بسم اللَّو الرحمن الرحيم
أىم األمور في مسير اإلنساف في الحياة ،أف يعرؼ بمن يقتدم ،كيعلم صفات مقتداه جيِّدان.
إف من ّ
فالقوؿ الذم يقولو الناس« :الناس أعداء ما جهلو» قوؿ صحيح ،كينطبق على مقامنا.
فإذا لم يعلم اإلنساف بمن يقتدم أك علم كلكن جهلو َّ
كقدره تقديران خاطئان ،فسيكوف عدكان لو إف شعر أك

لم يشعر.

نعرؼ مقتدانا كىم أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) كلكن ىل عرفناىم ح ّق معرفتهم؟ ىل
كنحن ُ
ق ّدرناىم حق قدرىم؟
ىنا السؤاؿ ،كلكننا في الحقيقة نحتاج إلى تقديرىم التقدير الواقعي ،كمعرفتهم معرفة حقيقية.
لقد قاؿ علي (عليو الصبلة كالسبلـ):
«ليحبني أقواـ حتى يدخلوا النار في حبي ،كيبغضني أقوا حتى يدخلوا النار في بغضي»([.)]1
كقاؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):
في كمبغض يحملو شنآني على أف يبهتني»([.)]2
في رجبلف :مح مفرط بما ليس ّ
«يهلك ّ
كصدؽ علي (عليو الصبلة كالسبلـ) في غلو الطرفين من محبيو كمن مبغضيو.
فقد بلغ من حب بعضهم إياه أف رفعوه إلى مرتبة اآللهة المعبودين ،كبلغ من كراىة بعضهم إياه أف
حكموا عليو بالمركؽ من الدين.

كليست معرفة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) عمبلن فكريان أك قلبيان فحسب ،بل تتعدل ذلك إلى

معرفة أىدافهم ،كالسير لتحقيقها ،فهم القدكة كاألسوة.
يقوؿ القائد (داـ ظلو):

ننظر إلى حياة األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) كأسوة كقدكة نقتدم بها في حياتنا ،ال
«يجب علينا أف َ

كمجرد ذكريات قيّمة كعظيمة حدثت في التاريخ .كىذا ال يتحقق إال باالىتماـ كالتركيز على المنهج
كاألسلوب السياسي من سيرة ىؤالء العظاـ.»...
فاقتداؤنا باألئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ،إنما ىو اقتداء ىادؼ:

«إف سلسلة الحوادث في تاريخ األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ىي امتداد خط الجهاد كالمواجهة
التي استمرت طيلة مئتين كخمسين سنة بأشكاؿ مختلفة ،ككاف الهدؼ منها،
أكالن :تبيين اإلسبلـ األصيل كتفسير القرآف كإظهار الصورة الواضحة للمعرفة اإلسبلمية.
كثانيان :تبيين قضية اإلمامة كالحاكمية السياسية في المجتمع اإلسبلمي.
كثالثان :السعي ألجل تحقيقها في المجتمع كتحقيق ىدؼ الرسوؿ األعظم "صلى اهلل عليو كآلو" كجميع
األنبياء ،أم إقامة القسط كالعدؿ كإزالة أنداد اللَّو من ساحة الحكومة كايداع زماـ إدارة الحياة بيد

خلفاء اللَّو كعباده الصالحين».

فمن أىداؼ األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) السامية إقامة حكومة إلهية عادلة.
«إف جميع أئمتنا بدكف استثناء قد جاىدكا في سبيل ايجاد الحكومة العلوية كحكومة الحق اإللهية».

في ىذا الكتاب شذرات قليلة من أقواؿ القائد الخامنئي (داـ ظلو) في أىل البيت (عليهم الصبلة
كالسبلـ) التي ينبغي أف يكوف ارتباطنا معهم قويان:
«إننا بدكف المحبة ال يمكن أف نتقدـ بهذه النهضة .كنحن في الفكر اإلسبلمي نمتلك أعلى مصداؽ
للمحبة .كىو محبة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ)».
«فعلينا االىتماـ بقضية أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) فهي من أىم كأعظم قضايا اإلسبلـ ،كىي
ِ
مصاؼ قضايا الدرجة األكلى لهذا الدين المقدس».
في
كمن ىذا المنطلق كانت ىذه اإلضاءات التي اقتبسناىا من كبلـ القائد ،في كلمات متفرقة ،جمعناىا،
عسى أف نجتمع على أىل البيت(عليهم الصبلة كالسبلـ) ،فنرتقي بأنفسنا إلى مستول طموحاتهم،
فنكوف زينان لهم ،كال نكوف شينان عليهم.
خطوط عامة من سيرة األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ)
_________________________________
([ )]1ينابيع المودة ،ج ،2ص.181
([ )]2األمالي ،للشيخ الطوسي ،ص.256
نظرات خاطئة
لقد نظر البعض إلى األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) نظر ٍ
ات خاطئة ،كلم يقيِّمهم التقييم الصحيح،
كالواقعي ،كىذا ما يتكلّم عنو سماحة القائد (داـ ظلو) ،انطبلقان من حديثو عن اإلماـ الصادؽ (عليو

الصبلة كالسبلـ):

ثمة نظرتاف خاطئتاف بشأف اإلماـ الصادؽ ناشئتاف عن لونين من التفكير :كمن الغريب أنهما على
«ّ
اختبلفهما تتقارباف في الشكل كالمحتول كالمنشأ ،بل يمكننا القوؿ إف النظرتين تشتركاف في بعض

المحاكر اشتراكان تامان.
النظرة األكلى

نظرة شيعة اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ) بالقوؿ ،ال بالعمل ،كتتلخص بما يلي:
إف اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ) توفرت لو ظركؼ لم تتوفر إلماـ من قبلو كال من بعده،
استطاع أف يستغلها لنشر أحكاـ الدين ،كأف يفتح أبواب مجلسو لطبلب العلم ،جلس في بيتو ،كفتح

صدره للمراجعين ،كتص ّدل للتدريس كنشر المعارؼ ،كارتول منو كل من قصده من طبلب العلم
كناشدم الحقيقة ،اشترؾ في مجلس درسو أربعة آالؼ تلميذ...
كتص ّدل اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) لمناقشة المنتمين إلى األفكار الدخيلة ،كالرد على الزنادقة
كالماديين كالملحدين ،مباشرة أك عن طريق تبلميذه ...كيقوؿ أصحاب ىذه النظرة أيضان إف اإلماـ (عليو

الصبلة كالسبلـ) كحرصان على استمرار ىذا المشركع العلمي اضطر إلى عدـ التدخل في السياسة،
فلم ِ
يقدـ على أم عمل سياسي ،بل كأكثر من ذلك فإنو سلك طريقان يتماشى مع سياسة خلفاء زمانو

السترضائهم ،كالستبعاد أية شبهة يمكن أف تحوـ حوؿ نشاطو .لذلك لم يجابههم ،كمنع أيضان أف
يجابههم أحد .كقد تستلزـ الظركؼ أف يذىب إليهم كيناؿ جائزتهم كحظوتهم ،كإف حدث أف أساء
نماـ يتجو اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) إلى
الحاكم بو الظن نتيجة حدكث حركة ثورية أك تهمة ل ّفقها ّ
استمالة الحاكم كمجاملتو.
 ...ىذه نظرة تصور اإلماـ عالمان ،باحثان ،كأستاذان كبيران انتهل من بحر علمو أبو حنيفة كمالك كلكنو
بعيدان كل البعد عن كل مقاكمة لعدكاف السلطة على الدين ،كعن كل ما تتطلبو مهمة األمر بالمعركؼ
كالنهي عن المنكر أماـ السلطاف الجائر...

كاف بعيدان كل البعد عن الثوار من أمثاؿ :زيد بن علي كمحمد بن عبد اللَّو كالحسين بن علي شهيد فخ،

بل عن الجنود المقاتلين من ىؤالء الثوار ،كلم يكن يبدم أم رد فعل تجاه ما يحل بالمجتمع
اإلسبلمي ،كال يكترث بما كاف يكتنزه المنصور من أمواؿ طائلة ،كال بما كاف يعاني منو أبناء رسوؿ اللَّو
في جباؿ طبرستاف كمازندراف ،كفي رساتيق العراؽ كإيراف من جوع ،بحيث ال يجدكف ما يسدكف

رمقهم ...كال يهتم بما كاف يتعرض لو أتباعو من قتل كتعذيب كتشريد كىم صفر اليدين من كل متاع
يتنعم بو األفراد العاديوف من أبناء المجتمع آنذاؾ!
ىذه ىي صورة اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ) كما يرسمها أصحاب النظرة األكلى».
النظرة الثانية

يحملها أكلئك الذين ال يعترفوف بإمامة الصادؽ ،كىي نظرة متحاملة على اإلماـ ترل أنو (عليو الصبلة
كالسبلـ) كقف تجاه ما كاف يحيق بالمجتمع من ظلم ،موقف عدـ إكتراث.

فالمجتمع في زمانو كاف يضج بالمظالم الطبقية كالطغياف السياسي كالسيطرة المقيتة على أمواؿ الناس

كأنفسهم كأعراضهم ،كأكثر من ذلك على عقولهم كنفوسهم كتفكيرىم كمشاعرىم .حتى لم تعد األمة
تتمتع بأبسط الحقوؽ اإلنسانية ،بما في ذلك القدرة على االنتخاب .مقابل ىذا كاف الطواغيت
يتبلعبوف بمقدرات الناس كيفما شاؤكا ،كيبنوف القصور الفارىة ،مثل قصر الحمراء جوار آالؼ الخرائب

التي يعيش فيها البؤساء من عامة الشعب.
في مثل ىذا المجتمع الملي ء بألواف التعسف كاالضطهاد يتجو الصادؽ إلى البحث كالدراسة كتربية
الطلبة ،كيصب اىتمامو على تخريج الفقهاء كالمتكلمين!.

ىذه النظرة التي تتبلقى مع نظرة المستشرقين كدكرىم في تشويو صورة األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ)؛

ىؤالء المستشرقوف الذين جاؤكا لدراسة كتحقيق الدين كالتاريخ اإلسبلمي ،كلكن في الحقيقة جاؤكا

ليكيدكا لئلسبلـ قصدان عن سابق علم كاختيار ،أك عن غير قصد؛ حيث إنهم سطحيوف في بحثهم،

كمتسرعوف في حكمهم.
يقوؿ القائد (داـ ظلو)

« ...كالنظرة الثانية أيضان كاىية بالدرجة نفسها كغير علمية .إنها تشبو أحكاـ المستشرقين المنطلقة من
غرض أك جهل ،كمن ركح مادية محضة ال تنسجم إطبلقان مع طبيعة األحداث اإلسبلمية.

الفجة التافهة التي تصدر عن بعض المستشرقين تجاه اإلسبلـ كأئمة أىل
كلقد شاىدنا تلك األحكاـ ّ
البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ)  ،كقوؿ أحدىم عن اإلماـ الحسن المجتبى أنو باع الخبلفة بالماؿ!
كقضى عمره بين العطر كالمرأة كالترؼ!
كقوؿ مستشرؽ آخر :إف اإلسبلـ نقل المجتمع من مرحلة الرقيّة إلى مرحلة االقطاع!
كالنظرة الثانية التي نتحدث عنها تشترؾ مع أقواؿ ىؤالء المستشرقين في السطحية كالتسرع كالمنطق
المادم.»...
النظرة الصحيحة
يقوؿ القائد (داـ ظلو)
« ...النظرية الثالثة (الواقعية) :كاآلف نبدأ بالنظرة الثالثة بشأف اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ)
كىي نظرة يمكن أف يستنبطها كل ثاقب نظر بالرجوع إلى المصادر كالمراجع .كىذا االستنباط ال
يختص بحياة اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ) كحده ،بل يشمل كل أئمة أىل البيت (عليهم

الصبلة كالسبلـ) ،مع الفارؽ في خصائص عمل كل منهم حسب ما تقتضيو ظركؼ الزماف كالمكاف،
كىذا االختبلؼ في الخصائص ال يتنافى مع كحدة ركح العمل المشترؾ كحقيقتو كمع كحدة الهدؼ

كالمسير.

من أجل أف نفهم طبيعة المسيرة العامة لحياة األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ،علينا أكالن أف نبين فلسفة

اإلمامة.»...

إف النظرة ا لصحيحة إلى األئمة تعرؼ من خبلؿ معرفة فلسفة اإلمامة كمعنى اإلمامة كمن ثم المنهج
العاـ لؤلئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ).
فلسفة اإلمامة (امتداد للنبوة)
يقوؿ سماحة القائد (داـ ظلو)
« ...من أجل أف نفهم طبيعة المسيرة العامة لحياة األئمة (من كفاة الرسوؿ (صلي اهلل عليو كآلو كسلم)
حتى كفاة اإلماـ الحسن العسكرم (عليو الصبلة كالسبلـ) ) علينا أكالن أف نتبين فلسفة اإلمامة .التيار
الذم عرؼ في مدرسة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) باسم اإلمامة ،كالذم تتكوف عناصره

األصلية من أحد عشر شخصان توالوا خبلؿ قرنين كنصف القرف تقريبان ،إنما ىو في الواقع امتداد للنبوة.

فالنبي يبعثو اللَّو سبحانو بمنهج جديد للحياة ،كبعقيدة جديدة ،كبمشركع جديد للعبلقات البشرية،
مهمة الرسالة الملقاة
كبرسالة إلى اإلنسانية .كيطوم حياتو في جهاد مستمر ،كجهد متواصل ،ليؤدم ّ
على عاتقو قدر ما يسمح لو عمره المحدكد.
كعملية الدعوة يجب أف تستمر بعده؛ كي تبلغ الرسالة أعلى الدرجات المتوخاة في تحقيق األىداؼ.
كيجب أف يحمل أعباء المواصلة من ىو أقرب الناس إلى صاحب الرسالة في جميع األبعاد ،كي يبلغ
باألمانة إلى محطة آمنة كقاعدة رصينة ثابتة مستمرة.
ىؤالء ىم األئمة كأكصياء النبي ،ككل األنبياء العظاـ كأصحاب الرساالت كاف لهم أكصياء كخلفاء.

كمن أجل أف نعرؼ مهمة اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) ،ال بد أف نعرؼ مهمة النبي"صلى اهلل عليو
المهمة يبينّها القرآف الكريم إذ يقوؿ:
كآلو" .ك ّ
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات كأنزلنا معهم الكتاب كالميزاف ليقوـ الناس بالقسط»([.)]1
ىذه إحدل اآليات التي تبين علّة النبوة ،كتبين من جهة أخرل مهمة األنبياء.
فاألنبياء قد بعثوا لبناء مجتمع جديد ،كالقتبلع جذكر الفساد ،كإلعبلف ثورة على جاىلية زمانهم،
كتخليص مجتمعاتهم.
كعملية التغيير ىذه يعبّر عنها اإلماـ علي (عليو الصبلة كالسبلـ) في مطلع استبلـ مهاـ حكومتو بقولو:
« ...حتى يعود أسفلكم أعبلكم كأعبلكم أسفلكم.)]2[(»...
« ...إال أف أقيم حقان كأدفع باطل»([.)]3
إنها عملية صناعة مجتمع على أساس التوحيد كالعدؿ االجتماعي كتكريم اإلنساف ،كتحريره ،كتحقيق
المساكاة الحقوقية كالقانونية بين المجموعات كاألفراد ،كرفض االستغبلؿ كاالستبداد كاالحتكار،

كافساح المجاؿ للطاقات كالكفاءات اإلنسانية ،كتشجيع التعلّم كالتعليم كالفكر كالتفكير...

إنها عملية إقامة مجتمع تنمو فيو كل عوامل سمو اإلنساف في جميع األبعاد األساسية ،كتدفع الكائن

البشرم فيو باتجاه مسيرتو التكاملية على ساحة التاريخ.

ىذه ىي المهمة التي بعث اللَّو األنبياء من أجلها ،كنستنتج من ذلك أف اإلمامة ،باعتبارىا امتدادان لمهاـ

تتحمل نفس ىذه األعباء ...ىدؼ اإلمامة ىو نفس ىدؼ النبوة ،كالطريق ىو الطريق ،أم ايجاد
النبوة َّ
ّ
مجتمع إسبلمي عادؿ ،كالسعي لصيانة مسيرتو الصحيحة».

معنى اإلمامة
ينطلق سماحة القائد للحديث عن معنى اإلمامة من خبلؿ حديثو عن اإلماـ السجاد (عليو الصبلة

كالسبلـ) ،فيقوؿ (داـ ظلو):

« ...انظركا مثبلن كيف يستفيد اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) من أسلوبو الجذاب ،حيث يقوؿ:
«أال كإف أكؿ ما يسأالنك عن ربك الذم كنت تعبده».
إلى أف يقوؿ اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ):
«كعن إمامك الذم كنت تتواله»([.)]4
فهو ىنا يطرح موضوع اإلمامة ،كقضية اإلمامة عند األئمة تعني قضية الحكومة أيضان ،إذ ال يوجد فرؽ
بين الوالية كاإلمامة على لساف األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) .كإف كاف للولي كاإلماـ ٍ
معاف مختلفة

عند البعض كلكن ىاتين القضيتين ،الوالية كاإلمامة ،على لساف األئمة أمر كاحد ،ككلمة اإلماـ

المقصودة ىنا تعني ذلك اإلنساف المتك ّفل بإرشاد الناس كىدايتهم من الناحية الدينية ،كأيضان المتك ّفل
بإدارة أمور حياتهم من الناحية الدنيوية ،أم خليفة النبي (صلي اهلل عليو كآلو كسلم).

الناس في إيراف كفي الفترة السابقة لعهد اإلماـ الخميني (قدس سره) لم يكونوا يعرفوف المعنى الحقيقي

لئلماـ كلكن الشعب اليوـ أصبح يفهم معناه جيدان ،فنحن نقوؿ إف اإلماـ ىو قائد المجتمع ،أم ذلك
اإلنساف الذم نتعلّم منو ديننا كتكوف بيده أيضان إدارة دنيانا بحيث تكوف إطاعتو في أمور الدين كأمور

الدنيا كاجبة علينا .كلحسن الحظ أف ىذا المعنى (لئلماـ) قد ركز في أذىاف الناس بعد الثورة.

في عالم التشيع تعرضت ىذه القضية (دكر اإلماـ) إلى فهم خاطىء ،ففي السابق كاف الناس يتصوركف
أف اإلماـ يتفرد بحكم المجتمع ،كىو الذم ينبغي أف يدير أمور الحياة بيده كبجهده الذاتي ،فيحارب

كيصالح كيعمل كينفذ كل طلب بنفسو ،فهو يأمر الناس كينهاىم من جهة كفي نفس الوقت ىو الذم
ين ّفذ ىذه األمور كحده إلصبلح دينهم!
تعرضت ىذه القضية للفهم الخاطىء بحيث أصبحنا نعتبر أف اإلماـ في عصر الغيبة ليس
كاليوـ أيضان ّ

إال عالمان دينيان ،كىذا بالطبع تصور خاطىء ،لفظة اإلماـ تعني المتقدـ كالقائد .فاإلماـ الصادؽ(عليو
الصبلة كالسبلـ) عندما كاف يخاطب الناس في منى كعرفات بقولو:
«أيها الناس إف رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كاف اإلماـ»([.)]5
كاف يشير إلى أف اإلماـ ىو ذلك اإلنساف الذم يتولى أمور الناس الدينية كالدنيوية.
في المجتمع اإلسبلمي أياـ حكم عبد الملك بن مركاف كفي عصر اإلماـ السجاد (عليو الصبلة
كالسبلـ) كاف ىذا المعنى يفهم بشكل خاطىء ،ألف إمامة المجتمع كىي إدارة شؤكف حياة الناس ،قد

سلبت من أىلها كأعطيت إلى من ال أىلية لهم بها حيث كانوا يلقبوف أنفسهم باألئمة كيعرفهم الناس

بذلك.
فالناس كانوا يُطلقوف لقب اإلماـ على عبد الملك كمن قبلو أبيو كقبلهما يزيد كغيره ،كقد قبلوىم على
أساس أنهم قادة المجتمع كحكاـ الناس.

كىكذا عندما كاف اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) يقوؿ إنك لتسأؿ عن إمامك في القبر ،كاف
يشير بذلك إلى أنك ىل انتخبت اإلماـ المناسب كالصحيح؟ كىل أف ذلك الشخص الذم يحكمك،
كيقود المجتمع الذم تعيش فيو ىو حقان إماـ؟ كىل ىو ممن رضي اللَّو عنو؟ لقد كاف اإلماـ(عليو

الصبلة كالسبلـ) بهذا الكبلـ يوقظ الناس ليجعل ىذه القضية في نفوسهم حساسة.»...

فهدؼ األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ىو ىدؼ الرسوؿ "صلى اهلل عليو كآلو" كىو تشكيل الحكومة
اإلسبلمية ،كما يؤِّكد ىذا المعنى اإلماـ القائد:

« ...إذف فالرسوؿ "صلى اهلل عليو كآلو" نهض من أجل تأسيس حكومة ح ّقة حيث بُني النظاـ
اإلسبلمي كتأسس آنذاؾ نتيجة نضاؿ كجهاد الرسوؿ "صلى اهلل عليو كآلو" ،كمن بعدىا جاىد الرسوؿ
"صلى اهلل عليو كآلو" أيضان من أجل الحفاظ على ىذا النظاـ كاستمراره ،كال يُعقل أف يغفل اإلماـ الذم
يأتي من أجل متابعة مسيرة الرسوؿ "صلى اهلل عليو كآلو" عن مثل ىذا الموضوع المهم.»...

المنهج العاـ لؤلئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ)
يقوؿ القائد الخامنئي (داـ ظلو)
« ...كاف أئمة الشيعة (عليهم الصبلة كالسبلـ) يتجهوف كالنبي "صلى اهلل عليو كآلو" نحو ىذا
الهدؼ نفسو ،نحو إقامة نظاـ عادؿ إسبلمي بنفس الخصائص كعلى نفس المسير .كفي حالة قياـ ىذا
النظاـ تتجو الجهود نحو صيانة مسيرتو كاستمرارىا.
ما الذم تتطلبو إقامة نظاـ اجتماعي أك مواصلة مسيرة ىذا النظاـ؟
موجهة كىادية ينبثق عنها ذلك النظاـ كتصوغو بصياغتها ،ثم تحتاج ثانيان إلى قوة
تتطلب أكالن أيديولوجية ّ
تنفيذية تستطيع أف تشق الطريق كسط الصعاب كالمشاكل كالعقبات نحو تحقيق الهدؼ.

نعرؼ أف أيديولوجية األئمة ىي اإلسبلـ ،كاإلسبلـ رسالة البشرية الخالدة ،رسالة تحمل في مضمونها

عناصر بقائها كخلودىا.

كبمبلحظة ىذه األمور ،نستطيع بسهولة أف نفهم المنهج العاـ ألئمة أىل البيت (عليهم الصبلة
كالسبلـ) كأكصياء النبي األكرـ "صلى اهلل عليو كآلو" ،ىذا المنهج ذك جانبين متبلزمين :األكؿ يرتبط
بالعقيدة ،كالثاني بتوفير القدرة التنفيذية كاالجتماعية.

ففي الجانب األكؿ

تتجو جهودىم كىممهم إلى نشر مفاىيم الرسالة كبلورتها كترسيخها ،كالكشف عن االنحرافات التي
تصدر عن المغرضين كالمنحرفين ،كبياف األطركحة اإلسبلمية لما يستجد من أمور ،كاحياء ما اندثر من

معالم الرسالة بسبب اصطدامها مع مصالح ذكم القدرة كالنفوذ ،كتوضيح ما خفي على األذىاف العادية
من كتاب اللَّو كسنّة نبيو.
مر األجياؿ.
فمهمة الجانب األكؿ تتلخص إذف بصيانة الرسالة اإلسبلمية حيّة بناءة متحركة على ِّ
ّ
كفي الجانب الثاني
كانوا يسعوف ،كفقان لما تقتضيو الظركؼ السياسية كاالجتماعية كالعالمية في المجتمع اإلسبلمي ،إلى
إعداد المقدمات البلزمة الستبلـ زماـ قيادة الحكم في المجتمع بأنفسهم بشكل عاجل ،أك التمهيد
لكي يستلمها على المدل البعيد من يواصل مسيرتهم في المستقبل.
ىذا موجز ىدؼ حياة األئمة األطهار (عليهم الصبلة كالسبلـ) ،كىذه ىي الخطوط العامة ألىدافهم،
من أجلها عاشوا ،كمن أجلها استشهدك».
من أىدافهم الحكومة اإلسبلمية
ممن تركوا الدنيا كزىدكا بها
إف كثيران من الناس يظن ظنّان خاطئان ،أف األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ىم َّ
كبمشاكلها ،بحيث يلجأكف إلى صومعتهم ليتعبّدكا للَّو تعالى ،كيدعوه ،غير آبهين بالمجتمع كما يحصل

يهمهم إال إلقاء العلم اإلسبلمي؛ أما تطبيق ىذا العلم في الواقع؛ بحيث يؤدم إلى تشكيل
فيو؛ كال ُّ
حكومة إسبلمية؛ فهذا لم يسعوا إليو.

السيد القائد (داـ ظلو) َّ
يتحدث عن ىذا الموضوع كيؤِّكد أف أىداؼ األئمة أبعد من ىذا النظر الضيِّق،
يقوؿ سماحتو:

« ...ماذا نقصد عندما ننسب المواجهة السياسية أك النضاؿ السياسي لؤلئمة (عليهم الصبلة
كالسبلـ)؟
إف المقصود من ىذا الكبلـ أف جهاد األئمة لم يكن جهادان علميان من قبيل النزاعات التي تدكر بين
الكبلميين كالتي نشاىدىا عبر التاريخ ،مثل النزاع بين المعتزلة كاألشاعرة كغيرىم .فلم يكن ىدؼ

األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) من اجتماعاتهم العلمية كحلقات دركسهم كأحاديثهم نقل المعارؼ
اإلسبلمية كاألحكاـ فقط حتى يثبتوا مدرستهم الكبلمية الفقيهة ،بل كاف ىدفهم يفوؽ ىذا.
 ...إف مواجهة األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) كانت مواجهة ذات ىدؼ سياسي؛ فما ىو ىذا الهدؼ
إذف؟
الهدؼ ىو عبارة عن تشكيل حكومة إسبلمية ،كبحسب تعبيرنا حكومة علوية .فكاف سعي األئمة

(عليهم الصبلة كالسبلـ) كمنذ كفاة الرسوؿ "صلى اهلل عليو كآلو" كحتى عاـ 260ق ىو إيجاد كتأسيس

حكومة إلهية في المجتمع .كال نستطيع أف نقوؿ إف كل إماـ كاف بصدد تأسيس حكومة في زمانو
كعصره ،كلكن ىدؼ كل إماـ كاف يتضمن تأسيس حكومة إسبلمية مستقبلية ،كقد يكوف المستقبل

البعيد أك القريب...
إذف ىدؼ تأسيس الحكومة كاف دائمان نصب أعين األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) .لكن الزمن
المنشود لتأسيسها كقيامها يختلف من إماـ إلى آخر.
إف كل األعماؿ التي كاف يقوـ بها األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ،بغض النظر عن األمور المعنوية
كالركحية التي تهدؼ إلى تكامل كرقي النفس اإلنسانية كقربها إلى اللَّو تعالى ،كانت أعماالن تهدؼ إلى

تأسيس ىذه الحكومة اإلسبلمية ،فن شاطاتهم في نشر العلم كالمناظرات التي كانوا يقوموف بها ضد
خصومهم في العلم كالسياسة كمواقفهم إلى جانب جماعة ككقوفهم في كجو أخرل كلها في ىذا

المجاؿ ،كىو تأسيس الحكومة اإلسبلمية».
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األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) للناس جميعان
كما أف اإلسبلـ ىذا الدين العظيم للناس كافة ،ككما أف القرآف الحكيم للناس كافة ،ككما أف الرسوؿ
محمدان (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) للناس كافة ،كذلك أئمة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) ىم
َّ
للنّاس كافة ،كليسوا ٍ
لفئة دكف أخرل.
«كما أرسلناؾ إال كافة للناس»([.)]1
كاألئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) أيضان ليسوا مختصين بنخبة من الناس أك بشريحة دكف أخرل كىذا ما

السجاد (عليو
يظهر من سيرة كأقواؿ األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ككمثاؿ على ذلك نشاىد اإلماـ ّ

ينوع خطاباتو إلى الجهات المخاطبة ،يقوؿ سماحة القائد (داـ ظلو):
الصبلة كالسبلـ) ِّ

« ...ما سنقوـ بدراستو ىنا ىو كلمات اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) الواردة في كتاب «تحف
العقوؿ» حيث نشاىد ع ّدة أنواع من األسلوب المذكور كالتي تشير إلى طبيعة الجهات المخاطبة .أحد

المقربة
تلك األنواع ،البيانات
ّ
الموجهة لعامة الناس كالتي يظهر فيها أف المستمع ليس من الجماعة ّ
كالخاصة لئلماـ أك من الكوادر التابعين لو...
فالخطاب يبدأ ىكذا{ :أيها الناس ،اتقوا اللَّو كاعلموا أنكم إليو راجعوف}([.)]2
كيوجو الناس إلى ضركرة فهم اإلسبلـ
ثم يتطرؽ اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) إلى العقائد اإلسبلمية ِّ
الصحيح ...يريد بذلك ايقاظهم من غفلة الجهل إلى معرفة اإلسبلـ كتعاليمو.»...
البكاء
ىل البكاء عبلمة ضعف اإلنساف؟ كإذا كاف كذلك ،فهل يعني ىذا أف شيعة أىل البيت (عليهم الصبلة
كالسبلـ) الذين يبكوف مظلوميتهم كغربتهم كخاصة غربة كمظلومية سيد الشهداء كمن كاف معو في
كرببلء ضعفاء؟
ىل البكاء يعني االنهزاـ النفسي؟
المتأمل في حقيقة البكاء ،يرل أنو على أنواع من حيث دكافعو ،فقد يكوف البكاء عبلمة
في الحقيقة إف ِّ

قوة ،كىذا ما دعا إليو أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ).
ضعف ،كقد يكوف عبلمة ّ
يقوؿ القائد (داـ ظلو)

« ...نجد أف اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) استمر في جهاده ،كذلك في إقامة مجالس العزاء في
منى .كحتى أنو أكصى أف يقاـ لو العزاء ،كلم ّدة عشرة سنوات في منى.
«تندبني النوادب بمنى عشر سنين».

فهذا استمرار للجهاد .لماذا البكاء على اإلماـ الباقر في منى ،كما ىو الهدؼ منو؟ فمن خبلؿ حياة
األئمة (عليو الصبلة كالسبلـ) نبلحظ التأكيد كالحث على مسألة البكاء .كلقد ظهر ىذا التأكيد في
الركايات التي ذكرت فضل كأىميّة البكاء على ما جرل في حادثة كرببلء.

كلدينا ركايات صحيحة كمعتبرة في ىذا المجاؿ كال أذكر أنو قد أ ّكد على البكاء في حادثة أخرل

غيرىا ،إال في زمن اإلماـ الرضا (عليو الصبلة كالسبلـ) ،عندما عزـ اإلماـ الرضا (عليو الصبلة

كالسبلـ) على الرحيل كاقتربت منيتو قاـ بجمع أىلو ليبكوا عليو ،فهذه الحركة لها داللة كمعنى سياسيان
يتعلق بالفترة التي سبقت سفره كشهادتو (عليو الصبلة كالسبلـ).
فقط في زمن اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) أمر بالبكاء كحتى أنو أكصى بعد شهادتو ،ككضع
 800درىم من مالو إلنجاز ىذه الوصية في «منى»« .فمنى» تختلف عن منطقة عرفات كالمشعر

كحتى مكة .ففي مكة الناس متفرقوف ككل كاحد منهم مشغوؿ بعملو كعرفات ال يكوف المكوث فيها إال

من الصباح حتى كقت (بعد الظهر) كعندما يأتي الناس إلى عرفات يأتوف بعجلة كيسرعوف بالرحيل بعد

الظهر أيضان؛ كذلك ليلتحقوا بأعمالهم.

ممران في طريق منى.
كأما المشعر فبل يدكـ المكوث فيو إال ع ّدة ساعات ،فهو ليس إال ّ
أما في منى فالمكوث يدكـ فيو ثبلث ٍ
لياؿ متتالية .فقليل من الناس خبلؿ ىذه الليالي الثبلث من
يذىب إلى مكة كيرجع ثانية.
بل أكثر الناس يمكثوف األياـ الثبلثة كبصورة مستمرة في منى ،كخاصة في ذاؾ الزماف كمع بساطة

الوسائل المتوفرة ،حيث يجتمع اآلالؼ من الناس الذين يأتوف من جميع أنحاء العالم كيمكثوف ثبلث
ٍ
لياؿ ،ككل شخص يعلم أف ىذا المكاف ىو المناسب إليصاؿ أم نداء إلى العالم ،كخاصة في تلك
األياـ التي تنعدـ كسائل األعبلـ كالراديو كالتلفزيوف كالجرائد كغيرىا من الوسائل األخرل ،فعندما يبكي

جماعة على آؿ الرسوؿ (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) فمن المؤكد أف يسأؿ الجميع عن سبب البكاء.
فبل أحد ،عادة ،يبكي على ميّت عادم كبعد مركر سنين طويلة .إذف فهل ظُلم؟ أك قُتِل؟ كمن الذم

ظلمو؟ كلماذا ظُلم؟ تُطرح أسئلة كثيرة من ىذا القبيل .إذف فهذه (أم األمر بالبكاء) حركة جهادية
دقيقة كمخطط لها.»...
أيها الموالوف ال تيأسوا
قو كجهاد ،كإظها
إذف البكاء الذم دعا إليو أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) ليس ضعفان ،إنما ىو ّ

للمظلومية بأسلوب الحزف كالبكاء .فهم ال يدعوف إلى اليأس كاالنهزاـ النفسي ،بل إلى األمل كالطمأنينة
إلى مستقبل زاىر يحكمو اإلسبلـ األصيل ،إسبلـ محمد كعلي كأىل بيتو (عليهم الصبلة كالسبلـ).
يقوؿ القائد (داـ ظلو) مشيران إلى دكر أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) في تقوية قلوب شيعتهم
كتأميلها بالمستقبل:
«كمع كل ذلك ،يتجنّب اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) أم مواجهة حادة كمجابهة مباشرة مع
الجهاز الحاكم...
كلكن ىذا األسلوب لم يكن يمنع اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) من توضيح «حركة اإلمامة» ألتباعو

الخلّص .كإذكاء أمل الشيعة الكبير ،كىو إقامة النظاـ السياسي بمعناه الصحيح العلوم في قلوب
ىؤالء ،بل يعمد أحيانان إلى إثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على ىذا الطريق ،كالتلويح بمستقبل مشرؽ
ىو أحد السبل التي مارسها اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) مع أتباعو .كىو يشير أيضان إلى تقويم

اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) للمرحلة التي يعيشها من الحركة.
يقوؿ الحكم بن عيينة

«بينا أنا مع أبي جعفر (عليو الصبلة كالسبلـ) كالبيت غاص بأىلو ،إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة
(عكازة) لو حتى كقف على باب البيت فقاؿ :السبلـ عليك يا ابن رسوؿ اللَّو كرحمة اللَّو كبركاتو .ثم

سكت فقاؿ أبو جعفر :كعليك السبلـ كرحمة اللَّو كبركاتو.

كردكا
ثم أقبل الشيخ بوجهو على أىل البيت كقاؿ :السبلـ عليكم ،ثم سكت حتى أجابو القوـ جميعانّ ،

عليو السبلـ.

ثم أقبل بوجهو على اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) كقاؿ :يابن رسوؿ اللَّو أدنني منك جعلني اللَّو فداؾ.
فواللَّو إني ألحبكم كأحب من يحبكم ،ككاللَّو ما أحبكم كأحب من يحبكم لطمع في الدنيا ،كإني

َّ
َّ
أحرـ
ألحل حبللكم ك ّ
ألبغض عدككم كأبرأ منو ،ككاللو ما أبغضو كأبرأ منو لوت ٍر كاف بيني كبينو .كاللو إني ّ
حرامكم ،كانتظر أمركم ،فهل ترجو لي جعلني اللَّو فداؾ؟

إلي ،حتى أقعده إلى جنبو ثم قاؿ(عليو الصبلة كالسبلـ):
إلي ّ
فقاؿ اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ)ّ :
«أيها الشيخ ،إف أبي علي بن الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) أتاه رجل فسألو عن مثل الذم سألتني
عنو ،فقاؿ لو أبي (عليو الصبلة كالسبلـ)« :إف تمت ترد على رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو كسلم)
علي بن الحسين ،كيثلج قلبك ،كيبرد فؤادؾ ،كتقر عينك،
علي كالحسن كالحسين كعلى ّ
كعلى ّ
كتُستقبل بالركح كالريحاف مع الكراـ الكاتبين ...كإف تعش ترل ما يقر اللَّو بو عينك ،كتكوف معنا في

السناـ األعلى».

قاؿ الشيخ كىو مندىش من عظمة البشرل :كيف يا أبا جعفر؟ فأعاد عليو الكبلـ ،فقاؿ الشيخ :اللَّو
مت أرد على رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كعلى علي كالحسن
أكبر يا أبا جعفر ،إف أنا ّ

كالحسين كعلي بن الحسين كتقر عيني كيثلج قلبي كيبرد فؤادم كأُستقبل بالركح كالريحاف مع الكراـ
الكاتبين ،لو قد بلغت نفسي ىا ىنا .كإف أعش أرل ما يقر اللَّو بو عيني ،فأكوف معكم في السناـ
األعلى؟ ثم أقبل الشيخ ينتحب حتى لصق باألرض .كأقبل أىل البيت ينتحبوف لما يركف من حاؿ

ضمها
الشيخ .ثم رفع الشيخ رأسو كطلب من اإلماـ أف يناكلو يده فقبّلها ككضعها على عينو كخ ّده ،ثم ّ
فودع كخرج كاإلماـ ينظر إليو كيقوؿ« :من أحب أف ينظر إلى رجل من أىل الجنّة
إلى صدره كقاـ ّ
فلينظر إلى ىذا»([.)]3

مثل ىذه التصريحات ،تزكي ركح األمل في قلوب تعيش جو االضطهاد كالكبت ،فتكسبها زخمان كدفعان
نحو الهدؼ المنشود المتمثل في إقامة النظاـ اإلسبلمي العادلة».

ال تكفي العاطفة
إف محبَّة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) مطلوبة كىذا ما أ ّكده القرآف الكريم:
المودة في القربى»([.)]4
«قل ال أسألكم عليو أجران إال ّ
كلكن في نفس الوقت يحدِّد القرآف الحكيم معنى للمحبَّة تتجاكز القلب إلى شيء آخر كىو االتباع
كالعمل.
«إف كنتم تحبّوف اللَّو فاتبعوني يحببكم اللَّو.)]5[( »...
حب اللَّو تعالى دكف االتباع ،كال يكفي حب الرسوؿ (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كاألئمة
فبل يكفي ّ
صور اإلماـ الصادؽ
(عليهم الصبلة كالسبلـ) دكف االتباع أيضان ،يقوؿ القائد (داـ ظلو) ...« :كقد ّ
(عليو الصبلة كالسبلـ) كضع اإلماـ الرابع كدكره الرائد يقوؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):
«ارت ّد الناس بعد الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) إال ثبلثة :أبو خالد الكابلي ،كيحيى بن أـ الطويل،
كجبير بن مطعم ،ثم إف الناس لحقوا ككثركا ،ككاف يحيى بن أـ الطويل يدخل مسجد رسوؿ اللَّو(صلي
اهلل عليو كآلو كسلم) كيقوؿ« :كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء»([.)]6

تصور حالة المجتمع اإلسبلمي بعد مقتل الحسين(عليو الصبلة كالسبلـ) ،إنها حالة الهزيمة
ىذه الركاية ِّ
عمت المجتمع اإلسبلمي إباف كقوع ىذه الحادثة ،فمأساة كرببلء كانت مؤشران على
النفسية الرىيبة التي ّ

ىبوط معنويات ىذا المجتمع عامة ،حتى شيعة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ)؛ ىؤالء الشيعة

الذين اكتفوا بارتباطهم العاطفي باألئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ،بينما ركنوا عمليان إلى الدنيا كمتاعها

مر التاريخ ،كليسوا قليلين حتى يومنا ىذا.
كبريقها ...كمثل ىؤالء كانوا موجودين على ِّ

فمن بين اآلالؼ من م ّدعي التشيّع في زمن اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) بقي ثبلثة فقط على

الطريق! ثبلثة فقط لم يرعبهم اإلرىاب األموم ،كال بطش النظاـ الحاكم ،كلم يثن عزمهم حب السبلمة
كطلب العافية ،بل ظلّوا ملبّين مقاكمين يواصلوف طريقهم بعزـ كثبات.

ىؤالء لم ينجرفوا مع تيار المجتمع المنجر كالرعاع كراء إرادة الحاكم الظالم ،بل كاف يقف الواحد

منهم كىو يحيى بن أـ الطويل في مسجد المدينة كيخاطب م ّدعي الوالء ألىل البيت (عليهم الصبلة

كالسبلـ) ،معلنان براءتو منهم ...كيستشهد بما قالو إبراىيم (عليو الصبلة كالسبلـ) كأتباعو ،لمعارضي
زمانو:
{كفرنا بكم كبدا بيننا كبينكم العداكة كالبغضاء}([.)]7
أراد ابن أـ الطويل بتبلكتو ىذه اآلية المباركة أماـ م ّدعي الوالء ألىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) أف
يعلن االنفصاؿ التاـ بين الجبهتين :جبهة الرساليين الملتزمين ،كجبهة الخلود إلى األرض كاالنحطاط

المادية التافهة ،كىو انفصاؿ يرافق كل الدعوات اإللهية.
إلى مستول األماني الرخيصة كاالنشدادات ّ

كاإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ) عبّر عن ىذا االنفصاؿ بين الجبهتين بقولو« :من لم يكن معنا

كاف علين» أم من لم يكن في جبهة التوحيد كاف في جبهة الطاغوت ،كليس ثمة منطقة كسط بين

االثنين ،كال معنى للحياد في ىذا االنتماء.

إف يحيى بن أـ الطويل ىذا المسلم كالموالي الحقيقي ألىل بيت رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو
كسلم) بصرختو ىذه يعلن االنفصاؿ بين الذين يُرضوف أنفسهم بالوالء العاطفي بينما ىم قابعوف في
قوقعة مصالحهم الشخصية كغارقوف في مستنقع ذاتياتهم الضيقة ،كبين أكلئك الملتزمين فكران كعمبلن
باإلماـ.»...
ٍ
حديث آخر:
كيقوؿ (داـ ظلو) أيضان حوؿ ىذه النقطة في

« ...نحن اليوـ نفهم الوالية بمعناىا الحقيقي كالواقعي ،كلكن سابقان (أم زمن اإلماـ الصادؽ (عليو

الصبلة كالسبلـ) ) كانوا يفسركف الوالية بالمحبة ،كىذا يعني أنهم كانوا يدعوف الناس إلى الوالية ،أم
إلى محبة جعفر بن محمد (عليو الصبلة كالسبلـ) ،فهل يصح ىذا؟ فهذا ليس من شؤكف الدعوة،
فالمحبة لفرد ليست ىي الشيء الذم يُدعى إليو المجتمع ،إضافة إلى أنو إذا فسرنا الوالية بالمحبّة ال

يكوف لبقية الحديث معنى ،حيث قاؿ (عليو الصبلة كالسبلـ)« :ففرقة أطاعت كأجابت ،كفرقة جحدت

كأنكرت كمن الذم ينكر كيرد محبّة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) في العالم اإلسبلمي كفرقة
كرعت ككقفت»([.)]8

كإذا فسرت الوالية بالمحبة فبل تتناسب ىنا مع مسألة التورع كالتوقف .كىذه قرينة إلى أف الوالية لها
معنى آخر غير المحبة ،بل ىي الحكومة.»...
_________________________________
([ )]1سورة سبأ ،اآلية.28/
([ )]2تحف العقوؿ ،ص.249
([ )]3الكافي ،ج ،8ص.7775
([ )]4سورة الشورل ،اآلية.23/
([ )]5سورة آؿ عمراف ،اآلية.31/
([ )]6بحار األنوار ،ج ،46ص ،144ط الدار اإلسبلمية.
([ )]7سورة الممتحنة ،اآلية.4/

([ )]8بصائر الدرجات ،ص.264
األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) كالحكاـ
مهمة ،يقوؿ (داـ ظلو):
اإلماـ القائد (داـ ظلو) يتح ّدث عن ىذا الجانب ،بإشارتو إلى ركاية ّ
« ...اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) عندما حضرتو الوفاة أكصى أف يكوف ابنو محمدان إمامان من
بعده في حضور سائر أبنائو كعشيرتو كسلَّمو صندكقان ...تذكر الركايات أنو مملوء بالعلم ...كتذكر أف

فيو سبلح رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كقاؿ لو:
«يا محمد ىذا الصندكؽ فاذىب بو إلى بيتك».
ثم قاؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):

«أما إنو لم يكن فيو دينار كال درىم ،كلكنو كاف مملوءان علم»([.)]1
لعل ىذا الصندكؽ يرمز إلى أف اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) سلَّم ابنو محمدان مسؤكلية القيادة
ّ
الفكرية كالعلمية (فالصندكؽ مملوء بالعلم) كسلَّمو مسؤكلية القيادة الثورية (سبلح النبي)».
فتسليم اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) البنو اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) السبلح إلى
جانب الوثائق العلمية ،داللة على أف األئمة ليسوا علماء فحسب ،بل ىم أيضان مجاىدكف كتاريخهم
يحكي لنا عن ذلك ،كإف اختلفت صور جهادىم باختبلؼ ظركفهم .كيعطي القائد مثاالن عن جهاد
اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) ،الذم يحسبو الكثيركف أنو إماـ دعاء كمناجاة ٍ
كعلم فقط.
يقوؿ القائد (داـ ظلو)

« ...لم َأر في حياة اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) ما يدؿ على مواجهة صريحة مع الجهاز
الحاكم ،كالحكمة كانت تقتضي ذلك كما ذكرنا ألنو لو اتخذ مثل تلك المواقف التي نشاىدىا في
حياة اإلماـ موسى بن جعفر (عليو الصبلة كالسبلـ) كبعده من األئمة تجاه حكاـ عصره لما استطاع أف

يحقق ما حققو من دفع عملية التغيير دفعة استطاعت أف توفّر لئلماـ الباقر(عليو الصبلة كالسبلـ)
لص ّفي ىو كالمجموعة الصالحة الملت ّفة حولو.
فرصة نشاط كاسع ،بل ُ
في مواقف نادرة نلمس من اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) رأيو الحقيقي من السلطة الحاكمة ،كلكن
ليس على مستول المواجهة ،بل على مستول تسجيل موقف للتاريخ...

ثمة كثيقة ...ىي عبارة عن رسالة جوابية كجهها اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) إلى عبد الملك بن مركاف
ّ

المحررة ،كقصد ابن مركاف بذلك أف يبين
بعد أف أرسل الثاني رسالة يعيّر فيها اإلماـ بزكاجو من أمتو
ّ
لئلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) أنو محيط بكل ما يفعلو حتى في أموره الشخصية ،كما أراد أيضان أف
يذ ّكر اإلماـ بقرابتو منو طمعان في استمالتو ،كاإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) في رسالتو الجوابية يوضح
كل امتياز آخر .ثم بأسلوب كناية
رأم اإلسبلـ في ىذه المسألة .كيؤكد أف امتياز اإليماف كاإلسبلـ يلغي ّ

في غاية الركعة يشير اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) إلى جاىلية آباء الخليفة ،بل لعلو يشير أيضان إلى ما

عليو الخليفة بالذات من جاىلية إذ يقوؿ لو:

«فبل لؤـ على امرلء مسلم ،إنما اللؤـ لؤـ الجاىلية»([.)]2
كحين قرأ الخليفة األموم عبارة اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) أدرؾ معناىا تمامان ،كما أدرؾ المعنى ابنو
لس َّد ما فخر عليك علي بن الحسين».
سليماف إذ قاؿ لو« :يا أمير المؤمنين َ
كالخليفة بحنكتو السياسية يرد على ابنو بما يوحي أنو أعرؼ من االبن بعاقبة االصطداـ مع إماـ الشيعة

فيقوؿ لو« :يا بني ال تقل ذلك فإنها ألسن بني ىاشم التي تغلق الصخر كتغرؽ من بحر ،إف علي بن
ضع الناس»([.)]3
الحسين يا بني يرتفع من حيث يت ّ

رد اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) على طلب تقدـ بو عبد الملك بن
كنموذج آخر من ىذه المواقف ّ
مركاف .كاف عبد الملك قد أبلغو أف سيف رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) عند اإلماـ .فبعث
إليو من يطلب منو أف يهب السيف للخليفة ،كىدده إف أبى بقطع عطاء بيت الماؿ عنو.

فكتب إليو اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ):
َّ
جل
«أما بعد فإف اللو ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرىوف ،كالرزؽ من حيث ال يحتسبوف ،كقاؿ ّ
ذكره« :إف اللَّو ال يحب كل خواف كفور ،فانظر أيَّنا أكلى بهذه اآلية.)]4[(»...
األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) ككعاظ السبلطين
صحي أف العلماء كرثة األنبياء ،كأمناء الرسل ،إال أف ىذا السلك يدخلو أحيانان من ليس ٍ
بأىل أف يتّبع،
ألنو ال يكوف للمستضعفين ،بل يكوف بوقان للح ّكاـ المستكبرين.
ببلء عظيمان ،ككاجههم األئمة مواجهة
كىؤالء كانوا على ِّ
مر التاريخ ،كلقد ابتلي بهم أئمة أىل البيت ن
عامة الناس؛ إذ أف الناس تبهرىم ظواىر األمور كال يتطلّعوف إلى عمق القضايا،
ساخنة ،لخطورتهم على َّ

كركح الحقائق.

يقوؿ القائد (داـ ظلو)
« ...بالنسبة للزىرم كأمثالو فقد كقف اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) موقفان حازمان كقاسيان ج ّدان
حيث يلحظ ىذا من خبلؿ الرسالة التي كجهها إليو ،كقد يتساءؿ البعض إلى أم مدل يمكن أف تعكس
«الرسالة» ىذا الموقف الشديد ،كلكن بااللتفات إلى ش ّدة اللهجة في مضموف ىذه الرسالة الموجهة
إلى نفس الزىرم ككذلك بالنسبة للجهاز الحاكم كإنها ال تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في
أيدم اآلخرين كتنتقل عبر األلسن كتبقى عبر التاريخ...

بااللتفات إلى ىذه األمور ،يمكن أف ندرؾ حجم الضربة التي كجهت للقداسة الشيطانية كاالصطناعية
لمثل أكلئك العلماء .لقد كانت الرسالة خطابان لمحمد بن شهاب كلكنها نالت من أشخاص آخرين على

شاكلتو .كمن المعلوـ أف ىذه الرسالة عندما تقع بأيدم المسلمين كباألخص شيعة ذلك العصر كتنتقل
عبر األيدم فأم سقوط لهيبة ىؤالء كمكانتهم في األعين؟
كىنا ننقل مقاطع من ىذه الرسالة ،في البداية يقوؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):

«كفانا اللَّو كإياؾ من الفتن كرحمك من النار»([.)]5
في الجزء الثاني من ىذه الجملة نجده يخصو بالخطاب ،لماذا؟ ألف كل إنساف يتعرض للفتن حتى
اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) بدكف أف يسقط فيها ،كمحمد بن شهاب يتعرض للفتنة كلكنو
خص
سقط ،أما بالنسبة لنار جهنم فإنها ال تقترب من اإلماـ زين العابدين (عليو الصبلة كالسبلـ) كلهذا ّ
الكبلـ ىنا الزىرم.
كابتداء الرسالة بمثل ىذه اللهجة دليل على تعامل اإلماـ معو بطريقة تحقير كمعاداة.
ثم يقوؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):
«فقد أصبحت بحاؿ ينبغي لمن عرفك بها أف يرحمك.)]6[( »...
كيذكر جملة من آيات القرآف كيقوؿ أف اللَّو تعالى لن يرضى أبدان عن قصورؾ كتقصيرؾ ألنو سبحانو قد

أمر العلماء بتبيين الحقائق للناس:

«لتبيننو للناس كال تكتمونو»([.)]7
كبعد ىذه المقدمة يحمل عليو بطريقة قاسية جدان بقولو (عليو الصبلة كالسبلـ):

« كاعلم أف أدنى ما كتمت ،كأخف ما احتملت ،أف آنست كحشة الظالم ،كسهلت لو طريق الغي بدنوؾ
منو حين دنوت كاجابتك لو حين دعيت.»...
كالجملة المؤثرة جدان في ىذه الفقرة عندما يقوؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):
«أك ليس بدعائو إياؾ ،حين دعاؾ ،جعلوؾ قطبان أداركا بك رحى مظالمهم كجسران يعبركف عليو إلى
ببلياىم كسلمان إلى ضبللتهم داعيان إلى غيّهم سالكان سبيلهم ،يدخلوف بك الشك على العلماء كيقتادكف
بك قلوب الجهاؿ إليهم».

ثم يقوؿ (عليو الصبلة كالسبلـ):
«فلم يبلغ أخص كزرائهم كال أقول أعوانهم إال دكف ما بلغت من إصبلح فسادىم»([.)]8
في ىذه الرسالة الشديدة اللهجة كالبليغة يفضح اإلماـ السجاد تلك الحركة السياسية التي استغلت

الفكر كالعلم.

فأكلئك الذين قبلوا مهادنة النظاـ أصبحوا مطالبين باإلجابة عن السؤاؿ الذم بقي في المجتمع

اإلسبلمي كسوؼ يبقى عبر التاريخ.»...

األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) كالشعراء
لقد كاف الشعراء في زمن األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) بمثابة اإلعبلـ في عصرنا ،فلهم التأثير القوم
على الرأم العاـ ،كمنهم الشعراء المخلصوف بكلمتهم ألىل البيت ،كمنهم من باع دينو كضميره كلسانو
للح ّكاـ الفاسدين الظلمة.
كمن الشعراء الشجعاف ،الذين يقولوف الكلمة الح ّقة كلو على حساب مصالحهم الفرزدؽ ،يقوؿ القائد

(داـ ظلو):

« ...كيمكن اعتبار شعر الفرزدؽ نموذجان آخر (للتحدم كالقوة كالثورة) ،فقد نقل المؤرخوف
كالمحدثوف ىذه الحادثة (ما ملخصها):
عندما قدـ ىشاـ بن عبد الملك قبل فترة خبلفتو إلى الحج كأثناء الطواؼ أراد أف يتقدـ الستبلـ
الحجر األسود كلكن العدد الهائل كاالزدحاـ الكبير منعو من الوصوؿ.
يمركف
رغم محاكلتو المتكررة مع أنو كاف ابن الخليفة كمحاطان بالمرافقين كالحواشي كلكن الناس كانوا ّ

من حولو بدكف اكتراث .فيئس من استبلـ الحجر كقعد جانبان منتظران انصراؼ الناس ،ككاف أصحابو
جالسين حولو.
كفي ىذه األثناء يأتي رجل يعلوه الوقار كالهيبة سيماه سيماء الزاىدين ككجهو كجو الملكوتيين يسطع من
فتنحى الناس لو جانبان ليمر من بينهم كيصل إلى الحجر األسود فيقبّلو ثم يرجع
بين الحجاج كالشمس ّ

للطواؼ مج ّددان.

فصعب ذلك على ىشاـ كثيران ،كىو يرل نفسو ابن الخليفة كال أحد يعطيو قيمة بل يبعدكنو بالركل
كالمطاحنة ،ثم من جانب آخر يظهر رجل يصل إلى الحجر األسود بكل ىدكء.
فسأؿ غاضبان من ىذا؟ ككاف حواشيو يعرفوف أنو علي بن الحسين(عليو الصبلة كالسبلـ) كلكن لئبل
يغضب منهم لم يقولوا شيئان ألنهم يعلموف بوجود العداء المتجذر بين بني أميّة كبني ىاشم فلم يريدكا

أف يقولوا أف ىذا كبير العائلة المعادية لكم كالناس يظهركف لو كل ىذا الحب كاالحتراـ ألنهم اعتبركا

ذلك نوعان من اإلىانة لهشاـ.
كاف الشاعر الفرزدؽ من المحبين ألىل البيت حاضران ىناؾ كقد رأل تجاىلهم كإنكارىم لعلي بن
أعرفك عليو.
الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) فتقدـ قائبلن :أيها األمير ،ىل تسمح لي بأف ّ
فقاؿ ىشاـ :قل ،فانطلق لساف الفرزدؽ بقصيدة من أشهر القصائد الشعرية التي قيلت بحق أىل البيت
(عليهم الصبلة كالسبلـ) ،كبدأىا بهذا البيت:

ىذا الذم تعرؼ البطحاء كطأتو
كالبيت يعرفو كالحل كالحرـ
ىذا ابن فاطمة إف كنت جاىلو
بج ّده أنبياء اللَّو قد ختموا
ككانت أبيات ىذه القصيدة كوقع السيوؼ على قلب ىشاـ فغضب منو كطرده ،من جانب آخر أرسل
إليو اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) ماالن فلم يقبلو كقاؿ« :ما قلتو للَّو لم أرد منو ماالن.»...
ىذا مثاؿ الشاعر المبدأم الذم ال يبيع دينو كلسانو ،كىناؾ الشعراء الذين ينطبق عليهم قوؿ اللَّو
تعالى:
«كالشعراء يتّبعهم الغاككف ء ألم تر أنهم في كل ك ٍاد يهيموف ء كأنهم يقولوف ما ال يفعلوف.)]9[( »...
يقوؿ القائد (داـ ظلو) في ىذا الصنف من الشعراء
« ...كاف شعراء بني العباس يحاكلوف إثبات حق الحكم لبني العباس استنادان إلى األدلة نفسها التي
يقدمها عادة الطامعوف إلى السلطة كالمتشبثوف بكرسي الحكم ،كيقف شعراء الشيعة مقارعين لحججهم
مستدلين على زيف الحكم العباسي من منطق إسبلمي ،يقوـ على أساس رفض الظلم كاإلجراـ كالخيانة

بحق األمة اإلسبلمية ،كللحجاج الشعرم بين العباسيين كالعلويين أىمية في ىذا المجاؿ ،لما كاف
ينهض الشعر آنئذ من دكر كبير في التعبير عن العواطف كاألفكار كلما كاف يؤديو في القاعدة الشعبية

من تأثير.
يذكر صاحب كتاب «العباسيوف األكائل» دكر األدب في القرنين األكؿ كالثاني فيقوؿ ...« :كاف
األدب يؤثر في النفوس كيكسب عواطف الناس كميولهم إلى ىذه الفئة أك تلك ،ككاف الشعراء

كالخطباء بمثابة جريدة العصر ،يعبِّر كل منهم عن رأم سياسي كيدافع عن حزب معين ،مبرزان الدليل تلو

الدليل على صحة دعواه ،مفنّدان آراء الخصوـ بكبلـ مؤثر كأسلوب بليغ»([.)]10

شعراء الببلط العباسي كانوا يجتهدكف في إثبات حق العباسيين في الخبلفة ،باعتبار ارتباطهم بالنبي عن
طريق العمومة ،مستدلين على ذلك بأف اإلرث ال ينتقل إلى أبناء البنت مع كجود األعماـ .فالخبلفة بعد

النبي من ح ّق العباس عم النبي كمن بعده أبناؤه من بني العباس.
قاؿ مركاف بن أبي حفصة:
أنّى يكوف كليس ذاؾ بكائن

لبني البنات كراثة األعماـ

كقاؿ أباف بن عبد الحميد البلحقي:
العم البن العم في اإلرث قد حجب
فأبناء عباس ىػم يرثػون ػػو كما ُ
كقد كاف أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) يهاجموف الشعراء الداعمين كالمادحين للظلمة ،يقوؿ
القائد (داـ ظلو):
«اتجهت مدرسة أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) فيما اتجهت إلى تقريع أكلئك الذين باعوا ذممهم
من العلماء كالشعراء ،في محاكلة اليقاظ ضمائرىم أك ضمائر أتباعهم من عامة الناس».
نرل اإلماـ يقوؿ للكميت الشاعر مؤنبان« :امتدحت عبد الملك؟ قاؿ :ما قلت لو يا إماـ الهدل ،كإنما
قلت يا أسد ،كاألسد كلب ،كيا شمس ،كالشمس جماد ،كيا بحر ،كالبحر موات ،كيا حيّة ،كالحيّة
أصم.
ُدكيبة منتنة ،كيا جبل ،كإنما ىو حجر ّ
فتبسم اإلماـ كأنشد الكميت بين يديو:

من ٍ
لقلب متيم مستهاـ

غير ما ٍ
صبوة كال أحبلـ

كبهذه الميمية يضع الحد الفاصل بين االتجاه العلوم كاألموم في المكانة كالسيرة في صورة فنية رائعة

خالدة.»...
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اإلماـ علي (عليو الصبلة كالسبلـ)

علي ،يخضع كيخشع ،ككفاه أف يقوؿ فيو رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو
عندما يقف اإلنساف أماـ ّ
كسلم):
«علي مع الحق كالحق مع علي يدكر معو كيفما دار».
علي (عليو الصبلة كالسبلـ) َّ
يتحدث القائد بكلمات ترل فيها الشوؽ كالحب كالهياـ
عن اإلماـ ّ
كالحزف ،في ذكرل الشهادة قاؿ القائد (داـ ظلو):
« ...كيصادؼ اليوـ الذكرل الدامية لضرب الرأس الشريف ألمير المؤمنين (عليو الصبلة كالسبلـ)،

ىذه الليلة الحزينة ...المظلمة في الكوفة ،لن تتصوركا كيف كانت ىذه المدينة في تلك الليلة .كل
الناس كانوا أصحاب العزاء فقد رحل المواسي ،كالمؤنس ،كاف علي (عليو الصبلة كالسبلـ) ىو من

يعزيهم في الماضي ،ذاؾ الذم كتب يومان إلى أحد كالتو:
« ...أأقنع من نفسي بأف يقاؿ أمير المؤمنين كال أشاركهم في مكاره الدىر».
كاف اإلماـ شريك الناس في كل آالمهم كىمومهم ،مذ ّكران في كصيتو:
«اللَّو اللَّو في األيتاـ».
كاف (عليو الصبلة كالسبلـ) السبّاؽ في رعاية األيتاـ ،فاليتيم أشد حاجة للعطف كالحناف ،محركـ من
تلك البسمة األبوية العامرة بالمحبة ،محركـ من مداعبة أبيو لو ،فمن يمؤل ىذا الفراغ؟

علي (عليو الصبلة كالسبلـ) ،يسير ليبلن بين تلك المنازؿ التي كاف يعرفها كيعرؼ أحواؿ أىلها ،حامبلن
إليهم الطحين كاألرز كالزيت ،كمساعدان لهم ،بإشعاؿ التنّور أحيانان ...مبلطفان األيتاـ ،يجلسهم في
حضنو ،يبلعبهم كي ال يشعركا بالحزف كالكآبة .عظمة علي (عليو الصبلة كالسبلـ) معركفة كمشهورة في
الحرب كساعات الوغى ،لكن األىم كاألعظم مواساتو كخدمتو لؤليتاـ كالمحركمين ،في دموعو المليئة

عطفان كحنانان ...في تلك الليلة ...في ليلة العشرين من شهر رمضاف ،انتظره األطفاؿ ...الذين كاف

يجلسهم على ركبتو كيمسح على رؤكسهم بكل لطف ،يطعمهم بيده ،انتظركا ذلك الرجل ...لكنو لم
ِ
يأت ...في تلك الليلة عرفوا من ىو ...كلعلكم سمعتم بما جرل عندما طلب الطبيب المعالج لؤلمير

(عليو الصبلة كالسبلـ) إحضار الحليب لعلو يدفع أثر السم كيف أف عشرات األطفاؿ األيتاـ أتوا من

رد الجميل كشكره
كل منهم كوبان فيو حليب كاندفعوا نحو منزؿ اإلماـ يريدكف ّ
كل أنحاء الكوفة يحمل ّ

على محبتو كرعايتو كحنانو ...كلعلكم سمعتم أيضان عن ذلك العجوز األعمى الذم كاف في تلك الليلة

يأف من عذاب الوحدة كألم الجوع فسألو بعضهم ...فكيف كنت تصنع في األياـ السابقة؟ فذكر لهم
بأف رجبلن كاف يأتي إليو يواسيو كيطعمو بيده كأخبرىم بمواصفات ذاؾ الرجل ...الذم ما كاف سول علي

(عليو الصبلة كالسبلـ)...

ىذا اإلنساف المتعدد األبعاد كالذم كاف حقان كما كصفو الرسوؿ األكرـ(صلي اهلل عليو كآلو كسلم):
«فإنو الصديق األكبر كالفاركؽ األعظم يفرؽ بين الحق كالباطل»([.)]1
فكاف الملجأ كالحامي لكل من يشعر بالضعف كالحاجة كالوحشة ىذا اإلنساف الذم كاف يقع مغشيان
عليو في محراب العبادة من خشية اللَّو ىو نفسو الحاكم الذم لم يتحمل كجود ك ٍاؿ ظالم كمعاكية،
كىو نفسو من كبّخ أحد الوالة ككاف من أصحابو ،ألنو أسرع في تلبية دعوة أحد األشراؼ إلى الضيافة

كالوالئم.

كىو الحافظ لبيت الماؿ ،بحيث أنو كفي الليلة األكلى الستبلمو الخبلفة يطفىء المصباح كي ال يصرؼ
من بيت ماؿ المسلمين ،ككي ينبو بعض الصحابة الم ّدعين كيحذرىم من سوء أعمالهم.
ىذا اإلماـ كاف مظهران للدفاع عن البشر كحقوؽ اإلنساف كاحترامو ،كىذا ىو اإلسبلـ الذم يتجلى
األخوة بين جميع الناس.
بالتوحيد بكل أبعاده الحيّة ،كإكراـ اإلنساف كعزتو ،كركح ّ
كمن يخرج عن ىذا النهج فبل يع ّد مسلمان حقان ،كإف لم يخرج ظاىران ،فإف قلبو لم يؤمن بعد باللَّو
كالقرآف إيمانان كامبلن.

كمن يكن أسيران لآلماؿ كاألىواء كاالنجذاب نحو حياة الترؼ كالوجاىة المليئة بالزبارج كالزخارؼ
كيطلب المسؤكلية كالسلطة كالماؿ فقط كيرغب في المظاىر الفارغة كإظهار القوة كالقدرة ...مثل

ىكذا شخص ال يمكن أف ي ّدعي بأنو خليفة لعلي(عليو الصبلة كالسبلـ) ،يجب علينا جميعان أف نحفظ
ىذا المعيار دائمان كوننا ننادم بعلي كنبحث عن نهجو.»...
السيدة الزىراء (صلوة اهلل عليها)
يقوؿ القائد (داـ ظلو) فيمن أذىب اللَّو عنها الرجس كطهرىا تطهيران:

«إف كل ما نقولو حوؿ الزىراء (صلوة اهلل عليها) قليل ،كفي الحقيقة إننا ال نعلم ما يجب قولو في
الزىراء (صلوة اهلل عليها) كما يجب التفكير فيو ،فاألبعاد الوجودية لهذه الحوراء اإلنسية كالركح
الخالصة كخبلصة النبوة كالوالية ،كاسعة كال متناىية كغير قابلة لئلدراؾ كىي بصورة بحيث يتحيّر
اإلنساف فيها.
 ...إف فاطمة الزىراء (صلوة اهلل عليها) كانت في عصرىا بصورة بحيث لم يمتدحها أبوىا كبعلها
كبنوىا كخواص شيعتهم فحسب ،بل أنها كانت تُمتدح حتى من قبل أكلئك الذين لم يكن لهم عبلقات

سليمة معها.

انظركا إلى الكتب التي ألفت حوؿ الزىراء (صلوة اهلل عليها) أك حوؿ كيفية تعامل النبي مع ىذه
العظيمة ،فقد ركيت من قبل الذين أشرنا إليهم كزكجات النبي كاآلخرين ،فهذه الركاية المعركفة عن
عائشة أنها قالت« :ما رأيت أحدان أشبو سمتان كدالن كىديان كحديثان برسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو
كسلم) في قيامو كقعوده من فاطمة ،ككانت إذا دخلت على رسوؿ اللَّو قاـ إليو»([ )]2أم أنو (صلي
اهلل عليو كآلو كسلم) كاف يقوـ من مكانو كيتحرؾ نحوىا بكل شوؽ ،ىذا معنى «قاـ إليو» ...كفي

بعض الركايات المركية عن عائشة أيضان جاء ىكذا ككاف يقبّلها كيجلسها مجلسو .ىذه في منزلة الزىراء
(صلوة اهلل عليها) مشهودة في سيرتها.

 ...فبل بد لئلنساف العاقل الذم كىبو اللَّو العين أف يستفيد من ىذا النجم في حياتو...
كنتصوره ،بل ىو أعظم من ىذا بكثير ،إننا نرل
أعزائي :إف نجم عالم الخلق ،الزىراء ،ليس بالذم نراه
ّ

نور شخصية الزىراء (صلوة اهلل عليها) ،لكنو أعظم من ىذا بكثير .إذان ماذا نستفيد نحن منها؟ بهذا
القدر الذم نعرؼ فيو أنها الزىراء(صلوة اهلل عليها).
لقد قرأت ىنا في إحدل المرات الركاية التي تقوؿ« :إنها تظهر ألىل السماء» فنحن ال شيء أماـ ىذا

النور ،فالكركبيوف (المبلئكة المقربوف في المؤل األعلى) تنبهر عيونهم من نور الزىراء (صلوة اهلل
عليها) ،فيجب علينا االىتداء بها إلى اللَّو كإلى طريق العبودية ،كإلى الصراط المستقيم.
فالزىراء (صلوة اهلل عليها) قد سلكت ىذا الطريق فأصبحت الزىراء ،كإف رأيتم أف اللَّو قد جعل طينتها
طينة متعالية ،ألنو كاف يعلم أنها تخرج مرفوعة الرأس من االمتحاف في عالم المادة ك...
«امتحنك قبل أف يخلقك فوجدؾ لما امتحنك صابرة»([.)]3
فالبارم سبحانو كتعالى قد ألطف على تلك الطينة كجعلها متعالية ...ىذا جانب من حياة الزىراء (صلوة

اهلل عليها) التي نحتاج إليها لتطهير أنفسنا.

حب الزىراء (صلوة اهلل عليها) ككاليتها في الدنيا كاآلخرة بحق محمد كآؿ محمد،
 ...اللهم ال تحرمنا ّ
كاىدنا بنور الزىراء المطهرة .اللهم زد حبها في قلوبنا يومان بعد يوـ ،كأمتنا على حب آؿ النبي (صلي

اهلل عليو كآلو كسلم) ،كاحشرنا يوـ القيامة على حب آؿ النبي.»...
اإلماـ الحسن (عليو الصبلة كالسبلـ)

اإلماـ الحسن (عليو الصبلة كالسبلـ) ظَلَ َم ُو التاريخ كالمؤرخوف ،كلم يُعطى َّ
حقو من قِبل كثير من
طهره تطهيران ،كتكفيو شهادة اللَّو بتطهيره عن َّ
الدنس.
مناصريو ،رغم أف اللَّو تعالى ّ

«إنما يريد اللَّو ليذىب عنكم الرجس أىل البيت كيطهركم تطهير»([.)]4
القائد (داـ ظلو) يقوؿ حوؿ اإلماـ الحسن (عليو الصبلة كالسبلـ)
« ...كباالنتقاؿ إلى عهد اإلماـ الحسن (عليو الصبلة كالسبلـ) نرل أنو قد أصبح كحيدان بعد ستة أشهر

من توليو للخبلفة ،كعليو رأل اإلماـ الحسن(عليو الصبلة كالسبلـ) أف ذىابو مع قلّة قليلة لمحاربة
معاكية كسقوطو شهيدان في المعركة ليس لو تلك األىمية كالمؤثرية في ىذا المجتمع المنحط أخبلقيان،

كال حتى فيما بين الخواص ،إذ أنهم لن يستفيدكا من تلك الدماء الطاىرة لمتابعة المسيرة.

فمعاكية بإعبلمو كأموالو كمكره كاف قادران على أف يُفقد ىذه الدماء مؤثريتها .كالناس بعد سنة على
خبلفة اإلماـ الحسن (عليو الصبلة كالسبلـ) كانوا يقولوف لو ال ينبغي لك أف تقف في كجو معاكية
كتقاكمو .في ظل ىذا الوضع رأل اإلماـ أف دمو سيذىب ىدران من دكف فائدة .فقاكـ كل ىذه المتاعب

كالمصاعب كلم يدفع بنفسو إلى ساحة الشهادة .مع أنو في بعض األحياف تكوف الشهادة بالنسبة إلى

اإلنساف أسهل بكثير من البقاء حيان .كاألشخاص الذين ىم أكلو األلباب كالحكمة كالدقة ،يدركوف ذلك

تمامان .أحيانان البقاء على قيد الحياة كالعيش في محيط متعب كمجهد يكوف أصعب بمراتب من القتل
كاالستشهاد كالوصوؿ إلى لقاء اللَّو ،كىذا األصعب ىو الذم اختاره اإلماـ الحسن (عليو الصبلة
كالسبلـ).»...

اإلماـ الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ)
الحديث عن اإلماـ الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) يأخذ حرارتو من الحديث عن ثورتو كشهادتو ،التي
كاف فيها دركس ،يستلهمها المسلموف المخلصوف ،يقوؿ القائد (داـ ظلو) عن ثورة الحسين المعطاءة

المباركة:
« ...إذف ثورة اإلماـ الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) كانت تأدية لواجب كىو عبارة عن كجوب الثورة
على كل مسلم حاؿ رؤية تفشي الفساد في جذكر المجتمع اإلسبلمي بحيث يخاؼ من تغيير كلي في

أحكاـ اإلسبلـ ،ككانت الظركؼ مؤاتية ،كعلم بأف لهذه الثورة نتيجة ،كليس شرطان البقاء حيان كعدـ
أدل ىذا
التعرض للتعذيب كاألذل كالمعاناة .فالحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) قد ثار ك ّ
القتل كعدـ ّ
الواجب عمليان ليكوف درسان للجميع ،كقد تتوفر الظركؼ المناسبة ألم أحد للقياـ بهذا العمل على مر

التاريخ.

طبعان الظركؼ لم تكن مؤاتية في عصر سائر األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) من بعد اإلماـ الحسين
مهمة أخرل كجب القياـ بها فلم تتوفر
(عليو الصبلة كالسبلـ) ،كىذا األمر لو تفسير كىو كجود أعماؿ ّ

ىذه الظركؼ بعد ذلك في المجتمع اإلسبلمي إلى أكاخر عصر األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) كبداية

عصر الغيبة ،لكن قد تتوفر مثل ىذه الظركؼ في الدكؿ اإلسبلمية على مر التاريخ ،كقد تكوف األرضية
في بعض أقطار العالم اإلسبلمي اآلف مهيئة لقياـ المسلمين بذلك أيضان ،فإف قاموا بذلك فقد صانوا

اإلسبلـ كضمنوا بقاءه...

إف اإلماـ الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ) قد علّم التاريخ اإلسبلمي درسان عمليان عظيمان ،كضمن بقاء
اإلسبلـ في عصره كسائر األعصار .فأينما كجد مثل ىذا الفساد ،كاف اإلماـ الحسين (عليو الصبلة
كالسبلـ) حيّان حاضران ىناؾ يعلّمنا بأسلوبو كفعلو ما يجب علينا عملو .لهذا يجب أف يبقى اسم
الحسين(عليو الصبلة كالسبلـ) حيان كتبقى ذكرل كرببلء حيّة...
كمع األسف إف درس عاشوراء ليس معركفان في سائر الدكؿ اإلسبلمية كما ينبغي...
كالحقيقة فإف ما ىو أماـ أعيننا من كاقعة عاشوراء التي ال نظير كال مثيل لها بين جميع الحوادث

كالفواجع البشرية ،ككما قاؿ النبي (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كأمير المؤمنين (عليو الصبلة كالسبلـ)
كاإلماـ الحسن (عليو الصبلة كالسبلـ) على ما كرد في الركايات:
«ال يوـ كيومك يا أبا عبد اللَّو»([.)]5

ىذا اليوـ ىو يوـ عاشوراء كىذه أياـ بكاء كنعي .إف كرببلء كلها عزاء كمصائب ،كحوادث عاشوراء كلها
بكاء كألم.»...
اإلماـ علي بن الحسين (عليو الصبلة كالسبلـ)
يقوؿ القائد (داـ ظلو)
« إف الحديث عن اإلماـ السجاد ككتابة سيرتو صع ،ألف أساس تعرؼ الناس على ىذا اإلماـ تم في
أجواء غير مساعدة اطبلقان.
ففي ذىن أغلب كتّاب السيرة كالمحللين أف ىذا اإلنساف العظيم قد انزكل للعبادة كلم يكن لو أم
تدخل في السياسة .حتى أف بعض المؤرخين ككتّاب السيرة ذكركا ىذه المسألة بشكل صريح ،أما الذين

لم يقولوا ىذا األمر بصراحة فإف مفهومهم عن حياة اإلماـ السجاد (عليو الصبلة كالسبلـ) ليس سول

ىذا األمر .كىذا المعنى موجود في األلقاب التي تنسب إليو كالتعابير التي يطلقها الناس عليو ،كما
يطلق البعض لقب «المريض» عليو ،في حين أف مرضو لم يستغرؽ أكثر من ع ّدة أياـ في كاقعة
عاشوراء .كمن الطبيعي أف كل إنساف يمرض في حياتو عدة أياـ ،كإف كاف مرض اإلماـ للمصلحة اإللهية
حتى ال يكلف ىذا العظيم بالدفاع كالجهاد في سبيل اللَّو في تلك األياـ ليستطيع في المستقبل أف
يحمل الحمل الثقيل لؤلمانة كاإلمامة على عاتقو ،كيبقى حيان بعد كالده لم ّدة  35أك  34سنة كيقضي
فترة أصعب عصور اإلمامة عند الشيعة .أنتم عندما تنظركف إلى ماضي حياة اإلماـ السجاد (عليو

الصبلة كالسبلـ) سوؼ تجدكف حوادث متنوعة كملفتة جدان ،كما حدث لبقية األئمة ،كربما إذا جمعنا

سير األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) معان فلن نجد مثل سيرة السجاد(عليو الصبلة كالسبلـ)».
كيتح ّدث القائد عن فلسفة اإلمامة عند اإلماـ زين العابدين فيقوؿ(داـ ظلو):

« من جملة األشياء التي أراىا جلية كشديدة األىمية في ىذا القسم من بيانات اإلماـ السجاد (عليو
الصبلة كالسبلـ) تلك الكلمات التي يذكر فيها بتجارب أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) الماضية.

ففي ىذا القسم يشير اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) إلى تلك األياـ التي مرت على الشيعة من قبل
الحكاـ الجائرين مثل معاكية كيزيد كمركاف ككقائع مثل الحرة كعاشوراء كشهادة حجر بن عدم كرشيد

الهجرم كعشرات الحوادث الشديدة ،على التحرؾ كالثورة .كالتفتوا اآلف إلى ىذه الجملة:

«فقد لعمرم استدب رتم من األمور الماضية في األياـ الخالية من الفتن المتراكمة كاالنهماؾ فيها ما
تستدلوف بو على تجنب الغواة ك.)]6[( »...

أم أنكم تستحضركف تلك التجارب كتعلموف ماذا سيفعل بكم أىل البغي كالفساد .كىم حكاـ الجور،

عندما يتسلطوف عليكم؛ كلذلك يجب عليكم أف تتجنبوىم كتواجهوىم ،كفي ىذا الخطاب يطرح
اإلماـ مسألة اإلمامة بصورة صريحة .أم قضية الخبلفة كالوالية على المسلمين كالحكومة على الناس
كإدارة النظاـ اإلسبلمي كلم يكن بمقدكر اإلماـ في ذلك الوقت أف يوجو ىذا الخطاب لعامة الناس .ثم
يقوؿ« :فقدموا أمر اللَّو كطاعتو كطاعة من أكجب اللَّو طاعتو».
كىنا يعيش اإلماـ فلسفة اإلمامة عند الشيعة كاإلنساف الذم يجب أف يطاع بعد اللَّو .كلو ف ّكر الناس

في ذلك الوقت بهذه المسألة لعلموا بوضوح أنو ال يجب طاعة عبد الملك .ألنو من غير الجائز أف
يوجب اللَّو طاعة عبد الملك .ذلك الحاكم الجائر بكل فساده كبغيو.
كبعد أف يقدـ اإلماـ ىذه المسألة يتعرض لرد شبهة مق ّدرة فيقوؿ(عليو الصبلة كالسبلـ):
«كال تقدموا األمور الواردة عليكم من طاعة الطواغيت كفتنة زىرة الدنيا بين يدم أمر اللَّو كطاعتو كطاعة
أكلي األمر منكم»([.)]7
ففي ىذا الخطاب كالخطاب السابق يرّكز اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) على مسألتين:
األكلى :تدكين الفكر اإلسبلمي كاحياؤه في أذىاف الناس كالحث على تعلمو.
كاألخرل :مسألة الوالية السياسية أم الحكومة كالقيادة للنظاـ اإلسبلمي.

يعرؼ اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) ىاتين المسألتين فإنو يقوـ في الواقع بتعريف النظاـ العلوم
كعندما ّ
كالنظاـ اإلسبلمي اإللهي».

اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ)
يقوؿ القائد في خصوص اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) ...« :فعندما كاف يدخل اإلماـ الباقر

(عليو الصبلة كالسبلـ) إلى المسجد كاف الناس يجلسوف حولو كيحيطوف بو ليستفيدكا منو .كيركم
الراكم قائبلن« :رأيت اإلماـ الباقر(عليو الصبلة كالسبلـ) في مسجد المدينة كحولو أىل خراساف
كغيرىم» يعني يحيط بو أناس من أقصى الببلد كخراساف كمناطق أخرل .كىذا يدؿ أف أمواج التبليغ
عمت العالم بأجمعو ،كأصبحت قلوب الناس كمن أقصى العالم تقترب من أىل البيت (عليهم
كانت قد ّ

الصبلة كالسبلـ).

كفي ركاية أخرل ذكر «احتوتو أىل خراساف» ،يعني جلسوا حولو كأحاطوه ،ككاف اإلماـ الباقر (عليو
الصبلة كالسبلـ) يعلمهم مسائل الحبلؿ كالحراـ حيث كاف كبار العلماء يأتوف إليو كيتلقوف علومهم

عنده .كمن بينهم عكرمة ،الذم يعتبر شخصية معركفة كمن تبلمذة ابن عباس.

فعندما أتى إلى اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) ليستمع إلى أحاديثو أصابتو رجفة كسقط في حضن
اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) كقاؿ :يا ابن رسوؿ اللَّو أصابني أمامك ،ما لم يصبني من قبل أماـ أحد
من الناس ،فأجابو اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) قائبلن:
« ...يا عبيد أىل الشاـ إنك بين يدم بيوت أذف اللَّو أف ترفع كيذكر فيها اسمو»([.)]8
كأيضان شخص آخر مثل أبي حنيفة ،كالذم كاف يعتبر من عظماء فقهاء ذاؾ الزماف ،كاف يأتي كيتلقى
علومو على يد اإلماـ الباقر (عليو الصبلة كالسبلـ) ،كغيره من بقية العلماء كانوا يتلقوف علومهم على

يده (عليو الصبلة كالسبلـ) ،حتى كصلت شهرتو العلمية إلى أرجاء العالم كعرؼ بباقر العلوـ.»...
اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ)

يقوؿ القائد (داـ ظلو)
« ...كعندما بدأت مرحلة إمامة اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ) كانت الصدامات كالحركب
منتشرة في العالم اإلسبلمي كأفريقيا كخراساف كفارس كببلد ما كراء النهر كنقاط أخرل من العالم

اإلسبلمي مما سبّب مشكبلت كثيرة لبني أمية كىكذا استطاع اإلماـ الصادؽ (عليو الصبلة كالسبلـ)
في ىذه المرحلة أف يستفيد من ىذه الفرصة كقاـ بالتركيز ...على إمامة أىل البيت (عليهم الصبلة
كالسبلـ).
كعلى سبيل المثاؿ :يركم عمر بن المقداـ قائبلن« :رأيت أبا عبد اللَّو يوـ عرفة بالموقف كىو ينادم
بأعلى صوتو ،فكاف يقوؿ جملة ثم يلتفت إلى الطرؼ اآلخر كيكررىا كمن ثم إلى الطرؼ اآلخر...
كىكذا إلى أربعة أطراؼ ككل مرة يكررىا ثبلثان كالجملة ىي:
«أيها الناس إف رسوؿ اللَّو (صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كاف ىو اإلماـ».
التفتوا إلى نفس استعماؿ كلمة إماـ ،كاف ىذا ألجل الفات الناس إلى حقيقة اإلمامة كإلشاعة ىذه

الفكرة حتى يُصار إلى التساؤؿ :ىل أف ىؤالء الحكاـ المتسلطين على الحكم الئقوف باإلمامة أـ ال؟
مرات لمن بين يديو كلمن خلفو كعن يساره اثنا عشر صوتان:
فينادم ثبلث ّ

«أيها الناس رسوؿ اللَّو كاف ىو اإلماـ كمن بعده علي بن أبي طالب كبعده الحسن كبعده الحسين كمن
ثم علي بن الحسين كمحمد بن علي كبعدىا ىاه».
كيكرر ىذه الكلمات اثنا عشر مرة.
يقوؿ الراكم سألت ما معنى ىاه ،قاؿ معناىا في لغة (لهجة) بني فبلف (أنا) كناية لئلشادة عن نفسو
(عليو الصبلة كالسبلـ) يعني بعد:

«محمد بن علي (عليو الصبلة كالسبلـ) أنا اإلماـ.».»...
اإلماـ موسى الكاظم !(عليو الصبلة كالسبلـ)
يقوؿ القائد (داـ ظلو)
« ...فأحيانان كانت كلمات األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) تطرح أموران ليست بالبسيطة كالعادية بل
تتعلق بهدؼ محدد كمشركع خاص كاف ىو نفسو استراتيجية اإلمامة .كمن جملة ىذه الموارد ،الحوار
الذم دار بين اإلماـ موسى بن جعفر الكاظم (عليو الصبلة كالسبلـ) ،كىاركف الرشيد ،حوؿ ما يتعلق

بمسألة «فدؾ».

ففي أحد األياـ قاؿ ىاركف لئلماـ الكاظم (عليو الصبلة كالسبلـ)« :ح ّد فدكان حتى أردىا إليك» ككاف
ىدفو من كراء ىذا العمل أف يسلب تأثير ىذا الرمز «فدؾ» الذم كاف أىل البيت (عليهم الصبلة

كالسبلـ) يطرحونو دائمان كدليل كشاىد على مظلوميتهم التاريخية ،فبإرجاعو «لفدؾ» يسحب ىذا
السبلح من أيديهم .كلعلو أيضان يصبح مميزان ،بنظر الشيعة ،عن أكلئك السبلطين الذم استمركا بغصب
«فدؾ» كاإلماـ في البداية امتنع عن تنفيذ ىذا الطلب كلكن بعد إصرار ىاركف قاؿ اإلماـ (عليو الصبلة

كالسبلـ)« :ال آخذىا إال بحدكده» .فقبل ىاركف بذلك ،فبدأ اإلماـ بذكر تلك الحدكد قائبلن« :أما
الحد األكؿ فعدف» ،فتغير كجو ىاركف ،كقاؿ :إيو!! تابع اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ)« :كالحد الثاني
سمرقند ،أم الحدكد الشرقية ألراضي حكومة ىاركف فاربد كجهو ،فتابع اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ)
كقاؿ« :الحد الثالث أفريقيا ،كيعني تونس» أم الحدكد الغربية للببلد.
يقوؿ الراكم
فاسود كجو ىاركف كقاؿ :ىيو!! عندىا أنهى اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) كبلمو كقاؿ« :كالحد
« ّ
الرابع سيف البحر مما يلي الجزر كأرميني» ،أم الحدكد الشمالية.

عندىا قاؿ ىاركف غاضبان مستهزئان :فلم يبق لنا شيء .فتحوؿ إلى المجلس .فقاؿ اإلماـ (عليو الصبلة

تردىا ،ككما جاء في نهاية ىذه الركاية« :فعند ذلك عزـ
كالسبلـ)« :قد أعلمتك أنني إف حددتها لن ّ

على قتلو»([.)]9

في ىذا الحوار يظهر أىم مطلب لئلماـ موسى الكاظم (عليو الصبلة كالسبلـ) كالذم كاف كافيان حتى

يقرر ىاركف الرشيد قتلو ،ككذلك األمر ،فإف مطالب األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) الواضحة في حياة

اإلماـ الباقر كاإلماـ الصادؽ كاإلماـ الرضا (عليهم الصبلة كالسبلـ) بحيث أنها لو ُجمعت سترسم
استراتيجية اإلمامة.»...
اإلماـ الرضا (عليو الصبلة كالسبلـ)
يقوؿ القائد (داـ ظلو)
« ..كاف تشكيل مجالس المناظرات مع أم شخص عنده أقل أمل في أف يتفوؽ على اإلماـ ،كاحدة
من اإلجراءات التي مارسها المأموف .كلما كاف اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) يتفوؽ كيغلب مناظريو من

مختلف األدياف كالمذاىب في كافة البحوث كاف يذيع صيتو بالعلم كالحجة القاطعة في كل مكاف ،كفي

مقابل ذلك كاف المأموف يأتي بكل متكلم من أىل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع اإلماـ لعل أحدان
منهم يستطيع أف يغلب اإلماـ(عليو الصبلة كالسبلـ) ككما تعلموف فإنو كلما كانت تكثر المناظرات
كتطوؿ كانت القدرة العلمية لئلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ) تزداد كضوحان كجبلءان.
كفي النهاية يئس المأموف من تأثير ىذه الوسيلة (إلسقاط اإلماـ الرضا(عليو الصبلة كالسبلـ) من

مقامو) .كحاكؿ أف يتآمر لقتل اإلماـ كما تذكر الركايات من خبلؿ حاشيتو كخدـ الخليفة.

كفي إحدل المرات كضع االماـ في سجن سرخس (منطقة شماؿ شرؽ إيراف) لكن ىذا لم يكن نتيجتو

إال إيماف الجبلكزة كالسجانين أنفسهم بالمقاـ المعنوم لئلماـ.

كىنا لم يجد المأموف العاجز كالغاضب أف يكلف أم أحد كقاـ بذلك فعبلن ،ففي شهر صفر من سنة

203ىػ... ،قاـ المأموف بجريمتو العظيمة التي ال تنسى كىي قتل اإلماـ (عليو الصبلة كالسبلـ).»....
في اإلماـ الجواد كمن بعده (عليو الصبلة كالسبلـ)
يقوؿ القائد (داـ ظلو)

«حسب رأيي أف المحن كالمشكبلت التي كاجهت أىل البيت (عليو الصبلة كالسبلـ) بلغت ذركتها في
زمن اإلماـ الجواد (عليو الصبلة كالسبلـ) كشملت عصور األئمة الذين جاءكا من بعده».
المهدم #
يقوؿ القائد (داـ ظلو)
«إف قضية المهدكية من القضايا األساسية في االسبلـ كال ينفرد بها الشيعة دكف سواىم ،كإف تذىب
الفرؽ االسبلمية بأجمعها إلى أف المهدم(عليو الصبلة كالسبلـ) من النسل الطيب الطاىر لرسوؿ

اهلل(صلي اهلل عليو كآلو كسلم) كإنو سيمؤل العالم قسطان كعدالن كسيظهر إلقامة دين اهلل كبسط الحق.
كما يعتقد غير المسلمين على نحو آخر بمستقبل مشرؽ للبشرية يتحقق خبلؿ قضية مهدكية.
أما الخاصية التي تتفرد بها العقيدة الشيعية في ىذا المجاؿ فهي عدـ كجود أم غموض فيها ألف

الشيعة يحيطوف بكل تفاصيل ىذا الموضوع كعلى معرفة تامة بشخصية المهدم (عليو الصبلة
كالسبلـ) ،فنحن نعرؼ كليّنا كسيّدنا كإمامنا ،كسيد العالمين ،كنعرؼ أباه كأمو كتاريخ كالدتو ككل ما
يتعلق بوالدتو المباركة ،كىناؾ من نقلوا ىذه القضايا بأخبار صادقة موثّقة .كىذه األمور كلها كاضحة
لدينا كال لبس فيها .كمعنى ىذا أننا على بينة بمن نحب كمن نؤمن كنعتقد بأف إمامنا المعصوـ ،بقية

عترة الرسوؿ كأىل البيت(عليهم الصبلة كالسبلـ) ،قائمان طواؿ األزمنة األخيرة بين المجتمعات البشرية،

كىو موجود اليوـ بين ظهرانينا ،إال أف الحكمة اإللهية اقتضت أف نعيش ىذا االنتظار الكبير ،كأف يعيش

االماـ ذاتو مثل ىذا االنتظار أيضان ،انتظار ذاؾ اليوـ الذم يظهر فيو بصفتو كنهضة األنبياء تنتهي بنصر

ساحق على جبهة الكفر كالنفاؽ ،كينقذ العالم من الظلم كالجور كالتمايز كالتسلط كاالستغبلؿ ،كسيأتي

ىذا اليوـ كيتحقق ىذا الوعد....

إف ىذه العقيدة ستكوف بالنسبة للشيعة فيما إذا فهموىا على حقيقتها كتعاملوا معها كما ينبغي مصدر

فيض كنور ،كما أنها توجب أيضان على كل مسلم كعلى كل مؤمن بها كعلى كل شيعي أف يسعى فكران
كعمبلن للحفاظ على عبلقتو المعنوية كالفكرية بإماـ زمانو ،كتربية كتهذيب ذاتو بالشكل الذم يبعث

الرضا في نفس ىذا االماـ المعصوـ..

أضف إلى ذلك أف لهذه العقيدة آثاران كخصائص ذات أىمية بالغة بالنسبة لجميع الشعوب كمنها شعبنا،

كمن أىم ىذه الخصائص كاآلثار ىو األمل بالمستقبل ،ليعلم كل شيعي أف بساط الظلم كالجور

كالتسلط الموجود اليوـ في العالم سيطول ذات يوـ كقد يكوف قريبان جدان ،أك قد يكوف بعيدان ،إال أنو

على كل األحواؿ سيأتي قطعان.....
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أىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) ليسوا أشخاصان يعيشوف عصرىم كينتهوف ،ككذلك ىم ليسوا
أشخاصان كباقي الناس ،يهتموف بهوامش الحياة ،كليس لهم المشاريع الكبرل.
كل كاحد منهم كاف أمة في رجل.
فهم ليسوا أفرادان في أمة ،بل ّ
فعلينا أف نفهم جيدان ،كنتعامل معهم التعامل البلئق ،كنقدِّرىم التقدير الواقعي.
لقد ظلم األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) من التاريخ ،ككذلك ممن ينتسبوف إليهم ،كعاشوا الغربة
المؤلمة.
يقوؿ القائد (داـ ظلو)
«إف غربة األئمة لم تقتصر على الفترة الزم نية التي عاشوىا في حياتهم ،كإنما استمرت كلعصور متمادية
من بعدىم ،كالسبب في ذلك يرجع إلى إىماؿ الجوانب المهمة ،بل كاألساسية من حياتهم.

من المؤكد أف ىناؾ كتبان كمؤلفات كثيرة قد حظيت بمكانة رفيعة كقديرة ،كذلك لما حملتو بين طيّاتها
من ركايات تصف حاؿ األئمة(عليهم الصبلة كالسبلـ).
كلما نقلتو لؤلجياؿ المتعاقبة من أخبار تصف سيرتهم ،كلكن عنصر المواجهة كالجهاد المرير كالذم
يمثل الخط الممتد لؤلئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) طواؿ  250سنة من حياتهم كاف قليل الذكر في

ىذه الركايات التي تضمنت فقط عناكين أخرل كالجوانب العلمية أك المعنوية من سيرتهم.

يجب علينا أف ننظر إلى حياة األئمة (عليهم الصبلة كالسبلـ) كأسوة كقدكة نقتدم بها في حياتنا ال
كمجرد ذكريات قيمة كعظيمة حدثت في التاريخ.
كىذا ال يتحقق إال باالىتماـ كالتركيز على المنهج كاألسلوب السياسي من سيرة ىؤالء العظماء (عليهم
الصبلة كالسبلـ)«.
فأىل البيت (عليهم الصبلة كالسبلـ) علماء كعابدكف كأتقياء كمجاىدكف كآمركف بالمعركؼ كناىوف عن
المنكر؛ كبكلمة إنهم معصوموف كاملوف ،استغرقوا في طاعة اهلل كحبِّو ،كذابوا في اإلسبلـ كالقرآف،
فكانوا كما قاؿ تعالى:
{إنما يريد اهلل ليذىب عنكم الرجس أىل البيت كيطهركم تطهير}([.)]1
كبذلك كانوا خير قدكة كمثل.
فلنكن كما ىم ،كإف لم نستطع كلن نستطيع ،كما يقوؿ اإلماـ علي(عليو الصبلة كالسبلـ):
«إنكم ال تقدركف على ذلك».
فما العمل يا أمير المؤمنين كيأتي تكملة قولو (عليو الصبلة كالسبلـ):
بورع كاجتهاد كع ّفة كسداد»([.)]2
«أعينوني ٍ
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