
 .. لهذه المحاضرة قصة

والقصة تبين مشهدًا من مشاىد الساحة االيرانية قبل انتصار الثورة اإلسالمية بكل ما كاف فيها من   
 . نشاط إسالمي، ومن تحديات وعقبات

دّؽ جرس الهاتف في منزؿ األستاذ ( ؽ.ىػػ6;35)ىجرية شمسية  3575في شهر شواؿ سنة  
بعد تبادؿ . كاف على الخط األستاذ الشهيد الدكتور محمد مفتح من طهراف. المحاضر بمدينة مشهد

يـو وفاة )شواؿ  47التحايا طلب الشيخ مفتح من صاحب المحاضرة أف يقدـ الى طهراف في يـو 
 . ليلقي محاضرة عن اإلماـ الصادؽ(( عليو السالـ)ر بن محمد الصادؽ اإلماـ جعف

كانت ظروؼ صاحب المحاضرة صعبة آنذاؾ، بسبب زحمة األعماؿ والدروس وكثرة المراجعات من  
في ( الكرامة)ثم في مسجد ( اإلماـ الحسن)كاف يلقي المحاضرات في مسجد . جميع أرجاء ايراف

وفي مشهد . نتقل منها الى غرب ايراف ليحاضر في ىمداف وكرمانشاهمشهد الواقعة شرؽ ايراف، وي
 . اضافة الى دروس تخصصية في الفقو وأصوؿ الفقو.. يدرس التفسير ونهج البالغة والحديث

لقد كاف .. ظروؼ مالية صعبة، وظروؼ سياسية قاسية.. كل ىذا كاف يقـو بو في ظروؼ ضاغطة جداً  
والسلطة كانت تحصي عليو . بذلك أحد، ودوف أف يشكو ألحد يعيش في فقر مدقع دوف أف يعلم

في ىذا العاـ بالذات، واكتفى بمسجده الصغير ( مسجد الكرامة)اغلقت . أنفاسو وتتابعو وتراقبو بشدة
وبذلك دخل سجنو . ثم اعتقلتو في شتاء ذلك العاـ.. يواصل فيو نشاطو( مسجد اإلماـ الحسن)

 . الخامس في قصة يطوؿ ذكرىا

، في (عليو السالـ)في مثل ىذه الظروؼ جاء طلب الشيخ مفتح إللقاء محاضرة عن اإلماـ الصادؽ  
 . حيث كاف الشيخ مفتح يـؤ الناس فيو( جاويد)طهراف بمسجد 

اعتذر صاحب المحاضرة عن الحضور لألسباب المذكورة، ولعلمو بوجود أساتذة يمألوف الفراغ في  
 . وما كاف من المحاضر إالّ االمتثاؿ.. وأصرّ .. ولكن الشيخ اصرّ  طهراف من مثل الشيخ مفتح نفسو،



 > بعد أياـ دّؽ جرس الهاتف ثانية، وكاف الشيخ مفتح على الخط من طهراف وقاؿ 

 !           إف الشرطة منعت المحاضرة 

 . تنفس األستاذ المحاضر الصعداء، وأحس بالراحة وحمد اهلل على ذلك 

 > ا لبث أف اتصل ثالثة وقاؿولكن األستاذ مفتح م 

حاوؿ السيد المحاضر أف يعتذر ولكن . لقد رُفع المنع والحمد هلل، والبد اف تحضر في الوقت المقرر 
حاوؿ المحاضر أف يتعلل بصعوبة الحصوؿ على . لقد أعلنا نبأ المحاضرة في الجامعات> الشيخ قاؿ لو
 ! البد من السفر إذف.. لكن الشيخ أبدى استعداده لتوفيرىا. تذكرة الطائرة

في يـو القاء المحاضرة نفسو غادر مشهد، وقبل ساعات من بدئها وصل طهراف واتجو مباشرة الى  
 . المسجد

وفي اثناء الصالة . فرح الشيخ كثيرًا حينما رآه، وكاف ىو وما يقرب من مائتي شاب مستعدين للصالة 
دقائق تدفقت أفواج الطلبة فجأة على  وبعد. التحق عدد آخر من الشباب فأصبحوا بضع مئات

 . المسجد، بعد انتهاء الدروس في الجامعة

بدأ السيد األستاذ يلقي محاضرتو وبيده أربعوف ورقة  .. غّص المسجد وفناؤه والزقاؽ المجاور لو بالناس 
واستمر يتحدث ويتحدث والجالسوف منشّدوف اليو، وكأف على . كتب فيها مذكرات ترتبط بالمحاضرة

ساعات، وخاللها تناوؿ بالبحث بضعًا من الورقات األربعين  5واستمرت المحاضرة . رؤوسهم الطير
واختتم المحاضرة رافعًا األوراؽ األربعين الى الحاضرين مشيرًا الى انو . التي أعدىا مذكرات لمحاضرتو

 . بّين قلياًل من كثير مما أعّده

فانتقل ( جاويد)الشيخ مفتح ومنع من الصالة في مسجد ولم يمض طوياًل على ىذه الحادثة اذ اعتقل  
 (. قبا)بعد االفراج عنو الى الصالة في مسجد 



إف السيد األستاذ حفظو اهلل ألقى ىذه المحاضرة قبل عشرين > وىنا البد من التنويو الى أمر ىاـ وىو 
، وربما عّنت (يهم السالـعل)عامًا، وبعدىا كانت لو مطالعات ودراسات واسعة في حياة أئمة أىل البيت 

وكم كّنا نوّد اف . لو نظرات جديدة، او تغير رأيو في مسألة معينة من المسائل المطروحة في المحاضرة
ولكن عظم . نرى رأيو فيها لنحصل على آخر نظراتو قبل أف نقدـ على نقلها الى اللغة العربية

قدمها الى القارئ الكريم كما ىي، ففيها المسؤوليات وزحمة األعماؿ وتراكمها حاؿ دوف ذلك، لذلك ن
من الجديد الشيء الكثير، وفيها من تراثيات الفكر اإلسالمي المطروح في ايراف قبل انتصار اإلسالـ ما 

 . يهم كل متتبع

> ويالحظ في المحاضرة أف السيد األستاذ يواجو تيارين طالما واجههما في محاضراتو ودروسو وىما 
حامل على اإلسالـ وعلى رموز اإلسالـ، والذي يصف رجاؿ اإلسالـ بأنهم لم التيار اليساري المت

يتصدوا للدفاع عن المحرومين والمظلمين بل كانوا سندًا للظالمين والمترفين، والتيار المهزـو المتقاعد 
في  وىذاف التياراف كاف لهما ثقلهما. الذي يحاوؿ أف يجد في حياة أئمة اإلسالـ ما يبرر قعوده وسكونو

الساحة االيرانية قبل تنامي الثورة اإلسالمية، وكانا يشكالف عقبة أماـ العاملين نحو دفع المجتمع على 
 .المسيرة اإلسالمية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

من المؤمنين رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو فمنهم من قضى نحبو ومنهم من ينتظر وما بّدلوا } 
 { تبديالّ 

 { مة يهدوف بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدينوجعلناىم أئ} 

 . الحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو ومن اىتدى بهداه 



، ناشئتاف عن لونين من التفكير؛ ومن الغريب (عليو السالـ)ثمة نظرتاف خاطئتاف بشأف اإلماـ الصادؽ  
على اختالفهما تتقارباف في الشكل والمحتوى والمنشأ، بل يمكن القوؿ إف النظرتين تشتركاف في  أنهما

 > بعض المحاور اشتراكاً تاماً 

 > النظرة األولى 

إنها نظرة شيعة اإلماـ الصادؽ .. نظرة مدافعة يبديها أولئك الذين يخالوف أنهم من أتباع اإلماـ ومواليو 
 > بالقوؿ، ال بالعمل، وتتلخص بما يلي( عليو السالـ)

توفرت لو ظروؼ لم تتوفر إلماـ من قبلو وال من بعده، استطاع أف ( عليو السالـ)إف اإلماـ الصادؽ  
جلس في بيتو، وفتح صدره . اـ الدين، وأف يفتح أبواب مجلسو لطالب العلميستغلها لنشر أحك

. للمراجعين، وتصدى للتدريس ونشر المعارؼ، وارتوى كل من قصده من طالب العلم وناشدي الحقيقة
اشترؾ في مجلس درسو أربعة آالؼ تلميذ، وعن طريق ىؤالء التالميذ انتشرت علـو اإلماـ الصادؽ، 

كالتاريخ واألخالؽ وعلم > كالفقو والحديث والتفسير، ومنها العلـو االنسانية> دينيةمنها العلـو ال
 . االجتماع

وتصدى اإلماـ لمناقشة المنتمين الى األفكار الدخيلة، والرّد على الزنادقة والماديين والملحدين،  
مجاالت الدين، ولكل مجاؿ من . مباشرة او عن طريق تالميذه، وقارع أصحاب النحل المنحرفة بقوة

 . رّبى كوكبة من الطلبة والمتخصصين

إف اإلماـ ػػ وحرصًا على استمرار ىذا المشروع العلمي ػػ اضطر الى > ويقوؿ أصحاب ىذه النظرة أيضاً  
عدـ التدخل في السياسة، فلم يّقدـ على أي عمل سياسي، بل وأكثر من ذلك فإنو سلك طريقاً 

لذلك . ويتماشى مع سياسة خلفاء زمانو السترضائهم، والستبعاد أية شبهة يمكن أف تحـو حوؿ نشاط
وقد تستلـز الظروؼ أف يذىب اليهم ويناؿ جائزتهم . لم يجابههم، ومنع ايضًا أف يجابههم أحد

وحظوتهم، وإف حدث أف أساء الحاكم بو الظن ػػ نتيجة حدوث حركة ثورية أو تهمة لّفقها نّماـ ػػ يتجو 
 . الى استمالة الحاكم ومجاملتو( عليو السالـ)اإلماـ 



لنظرة شواىد تاريخية، من ذلك رواية ربيع الحاجب وأمثالها، التي تصور اإلماـ في ويورد أصحاب ىذه ا 
مجلس المنصور وىو يبدي االعتراؼ بالتقصير واعالف الندـ، وتنقل عن اإلماـ عبارات مدح وثناء 

عليو )يبديها تجاه الخليفة المنصور، مما ال يشك االنساف في كذب صدورىا عن اإلماـ الصادؽ 
ىذه العبارات تصور المنصور بأنو كيوسف وسليماف وأيوب، وتطلب . تجاه طاغية كالمنصور( السالـ

إف سليماف أعطى فشكر، وإف > )منو أف يصبر على ما يرى من إساءات اإلماـ او إساءات بني الحسن
 ..(. أيوب ابتلي فصبر، وإف يوسف ظلم فغفر، وأنت من ذلك السنخ

لكنو  ... حثًا، وأستاذًا كبيرًا انتهل من بحر علمو أبو حنيفة ومالك وىذه نظرة تصور اإلماـ عالما، با 
كاف بعيدًا كل البعد عن كل مقاومة لعدواف السلطة على الدين، وعن كل ما تتطلبو مهمة االمر 

زيد بن > كاف بعيدًا كل البعد عن الثوار من أمثاؿ.. بالمعروؼ والنهي عن المنكر أماـ السلطاف الجائر
بن عبد اهلل والحسين بن علي شهيد الفخ، بل عن الجنود المقاتلين من ىؤالء الثوار، ولم  علي ومحمد

يكن يبدي أي رد فعل تجاه ما يحل بالمجتمع اإلسالمي، وال يكترث بما كاف يكتنزه المنصور من 
العراؽ  أمواؿ طائلة، وال بما كاف يعاني منو أبناء رسوؿ اهلل في جباؿ طبرستاف ومازندراف وفي رساتيق

وال يهتم . وايراف من جوع، بحيث ال يجدوف ما يسد رمقهم، وال ما يسترىم اذا أرادوا الصالة جماعة
بما كاف يتعارض لو أتباعو من قتل وتعذيب وتشريد وىم صفر اليدين من كل متاع يتنعم بو األفراد 

 !! العاديوف من أبناء المجتمع آنذاؾ

الصادؽ لم يبِد أية حساسية تجاه ىذا الوضع، بل كاف قانعًا بأف  في ظن أصحاب ىذه النظرة أف اإلماـ 
دوف أف .. يأتيو من مثل ابن أبي العوجاء، فيقارعو بالحجج والبراىين ويغلبو، ويخرج من بيتو مهزوماً 

 . يؤمن طبعاً 

 . ىذه ىي صورة اإلماـ الصادؽ كما يرسمها أصحاب النظرة األولى 

 > النظرة الثانية 



( عليو السالـ)لئك الذين ال يعترفوف بإمامة الصادؽ، وىي نظرة متحاملة على اإلماـ ترى أنو يحملها أو  
فالمجتمع في زمانو كاف يضج . وقف تجاه ما كاف يحيق بالمجتمع من ظلم موقف عدـ االكتراث

ثر من بالمظالم الطبقية والطغياف السياسي والسيطرة المقيتة على أمواؿ الناس وأنفسهم وأعراضهم، واك
حتى لم تعد األمة تتمتع بأبسط الحقوؽ االنسانية، . ذلك على عقولهم ونفوسهم وتفكيرىم ومشاعرىم

مقابل ىذا كاف الطواغيت يتالعبوف بمقدرات الناس كيف ما . بما في ذلك القدرة على االنتخاب
ها البؤساء من شاءوا، ويبنوف القصور الفارىة، مثل قصر الحمراء جوار آالؼ الخرائب التي تعيش في

في مثل ىذا المجتمع المليء بألواف التعسف واالضطهاد يتجو الصادؽ الى البحث .. عامة الشعب
 ..!!. والدراسة وتربية الطلبة، ويصّب اىتمامو على تخريج الفقهاء والمتكلمين

رة األولى غير أف النظ. إف كال النظرتين مجحفتاف، ال تقوماف على أساس وال تستنداف الى دليل واقعي 
ألنها صادرة عن لساف من يدعي أنو من شيعتو ( عليو السالـ)أشد اجحافًا واكثر ظلمًا لإلماـ الصادؽ 

 . وأتباعو

ال أريد أف أنهج ىنا اسلوب البحث العلمي المتداوؿ في الدراسات بعرض جميع النصوص الواردة عن  
لمتن والسند ألخرج بنتيجة، فذلك لو مجالو وأقارف بينها من حيث ا( عليو السالـ)حياة اإلماـ الصادؽ 

 . في مجالس البحث العلمي

وأقرف ىذه النظرة بأدلة مستقاة من مصادر موجودة .. أريد أف أطرح ىنا نظرة ثالثة مقابل تيِنك النظرتين 
عليو )بين أيديكم، لكي تستطيعوا ػػ مثل َحَكم محايد ػػ أف تتطلعوا من خاللها الى الوجو الحقيقي لإلماـ 

 (. السالـ

وقبل أف أدخل في صميم البحث يلزمني أف أشير الى أف كال النظرتين ال يقوماف على أساس صحيح  
 . موثوؽ بو



(. أوضحت وضع اسنادىا في الهامش)فكما ذكرت أف النظرة األولى تستند الى عدد من الروايات  
إنها  . فيتذرعوف بها باعتبارىا حجة قاطعةوىذه الروايات تنسجم طبعًا مع طالبي الراحة ومحّبي العافية، 

 . كافية ألف تكوف مبّررًا لالنتهازيين من ذوي النفوس الضعيفة المهزوزة

فهذه الروايات تصور اإلماـ بأنو راح يتملق للمنصور لحفظ حياتو، مع أنو كاف قادرًا أف يحتوي الموقف  
 ي؟ واذا كاف ذلك شأف القدوة فما بالك بالمقتد. باسلوب حكيم

فاإلماـ كاف قادرًا على دفع شر المنصور عنو بطرؽ . نعتقد أف نص ىذه الروايات كاٍؼ إلثبات زيفها 
أخرى كما حدث في مواقف عديدة تنقلها روايات موثوقة، فال دليل إذف على أف يعمد اإلماـ الى ىذا 

فمكانة .  يستحقهاالملق الزائف والثناء الكاذب ليضفي على المنصور خصااًل ليست فيو ومكانة ال
 . اإلمامة أرفع من ذلك بكثير دوف شك، وأسمى من أف تتلوث بمثل ىذه المواقف المنحطة

ففي عدد من ىذه الروايات . ومن حيث السند، فإف تحري الدقة في الرواة يكشف لنا عن أشياء كثيرة 
ويظهر من المصادر ! او؟وما أعدلو من ر ! الربيع حاجب المنصور. نرى االسناد ينتهي بالربيع الحاجب

سنوات  7)ىػػ 375استوزره المنصور سنة . أف الربيع كاف أقرب الناس الى المنصور، واكثرىم زلفة لديو
ولعلو ناؿ ىذا الترفيع ثمنًا لما نسبو للصادؽ .. )، أي ناؿ رفعة في المقاـ(بعد وفاة اإلماـ الصادؽ

 (. من أكاذيب( عليو السالـ)

ثبت إخالصو ووفاؤه لجهاز الخالفة ال يستبعد منو أف يختلق األكاذيب، مثل ىذا الشخص الذي  
ىذا . فينسب كالـ الملق الى اإلماـ الصادؽ او يغّير كالمًا حادًا قالو اإلماـ الى كالـ تضرع والتماس

ليس بغريب على ىذا الحاجب، لكن الغريب أف يصدؽ عاقل قوؿ أحد بطانة الخليفة بشأف عدو 
 . ة تشيع ىذا المفتري، وىي مقولة تشكل جزًء من المؤامرة الخبيثةالخليفة، ومقول

إنها تشبو أحكاـ المستشرقين المنطلقة عن . والنظرة الثانية ايضًا واىية بالدرجة نفسها وغير علمية 
ولقد شاىدنا . غرض او جهل، ومن روح مادية محضة ال تنسجم اطالقًا مع طبيعة األحداث اإلسالمية

عليهم )الفجة التافهة التي تصدر عن بعض المستشرقين تجاه اإلسالـ وأئمة أىل البيت تلك األحكاـ 



وقضى عمره بين العطر ! كقوؿ أحدىم عن اإلماـ الحسن المجتبى أنو باع الخالفة بالماؿ(. السالـ
 !! إف اإلسالـ نقل اإلسالـ من مرحلة الرقّية الى مرحلة االقطاع> وقوؿ مستشرؽ آخر! والمرأة والترؼ

والنظرة الثانية التي نتحدث عنها تشترؾ مع أقواؿ ىؤالء المستشرقين في السطحية والتسرع والمنطلق  
 . المادي

والطريف أف الوثائق التي يعتمد عليها أصحاب النظرة الثانية ليست سوى ما يلّفقو أصحاب النظرة  
    !!األولى من أحكاـ

 النظرة الصحيحة  

نبدأ بالنظرة الثالثة بشأف اإلماـ الصادؽ، وىي نظرة يمكن اف يستنبطها كل ثاقب  واآلف> النظرة الثالثة 
وىذا االستنباط ال يختص بزماف اإلماـ الصادؽ وحده، بل يشمل  . نظر بالرجوع الى المصادر والمراجع

كل أئمة أىل البيت، مع الفارؽ في خصائص عمل كل منهم حسب ما تقتضيو ظروؼ الزماف والمكاف، 
االختالؼ في الخصائص ال يتنافى مع وحدة روح العمل المشترؾ وحقيقتو ومع وحدة الهدؼ  وىذا

 .والمسير

التيار الذي . من أجل أف نفهم طبيعة المسيرة العامة لحياة األئمة، علينا أواًل أف نتبين فلسفة اإلمامة 
عرؼ في مدرسة أىل البيت باسم اإلمامة، والذي تتكوف عناصره األصلية من أحد عشر شخصًا توالوا 

 . قرنين ونصف القرف تقريبًا، إنما ىو في الواقع امتداد للنبوة

عثو اهلل سبحانو بمنهج جديد للحياة، وبعقيدة جديدة، وبمشروع جديد للعالقات البشرية، فالنبي يب 
وبرسالة الى االنسانية، ويطوي حياتو في جهاد مستمر، وجهد متواصل، ليؤدي مهمة الرسالة الملقاة 

 . على عاتقو قدر ما يسمح لو عمره المحدود



. سالة أعلى الدرجات المتوخاة في تحقيق األىداؼوعملية الدعوة يجب أف تستمر بعده؛ كي تبلغ الر  
ويجب أف يحمل أعباء المواصلة من ىو أقرب الناس إلى صاحب الرسالة في جميع األبعاد؛ كي يبلغ 

 . باألمانة إلى محطة آمنة وقاعدة رصينة ثابتة مستمرة

ومن . أوصياء وخلفاء وكل األئمة العظاـ وأصحاب الرساالت كاف لهم. ىؤالء ىم األئمة وأوصياء النبي 
لقد }> والمهمة يبّينها القرآف الكريم إذ يقوؿ. أجل أف نعرؼ مهمة اإلماـ، البد أف نعرؼ مهمة النبي

       .{أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزاف ليقـو الناس بالقسط

فاألنبياء ابتعثوا لبناء . ألنبياءىذه إحدى اآليات التي تبين عّلة النبوة، وتبين من جهة أخرى مهمة ا 
وعملية . مجتمع جديد، والقتالع جذور الفساد، وإلعالف ثورة على جاىلية زمانهم، وقلب مجتمعاتهم

حتى يعود > ))..في مطلع استالـ مهاـ حكومتو بقولو( عليو السالـ)التغيير ىذه يعّبر عنها اإلماـ علي 
 ..((. أسفلكم أعالكم وأعالكم أسفلكم

ا عملية صناعة مجتمع على أساس التوحيد والعدؿ االجتماعي وتكريم اإلنساف، وتحريره، وتحقيق إنه 
المساواة الحقوقية والقانونية بين المجموعات واألفراد، ورفض االستغالؿ واالستبداد واالحتكار، 

إنها عملية .. يروإفساح المجاؿ للطاقات والكفاءات اإلنسانية، وتشجيع التعّلم والتعليم والفكر والتفك
إقامة مجتمع تنمو فيو كل عوامل سمّو اإلنساف في جميع األبعاد األساسية، ويندفع الكائن البشري فيو 

 . باتجاه مسيرتو التكاملية على ساحة التاريخ

ىذه ىي المهمة التي بعث اهلل األنبياء من أجلها، ونستنتج من ذلك أف اإلمامة، باعتبارىا امتداد لمهاـ  
عامًا، فماذا كاف  472عاش ( صّلى اهلل عليو وآلو)لو أف رسولو اهلل . النبوة، تتحمل نفس ىذه األبعاد

ىدؼ اإلمامة . بها األئمة يفعل يا ترى، وكيف كاف يتحرؾ على طريق الدعوة؟ نفس ىذه العملية نهض
ىو نفس ىدؼ النبوة، والطريق ىو الطريق، أي إيجاد مجتمع إسالمي عادؿ، والسعي لصيانة مسيرتو 

 . الصحيحة



( صّلى اهلل عليو وآلو)النبي . مقتضيات الزماف مختلفة طبعًا، وبنفس النسبة يختلف التكتيك واالسلوب 
تلف عن اسلوبو حين قطع شوطًا من الطريق نحو تحقيق نفسو كاف يعمل في بداية الدعوة باسلوب يخ

 . ىدفو المنشود

حين كانت الدعوة في بداية الطريق، وكانت محفوفة بألواف التهديدات والتحديات تطّلب األمر تدبيرًا  
خاصًا لمواصلة حمل الرسالة، وحين ترّسخت قواعد النظاـ اإلسالمي، وضرب اإلسالـ بجرانو في 

والثابت والباقي ىو الهدؼ األسمى الذي أنزلت الرسالة من .. ة اختلف التدبير واالسلوبالجزيرة العربي
وىو السعي إليجاد مجتمع يستطيع اإلنساف فيو أف يطوي مسيرتو التكاملية في جميع األبعاد، .. اجلو

امو وأف تتفجر فيو الطاقات الخّيرة والقوى الكامنة اإلنسانية، ومن ثم صيانة ىذا المجتمع ونظ
 . اإلسالمي

كاف أئمة الشيعة يتجهوف ػػ كالنبي ػػ نحو ىذا الهدؼ نفسو، نحو إقامة نظاـ عادؿ إسالمي بنفس  
 . وفي حالة قياـ ىذا النظاـ تتجو الجهود نحو صيانة مسيرتو واستمرارىا. الخصائص وعلى نفس المسير

ـ؟ تتطلب أواًل ايديولوجية موجّهة ما الذي تتطلبو إقامة نظاـ اجتماعي أو مواصلة مسيرة ىذا النظا 
ثم تحتاج ثانيًا إلى قوة تنفيذية تستطيع أف تشق . وىادية ينبثق عنها ذلك النظاـ وتصوغو بصياغتها

نعرؼ أف ايديولوجية األئمة ىي . الطريق وسط الصعاب والمشاكل والعقبات نحو تحقيق الهدؼ
 . حمل في مضمونها عناصر بقائها وخلودىارسالة ت.. واإلسالـ رسالة البشرية الخالدة. اإلسالـ

وبمالحظة ىذه األمور، نستطيع بسهولة أف نفهم المنهج العاـ ألئمة أىل البيت وأوصياء النبي األكـر  
 (. صّلى اهلل عليو وآلو)

. األوؿ يرتبط بالعقيدة، والثاني بتوفير القدرة التنفيذية واالجتماعية> ىذا المنهج ذو جانبين متالزمين 
في الجانب األوؿ تتجو جهودىم وىممهم إلى نشر مفاىيم الرسالة وبلورتها وترسيخها، والكشف عن ف

االنحرافات التي تصدر عن المغرضين والمنحرفين، وبياف األطروحة اإلسالمية لما يستجّد من أمور، 
ضيح ما خفي وإحياء ما اندثر من معالم الرسالة بسبب اصطدامها مع مصالح ذوي القدرة والنفوذ، وتو 



فمهمة الجانب األوؿ تتلخص إذف بصيانة الرسالة .. على األذىاف العادّية من كتاب اهلل عزيز وسّنة نبّيو
 . اإلسالمية حّية بّناءة متحركة على مّر األجياؿ

وفي الجانب الثاني، كانوا يسعوف، وفقًا لما تقتضيو الظروؼ السياسية واالجتماعية والعالمية في  
سالمي، الى إعداد المقدمات الالزمة الستالـ زماـ قيادة الحكم في المجتمع بأنفسهم المجتمع اإل

 . بشكل عاجل، او التمهيد لكي يستلمها على المدى البعيد من يواصل مسيرتهم في المستقبل

من أجلها عاشوا، ومن . ىذا موجز ىدؼ حياة األئمة األطهار، وىذه ىي الخطوط العامة ألىدافهم 
 . تشهدواأجلها اس

واذا كاف ما وصلنا من تاريخ حياة األئمة ال يثبت ما ذىبنا اليو، فإف عقيدتنا في األئمة كافية ألف تصور  
حياتهم بهذا المنظار ال غير، فما بالك اذا كاف التاريخ يشهد بما يقنع كل باحث أف حياة أئمة آؿ 

 !البيت كانت في ىذا االتجاه

ىجرية، حتى  33في شهر صفر سنة ( صّلى اهلل عليو وآلو)الرسوؿ  استمرت مسيرة اإلمامة منذ رحلة
وخالؿ ىذه السنين طوت . ىػػ 482في ربيع األوؿ سنة ( عليو السالـ)وفاة اإلماـ الحسن العسكري 

 >المسيرة أربع مراحل كاف لألئمة في كل منها موقف متميز تجاه حكاـ المجتمع اإلسالمي

 >المرحلة األولى 

 . ت، أو مرحلة التعاوف مع الحاكممرحلة السكو  

تميزت ىذه المرحلة بأف المجتمع اإلسالمي الوليد كاف محفوفًا بأخطار األعداء الذين ترّبصوا باإلسالـ  
من الخارج بعد أف أحّسوا بخطر الرسالة عليهم، وكاف ىناؾ أعداد غفيرة من جماعات حديثة العهد 

مع اإلسالمي، وكل ثغرة في جسد األمة تشكل تهديدًا ألساس باإلسالـ ال تطيق أف ترى تشتتاً في المجت
 . المجتمع اإلسالمي ووجوده



ومن جانب آخر لم يكن منحنى االنحراؼ قد ارتفع بحيث لم يعد قاباًل للتحّمل بالنسبة لشخص مثل  
 الذي ىو أحرص الناس على سالمة الرسالة وسالمة( عليو السالـ)أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ولعل ىذه الحالة التي حدثت في المجتمع اإلسالمي ىي التي أشار اليها رسوؿ اهلل . المجتمع اإلسالمي
 . حين أوصى تلميذه الفّذ بالصبر عند وقوعها( صّلى اهلل عليو وآلو)

( صّلى اهلل عليو وآلو)منذ وفاة رسوؿ اهلل ( عليو السالـ)لقد استوعبت ىذه المرحلة حياة اإلماـ علي  
وقد شرح اإلماـ موقفو في ىذه المرحلة خالؿ الكتاب الذي وجهو إلى أىالي مصر . ى تولّيو الخالفةحت

 > مع مالك االشتر لما واّله إمارتها إذ جاء فيو

صّلى )فأمسكت يدي، حين رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالـ يدعوف إلى محق دين محمد )) 
سالـ وأىلو أف أرى فيو ثلمًا أو ىدمًا تكوف المصيبة بو علّي فخشيت إف لم انصر اإل( اهلل عليو وآلو

 ..((. فنهضت في تلك األحداث.. أعظم من فوت واليتكم

حين عزفت عنو الوالية سكت في سبيل اإلسالـ، وحين واجو المجتمع أخطار جسيمة، قاـ ينافح عن  
. اإلسالـ والمجتمع اإلسالمي ىاديًا وموجهًا وعاماًل في المجاالت السياسية والعسكرية واالجتماعية

 . ؿ ىذه الفترةما يدؿ بيقين على طبيعة تحرؾ اإلماـ خال( عليو السالـ)وفي نهج البالغة وسيرة علي 

 > المرحلة الثانية 

عليو )وىذه استغرقت أربعة أعواـ وتسعة أشهر من خالفة أمير المؤمنين علي . مرحلة استالـ الحكم 
ومع كل ما اكتنف ىذه المرحلة من آالـ (. عليو السالـ)، وبعضة أشهر من خالفة ولده الحسن (السالـ

ثائرة، فأنها سجلت أنصع الصفحات وأروعها في وىمـو ومشاكل ومصاعب تكتنف عادة كل حكومة 
تاريخ الحكومة اإلسالمية، بما قدمتو من طريقة إنسانية في التعامل، ومن عدؿ والتزاـ دقيق بأحكاـ 
اإلسالـ بأبعاده المختلفة في إدارة المجتمع اإلسالمي، ىذا إلى جانب الحـز والصراحة والجرأة في 

 . التطبيق واتخاذ المواقف



خالؿ القرنين ( عليو السالـ)لمرحلة من تاريخ اإلمامة كانت النموذج الذي دعا أئمة أىل البيت ىذه ا 
وأتباع مدرسة أىل البيت منشّدوف باستمرار إلى . التاليين إلى تطبيقو في الحياة السياسية واالجتماعية

 . ويم أنظمة زمانهمتلك الفترة التاريخية، ينشدوف استعادتها في حياتهم، ويتخذونها أساساً في تق

وبهذا المعيار يدينوف األنظمة المنحرفة عن النهج اإلسالمي، كما كانت ىذه الفترة تجربة ودرساً  
وكانت حالة المجتمع ىذه قد . لحكومة إسالمية ثورية تماماً في مجتمع عصفت بو األىواء واالنحرافات

 . ألقت عبئاً ثقياًل ومسؤولية كبيرة على األئمة التالين

 > المرحلة الثالثة 

ىػػ، وشهادة  63سنة ( عليو السالـ)ىي التي استوعبت السنوات العشرين بين صلح اإلماـ الحسن  
 . ىػػ83سنة ( عليو السالـ)اإلماـ الحسين 

بدًا نوع من العمل شبو سّري، ىدفو إعادة القيادة اإلسالمّية إلى ( عليو السالـ)بعد صلح الحسن  
إذ كاف األمر يتطّلب الترّيث ريثما تنتهي مدة حكم معاوية، وخالؿ ىذه المدة أصحابها الحقيقيين، 

 . القصيرة توجهت الجهود البناءة للتمهيد إلى المرحلة التالية

 >المرحلة الرابعة 

عليو )ىي التي نحتاج إلى أف نقف عندىا ولو قلياًل، ألنها ىي التي تعنينا في دراسة اإلماـ الصادؽ  
ذه المرحلة التي استمرت قرابة قرنين، تواصلت مسيرة اإلمامة ضمن خطة بعيدة المدى في ى(. السالـ

كانت مفعمة . لتغيير المجتمع وفق نظرة اإلسالـ في جميع المجاالت، بما في ذلك القيادة السياسية
ف باالنتصارات واالنتكاسات، ومقرونة بنجاح باىر في مجاؿ العمل الفكري والعقائدي، وممتزجة بألوا

األساليب الرائعة في العمل التكتيكي المناسب، ومزدانة بأسمى وأروع مظاىر اإلخالص والتضحية 
 . والتفاني والعظمة اإلنسانية على الطراز اإلسالمي



( عليو السالـ)ىجرية، بعد استشهاد اإلماـ الحسين بن علي  83ىذه المرحلة بدأت من محـر سنة  
وفي ىذه المرحلة نشط األئمة ػػ كما ذكرنا ػػ في الحقل (. عليو السالـ)وبدء إمامة على بن الحسين 

لجاىلية، إلى جانب االيديولوجي ومكافحة االنحرافات والتحريفات التي خّلفتها مراكز القدرة واألذىاف ا
( صّلى اهلل عليو وآلو)العمل على المدى البعيد إلقامة حكم إسالمي ينتهج القرآف وسنة رسوؿ اهلل 

 (. عليو السالـ)ويتمّثل نموذج حكومة علي 

واضح أف تنفيذ منهج ثوري أصيل عميق في مجتمع مّرت عليو سنوف من االنحراؼ الفكري والعملي  
فالمجتمع اإلسالمي آنئذ قد مّرت عليو فترة حكومة معاوية . وتخطيطًا أساسياً  يستدعي تكتيكًا دقيقاً 

بكل ما فيها من تخدير وتحريف وتزييف وابتعاد عن الروح الرسالية وحرماف من القيادة المبدئية، مما 
في  ( لوصّلى اهلل عليو وآ)أّدى إلى تفاقم خطر االنحراؼ، حتى إّف األمر آؿ إلى مقتل ريحانة رسوؿ اهلل 

 . كربالء على مسمع ومرأى من ىذا المجتمع المرعوب المشلوؿ المهزـو أماـ االرىاب األموي

الّبد إذف من عمل كبير يعيد إلى ىذا المجتمع معنوياتو المفقودة وشخصية المسحوقة، انها لعملية  
ض بأعباء المسؤولية تغيير كبرى يحتاجها ىذا المجتمع كي يعود مّرة أخرى مؤىاًل لحمل الرسالة والنهو 

البد من ثورة كالتي أعلنها رسوؿ اهلل في المجتمع الجاىلي، ثم توّلي قيادة ىذا المجتمع . الثقيلة
 . انطالقاً من ىذه الثورة

عملية . أف إعادة الحياة الثورية وتجديدىا عملية ال تّقل صعوبة وأىمية عن خلق الثورة وإيجادىا 
فمن الذي . ف عميق، وعـز راسخ، وعقل مدبر، وفكر يقظ وواع وفّعاؿالتجديد الثوري بحاجة إلى إيما

 ! يحمل عبء ىذه المسؤولية؟

وما ارتفعت إلى مستوى ( عليو السالـ)تلك الفئة التي ما استطاعت أف تسير وراء اإلماـ الحسن  
ماد على واالعت. غير قادرة دوف شك على عملية اإلحياء ىذه( عليو السالـ)مناصرة اإلماـ الحسين 

 . ىذه الفئة ليس وراءه إال الفشل والخسراف

 .ثم قياـ المختار وإبراىيم بن مالك خير دليل على ما ذىبنا إليو(( التوابين))إف تجربة  



 > يقف اآلف بعد حادثة عاشوراء على مفترؽ طريقين( عليو السالـ)واإلماـ زين العابدين علي بن الحسين 

نحو حركة عاطفية ىائجة، ويدخلهم في مغامرة، ال تلبث شعلتها ػػ بسبب إما أف يعمد إلى دفع أصحابو  
عدـ وجود المقومات الالزمة فيهم ػػ أف تخمد وجذوتها أف تنطفئ، وتبقى الساحة بعد ذلك خالية لبني 

أو أف يسيطر على العواطف السطحية والمشاعر .. أمية، يتحّكموف في مقّدرات األمة فكريًا وسياسياً 
ويعد المقدمات للعملية الكبرى، المقدمات المتمثلة في الفكر الرائد والطليعة الواعية الصالحة  الفائرة،

إلعادة الحياة اإلسالمية إلى المجتمع، وأف يصوف حياتو وحياة المجموعة الصالحة لتكوف النواة الثورية 
هة بناء الفكر وبناء للتغيير المستقبلي، ويبتعد عن أعين بني أمية، ويواصل نشاطو الدائب على جب

 .األفراد

 . وبذلك يقطع شوطًا على طريق الهدؼ المنشود، ويكوف اإلماـ الذي يليو أقرب إلى ىذا الهدؼ 

 فأي الطريقين يختار؟  

ال شك أف الطريق األوؿ ىو طريق التضحية والفداء، لكن القائد الذي يخطط لحركة التاريخ، ولمدى  
أف يكوف مضّحيًا فقط، بل البد أيضًا أف يكوف عميقًا في فكره، واسعاً أبعد بكثير من حياتو، ال يكفي 

وىذه الشروط تفرض على اإلماـ انتخاب الطريق .. في صدره، بعيدًا في نظرتو، مدبّرًا وحكيمًا في أموره
 . الثاني

ة وتحّمل اختار الطريق الثاني مع كل ما يتطلبو من صبر ومعانا( عليو السالـ)واإلماـ علي بن الحسين  
 (. ىجرية 7;سنة )ومشاؽ، وقّدـ حياتو على ىذا الطريق 

 > وضع اإلماـ الرابع ودوره الرائد بقولو( عليو السالـ)وقد صّور اإلماـ الصادؽ  

أبو خالد الكابلي، ويحيى بن أـ الطويل، وجبير بن > إال ثالثة( عليو السالـ)ارتّد الناس بعد الحسين )) 
صّلى اهلل عليو )مطعم، ثم أف الناس لحقوا وكثروا، وكاف يحيى بن أـ الطويل يدخل مسجد رسوؿ اهلل 

 ((. {كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء}>ويقوؿ( وآلو



 (. عليو السالـ)الرواية تّصور حالة المجتمع اإلسالمي بعد مقتل الحسين ىذه  

فمأساة  . إنها حالة الهزيمة النفسية الرىيبة التي عّمت المجتمع اإلسالمي اباف وقوع ىذه الحادثة 
ىؤالء الشيعة . كربالء كانت مؤّشرًا على ىبوط معنويات ىذا المجتمع عامة، حتى شيعة أىل البيت

ومثل ىؤالء كانوا .. تفوا بارتباطهم العاطفي باألئمة، بينما ركنوا عمليًا إلى الدنيا ومتاعها وبريقهاالذين اك
 . موجودين على مّر التاريخ، وليسوا قليلين حتى يومنا ىذا

.. بقي ثالثة فقط على الطريق( عليو السالـ)فمن بين اآلالؼ من مّدعي التشّيع في زمن اإلماـ السجاد  
لم يرعبهم االرىاب األموي وال بطش النظاـ الحاكم، ولم يثن عزمهم حّب السالمة وطلب  ثالثة فقط

 . العافية، بل ظّلوا ملّبين مقاومين يواصلوف طريقهم بعـز وثبات

ىؤالء لم ينجرفوا مع تيار المجتمع المنجّر كالرعاع وراء إرادة الحاكم الظالم، بل كاف يقف الواحد  
لطويل في مسجد المدينة ويخاطب مّدعي الوالء ألىل البيت، معلناً براءتو منهم منهم وىو يحيى بن أـ ا

كفرنا بكم وبدا بيننا }>واتباعو لمعارضي زمانو( عليو السالـ)ػػ كما مّر ػػ ويستشهد بما قالو إبراىيم 
 . {وبينكم العداوة والبغضاء

أف يعلن ( عليهم السالـ)لوالء ألىل البيت أراد ابن أـ الطويل بتالوتو ىذه اآلية المباركة أماـ مّدعي ا 
جبهة الرساليين الملتزمين، وجبهة الخلود الى األرض واالنحطاط الى > االنفصاؿ التاـ بين الجبهتين

واإلماـ . وىو انفصاؿ يرافق كل الدعوات اإللهي. األماني الرخيصة واالنشدادات المادية التافهة
أي (( من لم يكن معنا كاف علينا> ))نفصاؿ بين الجبهتين بقولوعّبر عن ىذه اال( عليو السالـ)الصادؽ 

من لم يكن في جبهة التوحيد كاف في جبهة الطاغوت، وليس ثمة منطقة وسط بين االثنين، وال معنى 
 . للحياد في ىذا االنتماء

( يو وآلوصّلى اهلل عل)إف يحيى ابن أـ الطويل ىذا المسلم والموالي الحقيقي ألىل بيت رسوؿ الّلو  
بصرختو ىذه يعلن االنفصاؿ بين الذين يُرضوف أنفسهم بالوالء العاطفي بينما ىم قابعوف في قوقعة 

 . مصالحهم الشخصية وغارقوف في مستنقع ذاتياتهم الضيقة، وبين أولئك الملتزمين فكرًا وعماًل باإلماـ



. ة الضالة، وال يعني اىماؿ ىؤالء الضالينىذا االنفصاؿ يعني ػػ طبعًا ػػ الترفع عن االنجرار وراء االكثري 
من ىنا اتجهت ىذه المجموعة الصالحة الى انتشاؿ من لو قابلية التحرر من اإلصر واألغالؿ، وكثرت 

في قولة المذكور ( عليو السالـ)بالتدريج ىذه الفئة المجاىدة الصابرة، والى ىذا يشير اإلماـ الصادؽ 
وكاف ىذا . نشاطو( عليو السالـ)وبذلك واصل اإلماـ السجاد ((. واثم إف الناس لحقوا وكثر > ))آنفاً 

النشاط وبعض المواقف األخرى التي سنذكرىا مما أدى الى استشهاده، واستشهاد بعض المقربين من 
 . أصحابو

ما يدؿ على مواجهة صريحة مع الجهاز الحاكم، ( عليو السالـ)لم أر في حياة اإلماـ السجاد  
قتضي ذلك ػػ كما ذكرنا ػػ ألنو لو اتخذ مثل تلك المواقف التي نشاىدىا في حياة والحكمة كانت ت

وبعده من األئمة تجاه حكاـ عصره لما استطاع أف يحقق ما حققو ( عليو السالـ)اإلماـ موسى بن جعفر 
فرصة نشاط واسع، بل ( عليو السالـ)من دفع عملية التغيير دفعة استطاعت أف توفر لإلماـ الباقر 

 . لُصّفي ىو والمجموعة الصالحة الملتفة حولو

رأيو الحقيقي من السلطة الحاكمة، ولكن ليس على ( عليو السالـ)في مواقف نادرة نلمس من اإلماـ  
مستوى المواجهة، بل على مستوى تسجيل موقف للتاريخ وليجعل المحيط القريب منو على قدر من 

 . العلم بعملو وحركتو

الى رجل دين مرتبط بجهاز بني أمية ( عليو السالـ)سالة تقريع واسعة وجهها اإلماـ من تلك المواقف، ر  
ونستطيع أف نفهم من الرسالة أف اإلماـ يخاطب بها االجياؿ على مر (. محمد بن شهاب الزىري)ىو 

ألف الزىري لم يكن بالشخص الذي يستطيع أف يتحرر من األغالؿ التي تشّده الى . العصور، ال الزىري
لقد قضى عمره في خدمتهم، . ولم يستطع بالفعل. موائد بني أمية وقصاعهم ولهوىم ومناصبهم وجاىهم

 . ودّوف كتاباً ووضع حديثاً ليتزلف اليهم

 (. تحف العقوؿ)ونصها موجود في كتاب . ىذه الرسالة اذف وثيقة توضح موقف اإلماـ من أوضاع زمانو 



الى عبد الملك بن مرواف ( عليو السالـ)وابية وجهها اإلماـ وثمة وثيقة أخرى ىي عبارة عن رسالة ج 
بعد أف أرسل الثاني رسالة يعّير فيها اإلماـ بزواجو من أمتو المحررة، وقصد ابن مرواف بذلك أف يبين 

أنو محيط بكل ما يفعلو حتى في أموره الشخصية، كما أراد ايضًا أف يذّكر اإلماـ ( عليو السالـ)لإلماـ 
 . نو طمعاً منو في استمالتوبقرابتو م

في رسالتو الجوابية يوضح رأي اإلسالـ في ىذه المسألة، ويؤكد أف امتياز ( عليو السالـ)واإلماـ  
ثم باسلوب كناية في غاية الروعة يشير اإلماـ الى جاىلية آباء . االيماف واإلسالـ يلغي كل امتياز آخر

فال لـؤ على امرئ > ))خليفة بالذات من جاىلية اذ يقوؿ لوالخليفة، بل لعلو يشير ايضًا الى ما عليو ال
 ((. مسلم، انما اللـؤ لـؤ الجاىلية

أدرؾ معناىا تمامًا، كما أدرؾ معنى ابنو سليماف ( عليو السالـ)وحين قرأ الخليفة األموي عبارة اإلماـ  
 !!((. يا أمير المؤمنين َلَشدَّ ما فخر عليك علي بن الحسين> ))اذ قاؿ

والخليفة بحنكتو السياسية يرد على ابنو بما يوحي أنو أعرؼ من االبن بعاقبة االصطداـ مع إماـ الشيعة  
يا بني ال تقل ذلك فإنها ألسن بني ىاشم التي تفلق الصخر وتغرؼ من بحر، إف علي بن > ))فيقوؿ لو

 ((. الحسين يا بني يرتفع من حيث يتصّنع الناس

كاف . على طلب تقدـ بو عبد الملك بن مرواف( عليو السالـ)رد اإلماـ  ونموذج آخر من ىذه المواقف 
فبعث اليو من يطلب منو أف . عند اإلماـ( صّلى اهلل عليو وآلو)عبد الملك قد بلغو أف سيف رسوؿ اهلل 

 . يهب السيف للخليفة، وىدده إف أبى بقطع عطاء بيت الماؿ عنو

 (> عليو السالـ)فكتب اليو اإلماـ  

ا بعد فإف اهلل ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرىوف، والرزؽ من حيث ال يحتسبوف، وقاؿ جل أم)) 
 ((. فانظر أيّنا أولى بهذه اآلية{ إف اهلل ال يحب كل خواف كفور}> ذكره



يتحرؾ بهدوء وباستتار في اتجاه تربية ( عليو السالـ)وفي غير ىذه من المواقف نرى اإلماـ السجاد  
وبذلك قطع في .. الشخصية اإلسالمية وفق مدرسة أىل البيت ومحاربة االنحرافات واألفراد وصنع 

الواقع الخطوة األولى على تحقيق ىدؼ مدرسة أىل البيت المتمثل بإقامة المجتمع اإلسالمي 
وعلي بن أبي ( صّلى اهلل عليو وآلو)المستظل بحكومة إسالمية صالحة على نموذج حكومة رسوؿ اهلل 

وأتباعو رغم ىذا النهج ػػ ( عليو السالـ)وكما ذكرنا من قبل لم يسلم اإلماـ (. السالـ عليو)طالب 
فمن أتباعو من قتل بشكل فظيع، ومنهم من . المسالم على الظاىر ػػ من بطش الجهاز األموي وتنكيلو
على األقل  نفسو في مرة واحدة( عليو السالـ)سجن، ومنهم من تشّرد بعيدًا عن األىل والديار، واإلماـ 

ثم . سيق مقيدًا باالغالؿ في حالة مؤلمة من المدينة الى الشاـ، وتعرض مرات أللواف األذى والتعذيب
 . ىجرية 7;دّس الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك لو السّم واستشهد سنة 

 ( عليو السالـ)استمرار منطقي لحياة اإلماـ السجاد 

يزة ذات وجود مستقل، ودعوة أىل البيت التي اعترتها وقفة أصبح أتباع أىل البيت مجموعة متم 
واحتجبت وراء ستار سميك بسبب حادثة كربالء وما أعقبها من حوادث دموية كوقعة الحّرة وثورة 
التوابين وبسبب بطش األمويين، قد أصبح لها وجود منتشر وواضح في كثير من األقطار اإلسالمية 

ووّلت تلك األياـ التي قاؿ . فكري وعملي(( تنظيم))ف، وأصبح لها خاصة في العراؽ والحجاز وخراسا
وأضحى اإلماـ . إف أتباعو ما كانوا يزيدوف فيها على عشرين شخصاً > عنها( عليو السالـ)اإلماـ السجاد 

في المدينة فيلتف حولو جمع غفير من ( صّلى اهلل عليو وآلو)يدخل مسجد النبي ( عليو السالـ)الباقر 
. ساف وغيرىا من أصقاع العالم اإلسالمي، يسألونو عن رأي اإلسالـ في مختلف شؤوف الحياةأىل خرا

ويفد عليو أمثاؿ طاووس اليماني وقتادة بن دعامة وأبو حنيفة وآخروف من أئمة المذاىب الفقهية 
يت، وبرز شعراء يدافعوف عن مدرسة أىل الب. لينتهلوا من علم اإلماـ أو ليحاّجوه في أمور مختلفة

ويعّبروف عن أىدافها، منهم الكميت الذي رسم في ىاشمياتو أروع لوحة فنية في تصوير الوالء الفكري 
وتناقلت األلسن ىذه الروائع األدبية وحفظتها (. صّلى اهلل عليو وآلو)والعاطفي آلؿ بيت رسوؿ اهلل 

 . الصدور



بنوع من الطمأنينة، وشعروا باالستقرار ومن جهة أخرى فإف خلفاء بني مرواف أحّسوا خاٍلؿ ىذه الفترة  
خالؿ فترة حكمو التي استمرت عشرين عاماً أف يقمع  ( ىػػ 8:ت)بعد أف استطاع عبد الملك بن مرواف 

وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في ىذا العصر باألمن واالطمئناف إلى أف الخالفة . كل المعارضين
ن كدحوا من أجلها مما أّدى إلى انشغالهم باللهو والملذات وصلتهم غنيمة باردة، ال كأسالفهم الذي

 . التي تصاحب الشعور باالقتدار والجاه والجالؿ

مهما يكوف األمر حساسية خلفاء بني مرواف تجاه مدرسة أىل البيت قد قّلت في ىذا العصر، وأصبح  
 . اإلماـ وأتباعو في مأمن تقريباً من مطاردة الجهاز الحاكم

وكاف من الطبيعي أف يقطع اإلماـ خطوة رحبة في ظل ىذه الظروؼ على طريق تحقيق أىداؼ مدرسة  
 (. عليو السالـ)وىذا ما يمّيز حياة اإلماـ الباقر . أىل البيت، ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة

( ىػػ336ػػ7;)خالؿ األعواـ التسعة عشر من إمامتو ( عليو السالـ)ويمكن تلخيص حياة اإلماـ الباقر  
 > بما يلي

عندما حضرتو الوفاة أوصى أف يكوف ابنو محمدًا إمامًا من بعده ( عليو السالـ)إف أباه اإلماـ السجاد  
وتذكر أف فيو سالح .. تذكر الروايات أنو مملوء بالعلم.. في حضور سائر أبنائو وعشيرتو وسّلمو صندوقاً 

أما > ثم قاؿ. يا محمد ىذا الصندوؽ فاذىب بو إلى بيتك))> وقاؿ لو( صّلى اهلل عليو وآلو)رسوؿ اهلل 
لعل ىذا الصندوؽ يرمز إلى أف اإلماـ ((. إنو لم يكن فيو دينار وال درىم، ولكنو كاف مملوءًا علماً 

وسّلمو مسؤولية ( فالصندوؽ مملوء بالعلم)السجاد سّلم ابنو محمدًا مسؤولية القيادة الفكرية والعلمية 
 (. سالح النبي)ة القيادة الثوري

، يتسع نطاؽ انتشار (عليهم السالـ)ومع بدء اإلماـ وأتباعو بنشاطهم الواسع في بث تعاليم أىل البيت  
الدعوة، ويتخذ أبعادًا جديدة تتعدى مناطقها السابقة في المدينة والكوفة، وتجد لها شيوعًا في أصقاع 

 . ك البقاع كما تحدثنا الروايات التاريخيةبعيدة عن مركز السلطة األموية، وخراساف في مقدمة تل



إف الواقع الفكري واالجتماعي المزري للناس كاف يدفع اإلماـ وأتباعو نحو حركة دائبة ال تعرؼ الكلل  
 . والملل من أجل تغيير ىذا الواقع والنهوض بالواجب اإللهي إزاء ىذا االنحراؼ

لذي أشاعو بنو أمية، فغرقوا إلى األذقاف في مستنقع إنهم يروف غالبية الناس قد خضعوا للجو الفاسد ا 
إف دعوناىم ))حياة آسنة موبوءة، حتى أضحوا كحّكامهم ال يفقهوف قواًل، وال يصيخوف لنصيحة سمعًا 

 ((. لم يستجيبوا لنا

ومن جهة أخرى يروف دراسات الفقو والكالـ والحديث والتفسير تنحو منحى استرضاء الطاغوت  
ومن ىنا فإف كل أبواب عودة الناس إلى جادة الصواب كانت موصدة لوال نهوض . رغباتو األموي وتلبية

 ((. وإف تركناىم لم يهتدوا بغيرنا))مدرسة أىل البيت بواجبها 

اتجهت مدرسة أىل البيت فيما اتجهت إلى تقريع أولئك الذين باعوا ذممهم من العلماء والشعراء، في  
 . ضمائر اتباعهم من عامة الناس محاولة إلى ايقاظ ضمائرىم أو

 > نرى اإلماـ يقوؿ للكميت الشاعر مؤنباً  

ما قلت لو يا إماـ الهدى، وإنما قلت يا أسد، واألسد كلب، ويا > قاؿ(( امتدحت عبد الملك؟)) 
شمس، والشمس جماد، ويا بحر، والبحر موات، ويا حّية، والحّية ُدويبة منتنة، ويا جبل، وإنما ىو 

 > فتبسم اإلماـ وأنشد الكميت بين يديو. حجر أصمّ 

 غير ما صبوة وال أحالـ                 من لقلب متيم مستهاـ     

بهذه الميمية يضع الحّد الفاصل بين االتجاه العلوي واالتجاه األموي في المكانة والسيرة في صورة  
 . فنية رائعة خالدة



نة العلمية المرموقة في المجتمع آنذاؾ، يذىب وعكرمة تلميذ ابن عباس المعروؼ وصاحب المكا 
يا بن رسوؿ اهلل لقد > ))لمقابلة اإلماـ، فيؤخذ بهيبة اإلماـ وشخصيتو ووقاره ومعنويتو وفكره، فيقوؿ لو

 ((. جلست مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفاً 

 ((.  أف ترفع ويذكر فيها اسموإنك بين يدي بيوت أذف اهلل> ))فقاؿ لو اإلماـ 

ومن األبعاد األخرى لنشاط مدرسة أىل البيت في ىذه المرحلة سرد ما أحاط بأىل البيت رسوؿ اهلل  
وأتباعهم من ظلم واضطهاد وقتل وتشريد وتعذيب في محاولة الستثارة عواطف الناس الميتة، وتحريك 

 . هم وجهة ثورية حركيةضمائرىم الرخوة، واستنهاض عزائمهم الراكدة، وتوجي

> إذ جاءه رجل فقاؿ لو( عليو السالـ)كنت جالساً مع محمد بن علي الباقر > عن المنهاؿ بن عمر قاؿ 
 > كيف انتم؟ فقاؿ اإلماـ الباقر

أوما آف لكم أف تعلموا كيف نحن؟ إنما مثلنا في ىذه األمة مثل بني إسرائيل، كاف يذّبح أبناؤىم )) 
زعمت العرب أف لهم فضاًل على .  وإف ىؤالء يذبحوف أبناءنا ويستحيوف نساءناوتستحيا نساؤىم، أال
وزعمت قريش أف . صدقتم> قالوا لهم. كاف محمد منا عربياً > وبما ذلك؟ قالوا> العجم، فقالت العجم

. كاف محمد قرشياً > وبما ذلك؟ قالوا> لها فضاًل على غيرىا من العرب، فقالت لهم العرب من غيرىم
فإف كاف القـو صدقوا فلنا فضل على الناس ألنا ذرية محمد، وأىل بيتو خاصة . صدقتم> ا لهمقالو 

فاتخذ للبالء > قاؿ. واهلل إني ألحبكم أىل البيت> فقاؿ لو الرجل. وعترتو، ال يشركنا في ذلك غيرىا
ء ثم بكم، وبنا يبدو جلبابًا، فواهلل إنو ألسرع الينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدو البال

 ((. الرخاء ثم بكم

فما إف بدت على الرجل عالمات الهياج جّراء استثارات اإلماـ حتى سارع اإلماـ إلى رسم الطريق  
إنو طريق مفروش بالدماء والدموع، واإلماـ رائد على ىذا الطريق يصيبو البالء أواًل قبل أف يصيب . أمامو
 . شيعتو



وفي دائرة أضيق نرى أف عالقة اإلماـ بشيعتو تتخذ خصوصيات متميزة، نراه بين ىؤالء االتباع كالدماغ  
 . المفكر بين أعضاء الجسد الواحد، يغذيهم ويمدىم بالحيوية والحركة والنشاط باستمرار

لهؤالء االتباع،  وتتوفر بأيدينا وثائق تبين ىذه االرتباط متمثاًل بإعطاء المفاىيم والتعاليم الصريحة 
 . وبتنظيم مترابط محسوب بينهم

لجابر الجعفي في أوؿ لقاء باإلماـ أف ال يقوؿ ألحد انو من ( عليو السالـ)منها وصية اإلماـ الباقر  
وبذلك يّعلم ىذا التلميذ الجديد، الذي لمس اإلماـ فيو . الكوفة، وليظهر بمظهر رجل من أىل المدينة

. وىذا التلميذ الكفوء أصبح بعد ذلك صاحب سّر اإلماـ.. درس الكتمافقدرة على حفظ األسرار، 
 > ويبلغ بو األمر مع الجهاز الحاكم أف يقوؿ عنو النعماف بن بشير

( عليو السالـ)كنت مالزمًا لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أف كنّا بالمدينة، دخل على أبي جعفر )) 
يـو جمعة فصّلينا الزواؿ ( من نواحي المدينة)ا األخيرجة فوّدعو وخرج من عنده وىو مسرور، حتى وردن
معو كتاب فناولو، فقّبلو ووضعو على عينيو، وإذا ( أسمر)فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طواؿ آدـ 

متى عهدؾ بسّيدي؟ > فقاؿ لو. إلى جابر بن يزيد وعليو طين أسود رطب( الباقر)ىو من محمد بن علي 
ففّك الخاتم وأقبل يقرأه > قاؿ. بعد الصالة> قبل الصالة أو بعد الصالة؟ فقاؿ> ؿ لوالساعة، فقا> فقاؿ

 . ويقبض وجهو حتى أتى على آخره، ثم امسك الكتاب فما رأيتو ضاحكاً وال مسرورًا، حتى وافى الكوفة

ي إعظامًا لو فلما وافينا الكوفة لياًل بّت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابر الجعف> يقوؿ النعماف بن بشير 
> وىو يقوؿ( كما يفعل المجانين)فوجدتو قد خرج علّي وفي عنقو كعاب قد عّلقها وقد ركب قصبة 

أميرًا غير مأمور، وأبياتًا من نحو ىذا، فنظر في وجهي ونظرت في وجهو فلم .. أجد منصور بن جمهور
الصبياف والناس، وجاء حتى  يقل لي شيئاً، ولم أقل لو، وأقبلت أبكي لما رأيتو، واجتمع علّي وعليو

فواهلل ما مضت األياـ حتى . جّن جابر بن يزيد> دخل الّرحبة، وأقبل يدور مع الصبياف، الناس يقولوف
جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقو > ورد كتاب ىشاـ بن عبد الملك الي وإليو أف أنظر رجاًل يقاؿ لو

من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا، أصلحك اهلل كاف > فالتفت إلى جلسائو فقاؿ لهم. وابعث إلّي برأسو



. رجاًل لو علم وفضل وحديث، وحّج فجّن وىو ذا في الرحبة مع الصبياف على القصب يلعب معهم
 ((. الحمد اهلل الذي عافاني من قتلو> فقاؿ. فأشرؼ عليو فإذا ىو مع الصبياف يعلب على القصب> قاؿ

ن اإلماـ وخاصة أتباعو، يوّضح دّقة التنظيم واالرتباط، ويبين كذلك ىذا النموذّج من نماذج االرتباط بي 
نموذجًا لموقف السلطنة الحاكمة من ىؤالء االتباع، ويؤّكد أف الجهاز الحاكم لم يكن غافاًل تمامًا عن 

 . عالقة اإلماـ بأتباعو المقربين، بل كاف يراقب ىذه العالقات ويحاوؿ اكتشافها ومجابهتها

وفي حياة الشيعة ليسجل فصاًل ( عليو السالـ)يبرز جانب المجابهة في الحياة اإلماـ الباقر وبالتدريج  
 (. عليهم السالـ)آخر في حياة األئمة أىل البيت 

النصوص التاريخية الموجودة بين أيدينا وىكذا الروايات الحديثية ال تتحدث بصراحة عن حركة مقاومة  
وىذا يعود إلى عوامل كثيرة منها جّو البطش والتنكيل المهيمن على . سياسية حادة ينهض بها اإلماـ

على حياة اإلماـ المجتمع مما يفرض عنصر التقية بيت اتباع اإلماـ الذين ىم المطلعوف الوحيدوف 
فحين يتخذ . ولكن ردود الفعل المتشدّدة التي يبديها العدو تبين عمق العمل الجهادي.. السياسية

عليو )جهاز حاكم مقتدر كجهاز عبد الملك بن مرواف، الذي يعتبر أقوى حاكم أموي، ضد اإلماـ الباقر 
اس الخليفة بالمخاطر التي كل أسباب الشّدة والحّدة، فإف ذلك يدؿ دوف شك على إحس( السالـ

لو كاف اإلماـ منهمكًا فقط بنشاط علمي، ال ببناء فكري وتنظيمي، . تواجهو جّراء حركة اإلماـ وأتباعو
فإف الجهاز الحاكم لم يكن من مصلحتو أف يتشّدد مع اإلماـ، ألف ذلك يدفع باإلماـ وبأتباعو إلى 

 . د فخ الحسين بن علي من السلطنةموقف ساخط متشّدد كالذي اتخذه الثائر العلوي شهي

يمكن فهمو على أنو رد فعل لما  ( عليو السالـ)باختصار، موقف السلطنة المتشّدد من اإلماـ الباقر  
 . كاف يمارسو اإلماـ من عمل معارض للسلطة

استدعاء اإلماـ إلى الشاـ عاصمة ( عليو السالـ)من األحداث الهامة في أواخر حياة اإلماـ الباقر  
فالخليفة األموي أراد أف يستوثق من موقف اإلماـ تجاه الجهاز الحاكم فأمر باعتقالو . الخالفة األموية



وفي بعض الروايات أف الحكم ىذا شمل ابنو الشاب أيضا جعفراً . )وإرسالو مخفورًا إلى الشاـ
 (. الصادؽ

تقرر أف . اإلماـ لدى وروده وىشاـ أملى على حاشيتو طريقة مواجهة. يؤتى باإلماـ إلى قصر الخليفة 
أولهما > يبتدئ الخليفة ثم تليو الحاشية بإلقاء سيوؿ التهم على اإلماـ، وكاف يستهدؼ في ذلك أمرين

محاولة إدانة اإلماـ في مجلس > والثاني. إضعاؼ معنويات اإلماـ وخلق حالة من االنهيار النفسي فيو
، ثم نقل ىذه اإلدانة عن طريق أبواؽ البالط  (مةجبهة الخالفة وجبهة اإلما)يضم زعيمي الجبهتين 

 . كالخطباء ووعاظ السالطين والجواسيس وبذلك يسجل لنفسو انتصارًا على خصمو

يدخل اإلماـ مجلس الخليفة، وخالؼ ما اعتاده الداخلوف من السالـ على الخليفة بإمرة المؤمنين،  
ودوف أف ينتظر األذف بالجلوس .. لسالـ عليكما> يتوجو إلى كل الحاضرين، ويشير إليهم جميعًا ويقوؿ

وبدأ .. وىذا الموقف من اإلماـ أضـر نار الحسد والحقد في قلب ىشاـ. يأخذ مكانو في المجلس
يا محمد بن علي، ال يزاؿ الرجل منكم قد شّق عصا المسلمين، ودعا إلى > ىشاـ على الفور يقوؿ

 . يوّبخونفسو، وزعم أنو اإلماـ سفهاً وقلة علم، وجعل 

واإلماـ ساكت في كل ىذه المّدة .. وبعد ىشاـ أخذ أفراد بطانتو يرددوف مثل ىذه التهم والتوبيخ 
وحين أفرغت البطانة ما في كنانتها وخّيم السكوت على المجلس، .. ومطرؽ بوقار ينتظر فرصة اإلجابة

لى نبّيو، خاطب المجلس نهض اإلماـ وتوجو إلى الحاضرين، وبعد أف حمد اهلل وأثنى عليو وصّلى ع
بعبارات قصيرة قارعة بّين تفاىة ىذه البطانة وانقيادىا البهيمي كما بّين فيها مكانتو ومكانة أىل البيت 
وفق معايير إسالمية، واستخف بكل ما يحيط بالخليفة وحاشيتو من ىيل وىيلماف ومكانة وسلطاف، 

 > فقاؿ

بنا ىدى اهلل أولكم، وبنا يختم آخركم، فإف يكن لكم ملك أين تذىبوف؟ وأين يراد بكم؟ ! أيها الناس)) 
والعاقبة > يقوؿ اهلل عّز وجلّ . معّجل، فإف لنا ملكًا مؤجاًل، وليس بعد ملكنا ملك، ألنّا أىل العاقبة

 ((. للمتقين



عبارات تظّلم وتهّكم وتبشير وتهديد وإثبات ورّد جمل موجزة ذات وقع مثير تفرض على سامعها  
 . ولم يكن أماـ ىشاـ سبيل سوى األمر بسجن اإلماـ.. بحّقانية قائلهااإليماف 

بلغ األمر ىشامًا فكُبر عليو أف . اإلماـ في سجنو واصل علمو التغييري فأثّر على من معو في السجن 
فأمر أف يؤخذ السجين ومن معو على . يرى حدوث مثل ذلك في عاصمتو المحّصنة من التأثير العلوي

ويرسل إلى المدينة حيث مسكنو ومحل إقامتو، وأمر أف ال يتعامل أحد في الطريق ( البريد)مركب سريع 
 . مع ىذه القافلة المغضوب عليها وال يزودىا بماء أو طعاـ

وأغلق (. مدين)ووصلوا . مرت ثالثة أياـ من السير المتواصل انتهى خاللها ما في القافلة من ماء وطعاـ 
واشتد على أتباع اإلماـ . من أوامر أبواب مدينتهم، وأبوا أف يبيعوا متاعاً  أىل المدينة حسب ما لديهم

 > صعد اإلماـ على مرتفع يطل على المدينة ونادى بأعلى صوتو. الجوع والعطش

بقية اهلل خير لكم إف كنتم مؤمنين وما أنا عليكم }> يقوؿ اهلل. يا أىل المدينة الظالم أىلها)) 
 ((. {بحفيظ

عليو )يا قـو ىذه واهلل دعوة شعيب > وكاف بين أىل المدينة شيخ كبير فأتاىم فقاؿ> يقوؿ الراوي 
واهلل لئن لم تخرجوا الى ىذا الرجل باألسواؽ لتؤخذف من فوقكم ومن تحت أرجلكم (. السالـ

 . فإني لكم ناصح.. فصّدقوني وأطيعوني

 . ر وأصحابو األسواؽاستجاب أىل المدينة لدعوة الشيخ فبادروا وأخرجوا الى أبي جعف 

فبعد أف فتح أىل المدينة أبوابها . وآخر فصل في ىذه الرواية يبين ايضًا بطش الخليفة العباسي وتجّبره 
فكتب ىشاـ الى عاملو على مدين يأمره بأف يأخذ الشيخ . لإلماـ وصحبو، ُكتب بجميع ذلك الى ىشاـ

 . فيقتلو رحمة اهلل عليو وصلواتو

ماـ أي مواجهة حادة ومجابهة مباشرة مع الجهاز الحاكم، فال يعمد الى سيف، ومع ذلك، يتجنب اإل 
وال يسمح لأليدي المترعة الى السالح أف يشهره، ويوجهها توجيهًا حكيمًا، وسيف اللساف ايضًا ال 



وال يسمح ألخيو زيد، الذي بلغ من . يشهره اذا لم يتطلب عملو التغييري األساسي الجذري ذلك
بل يركز نشاطو العاـ على التوجيو الثقافي ( يثور)و وثارت عواطفو أيما ثورة، أف يخرج الغضب مبلغ

 . وىو بناء أساس ايديولوجي في اطار مراعاة التقية السياسية.. والفكري

. ألتباعو الخّلص( حركة اإلمامة)ولكن ىذا االسلوب لم يكن يمنع اإلماـ ػػ كما أشرنا ػػ من توضيح  
عة الكبير، وىو إقامة النظاـ السياسي الصحيح العلوي في قلوب ىؤالء، بل يعمد وإذكاء عمل الشي

والتلويح بمستقبل مشرؽ ىو أحد من . أحيانًا الى اثارة عواطفهم بالقدر المطلوب على ىذا الطريق
( ـعليو السال)وىو يشير الى تقويم اإلماـ . مع أتباعو( عليو السالـ)السبل التي مارسها اإلماـ الباقر 

 . لمرحلة التي يعيشها من الحركة

والبيت غاص بأىلو اذ أقبل شيخ يتوّكأ على ( عليو السالـ)بينا أنا مع أبي جعفر > يقوؿ الحكم بن عيينة 
. السالـ عليك يا بن رسوؿ اهلل ورحمة اهلل وبركاتو> لو حتى وقف على باب البيت، فقاؿ( عكازة)عنزة 

ثم أقبل الشيخ بوجهو على أىل البيت . الـ ورحمة اهلل وبركاتووعليك الس> فقاؿ أبو جعفر. ثم سكت
ثم أقبل بوجهو على . السالـ عليكم، ثم سكت حتى أجابو القـو جميعًا، ورّدوا عليو السالـ> وقاؿ

فواهلل إني ألحبكم وأحب من يحبكم، وواهلل . يا بن رسوؿ اهلل أدنني منك جعلني اهلل فداؾ> اإلماـ وقاؿ
من يحبكم لطمع في دنيا، وإني ألبغض عدوكم وأبرأ منو، وواهلل ما أبغضو وأبرأ منو  ما أحبكم وأحب

واهلل إني ألحلُّ حاللكم وأحّرـ حرامكم وانتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني اهلل . لوتٍر كاف بيني وبينو
 > إلّي إلّي، حتى أقعده الى جنبو، ثم قاؿ> فداؾ؟ فقاؿ اإلماـ

أتاه رجل فسألو عن مثل الذي سألتني عنو، فقاؿ ( عليو السالـ)علي بن الحسين أيها الشيخ، إف أبي )) 
وعلى علي والحسن والحسين ( صّلى اهلل عليو وآلو)إف تمت ترد على رسوؿ اهلل (> عليو السالـ)لو أبي 

وعلى علي بن الحسين، ويثلج قلبك، ويبرد فؤادؾ، وتقّر عينك، وتستقبل بالروح والريحاف مع الكراـ 
قاؿ الشيخ وىو ((. وإف تعش ترى ما يقّر اهلل بو عينك، وتكوف معنا في السناـ األعلى.. الكاتبين

اهلل أكبر يا أبا جعفر، > فأعاد عليو الكالـ، فقاؿ الشيخ. كيف يا أبا جعفر> مندىش من عظمة البشرى
ن وعلى علي بن وعلى علي والحسن والحسي( صّلى اهلل عليو وآلو)إف انا مّت أرد على رسوؿ اهلل 



الحسين وتقُر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي واستقبل بالروح والريحاف مع الكراـ الكاتبين لو قد بلغت 
نفسي ىهنا، وإف أعش أرى ما يقّر اهلل بو عيني، فأكوف معكم في السناـ األعلى؟ ثم أقبل الشيخ 

ثم رفع الشيخ رأسو . ؿ الشيخوأقبل اىل البيت ينتحبوف لما يروف من حا. ينتحب حتى لصق األرض
وطلب من اإلماـ أف يناولو يده فقبلها ووضعها على عينو وخّده، ثم ضّمها الى صدره، وقاـ فودّع 

 ((. من أحب أف ينظر الى رجل من أىل الجنة فلينظر الى ىذا> ))وخرج، واإلماـ ينظر اليو ويقوؿ

طهاد والكبت، فتكسبها زخماً ودفعاً نحو مثل ىذه التصريحات، تذكي األمل في قلوب تعيش جّو االض 
 . الهدؼ المنشود المتمثل في إقامة النظاـ اإلسالمي العادؿ

تواصلت على ىذا الخط المستقيم المتماسك ( عليو السالـ)تسعة عشر عامًا من إمامة الباقر  
تسعة عشر عاماً من التعليم األيديولوجي، والبناء، والتكتيك النضالي، والتنظيم، وصيانة وجهة .. الواضح

يرًا من الجد تسعة عشر عامًا من مسير شائك وعر يتطلب كث.. الحركة، والتقية، واذكاء روح العمل
وحين أشرقت ىذه األعواـ على االنتهاء وأوشكت شمس عمره المبارؾ على المغيب، تنفس . والجهد

أعداؤه الصعداء، ألنهم بذىاب ىذا القائد المّوجو سوؼ يتخلصوف من مصدر إثارة طالما قّض 
، حين جعل من لكن اإلماـ خّيب آمالهم وفّوت عليهم ىذه الفرصة. مضاجعهم وسرؽ النـو من عيونهم

في ( عليو السالـ)لقد وّجو ولده الصادؽ ! وفاتو مصدر عطاء، ومنطلق إثارة، ووسيلة توعية مستمرة
عليو )اللحظات األخيرة من حياتو توجيهًا يمثل نموذجًا رائعًا من نماذج التقية التي مارسها اإلماـ الباقر 

في الرواية عن أبي عبد اهلل الصادؽ . صةواالسلوب الذي استعملو في مرحلتو الزمنية الخا( السالـ
يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا النوادب تندبني عشر سنين > قاؿ لي أبي> ))قاؿ( عليو السالـ)

 ((. بمنى اياـ منى

لقد خّلف . وىذه الرواية لم يقف عندىا من بحث حياة اإلماـ الباقر وغفلوا عما فيها من دالالت كبيرة 
وندب اإلماـ في منى لو معنى .. ىم، وأوصى أف يخصص جزء منها لمن يندبو في منىدر ( 22:)اإلماـ 

إنو عملية إحياء ذلك المصدر الذي كاف يشّع دائمًا بالتوعية واإلثارة وخلق روح الحماس . كبير
 . والمقاومة



المي، واختيار منى بالذات يعني مواصلة العمل في وسط تمركز الوافدين من كل أرجاء العالم اإلس 
فكل مناسك الحج يمر بها الحاج وىو في حركة دائبة . خالؿ فترة االستقرار الوحيدة في موسم الحج

. مستمرة، إاّل في منى، حيث يبيت الليلتين او الثالث، فيتوفر لديو الوقت الكافي لكي يسمع ويطّلع
فيحصلوف الجواب من  وندب اإلماـ في ىذا المكاف سيثير التساؤؿ عن شخصية ىذا المتوّفى، من ىو؟

ولماذا يندب في ىذا . إنو من أبناء رسوؿ اهلل، وأستاذ الفقهاء والمجتهدين. أىل المدينة الذين عاصروه
.. المكاف؟ لم يكن موتو طبيعيًا؟ من الذي قتلو أو سّمو؟ ىل كاف يشكل خطرًا على الجهاز األموي؟ و

.. ىذا المكاف ثم يحصل السائلوف على االجابةوعشرات األسئلة التي كانت تثار حين يندب اإلماـ في 
وكاف ىناؾ في مواسم الحج . وتنتشر األخبار في أطراؼ البالد وأكنافها بعد عودة الحجيج الى أوطانهم

من يأتي من الكوفة والمدينة ليجيب عن ىذه التساؤالت مغتنمًا فرصة تجمع المسلمين، وليبّث روح 
 . آنذاؾ التشيع من خالؿ أعظم قناة إعالمية

ىكذا عاش اإلماـ، وىكذا خطط لما بعد وفاتو، فسالـ عليو يـو ولد ويـو جاىد ويـو استشهد في  
 . سبيل اهلل ويـو يبعث حياً 

وىو في السابعة والخمسين من عمره، وعلى عهد ىشاـ بن عبد ( عليو السالـ)توفى اإلماـ الباقر  
غم ما كانت تحيط بالحكومة األموية آنذاؾ من مشاكل ور . الملك، وىو من أكثر ملوؾ بني أمية اقتداراً 

ومتاعب، فإف ذلك لم يصرفها عن التآمر على القلب النابض للشيعة، أي اإلماـ الباقر، فأوعز ىشاـ 
 .الى عمالئو أف يُدّسوا السم لإلماـ، وحقق بذلك انتصاره في القضاء على أخطر أعدائو

 . مسؤولية مواصلة المسيرة في ظروؼ معّقدة وصعبة للغاية( عليو السالـ)وتحّمل اإلماـ الصادؽ 

فاالنتفاضات تنشب في طوؿ البالد وعرضها، والوالة منهمكوف بجمع األمواؿ والثروات الطائلة،  
ة، والطاعوف والقحط يضرب مناطق واسعة منها خراساف والعراؽ، والجهاز الحاكم يبطش دوف رحم

والمنشغلوف بالعلـو اإلسالمية من فقو وحديث وتفسير لم . ويخلق حالة من الذؿ والخنوع بين الناس
يكن خطرىم غالبًا يقّل عن خطر الساسة والحّكاـ، وىم الذين يفترض بهم أف يكونوا مالذ الناس 

نهم كانوا يشغلوف وكثير م. وملجأىم، كثير من ىؤالء كانوا يدّبجوف الفتاوى ليرضوا السلطاف والوالة



أنفسهم ويشغلوف الناس بتوافو األمور، ويثيروف النزاعات الكالمية الفارغة التي ال تمّت بصلة إلى 
في ىذه الظروؼ المظلمة ىي ما ( عليو السالـ)مهمة اإلماـ الصادؽ .اإلسالـ وإلى معاناة الجماىير

صحيح، أي تبيين اإلسالـ كما جاء ذكرناه بشأف مهمة اإلمامة، وتتلخص في طرح الفكر اإلسالمي ال
مع مكافحة كل االنحرافات والتشويهات الجاىلة ( صّلى اهلل عليو وآلو)في القرآف وسنة رسوؿ اهلل 

 . والمغرضة، وكذلك التخطيط إلقامة نظاـ العدالة اإلسالمية، وصيانة ىذا النظاـ في حالة إقامتو

ليست . ة، تشّكالف خطرًا كبيرًا على النظاـ الحاكمالمهمة الفكرية والمهمة السياسي> كال المهمتين 
المهمة السياسية وحدىا تثير سخط السلطة، فالمهمة الفكرية أيضًا تلغي تلك األفكار والمفاىيم 

من ىنا فإف العملية الفكرية لها . المنحرفة التي قدمها السلطاف و وّعاظو باسم الدين إلى المجتمع
من جهة . يف الديني الذي يستند إليو الجهاز الحاكم في مواصلة ظلمواألولوية، ألنها تقضي على الز 

أخرى فإف األوضاع السائدة مستعدة للفكر الشيعي الثوري، والحرب والفقر واالستبداد عوامل تغّذي 
في المناطق ( عليو السالـ)روح الثورة، أضف إلى ذلك عامل األجواء التي وّفرىا نشاط اإلماـ الباقر 

 . لنائيةالقريبة وا

 > ومتطّلباتها ىي. إف االستراتيجية العامة لإلمامة ىي النهوض بثورة توحيدية علوية 

 . إيجاد تحمل فكر اإلمامة وتهضمو، وتتطلع بشوؽ إلى تطبيقو> أوالً  

 . إيجاد مجموعة منظّمة مجاىدة مضّحية> وثانياً  

لعالم، وإعداد األرضية النفسية لتقّبل وىذه المتطّلبات تستلـز بدورىا نشر الدعوة في جميع أرجاء ا 
الفكر اإلسالمي الثائر في جميع األقطار، وتستلـز أيضًا دعوة أخرى إلعداد افراد مضّحين متفانين 

 . يشكلوف التنظيم السّري للدعوة

فالدعوة الرسالية التي تستهدؼ القضاء على . وىذا ىو سّر صعوبة الدعوة على طريق اإلمامة الحّقة 
ت، وعلى التفرعن والتجّبر والعدواف والظلم في المجتمع، وتلتـز بالمعايير اإلسالمية، البّد أف الطاغو 



خالفًا لتلك الدعوات التي ترفع شعار محاربة . تستند إلى إرادة الجماىير وقّوتها وإيمانها ونضجها
ّيد بمبادئ أخالقية الطغاة، وىي تمارس في الوقت نفسو أعماؿ الطغاة والظلمة في حركتها، دوف أف تتق

فمثل ىذه الدعوات ال تواجو صعوبات الدعوات الرسالية الهادفة، وىذا ىو سّر عدـ تحقق . واجتماعية
أىداؼ حركة اإلمامة على المدى العاجل، وىو أيضًا سّر االنتصار السريع للحركات الموازية لحركة 

 (. مثل حركة العباسيين)اإلمامة 

ػػ أّدت إلى ( عليو السالـ)المناسبة التي وّفرىا نشاط اإلماـ السابق ػػ الباقر  الظروؼ المساعدة واألرضية 
ػػ في جّو العذاب الطويل الذي عانى منو الشيعة ػػ بمظهر الفجر ( عليو السالـ)أف يظهر اإلماـ الصادؽ 

شارة والتصريح ذكر باإل( عليو السالـ)واإلماـ الباقر . الصادؽ الذي ينتظره أتباع أىل البيت في أيامهم
 . ما يركز ىذا المفهـو

عن القائم فضرب يده على أبي عبد اهلل ( عليو السالـ)سئل اإلماـ الباقر > ))عن جابر بن يزيد الجعفي 
 (((. صّلى اهلل عليو وآلو)ىذا واهلل ولدي قائم آؿ بيت محمد > وقاؿ( عليو السالـ)

الذي تواترت ( عليو السالـ)اف، وىو المهدي والقائم ىنا طبعًا غير قائم آؿ محمد في آخر الزم 
. الروايات لدى كل المسلمين أنو يظهر في آخر الزماف، وأنو الخليفة الثاني عشر من خلفاء رسوؿ اهلل

القائم ىنا بمعناه اللغوي ينطبق على كل من ينهض بوجو الظلم واالستبداد، وىو اصطالح معروؼ في 
بل إنو يقـو بهجـو ثقيل خطير، . يكوف القائم بالسيف بالضرورةمدرسة أىل البيت، وال يعني ذلك أف 

سواء في اسلوب النشاط الفكري أو التنظيمي أو بأية صورة أخرى تستهدؼ مقارعة الظالمين 
( عليو السالـ)يرّكز ىنا على مفهـو نهوض اإلماـ الصادؽ ( عليو السالـ)فاإلماـ الباقر . ومهاجمتهم

بل في رواية أخرى يتحّدث بلغة تكاد .. طة القائمة، وال يرّكز على النتيجةبمسؤولية كبيرة تجاه السل
 . تكوف يائسة من إمكاف انتصار حركة اإلمامة على الوضع السياسي القائم

عليو )على الدور الذي سينهض بو اإلماـ الصادؽ ( عليو السالـ)ومن الروايات التي يرّكز اإلماـ الباقر  
ترى ىذا؟ ىذا > نظر أبو جعفر إلى ابنو أبي عبد اهلل فقاؿ> ))صباح الكناني قاؿما رواه أبو ال( السالـ



ونريد أف نمّن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم }> من الذين قاؿ اهلل تعالى
 ((. {الوارثين

عة، وجعلت ولعل تصريحات اإلماـ ىذه ىي التي أشاعت فكرة قياـ اإلماـ الصادؽ وخالفتو بين الشي 
 . يترقبوف ساعة الصفر بين آونة وأخرى( عليهما السالـ)أصحاب الباقر والصادؽ 

 > في رجاؿ الشيخ الكشي رواية يمكن أف نفهم منها ىذه الحالة السائدة بين أتباع أىل البيت آنذاؾ 

ٍف عن عن رجل من أصحابنا مخت( عليو السالـ)روى ابن مسكاف عن زرارة، أنو سأؿ أبا عبد اهلل  
أصلحك اهلل، إف رجاًل من أصحابنا كاف مختفيًا من غرامة، فإف كاف ىذا األمر قريبًا صبر > فقاؿ. غرامة

يكوف، فقاؿ (> عليو السالـ)حتى يخرج مع القائم، وإف فيو تأخير صالح غرامًة؟ فقاؿ لو أبو عبد اهلل 
يكوف الى > ف شاء اهلل، فقاؿ زرارةيكوف إ(> عليو السالـ)يكوف الى سنة؟ فقاؿ أبو عبد اهلل > زرارة

يكوف إف شاء اهلل، فخرج زرارة فوّطن نفسو على أف يكوف (> عليو السالـ)سنتين؟ فقاؿ أبو عبد اهلل 
 . ما كنت أرى جعفرًا إالّ أعلم مما ىو> الى سنتين فلم يكن، فقاؿ

د لهم، أي استلزاـ زماـ في عرؼ أتباع اىل البيت كناية عن المستقبل الموعو (( ىذا األمر))وعبارة  
 . والقائم ىو الذي يقود تلك العلمية. الحكم او القياـ بما يقّربهم من ذلك كالثورة المسلحة مثالً 

ال ترى > وفي رواية أخرى يذكر ىشاـ بن سالم، وىو ايضًا من وجوه الشيعة المعروفة، أف زرارة قاؿ لو 
تذكر الحديث > أتيتو فقلت لو( عليو السالـ)هلل فلما توفي أبو عبد ا> على أعوادىا غير جعفر، قاؿ

 . إني واهلل ما كنت قلت ذلك إاّل برأيي> الذي حّدثتني بو؟ وذكرتو لو، وكنت أخاؼ أف يجحدنيو، فقاؿ

كاف في نظر أبيو وفي نظر الشيعة مظهر ( عليو السالـ)من مجموع ما تقدـ نفهم اف اإلماـ الصادؽ  
سلسلة اإلمامة قد اّدخرتو ليجسد مساعي اإلماـ السجاد واإلماـ الباقر وكأف . آماؿ اإلمامة والتشيع

كأنو ىو الذي يجب أف يعيد بناء الحكومة العلوية والنظاـ التوحيدي، يجب أف (. عليهما السالـ)
اإلماماف السابقاف طويا المراحل الصعبة الشاقة لهذا الطريق الالحب، . ينهض نهضة إسالمية أخرى



المرحلة األخيرة، والظروؼ ػػ كما ذكرنا ػػ قد تهّيأت، واإلماـ استثمر ىذه الظروؼ  وعليو أف يقطع
 . لينهض برسالتو الجسيمة

عامًا في جهاد متواصل، وخالؿ ىذه األعواـ كانت  55منذ استالـ المسؤولية حتى الوفاة، قضى  
ا، مرة تبعث على الظروؼ في مد وجزر، مرة تتجو لصالح مدرسة أىل البيت، ومرة أخرى تعاكسه

التفاؤؿ وعلى أف النصر قريب، ومرة أخرى تشتد الضغوط وتختنق األنفاس، فيخّيل الى أصحاب اإلماـ 
في كل ىذه األحواؿ ماسك بدفة القيادة بعـز ( عليو السالـ)واإلماـ الصادؽ . أف كل اآلماؿ قد تبّددت

ة باألمل واليأس، ال يفكر إاّل بما يجب وتصميم، يجتاز بالسفينة عبر ىذه األمواج المتالطمة الممزوج
 . قطعو في المستقبل من أشواط، باعثاً الجد والنشاط وااليماف في اتباعو للوصوؿ الى ساحل النجاة

، وىي (عليو السالـ)ويلزمنا أف نشير ىنا الى ظاىرة مؤسفة تواجو كل الباحثين في حياة اإلماـ الصادؽ  
التي اقترنت بأواخر أياـ بني ( عليو السالـ)لبدايات إمامة الصادؽ  الغموض الذي يكتنف السنين األولى

كانت حياة صاخبة متالطمة مليئة بالحوادث الجساـ، يمكن أف نفهم بعض مالمحها من خالؿ . أمية
غير أف المؤرخين والمحدثين لم يعرضوا لنا ىذه الفترة بشكل مرّتب منسجم مترابط، . مئات الروايات

يعتمد على القرائن، وأف يالحظ التيارات العامة في ذلك الزماف، ويقرف كل رواية بما  والبد للباحث أف
 . حصل عليو من معلومات مسبقة، ليفهم محتوى الرواية وتفاصيلها

فالتنظيم السري القائم على أسس .. ولعل أحد أسباب ىذا االبهاـ يكمن في سرية حركة اإلماـ وأتباعو 
وال . مات عنو سرية مخفية، وأف ال يطّلع عليها من ىو خارج التنظيمصحيحة يجب أف تبقى المعلو 

ومن ىنا تتوفر لدينا معلومات وافية عن . تنتشر ىذه المعلومات إاّل بعد أف تحقق الحركة انتصارىا
وال شك أف حركة أىل البيت لو . تفاصيل االتصاالت السرية في حركة العباسيين، ألف حركتهم انتصرت

 . تنتصر وتستلم زماـ األمور، ألطّلعنا على أسرار تنظيمها الواسعقّدر لها أف 

وثمة سبب آخر يمكن أف يكوف عاماًل في ىذا الغموض، ىو أف المؤرخين كانوا يدّونوف عادة ما يرضي  
السلطاف، ولذلك نرى في كتبهم تفاصيل حياة الخلفاء ولهوىم ولعبهم وسهراتهم ومجالس طربهم، بينما 

يؤبو لو بشأف الثائرين والمظلومين والمسحوقين، ألف مثل ىذه المعلومات تحتاج من  ال نرى شيئاً 



الباحث أف يتحّرى ويبحث ويخاطر، بينما حياة الخلفاء مادة جاىزة، وغنيمة باردة تكسب الرضا 
 . وتستدر العطاء

والمؤرخوف الخاضعوف للخالفة العباسية استمروا يكتبوف على ىذا المنواؿ مدة خمسمائة سنة بعد حياة  
، ومن ىنا ال يمكن أف نتوقع العثور على شيء معتّد بو من المعلومات عن (عليو السالـ)اإلماـ الصادؽ 

 . المصادراو أي إماـ من أئمة الشيعة في مثل ىذه ( عليو السالـ)حياة اإلماـ الصادؽ 

ىم ( عليو السالـ)الطريق الوحيد الذي يستطيع أف يهدينا الى الخط العاـ لحياة اإلماـ الصادؽ  
ثم نبحث . اكتشاؼ المعالم الهامة لحياة اإلماـ من خالؿ األصوؿ المتناثرة العامة لفكر اإلماـ وأخالقو

 .التاريخية لنتوصل الى التفاصيلفي القرائن واألدلة المتناثرة التاريخية والقرائن األخرى غير 

 ( عليو السالـ)معالم حياة اإلماـ الصادؽ  

 > وجدتها من منظار بحثنا تتلخص بما يلي( عليو السالـ)والمعالم الهامة البارزة في حياة اإلماـ الصادؽ  

 . ػػ تبيين مسألة اإلمامة والدعوة إليها3 

صّلى )عن رسوؿ اهلل ( عليهم السالـ)مدرسة أىل البيت  ػػ بياف األحكاـ وتفسير القرآف وفق ما ورثتو4 
 (.اهلل عليو وآلو

 . ػػ إقامة تنظيم سّري إيديولوجي ػػ سياسي5 

عليو )وطريقة بحثنا أف ندرس كل واحد من ىذه المعالم، ونضع في النهاية فهرسًا لنشاطات اإلماـ  
 . باسلوب المحّدثين، وأف يكوف ذلك قدر المستطاع باسلوب المؤرّخين ال (السالـ

 ػػ تبيين مسألة اإلمامة والدعوة إليها 3 



ىذا الموضوع يشكل أبرز خصائص دعوة أئمة أىل البيت، منذ السنوات األولى التي أعقبت رحيل  
تشّكل طليعة ( عليهم السالـ)كانت مسألة إثبات إمامة أىل البيت (. صّلى اهلل عليو وآلو)النبي األكـر 

عليهما )ىذه المسألة نشاىدىا أيضًا في ثورة الحسين بن علي .. ار اإلمامةالدعوة في كل أعص
ودعوة اإلماـ . ، ونشاىدىا بعد ذلك أيضًا في ثورات أبناء أئمة أىل البيت، مثل زيد بن علي(السالـ

 . لم تخرج عن ىذا النطاؽ أيضاً ( عليو السالـ)الصادؽ 

في الفكر (( اإلمامة))أف نعرؼ أواًل مفهـو قبل أف نستعرض وثائق ىذا الموضوع، يجب علينا  
 وما معنى الدعوة إلى اإلمامة؟ . اإلسالمي

تعني في األصل القيادة بمعناىا المطلق، وفي الفكر اإلسالمي تطلق غالبًا على (( اإلمامة))كلمة  
 . مصداقها الخاص، وىو القيادة في الشؤوف االجتماعية، الفكرية منها والسياسية

، فيراد بها ىذا المعنى الخاص لقيادة (إماـ، أئمة)دت في القرآف مشتقات لكلمة اإلمامة وأينما ور  
ففي بعض المواضع يقصد بها القيادة الفكرية، وفي مواضع أخرى يراد بها القيادة السياسية، أو . األمة

 . االثنتين معاً 

ياسي بين المسلمين اتخذت كلمة وظهور االنشقاؽ الفكري والس( صّلى اهلل عليو وآلو)بعد رحيل النبي  
والكلمة . اإلمامة واإلماـ مكانة خاصة، ألف مسألة القيادة السياسية شّكلت المحور األساس لالختالؼ

كاف لها في البداية مدلولها السياسي أكثر من أي مدلوؿ آخر، ثم انضّمت إليها بالتدريج معاٍف أخرى، 
رف الثاني أىم مسائل المدارس الكالمية ذات تشّكل في الق(( اإلمامة))حتى أصبحت مسألة 

االتجاىات الفكرية المختلفة، وكانت ىذه المدارس تطرح آراءىا بشأف شروط اإلماـ وخصائصو، أي 
 . شروط الحاكم في المجتمع اإلسالمي، وىو معنى سياسي لإلمامة

ار فكري إسالمي ػػ لها المعنى إف اإلمامة في مدرسة أىل البيت ػػ التي يرى أتباعها أنهم يمثلوف أنقى تي 
 > نفسو، ونظرية ىذه المدرسة بشأف اإلمامة تتلخص فيما يلي



. اإلماـ والزعيم السياسي في المجتمع اإلسالمي يجب أف يكوف منصوبًا من اهلل، بإعالف من النبي 
يكوف معصوماً  ويجب أف يكوف قائدًا فكريًا ومفّسرًا للقرآف وعالمًا بكل دقائق الدين ورموزه، ويجب أف

 … ويجب أف يكوف من ساللة طاىرة نقية و. مبّرًأ من كل عيب خلقي وأخالقي وسببي

وبذلك فإف اإلمامة كانت في العرؼ اإلسالمي خالؿ القرنين األوؿ والثاني تعني القيادة السياسية، وفي  
 . لفكرية واألخالقية أيضاً العرؼ الخاص بأتباع أىل البيت تعني، إضافة إلى القيادة السياسية، القيادة ا

فالشيعة تعترؼ بإمامة الفرد حين يكوف ذلك الفرد متمتعًا بخصائص ىي ػػ إضافة إلى قدرتو على إدارة  
. األمور االجتماعية ػػ مقدرتو على التوجيو واإلرشاد والتعليم في الحقل الفكري والديني، والتزكية الخلقية

وليس بكاٍؼ ػػ في ((. اإلمامة الحقة))ن أف يرقى إلى مستوى وإف لم تتوفر فيو ىذه المقدرة ال يمك
نظرىم ػػ حسن اإلدارة السياسية واالقتدار العسكري والفتوحات وأمثالها من الخصائص التي كانت 

 . معيارًا كافياً لدى غيرىم

ذلك المجتمع فمفهـو اإلمامة لدى اتباع أىل البيت ػػ إذف ػػ يتجو إلى إعطاء إمامة المجتمع صفة قيادة  
ومن ىنا كاف . فاإلماـ رائد مسيرة التعليم والتربية وقائد المسيرة الحياتية. في مسيرتو الجماعية والفردية

. إمامًا أيضاً، ألنو القائد الفكري السياسي للمجتمع الذي أقاـ دعائمو( صّلى اهلل عليو وآلو(( )النبي))
(. بما في ذلك المسؤولية السياسية)عبء مسؤولياتو،  وبعد النبي تحتاج األمة إلى إماـ يخلفو ويتحمل

، ثم تنتقل اإلمامة بعده إلى (عليو السالـ)ويعتقد الشيعة أف النبي نّص على خالفة علي بن أبي طالب 
 . األئمة المعصومين من ولده

ني، والتهذيب القيادة السياسية، والتعليم الدي> والبّد من اإلشارة إلى أف تداخل المهاـ الثالث لإلمامة 
األخالقي والروحي في اإلمامة اإلسالمية ناشئ من عدـ وجود تفكيك بين ىذه الجوانب الثالثة في 

فقيادة األمة يجب أف تشمل قيادتها في ىذه الحقوؿ الثالثة أيضاً، . المشروع اإلسالمي للحياة البشرية
ف البد أف يعّين اإلماـ من قبل اهلل وبسبب ىذه السعة وىذه الشمولية في مفهـو اإلمامة لدى الشيعة كا

 . سبحانو



و (( الخالفة))نستنتج مما سبق أف اإلمامة ليست، كما يراىا أصحاب النظرة السطحية، مفهومًا يقابل  
قيادة ))أو منصبًا منحصرًا باألمور المعنوية والروحية والفكرية، بل إنها في الفكر الشيعي (( الحكومة))

(. رئيس الدولة)ا، وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة االجتماعية والسياسية في شؤوف دنياى(( األمة
وأيضًا في شؤوف التعليم واإلرشاد والتوجيو المعنوي والروحي، وحّل المشاكل الفكرية وتبيين 

 ((. قيادة فكرية. ))اإليديولوجية اإلسالمية

اكثر المعتقدين باإلمامة، ولذلك نرى وىذه المسالة الواضحة أضحت ػػ مع األسف ػػ غريبة على أذىاف  
 > من الضروري عرض بعض النماذج من مئات الوثائق القرآنية والحديثية في ىذا المجاؿ

يذكر فيو ( عليو السالـ)حديث عن اإلماـ علي بن موسى الرضا (( الكافي))من (( الحجة))في كتاب  
 . عاني عميقة ورائعةبالتفصيل ما يرتبط بمعرفة اإلماـ ووصف اإلماـ، ويتضّمن م

ىي منزلة األنبياء، وإرث األوصياء، إف اإلمامة خالفة اهلل، > ))من ذلك ما ورد بشأف اإلمامة بأنها 
، إف (عليو السالـ)وميراث الحسن والحسين ( عليو السالـ)وخالفة الرسوؿ، ومقاـ أمير المؤمنين 

المؤمنين، إف اإلمامة أّس اإلسالـ النامي،  اإلمامة زماـ الدين، ونظاـ المسلمين، وصالح الدنيا، وعزّ 
وفرعو السامي، باإلماـ تماـ الصالة والزّكاة والصياـ والحج والجهاد، وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء 

 ((. الحدود واألحكاـ، ومنع الثغور واألطراؼ

 > وحوؿ اإلماـ أنو 

الماطر، ومفزع العباد في الداىية، النجم الهادي، والماء العذب، والمنجي من الردى، والسحاب )) 
وأمين اهلل في حلقو، وحّجتو على عباده، وخليفتو في بالده، والداعي إلى اهلل، والذاب عن حـر اهلل، 

 ((. ونظاـ الدين، وعّز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين

( عليو السالـ)حملها علي من مسؤوليات ومهاـ يت( صّلى اهلل عليو وآلو)كل ما كاف يمارسو النبي  
 . واألئمة من ولده



وتوّضح الرواية (( األوصياء))نرى تأكيدًا على إطاعة ( عليو السالـ)وفي رواية أخرى عن اإلماـ الصادؽ  
 . أف األوصياء ىم أنفسهم الذين عّبر عنهم القرآف بأولي األمر

مئات الروايات المتفرقة في األبواب المختلفة تصّرح أف مفهـو اإلماـ واإلمامة في الفكر الشيعي ما ىو  
ىم األصحاب الحقيقيوف ( عليهم السالـ)إال القيادة وإدارة شؤوف األمة المسلمة، وأف أئمة أىل البيت 

في اّدعائهم اإلمامة  ( السالـ عليهم)وتدؿ جميعًا بما ال يقبل الشك على أف أئمة أىل البيت . للحكومة
. كانوا ال يقتصروف بالمطالبة على المستوى الفكري والمعنوي، بل كانوا يطالبوف بالحكومة أيضاً 

 . ودعوتهم على ىذا النطاؽ الواسع الشامل إنما ىي دعوة لحركة سياسية عسكرية الستالـ السلطة

ية، بينما كانت في فهم أصحاب األئمة ىذه الحقيقة ظلت خافية على الباحثين في العصور التال 
في إحدى قصائده الهاشميات يصف أئمة (( الكميت))والمعاصرين لهم من أوضح الحقائق، حتى أف 

بأنهم ساسة يقودوف الناس بطريقة تختلف تمامًا عن الطريقة التي يمارسها ( عليهم السالـ)أىل البيت 
 . الحكاـ الظلمة الذين يعاملوف الناس كالبهائم

وسائر أئمة ( عليو السالـ)نعود إلى الموضوع األصلي وىو أف بيت القصيد في دعوة اإلماـ الصادؽ  
وإلثبات ىذه الحقيقة التاريخية، أمامنا روايات ((. اإلمامة))كاف يدور حوؿ ( عليهم السالـ)أىل البيت 

وكما سنوضح فيما . امةاّدعاءه اإلم( عليو السالـ)متضافرة تنقل بوضوح وصراحة عن اإلماـ الصادؽ 
بعد، أف اإلماـ حين يعلن دعوتو ىذه كاف يرى نفسو في مرحلة من الجهاد تستدعي أف يرفض بشكل 

ومثل . مباشر صريح حّكاـ زمانو، وأنو يعلن نفسو بأنو صاحب الحق الواقعي، وصاحب الوالية واإلمامة
والبّد أف يكوف الوعي السياسي . ة بنجاحىذه التّصدي يعني عادة اجتياز سائر المراحل الجهادية السابق

واالجتماعي قد انتشر في قاعدة واسعة، وأف االستعداد محسوس بالقوة في كل مكاف، وأف األرضية 
اإليديولوجية قد توفرت في عدد ملحوظ من األفراد، وأف جمعًا غفيرًا آمن بضرورة إقامة حكومة الحق 

وبدوف ىذه . اتخذ قراره الحاسم بشأف ىذه المواجهة الساخنة والعدؿ، وأف يكوف القائد ػػ أخيرًا ػػ قد
 . المقدمات فإف إعالف إمامة شخص معين وقيادتو الحقة للمجتمع أمر فيو تعّجل وال جدوى منو



المسألة األخرى، التي البّد من التركيز عليها في ىذا المجاؿ، أف اإلماـ ما كاف يكتفي في بعض  
ب، بل يذكر إلى جانب اسمو أسماء أئمة الحق من أسالفو أيضًا، أي إنو الموارد بإثبات إمامتو وحس

 . يطرح في الحقيقة سلسلة أئمة أىل البيت بشكل متصل غير قابل للتجزئة واالنفصاؿ

وتواصلو من األزمنة السابقة إلى ( عليهم السالـ)ىذا الموقف يشير إلى ارتباط جهاد أئمة أىل البيت  
يقرر إمامتو باعتبارىا النتيجة ( عليو السالـ)إف اإلماـ الصادؽ (. يو السالـعل)عصر اإلماـ الصادؽ 

الحتمية المترتبة على إمامة أسالفو، وبذلك يبين جذور ىذه الدعوة وعمقها في تاريخ الرسالة 
ولنعرض بعض (. عليو أفضل الصالة والسالـ)اإلسالمية، وارتباطها بصاحب الدعوة الرسوؿ األكـر 

 > اإلماـ نماذج دعوة

 . ، وفيها تصوير لواقعة عجيبة((عمرو بن أبي المقداـ))أروع رواية في ىذا الباب عن  

في يـو التاسع من ذي الحجة إذ اجتمع الحجاج في عرفة ألداء منسك الوقوؼ، وقد توافدوا على  
ر، والموقف حساس وخطي.. من أقصى خراساف حتى سواحل األطلنطي.. ىذا الصعيد من كل فج عميق

إلى ( عليو السالـ)انضّم اإلماـ . والدعوة فيو تستطيع أف تجد لها صدى في أقاصي العالم اإلسالمي
رأيت اإلماـ قد وقف بين الجموع > ىذه الجموع الغفيرة المحتشدة، ليوصل إليها كلمتو، يقوؿ الراوي

 > ديورفع صوتو عالياً ليبلغ أسماع الحاضرين ولينتقل إلى آذاف العالمين وىو ينا

أيها الناس، إف رسوؿ اهلل كاف اإلماـ ثم كاف علي بن أبي طالب، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن )) 
فينادي ثالث مرات لمن بين يديو، وعن يمينو وعن يساره ومن (( …الحسين ثم محمد بن علي ثم

 . خلفو، اثني عشر صوتاً 

يصف نفسو وأئمة الشيعة ( عليو السالـ)دؽ أف اإلماـ الصا(( أبي الصباح الكناني))ورواية أخرى عن  
 ((.. صفو الماؿ))و(( األنفاؿ))بأف لهم 



يا أبا الصباح، نحن قـو فرض اهلل طاعتنا، (> ))عليو السالـ)قاؿ لي أبو عبد اهلل > عن أبي الصباح قاؿ 
 ((. في كتابولنا األنفاؿ ولنا صفو الماؿ، ونحن الراسخوف في العلم، ونحن المحسودوف الذين قاؿ اهلل 

ىو من األمواؿ ذات القيمة الرفيعة في غنائم الحرب، وكاف ال يقسم كما تقسم (( صفو الماؿ))و  
الغنائم بين المجاىدين، كي ال يستأثر بو أحد دوف آخر ويكوف كرامة كاذبة ألحد من الناس، بل إنو 

وكاف الحكاـ الظلمة . يبقى لدى الحاكم اإلسالمي يتصرؼ بو لما يحقق مصلحة عامة المسلمين
يجب أف يكوف (( صفو الماؿ))واإلماـ يصّرح بأف . يستأثروف بهذا الماؿ ويجعلونو مختصًا بهم غصباً 

وىذا يعني أنو يعلن نفسو بصراحة حاكمًا شرعيًا للمسلمين مسؤواًل عن استثمار . لهم، وىكذا األنفاؿ
 . ىذه األمواؿ وفق ما يراه تحقيقاً لمصلحة األمة

واحدًا ( عليهم السالـ)أسماء أسالفو من األئمة ( عليو السالـ)ديث آخر يذكر اإلماـ الصادؽ وفي ح 
واحدًا، ويشهد بإمامتهم ووجوب طاعتهم، وحين يصل إلى نفسو يسكت، والمخاطبوف يعلموف جيدًا أف 

لن اإلماـ وبذلك يع. وصل إلى اإلماـ الصادؽ( عليو السالـ)ميراث العلم والحكم بعد اإلماـ الباقر 
 (. عليو السالـ)حقو في قيادة األمة باسلوب يجعلو مرتبطاً بجّده علي بن أبي طالب ( عليو السالـ)

أحاديث كثيرة من (( بحار األنوار))من  69وكذلك في الجزء (( الكافي))وفي أبواب كتاب الحجة من  
 . هاىذا القبيل، تتحدث بصراحة أو بكناية عن اّدعاء اإلمامة والدعوة إلي

في جميع ( عليو السالـ)وإلثبات ىذه الحقيقة التاريخية أمامنا شواىد عن شبكة منظمة لدعوة اإلماـ  
أرجاء العالم اإلسالمي، والوثائق الكثيرة المتوفرة في ىذا المجاؿ تجعل وجود ىذه الشبكة أمرًا حتمياً 

نستدؿ بها على موضوعنا  وىذه الشواىد تبلغ من الكثرة والوثوؽ بحيث يمكن أف. ال مراء فيو
 . استدالاًل قاطعًا، ولو لم يتوفر حديث صريح واحد في ىذا المجاؿ

 > نحن في ىذا المجاؿ أماـ ظواىر تاريخية ثابتة 



وأتباعهم، وكانت األمواؿ تحمل من ( عليهم السالـ)ػػ ثمة ارتباط منظم فكري ومالي بين األئمة 3
 . لة الدينية تتقاطر عليهاأطراؼ العالم إلى المدينة كذلك واألسئ

 . خاصة في البقاع الحساسة من العالم اإلسالمي( عليهم السالـ)ػػ اتساع الرقعة الموالية آلؿ البيت 4 

ػػ تجّمع عدد غفير من المحدثين والرواة الخراسانيين والسيستانيين والكوفيين والبصريين واليمانيين 5 
 (. عليو السالـ)والمصريين حوؿ اإلماـ 

 فهل أف ىذه الظواىر المنسجمة المتناسبة مع بعضها قد حدثت بالصدفة؟  

والبد أف نضيف أف ىذه الظواىر حدثت في ظل سيطرة سياسية كانت جادًة كل الجد في إلغاء حتى  
، بل سّب علي على المنابر، وتسليط أنواع البطش واالرىاب على (عليو السالـ)اسم علي وآؿ علي 

في مثل ىذا الجو خلق قاعدة شعبية عريضة موالية آلؿ البيت تطوي آالؼ  فكيف أمكن. اتباعهم
وتأخذ عنهم فكر ( عليو السالـ)األمياؿ للوصوؿ الى الحجاز والمدينة لتَُتلمذ على أئمة أىل البيت 

اإلسالـ في الحياة الفردية واالجتماعية، وتتحدث معهم في موارد كثيرة وعن مسائل الثورة على الوضع 
 !! د، او بعبارة الروايات، تتحدث معهم عن مسائل القياـ والخروج؟الفاس

وزىدىم، فلماذا يدور ( عليهم السالـ)فلو كاف دعاة أىل البيت يقتصروف في حديثهم على علم األئمة  
 الحديث في وسط ىؤالء االتباع دائماً عن الثورة المسلحة؟ 

بالمعنى الكامل ( عليو السالـ)إمامة أىل البيت أال يدؿ كل ذلك على وجود شبكة منظمة للدعوة الى  
 لإلمامة، أي الفكرية والسياسية؟ 

وىنا يطرح سؤاؿ عن سبب سكوت التاريخ عن وجود مثل ىذه الشبكة المنظمة في دعوة أىل البيت  
 ، ولماذا لم يذكر التاريخ صراحة شيئاً عنها؟ (عليو السالـ)



ي التزاـ أصحاب األئمة بالمبدأ الحركي الحكيم المسّمى والجواب ما أشرنا اليو مسبقًا، يكمن ف 
كما يكمن ايضًا في عدـ استطاعة . بالتقية، الذي يحوؿ دوف نفوذ أي عنصر أجنبي في تنظيم اإلماـ

 . الحركة الجهادية الشيعية من تحقيق أىدافها ومن استالـ زماـ الحكم

لو أف بني العباس لم يستولوا على السلطة لبقيت دوف شك كل نشاطاتهم السرية وذكريات دعوتهم،  
 . مّرىا وحلوىا، حبيسة في الصدور، دوف أف يعلم بها أحد ودوف أف يسجلها التاريخ

ومع ذلك، ليست قليلة ىي الروايات التي تصرح الى حّد ما بوجود دعوة واسعة إلمامة أىل البيت  
 > ونكتفي برواية تقوؿ(. م السالـعليه)

، ففرقة (عليهما السالـ)قدـ رجل من أىل الكوفة الى خراساف، فدعا الناس الى والية جعفر بن محمد  
فخرج من كل فرقة > ثم تقوؿ الرواية.. أطاعت وأجابت، وفرقة جحدت وأنكرت، وفرقة ورعت ووقفت

أصلحك > فقاؿ. فكاف المتكلم منهم، الذي ورع ووقف( عليو السالـ)رجل فدخلوا على أبي عبد اهلل 
اهلل، قدـ علينا رجل من اىل الكوفة فدعا الناس الى طاعتك وواليتك، فأجاب قـو وأنكر قـو وورع قـو 

> قاؿ. من الفرقة التي ورعت ووقفت> فمن أي الثالث أنت؟ قاؿ(> عليو السالـ)قاؿ اإلماـ . ووقفوا
 . ب الرجل، فارتا(وذّكره بسقوطو في موقف شهواني)فأين كاف ورعك ليلة كذا وكذا 

، ودعوتو الى إمامة   الداعية كما ترى من أىل الكوفة، ومنطقة الدعوة خراساف، واسم الرجل مكتـو
 . وواليتو وطاعتو( عليهما السالـ)جعفر بن محمد الصادؽ 

وشيعتهم الى اإلمامة، تعرضها ( عليهم السالـ)ثمة وثائق أخرى تبين محتوى دعوة أئمة أىل البيت  
ىذه المنازعات كانت (. األمويين والعباسيين)جادالت بينهم وبين خصومهم السياسيين المناقشات والم

وكاف كل . تدور أحيانًا بلغة االستدالؿ الكالمي والديني، وأحيانًا بلغة األدب الرفيع المتمثل بالشعر
، (ـعليهم السال)الِحجاج يقـو على أساس اثبات حق اإلمامة السياسية والحكم ألئمة اىل البيت 

ػػ ( عليو السالـ)إف عصر اإلماـ الصادؽ . ومقارعة المتربّعين ظلمًا وغصبًا على كرسي حكومة المسلمين
 . لمعاصرتو حركة بني العباس وانتصار ىذه الحركة ػػ كاف مفعماً بهذا اللوف من الِحجاج



ة نفسها التي يقدمها كاف شعراء بني العباس يحاولوف اثبات حق الحكم لبني العباس استنادًا الى األدل 
ويقف شعراء الشيعة مقارعين لحججهم . عادة الطامعوف الى السلطة والمتشبثوف بكرسي الحكم

مستدلين على زيف الحكم العباسي من منطق إسالمي، يقـو على أساس رفض الظلم واالجراـ والخيانة 
 . بحق األمة اإلسالمية

ية في ىذا المجاؿ، لما كاف ينهض بو الشعر آنئذ من وللِحجاج الشعري بين العباسيين والعلويين أىم 
يذكر صاحب  . دور كبير في التعبير عن العواطف واألفكار، ولما كاف يؤديو في القاعدة الشعبية من تأثير

 > دور األدب في القرنين األوؿ والثاني فيقوؿ(( العباسيوف األوائل))كتاب 

الناس وميولهم الى ىذه الفئة او تلك، وكاف كاف األدب يؤثر في النفوس ويكسب عواطف ))..  
الشعراء والخطباء بمثابة جريدة العصر، يعبر كل منهم عن رأي سياسي ويدافع عن حزب معين، مبرزًا 

 ((. الدليل تلو لدليل على صحة دعواه، مفّندًا آراء الخصـو بكالـ مؤثر واسلوب بليغ

ق العباسيين في الخالفة باعتبار ارتباطهم بالنبي عن شعراء البالط العباسي كانوا يجتهدوف في اثبات ح 
طريق العمومة، مستدلين على ذلك بأف االرث ال ينقل الى أبناء البنت مع وجود األعماـ، فالخالفة بعد 

   >النبي من حق العباس عم النبي ومن بعده أبناؤه من بني العباس

 > قاؿ مرواف بن أبي حفصة 

 لبني البنػػات وراثػػة األعمػػاـ          ؾ بكائػػنأّنى يكوف وليس ذا         

 > وقاؿ اباف بن عبد الحميد الالحقي 

 كما العُم البن العم في االرث قد حجب          فأبنػػاء عػػباس ىُم يرثونػػو         



منطلقين من عاطفة الشعور بالظلم للرد على ىذه األدلة، بالمنطق نفسو، وأحيانًا بمنطق آخر  
من ذلك استداللهم بحديث غدير خم كقوؿ السيد . الستدالؿ على حق أئمة أىل البيت في اإلمامةل

 > الحميري

 مولى فلم يرضوا ولم يقنعػػوا            من كنػػت مواله فهػػذا لػػو       

 > قوؿويرّد محمد بن يحيى بن أبي مّرة التغلبي على استدالؿ الشاعر العباسي بشأف وراثة االعماـ في 

 لبنػػي البنات وراثة االعمػػاـ            ِلَم ال يكوف وإف ذاؾ لكػػائػػن        

 والعػػم متروؾ بغير سهػػػػاـ           للبنت نصف كامل من مػػػػالو        

 صّلى الطلػػػيق مخافة الصمصاـ           مػػا للطليػػق وللتراث وإنمػػا        

من مصائب إنما ىو ألنهم ورثوا النبي، فتكالب ( عليهم السالـ)ّل بأىل البيت ويرى دعبل أف كل ما ح
 > على االرث الطامعوف، واضّروا بمن لو الحق في اإلمامة

 تساىم فيهم خػػيفة ومنػػوف        أضّر بهػػم ارث النبػػي فأصػػبحوا        

 اً ازمة وسنػػوف عليهم دراك        دعتهم ذئػػػػاب من أمية وانتػػحت        

 تحّكم فيػػها ظالػػم وخؤوف         وعػػاثت بنو العباس في الدين عيثة          

 وىا ذاؾ مأمػػوف وذاؾ أمين        وَسّموا رشيػػدًا ليػػس فيػػهم لرشده        

 وال للولػػي باألمػػانة ديػػن        فمػػا قبلت بالرشد منهػػم رعػػػػاية        



وليس من العسير على الباحث في العصر العباسي األوؿ أف يجد مئات النماذج من المحاورات  
وكاف شعراء الشيعة وخصومهم يقيموف الحجج على . والمناظرات السياسية بلغة الشعر في ىذا المجاؿ

 وليس من المهم أف نعرؼ في ىذه المواجهة مقدار صحة ىذه الحجج واستقامتها، ولكن من. دعواىم
 . المهم أف نعرؼ المحور الذي يدور حولو النزاع، والحق الذي يدعيو الجانباف

في الحكم وفي ( صّلى اهلل عليو وآلو)ىناؾ حق يدعيو كل جانب، وىذا الحق ىو وراثة رسوؿ اهلل  
 . قيادة المسلمين

صّلى )الفكرية للنبي ليس النزاع بين الجانبين العلوي والعباسي في وراثة الخصاؿ األخالقية والمعنوية و  
ألف ىذه الخصاؿ ال . ليس الخالؼ في أحقية ىذا او ذاؾ في وراثة ىذه الخصاؿ(. اهلل عليو وآلو

وقد رأينا أف الشعراء في زمن . يّدعيو الجانباف(( حق))النزاع حوؿ . تشكل حقًا يتنازع عليو الفريقاف
ادة األمة المسلمة وفي حكم المجتمع يدافعوف عن حق اإلماـ في قي( عليو السالـ)اإلماـ الصادؽ 

اإلسالمي، ويخوضوف حربًا ضد من ليست لهم صالحية حكومة المسلمين، ولذلك شواىد كثيرة في 
 . شعر القرف الثاني الهجري

ىذه الرسائل . وقبل أف نختتم ىذا القسم من المناسب أف نشير الى لغة ِحجاج أخرى، ىي لغة الرسائل 
من جهة أىداؼ الفرقاء بشكل واضح دوف لبس، وكانت تجد لها من جهة  االحتجاجية كانت تتضمن

نذكر من ذلك رسالة . أخرى صدّى شعبيًا بعد انتشار مضمونها، وتأثيرًا قويًا على األنصار والخصـو
ىذا العلوي الثائر يذكر بصراحة . محمد بن عبد اهلل بن الحسن ذي النفس الزكية الى المنصور العباسي

 > ، يقوؿ(عليو السالـ)يطلب نزع الخالفة من خصومو لتكوف في أبناء علي ووضوح أنو 

 !((. وإف أبانا علياً كاف الوصي وكاف اإلماـ، فكيف ورثتم واليتو وولده أحياء؟)) 

ويبدو أف ىذه االستدالؿ أورده العلوي رّدًا على استدالؿ العباسيين في وراثتهم الخالفة، ألف بني  
، فأراد عليهم الطريق ويرّد عليهم بنفس منطقهم . العباس لم تكن لهم حجة سوى ىذا االرث المزعـو



قًا من فهمو لمعنى انطال( عليو السالـ)ويالحظ في العبارة أف ذا النفس الزكية يركز على إمامة علي 
 . اإلمامة، ثم يركز على طبيعة دعوة البيت العلوي التي يمثلها ىذا الثائر

صّلى )عن رسوؿ اهلل ( عليهم السالـ)ػػ بياف األحكاـ وتفسير القرآف وفق ما ورثتو مدرسة أىل البيت 4 
 (> اهلل عليو وآلو

بشكل متمّيز عما نراه في حياة ( سالـعليو ال)ىذا النشاط يمكن مالحظتو في حياة اإلماـ الصادؽ  
حتى الذين يغّضوف ((. الفقو الجعفري))، حتى سّمي فقو الشيعة باسم (عليهم السالـ)أئمة أىل البيت 

يجمعوف على أف اإلماـ كاف يدير أوسع، او ( عليو السالـ)الطرؼ عن النشاط السياسي لإلماـ الصادؽ 
والذي بقي مستورًا عن أعين أغلب الباحثين في حياة . واحدة من أوسع الحوزات الفقهية في زمانو

اإلماـ، ىو المفهـو السياسي ومفهـو المواجهة لهذا اللوف من نشاطات اإلماـ، وىذا ما سنتعرض لو 
 . اآلف

البد أف نذكر أواًل، أف منصب الخالفة في اإلسالـ لو خصائص متميزة تجعل الحاكم متميزًا عن  
فالخالفة ليست جهازًا سياسيًا فحسب، بل ىي جهاز سياسي . األخرىالحكاـ في أنظمة الحكم 

صّلى )وإطالؽ لقب الخليفة على الحاكم اإلسالمي يؤيد ىذه الحقيقة، فهو خليفة رسوؿ اهلل . وديني
 . في كل ما كاف يمارسو الرسوؿ من مهاـ دينية ومهاـ قيادية سياسية في المجتمع( اهلل عليو وآلو

ىذه الحقيقة الثابتة . سالـ يتحمل المسؤوليات السياسية والمسؤوليات الدينية معاً والخليفة في اإل 
دفعت الخلفاء الذين جاءوا بعد الخلفاء األولين والذين كانوا ذوي حظ قليل في علـو الدين، او لم 

فاستخدموا . يكن لهم منو حظ أصاًل، دفعتم الى سّد ىذا النقص عن طريق رجاؿ دين مسّخرين لهم
 . هاء ومفسرين ومحدثين في بالطهم، ليكوف جهازىم الحاكم جامعاً ايضاً للجانبين الديني والسياسيفق

والفائدة األخرى من وجود وعاظ السالطين في الجهاز الحاكم، ىي إف الحاكم الظالم المستبد كاف  
أجوروف يقوموف بهذه وكاف ىؤالء الم. قادرًا متى ما أراد أف يغّير ويبّدؿ أحكاـ الدين وفقًا للمصالح

 . العملية ارضاًء ألولياء نعمتهم، تحت غطاء من االستنباط واالجتهاد ينطلي على عامة الناس



الكّتاب والمؤرخوف المتقدموف ذكروا لنا نماذج فظيعة من اختالؽ الحديث ومن التفسير بالرأي كانت  
ىذا العمل الذي . حديثنا التالية يد القوة السياسية فيها واضحة، وسنشير الى جانب منها في أقساـ

شكل وضع رواية او حديث، راح تدريجياً ( حتى أواخر القرف الهجري األوؿ)اتخذ غالبًا في البداية 
ولذلك نرى في أواخر عصر بني أمية وأوائل عصر بني العباس ظهور فقهاء كثيرين . يأخذ طابع الفتوى

ليصدروا األحكاـ وفق أذواقهم التي كانت في  استفادوا من أساليب رجراجة في أصوؿ االستنباط،
 . الواقع أذواؽ الجهاز الحاكم

فالتفسير بالرأي اتجو غالبًا الى إعطاء مفاىيم . ىذه العملية نفسها أُنجزت ايضًا في حقل تفسير القرآف 
 . عن اإلسالـ ال تقـو على أساس سوى ذوؽ المفّسر ورأيو المستمّد من ذوؽ الجهاز الحاكم وإرادتو

الفقو والحديث والتفسير منذ أقدـ العصور اإلسالمية الى تيارين > من ىنا انقسمت العلـو اإلسالمية 
 > عامين

تيار مرتبط بجهاز الحكومة الظالمة الغاصبة، ويتميز بتقديم الحقيقة في موارد متعددة > التيار األوؿ 
از الحاكم، ويتميز ايضًا بتحريف أحكاـ التي ىي في الواقع مصالح الجه(( المصالح))قربانًا على مذبح 

 . اهلل لقاء دراىم معدودات

التيار األصيل األمين الذي ال يرى مصلحة أرفع وأسمى من تبيين األحكاـ اإللهية > والتيار الثاني 
الصحيحة، وكاف يصطدـ ػػ شاء أـ أبى ػػ في كل خطوة من خطواتو بالجهاز الحاكم ووعاظ السالطين، 

 . نذ البدء اتجاىاً شعبياً في إطار من الحيطة والحذرولذلك اتجو م

مع الفقهاء الرسميين في زمن (( الفقو الجعفري))انطالقًا من ىذا الفهم نعرؼ بوضوح أف اختالؼ  
اإلماـ الصادؽ لم يكن اختالفًا فكريًا عقائديًا فحسب، بل كاف يستمد وجوده من محتواه الهجومي 

 . المعارض ايضاً 



ىذا المحتوى اثبات خواء الجهاز الحاكم، وفراغو من كل مضموف ديني، وعجزه عن إدارة أىم أبعاد  
والبعد اآلخر ((. الخالفة))الشؤوف الفكرية لألمة، وبعبارة أخرى، عدـ صالحيتو للتصدي لمنصب 

في (( مصلحي))ىذه التحريفات القائمة على أساس فكر .. تشخيص موارد التحريف في الفقو الرسمي
بنشاطو العلمي ( عليو السالـ)واإلماـ الصادؽ . األحكاـ الفقهية ومداىنة الفقهاء للجهاز الحاكمبياف 

وتصّديو لبياف أحكاـ الفقو والمعارؼ اإلسالمية، وتفسير القرآف بطريقة تختلف عن طريقة وعاظ 
بنشاطو ىذا قد ( عليو السالـ)اإلماـ . السالطين قد اتخذ عمليًا موقف المعارضة تجاه الجهاز الحاكم

يلغي كل الجهاز الديني والفقهي الرسمي الذي يشكل أحد أضالع حكومة الخلفاء، ويفّرغ الجهاز 
 . الحاكم من محتواه الديني

ليس بأيدينا سند ثابت يبّين التفات الجهاز األموي الى ىذا المحتوى المعارض لما قاـ بو اإلماـ  
ولكن أغلب الظن أف الجهاز الحاكم العباسي ػػ وخاصة  من نشاط علمي فقهي،( عليو السالـ)الصادؽ 

في زمن المنصور الذي كاف يتمتع بحنكة ودىاء وتجربة اكتسبها من صراعو السياسي الطويل مع 
وكاف . الحكم األموي قبل وصولو الى السلطة ػػ كاف يعي المسائل الدقيقة في نشاطات البيت العلوي

الفاعل الذي يستطيع أف يؤديو ىذا النشاط العلمي بشكل غير  الجهاز الحاكم العباسي يفهم الدور
 . مباشر

( عليو السالـ)والتهديدات والضغوطات والمضايقات التي كانت تحيط بنشاطات اإلماـ الصادؽ  
التعليمية والفقهية من قبل المنصور المنقولة الينا في روايات تاريخية كثيرة ناتجة من ىذا االلتفات الى 

وىكذا اىتماـ المنصور بجمع الفقهاء المشهورين في الحجاز والعراؽ في مقر . مسألةحساسية ال
 . حكومتو ػػ كما تدؿ على ذلك النصوص التاريخية العديدة ػػ فإنو ناشئ عن ىذا االلتفات ايضاً 

(( خواء الخلفاء وجهلهم))وتعاليمو ألصحابو ومقّربيو كاف يستند الى ( عليو السالـ)في حديث اإلماـ  
ونحن نشهد ىذه الصيغة من الهجـو على . ليستدؿ على أنهم في نظر اإلسالـ ال يحق لهم أف يحكموا

 . الجهاز الحاكم بوضوح وصراحة في دروسو الفقهية



نحن قـو فرض اهلل طاعتنا وأنتم تأتّموف بمن ال يُعذر الناس )) (>عليو السالـ)يروى عنو قولو  
 ((. بجهالتو

وىؤالء غير . أي أف الناس انحرفوا بسبب جهل حكامهم ووالة أمورىم، وسلكوا سبياًل غير سبيل اهلل 
في ألف إطاعة ىؤالء الحكاـ كانت عماًل انحرافيًا، فال يبّرر ما يستتبعها من وقوع . معذورين لدى اهلل

 . االنحرافات

وبعده نرى ايضًا تركيزًا على ( عليو السالـ)قبل اإلماـ الصادؽ ( عليهم السالـ)في تعليمات األئمة  
ففي رواية عن اإلماـ علي بن موسى . ضرورة اقتراف القيادة السياسية بالقيادة الفكرية وااليديولوجية

إنما مثل السالح فينا مثل > ))قاؿ( السالـ عليو)عن جّده اإلماـ محمد الباقر ( عليو السالـ)الرضا 
وأينما دار ( تأمل بدقة المعنى الرمزي في التعبير)التابوت في بني اسرائيل، أينما دار التابوت دار الملك 

 (((. الحكم)حيثما دار السالح فينا فثمَّ األمُر > وفي رواية أخرى.. السالح فينا دار العلم

 للعلم؟ ( مقارناً )السالح مزاياًل فيكوف > ويسأؿ الراوي اإلماـ 

 . أي أف قيادة المجتمع المسلم يجب أف تكوف في من بيده السالح والعلم معاً . ال> قاؿ اإلماـ 

بشكل صحيح شرط من شروط اإلمامة،   إذف يرى أف علم الدين وفهم القرآف( عليو السالـ)اإلماـ  
مشتاقي علـو الدين حولو، وتعليمو الدين  ومن جهة أخرى فهو بنشاطو العلمي، وجمع عدد غفير من

بشكل يختلف تمامًا عن الطريقة المعتادة لدى العلماء والمحدثين والمرتبطين بجهاز الخالفة، يثبت 
عمليًا أصالة المحتوى الديني لمدرستو، وزيف الظاىر الديني الذي يتقّمصو جهاز الخالفة ومن لّف لّفو 

 . المهاجم المتواصل العميق الهادئ يضفي على جهاده بعدًا جديداً وعن ىذا الطريق . من علماء بالطو

وكما ذكرنا من قبل، فإف الحكاـ العباسيين األوائل الذين قضوا سنين طوااًل قل تسّلمهم السلطة في  
نفس أجواء الجهاد العلوي والى جانب أنصار العلويين، كانوا على علم بكثير من الخطط والمنعطفات، 

مين لدور الهجـو والمواجهة الذي يؤديو ىذا النشاط في الفقو والحديث والتفسير أكثر من وكانوا متفهّ 



وقد يكوف ىذا السبب ىم الذي دفع المنصور العباسي في مواجهاتو مع اإلماـ . أسالفهم األمويين
. ليوأف يمنع اإلماـ زمنًا من الجلوس في حلقات التدريس وعن ترّدد الناس ع( عليو السالـ)الصادؽ 

غير مرة، ( عليو السالـ)إف المنصور قد كاف ىّم بقتل أبي عبد اهلل > ))حتى أف المفضل بن عمر يقوؿ
فكاف اذا بعث اليو ودعاه ليقتلو فاذا نظر اليو ىابو ولم يقتلو، غير أنو منع الناس عنو ومنعو من القعود 

ألة في دينو في نكاح او غير للناس، واستقصى عليو أشد االستقصاء، حتى أنو كاف يقع ألحدىم مس
ذلك فال يكوف علم ذلك عندىم، وال يصلوف اليو فيعتزؿ الرجل وأىلو، فشق على شيعتو وصعب 

 ..((. عليهم
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قاد في أواخر العصر األموي شبكة اعالمية واسعة استهدفت ( عليو السالـ)مّر بنا أف اإلماـ الصادؽ  
وىذه الشبكة . وتبيين مسألة اإلمامة بشكلها الصحيح( عليهم السالـ)لدعوة الى إمامة آؿ علي ا

نهضت بدور مثمر وملحوظ في أقاصي بقاع العالم اإلسالمي، وخاصة في العراؽ وخراساف لنشر مفاىيم 
 . اإلمامة

اة السياسية لإلماـ مسألة التنظيمات السرية في الحي. ونشير ىنا الى جانب صغير من ىذه المسألة 
وباقي األئمة من أىم المسائل وأكثرىا حساسية، وىي في الوقت نفسو من ( عليو السالـ)الصادؽ 

وكما ذكرنا، ال يمكن أف نتوقع وجود وثائق صريحة في ىذا . أغمض فصوؿ حياتهم وأشدىا ابهاماً 
حة بوجود ىذه التنظيمات ػػ المجاؿ، حيث ال يمكن أف نتوقع من اإلماـ او أحد أصحابو أف يعترؼ صرا

 . السياسية ػػ الفكرية

الشيء المعقوؿ ىو أف اإلماـ ينفي بشدة وجود مثل ىذا التنظيم . فهذا مما ال يمكن الكشف عنو 
ىذه . السري، وىكذا أصحابو، ويعتبروف ذلك تهمة وسوء ظن فيما لو تعرضوا الستجواب جهاز السلطة

نع بوجود ايضًا من حقو أف ال يقت( عليهم السالـ)ىي خاصية العمل السري، والباحث في حياة األئمة 
اذف فالبد أف نبحث عن القرائن والشواىد والحوادث التي تبدو . مثل ىذا التنظيم دوف دليل مقنع

بهذا اللوف من التدقيق في . بسيطة ال تلفت نظر المطالع العادي، لنبحث عن دالالتها في ىذا المجاؿ



لباحث أف يطمئن الى خالؿ قرنين ونصف القرف من حياتهم يستطيع ا( عليهم السالـ)حياة األئمة 
 (. عليهم السالـ)وجود مثل ىذه التنظيمات التي تعمل تحت قيادة األئمة 

، وال يعني وجود    ما المقصود بالتنظيم؟ ليس المقصود بو طبعًا حزبًا منظمًا بالمفهـو المعروؼ اليـو
. يمكن أف يوجد كوادر منظمة ذات قيادات اقليمية مرتبطة ىرمياً، فلم يكن شيء من ىذا موجودًا وال

المقصود بالتنظيم وجود جماعة بشرية ذات ىدؼ مشترؾ تقـو بنشاطات متنوعة تتجو نحو ذلك 
الهدؼ، وترتبط بمركز واحد وقلب نابض واحد ودماغ مفكر واحد، تسود بين أفرادىا روابط عاطفية 

 . مشتركة

ات الخمس والعشروف بين أي خالؿ السنو ( )عليو السالـ)ىذه الجماعة كانت في زمن اإلماـ علي  
في ( عليو السالـ)كاف يجمعها االيماف بأحقية اإلماـ علي ( وفاة الرسوؿ األكـر وبيعتو للخالفة

عليو )الخالفة، وكانت تعلن وفائها الفكري والسياسي لإلماـ، غير أنها كانت تحذو حذو اإلماـ علي 
كما كانت تنهض بما كاف ينهض بو اإلماـ   في عدـ إثارة ما يزلزؿ المجتمع اإلسالمي الوليد،( السالـ
في تلك السنوات من مهاـ رسالية تستهدؼ صيانة اإلسالـ ونشره، ومحاولة الحّد ( عليو السالـ)علي 

سلماف وعمار > ، ومن وجوىهم المشهورة((شيعة علي))واتخذت لوالئها ىذا اسم . من االنحرافات
 . من الصحابة األجالءوأبو ذر وأبي بن كعب والمقداد وحذيفة وغيرىم 

( عليو السالـ)ولدينا شواىد تاريخية تثبت أف ىؤالء كانوا يشيعوف بين الناس فكرىم بشأف إمامة علي  
 . وعملهم ىذا كاف مقدمة اللتفاؼ الناس حوؿ اإلماـ وإقامة الحكم العلوي. بشكل حكيم

رية، كاف حوؿ اإلماـ علي صنفاف ىج 57مقاليد األمور سنة ( عليو السالـ)بعد أف استلم اإلماـ علي  
صنف عرؼ اإلماـ ومكانتو وفهم معنى اإلمامة وآمن بها، وىم شيعتو الذين ترّبوا على يد > من الناس

وعامة الناس الذين عاشوا أجواء تربية اإلماـ ونهجو ولكنهم لم . اإلماـ بشكل مباشر او غير مباشر
 . ربّاىا اإلماـ تربية خاصةيكونوا مرتبطين فكرياً وروحياً بالجماعة التي 



صنف يضم عمارًا ومالكًا األشتر > ولذلك نجد بين أتباع اإلماـ صنفين من األفراد بينهما تفاوت كبير 
وحجر بن عدي وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأمثالهم، وصنف من مثل أبي موسى األشعري وزياد 

 . بن أبيو نظرائهم

كانت الخطوة الهامة التي اتخذىا اإلماـ لنشر فكر ( لسالـعليو ا)بعد حادثة صلح اإلماـ الحسن  
مدرسة أىل البيت، ولّم شتات الموالين لهذا الفكر، اذ اتيحت الفرصة لحركة أوسع بسبب اضطهاد 

وىكذا كاف دائمًا، فاالضطهاد يؤدي الى انسجاـ القوى المضطهدة وتالحمها وتجّذرىا . السلطة األموية
الى تجميع القوى األصيلة ( عليو السالـ)واتجهت استراتيجية اإلماـ الحسن . بدؿ تبعثرىا وتشّتتها

الموالية، وحفظها من بطش الجهاز األموي، ونشر الفكر اإلسالمي األصيل في دائرة محدودة، ولكن 
بشكل عميق، وكسب األفراد الى صفوؼ الموالين، وانتظار الفرصة المواتية للثورة على النظاـ وتفجير 

وىذه االستراتيجية في العمل ىي التي جعلت اإلماـ الحسن .. وإحالؿ الحكم العلوي مكانو أركانو،
 . أماـ خيار واحد وىو الصلح( عليو السالـ)

ومن ىنا نرى أف جمعًا من الشيعة برئاسة المسيب بن نجية وسليماف بن صرد الخزاعي يقدموف على  
المدينة، حيث اتخذىا اإلماـ قاعدة لعملو الفكري  بعد حادثة الصلح في( عليو السالـ)اإلماـ الحسن 

والسياسي بعد عودتو من الكوفة، ويقترحوف عليو إعادة قواىم وتنظيماتهم العسكرية واالستيالء على 
الكوفة واالشتباؾ مع جيش الشاـ، اإلماـ يستدعي ىذين االثنين من بين الجمع، ويختلي بهما 

وحين يعود . اف بعده بقناعة تامة بعدـ جدوى ىذه الخطةويحدثهما بحديث ال نعرؼ فحواه، يخرج
االثناف الى من جاء معهما يفهمانهم باقتضاب أف الثورة المسلحة مرفوضة، والبد من العودة الى الكوفة 

 . الستئناؼ نشاط جديد فيها

ىذه حادثة مهمة لها دالالت كبيرة حدث ببعض المؤرخين المعاصرين الى اعتبار ذلك المجلس  
 . لحجر األساس في إقامة التنظيم الشيعيا

والواقع أف الخطوة األولى إلقامة التنظيم الشيعي لو كانت حقًا قد اتخذت في ذلك اللقاء بين اإلماـ  
والرجلين القادمين من العراؽ، فإف مثل ىذه الخطوة قد أوصى بها اإلماـ علي ( عليو السالـ)الحسن 



لو قد فقدتموني لرأيتم بعدي أشياء > ))مقربين من أصحابو بقولومن قبل حين أوصى ال( عليو السالـ)
يتمّنى أحدكم الموت مما يرى من الجور والعدواف واألثَػَرة واالستخفاؼ بحق اهلل والخوؼ على نفسو، 

 > فاذا كاف ذلك

 . ػػ فاعتصموا باهلل جميعاً وال تفرقوا 

 . ػػ وعليكم بالصبر والصالة 

 . ػػ والتقية

فإف من استبدؿ بها ( الحق وأىلو)ال تزولوا عن (. التلّوف)ف اهلل عز وجل يبغض من عباده واعلموا أ 
 ((. ىلك، وفاتتو الدنيا وخرج منها آثماً 

ىذا النص الذي يرسم بوضوح الوضع المأساوي في العصر األموي، ويوجو المؤمنين الى التالحم  
وثائق الجهاز التنظيمي في حركة أىل البيت والتعاضد والتنسيق واالنسجاـ، يعتبر أروع وثيقة من 

عليو )وىذا المشروع التنظيمي يتبلور في شكلو العملي في اللقاء بين اإلماـ الحسن (. عليهم السالـ)
ومما الشك فيو أف أتباع أىل البيت لم يكونوا جميعًا مطّلعين على . واثنين من الشيعة الخّلص( السالـ

من ( عليو السالـ)يبّرر ما كاف يصدر من بعض صحابة اإلماـ الحسن  ولعل ىذا. ىذا المشروع الدقيق
من يدري، لعل اختبار لكم > )).. وكاف المعترضوف يواجهوف قوؿ اإلماـ الذي مضموف. اعتراض وانتقاد

 ..((. ونفٌع زائٌل ألعدائكم 

 . وفي ىذه االجابة إشارة خفية الى سياسة اإلماـ وتدبيره 

خالؿ األعواـ العشرين من حكومة معاوية بكل ما أحاط فيها البيت العلوي من إعالـ مكّثف مضاد،  
على منابر المسلمين، وبكل ما شهدتها من انسحاب ( عليو السالـ)بلغ درجة لعن اإلماـ أمير المؤمنين 

ى سببًا في انتشار من ساحة النشاط العلني المشهود، ال نر ( عليهما السالـ)اإلمامين الحسن والحسين 
 . فكر أىل البيت واتساع القاعدة الشيعية في الحجاز والعراؽ سوى وجود ىذا التنظيم



ِِ نظرة على الساحة الفكرية في ىذه المناطق بعد عشرين عامًا من صلح اإلماـ الحسن   عليو )ولنلِق
 (. السالـ

المدينة بل وفي المناطق النائية نرى وفي مكة و . في الكوفة نرى رجاؿ الشيعة من أبرز الوجوه وأشهرىا 
 . أتباع أىل البيت مثل حلقات مترابطة يعرؼ بعضها ما يلّم بالبعض اآلخر

ترتفع أصوات االعتراض في مناطق (( حجر بن عدي))حين يستشهد بعد أعواـ أحد رجاؿ الشيعة وىو  
ويبلغ الحزف واألسى عديدة من البالد اإلسالمية، على الرغم االرىاب المفروض على كل مكاف، 

 . بشخصية معروفة في خراساف اف يموت كمدًا بعد إعالف االعتراض الغاضب

آالؼ الرسائل تدعوه أف يأتي الكوفة لقيادة ( عليو السالـ)وبعد موت معاوية ترد على اإلماـ الحسين  
وف في جيش ، او ينخرط((التوابين))وبعد استشهاد اإلماـ يلتحق عشرات اآلالؼ بمجموعة . الثورة

 . المختار وابراىيم بن مالك ضد الحكم األموي

ومن حق الباحث في التاريخ اإلسالمي أف يسأؿ عن العوامل الكامنة وراء شيوع ىذا الفكر والتحرؾ  
ىل يمكن أف تتم دوف وجود نشاط مكثف محسوب منّظم متحد (. عليهم السالـ)الموالي آلؿ البيت 
 ! في الخطة والهدؼ؟

فاإلعالـ الهائل، الذي وجهتو السلطة األموية عن طريق مئات القضاة والوالة . ال طبعاً > الجواب 
، ينهض بو تنظيم منسجم موّحد غير  والخطباء، ال يمكن إحباطو وإفشالو دوف إعالـ مخطط مرسـو

حتى أف . وقبيل وفاة معاوية تزايد نشاط ىذه الجهاز العلوي المنّظم وتصاعدت سرعة عملو. مكشوؼ
أما بعد، فإف عمر بن عثماف ػػ عين والي المدينة على > ))لي المدينة يكتب الى معاوية ما مضمونووا

ػػ أخبرنا بأف رجااًل من العراؽ وبعض شخصيات الحجاز يترددوف على الحسين ( عليو السالـ)الحسين 
 ((. روففاكتبوا لنا ماذا ت.. بن علي، وتدور بينهم أحاديث حوؿ رفع راية التمرد والعصياف



تضاعف النشاط التنظيمي لشيعة العراؽ على ( عليو السالـ)بعد واقعة كربالء وشهادة اإلماـ الحسين  
، حيث بوغتوا بهذه الجريمة (عليو السالـ)أثر الصدمة النفسية التي أصيبوا بها من مقتل اإلماـ الحسين 

كاف ىذه التحرؾ مؤطّرًا باأللم و . التي سلبتهم قدرة االلتحاؽ بركب الحسين وأىل بيتو في كربالء
 . والحسرة واألسف

فلم يزؿ القـو في جمع آلة الحرب واالستعداد للقتاؿ ودعاء الناس في السر من الشيعة > يقوؿ الطبري 
وغيرىا الى الطلب بدـ الحسين، فكاف يجيبهم القـو بعد القـو والثغر بعد الثغر، فلم يزالوا كذلك حتى 

 . مات يزيد بن معاوية

 > وحقاً ما تقولو مؤّلفة جهاد الشيعة اذ تعّلق على قوؿ الطبري بالقوؿ 

كجماعة منظمة، تربطها روابط سياسية ( عليو السالـ)وظهرت جماعة الشيعة بعد مقتل اإلماـ الحسين  
أوؿ مظهر (( التوابين))وآراء دينية، لها اجتماعاتها وزعماؤىا، ثم لها قواتها العسكرية، وكانت جماعة 

 . ذلك كلول

ويبدو من دراسة أحداث التاريخ ورأي المؤرخين في تلك البرىة الزمنية، أف الشيعة كانوا يتوّلوف  
مسؤولية القيادة والتخطيط، أما القاعدة العريضة الساخطة على بني أمية، فكانت أوسع من المجموعة 

 . الشيعية المنظمة، وكانت ىذه القاعدة تنضم الى كل حركة ذات صبغة شيعية

ا فإف المتحركين ضّد بني أمية، وإف رفعوا شعارات شيعية، ال ينبغي أف نتصورىم جميعًا بأنهم في من ىن 
 (. عليهم السالـ)عداد الشيعة، أي في عداد الجهاز التنظيمي ألئمة أىل البيت 

 ُأطلق( عليو السالـ)انطالقًا مما سبق، أوّد التأكيد على أف اسم الشيعة بعد شهادة اإلماـ الحسين  
فقط على المجموعة التي كانت لها عالقة وثيقة باإلماـ الحق، تمامًا كما كاف الحاؿ في زمن أمير 

 (. عليو السالـ)المؤمنين 



إلى تأسيس التنظيم الشيعي ( عليو السالـ)ىذه المجموعة ىي التي عمدت بعد صلح اإلماـ الحسن  
ودفع أفراد أكثر، لم يرتفعوا في الفكر  بأمر اإلماـ، وىي التي نشطت في كسب األفراد إلى التنظيم

 .والنضج العملي إلى مستوى االنخراط في التنظيم، نحو التيار العاـ للحركة الشيعية

في بداية ىذا الحديث، والتي تذكر أف عدد ( عليو السالـ)والرواية التي أوردناىا عن اإلماـ الصادؽ  
.. و الخمسة، إنما تقصد أفراد ىذه المجموعة الخاصةالمؤمنين بعد حادثة عاشوراء لم يتجاوز الثالثة أ

 . أي ىؤالء الذين كاف لهم الدور الرائد الواعي في مسيرة حركة التكامل الثورية العلوية

توسعت قاعدة ىذه ( عليو السالـ)وعلى اثر النشاط المتستر الهادئ الذي قاـ بو اإلماـ السجاد  
ثم لحق الناس > ))في الرواية المذكورة( عليو السالـ) المجموعة، وإلى ىذا يشير اإلماـ الصادؽ

شهد تحّرؾ ( عليهم السالـ)وسنرى أف عصر اإلماـ السجاد واإلماـ الباقر واإلماـ الصادؽ ((. وكثروا
ىذا الجمع تحرّكًا أثار الرعب والفزع في قلوب الحكاـ الظالمين، ودفع ىؤالء الحكاـ إلى ردود فعل 

 . قاسية

ما  ( عليهم السالـ)ة، فإف اسم الشيعة في القرنين األوؿ والثاني الهجريين وفي زمن األئمة وبعبارة موجز  
أو المؤمنين بحقهم وبصدؽ دعوتهم فقط، ( عليهم السالـ)كاف ُيطلق على الذين يحّبوف آؿ بيت النبي 

ىو عبارة بل إف الشيعة كانوا يتميزوف بشرط أساسي وحتمي، و . من دوف اشتراؾ في مسيرتهم الحركية
عن االرتباط الفكري والعملي باإلماـ، واالشتراؾ في النشاط الفكري والسياسي، بل والعسكري الذي 

ىذا االرتباط ىو نفسو الذي يطلق عليو . يقوده إلعادة الحق إلى نصابو، وإقامة النظاـ العلوي اإلسالمي
 ((. الوالية))في قاموس التشيع اسم 

ىذا الحزب الذي كاف يتحّرؾ بقيادة .. الواقع على أعضاء حزب اإلمامةجماعة الشيعة كانت تطلق في  
وكاف يتخذ من االستتار والتقية خندقاً لو مثل كل األحزاب والتنظيمات المضطهدة ( عليو السالـ)اإلماـ 

، وخاصًة اإلماـ (عليهم السالـ)ىذه خالصة النظرة الواقعية لحياة األئمة . التي تعيش في جو اإلرىاب
وكما ذكرنا من قبل ال يمكن أف يكوف لمثل ىذه المسألة دالئل صريحة، إذ ال (. عليو السالـ)صادؽ ال



وكذلك ال يمكن أف نطمئن ((! ىذا بيت سّري> ))يمكن أف نتوقع من بيت سّري أف يحمل الفتة تقوؿ
 . إلى النتيجة دوف قرائن حاسمة

 . تمن ىنا ينبغي أف نتتّبع القرائن والشواىد واإلشارا 

عليهم )من العبارات العميقة التي تلفت نظر الباحث المدقق في الروايات المرتبطة بحياة األئمة  
(( صاحب السر))و(( وكيل))و(( باب))، أو في كالـ مؤّلفي القروف اإلسالمية األولى، عبارة (السالـ

لشيعي الشهير فمثاًل، يقوؿ ابن شهرآشوب المحدث ا. وىي عبارات تطلق على بعض أصحاب األئمة
، وفي سيرة اإلماـ الباقر ((وكاف بابو يحيى بن أـ الطويل(> ))عليو السالـ)في سيرة اإلماـ السجاد 

( عليو السالـ)، وفي ترجمة اإلماـ الصادؽ ((وكاف بابو جابر بن يزيد الجعفي> ))يقوؿ( عليو السالـ)
حوؿ زرارة وبريد ومحمد بن مسلم ترد (( رجاؿ الكشي))وفي ((. وكاف بابو محمد بن سناف> ))يقوؿ

عبارة ( عليو السالـ)وفي كتب الحديث تروى عن اإلماـ الصادؽ ((. مستودع سّري> ))وأبي بصير عبارة
وكل واحد من ىذه التعبيرات، إف لم تكن صادرة عن اإلماـ، فإنها . بشأف المعّلى بن خنيس(( وكيل))

واختبار ىذه . بها المؤلفوف الشيعة القدامى دوف شك حصيلة دراسة موسعة في حياة األئمة، نهض
ولو (. عليهم السالـ)التعبيرات العميقة على أي حاؿ ينطلق من معالم بارزة في حياة أئمة أىل البيت 

تأملنا في ىذه التعبيرات أللفينا أف كل واحد منها يدؿ على وجود جهاز فّعاؿ مستتر وراء النشاط 
 (.عليهم السالـ)الظاىري لألئمة 

فما ىو ىذا السر في حياة األئمة؟ ما ىذا الذي ال . فليس لو مستودع سر(( سرّ ))إذا لم يكن ألحٍد 
يتحملو أصحاب األئمة عامة، بل ثمة نفر معدود لو لياقة وصالحية تحّملو، وبذلك ناؿ شرؼ اسم 

 ! ؟((مستودع السر))

سر ))تفّسر ىذا السر بأنو  ولقد راحت الذىنية المتأخرة البعيدة عن واقع األحداث وتمحيصها 
 .كما راحت تفّسر سّر اإلمامة بأنو األسرار الغيبية والقدرة على الخوارؽ والمعاجز((. اإلمامة



أنا أؤمن بقدرة ىذه الصفوة المقدسة من أىل البيت، الذين اختارىم اهلل لمواصلة مهمة حمل الرسالة  
، كما أؤمن بأف تحّليهم بهذه القوى  وتبليغها بعد رسوؿ اهلل، أف يحملوا مثل ىذا القدرة ومثل ىذه العلـو

ولكن ىذه . والعلـو ال يتنافى أصاًل مع نظرة اإلسالـ إلى اإلنساف والنواميس الطبيعية وسنن الكوف
فمثل ىذه القوى والعلـو أوضح دليل على اإلمامة وعلى ((. سر اإلماـ))القوى والعلـو ليست ىي 

اإلماـ ىذه األمور ويوصي أصحابو بكتمانها في روايات كثيرة،  لماذا يكتم. صدؽ دعوى اإلماـ
؟ البّد أف ((باب الكتماف> ))تضافرت حتى أصبحت الكتب الحديثية الشيعية تتضمن بابًا يحمل عنواف

يكوف ىذا السّر مما لو شاع لشكل خطرًا كبيرًا على اإلماـ وأصحابو، وىذا شيء غير الغيبيات 
   .والخوارؽ

و معارؼ أىل البيت؟ ىل ىو رؤية مدرسة أىل البيت لإلسالـ وفقهها وأحكامها؟ ال ننكر ىل السر ى 
أف معارؼ مدرسة أىل البيت كانت تنشر في عصر االضطهاد األموي والعباسي وفق منهج الحكمة 
والتدبير، لكي ال يخوض فيها كل من ىّب ودّب، ولكن ىذه المعارؼ ال يمكن أف تكوف ىي سر 

كل ما أحاط بهذه المعارؼ من اختصاص، كانت تدرس في مئات الحوزات الفقهية فمع  . اإلماـ
والحديثية في عدد من كبريات مدف الصقع اإلسالمي آنذاؾ، كاف الشيعة يتناقلوف ىذه المعارؼ 

 . بعبارة أخرى كانت ىذه المعارؼ خاصة ال سرية. ويشرحونها ويتداولونها

ًا بالدائرة الشيعية، لكنها كانت تصل الى غير الشيعة ايضًا في واختصاصها يعني أف رواجها كاف محدود 
 . لم تكن أبدًا محدودة بأفراد معدودين من أصحاب األئمة وخافية على غيرىم. ظروؼ خاصة

بالجهاز الذي يخوض .. الحق إف األسرار ىي ما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بالجهاز التنظيمي لإلماـ 
بأسماء .. بالعمليات التي ينفذىا.. بالتكتيك الذي ينتهجو الجهاز.. ىدؼ ثوري معتركًا سياسيًا باتجاه
ىذه وأمثالها .. باألخبار والتقارير المتعلقة باألحداث الهامة.. بمصادر التمويل.. ومهاـ أعضاء الجهاز

المناسبة ربما تحين الظروؼ . من األسرار التي ال يجوز أف يطّلع عليها سوى القائد والكوادر المسؤولة
عاجاًل أـ آجاًل إلعالف ىذه األسرار وكشفها، ولكن قبل أف تحين تلك الظروؼ ال يمكن أف يطلع على 

وكل تسريب لهذه المعلومات ((. مستودع السر))ىذه األسرار سوى من يرتبط عملو مباشرة بها، وىم 



يغتفر، خطأ قد يؤدي الى  الى أوساط الشيعة فإنو يفتح ثغرة تسّربها الى األعداء، وىو خطأ كبير ال
> اذ قاؿ( عليو السالـ)ومن ىنا نفهم ما يعنيو اإلماـ . انهداـ الجهود واألعماؿ والمجموعة المنتظمة

فمن أذاع سّرنا الى غير أىلو لم يفارؽ الدنيا . ليس الناصب لنا حربًا بأعظم من المذيع علينا سّرنا))
 ((. حتى يعضُو السالح

   

 الباب والوكيل 

والشيعة قد يتطلب األمر ايصاؿ بعض المعلومات الى ( عليو السالـ)االرتباطات السرية بين اإلماـ  في 
العيوف المتلصصة على كشف ارتباطات . ، وىذا تدبير معقوؿ وطبيعي((واسطة))الشيعة عن طريق 

ها القوافل من تترصد التقاءاتو بأتباعو في موسم الحج في مكة والمدينة حين تؤم( عليو السالـ)اإلماـ 
كاف يُبعد عنو بعض األفراد بلهجة لينة أحيانًا، ( عليو السالـ)أقاصي العالم، لذلك نرى أف اإلماـ 

أنت رجل مطلوب وللسلطاف علينا عيوف فاخرج عنا > ))يقوؿ لسفياف الثوري مثالً . ومعاتبة تارة أخرى
 ((. غير مطرود

ي الطريق وأعرض بوجهو عنو، ويذـ شخصًا آخر على شخص صادفو ف( عليو السالـ)ويترحم اإلماـ  
 . رآه في ظروؼ مشابهة فسّلم عليو باحتراـ واجالؿ

وبين من يحتاج الى ( عليو السالـ)مثل ىذه الظروؼ تستلـز وجود فرد يكوف واسطة بين اإلماـ  
اإلماـ، ، ويجب أف يكوف من أخلص أتباع ((الباب))معلومات تصل اليو من اإلماـ، وىذا الواسطة ىو 

اذا عرفت الحشرات (( نحلة))يجب أف يكوف مثل . وأقربهم اليو، وأغناىم بالمعلومات والخطط
وليس صدفة أف نرى تعرض ىؤالء . المضّرة ما تحملو من عسل قطّعتها وأغارت على شهدىا

 . غالباً للمطاردة وأقسى ألواف البطش والتنكيل(( األبواب))

وجابر بن يزيد الجعفي . يقتل بشكل شنيع( عليو السالـ)ماـ السجاد اإل(( باب))إف يحيى بن أـ طويل  
يتظاىر بالجنوف ويشيع عنو ذلك فينّجيو من القتل الذي صدر األمر بو ( عليو السالـ)باب اإلماـ الباقر 



، يتعّرض (عليو السالـ)ومحمد بن سناف باب اإلماـ الصادؽ . من الخليفة قبل أياـ من اشتهار جنونو
اىري من اإلماـ رغم أف اإلماـ أبدى رضاه عنو في مواضع أخرى وأثنى عليو، وما ذلك إاّل لطرد ظ

كما أف إعالف اإلماـ براءتو من راٍو معروؼ ومشهور حظي . لتعّرض محمد بن سناف لمثل ىذه األخطار
 . مرارًا يعود على األقوى الى تكتيك تنظيمي( عليو السالـ)بإعالف رضا اإلماـ 

مسؤوؿ جمع األمواؿ المرتبطة باإلماـ وتوزيعها، يملك ايضاً  . ايضاً (( الوكيل))لمصير يواجهو مثل ىذا ا 
كثيرًا من األسرار وأقلها أسماء الدافعين والقابضين، وليست ىذه المعلومات بالتي يستهين بها أعداء 

في ( سالـعليو ال)اإلماـ، وأفضل دليل على ذلك مصير المعّلى بن خنيس وكيل اإلماـ الصادؽ 
 . المدينة، وتعبيرات اإلماـ القائمة على أساس التقية بشأف المفضل بن عمر وكيل اإلماـ في الكوفة

التي نجد مصاديقها في وجوه بارزة من رجاؿ ( الباب، الوكيل، صاحب السر)ىذه العناوين الثالثة  
 . يمية الشيعيةالشيعة تلقي ظالاًل على واقع الشيعة وارتباطهم باإلماـ والحركة التنظ

يمكننا بهذه النظرة أف نفهم الشيعة بأنهم مجموعة من العناصر المنسجمة الهادفة النشطة المتمركزة   
حوؿ محور مقدس يشّع بتعاليمو وأوامره على القاعدة، والقاعدة ترتبط بو وتنقل اليو المعلومات وتضبط 

لتزامًا دينيًا العمل السري، مثل حفظ مشاعرىا وتسيطر على عواطفها بتوصياتو الحكيمة، وتلتـز ا
 . األسرار، وقلة الكالـ، واالبتعاد عن األضواء والتعاوف الجماعي والزىد الثوري

 


