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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

مة األبدية على أعدائهم إىل املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ ( ُهْم أَِئمَّ   )َوَجَعْلَنا ِمنـْ
  قيادة األمة في مرحلة ما بعد النهضة والدولة

  (عليه السالم)د واألدوار القيادية لإلمام السجا
)١(  

َراِت َوِإقَاَم الصََّالِة َوِإيَتاَء (يقول تعاىل:  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخيـْ ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوَأْوَحيـْ  )١()الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
ًة يـَْهُدوَن بِ (ويف اية اخرى  ُهْم أَِئمَّ   )٢()َأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ َوَجَعْلَنا ِمنـْ

  أفعال اهللا وصفات العبد ووظائفه
صـفات العبـد ووظائفـه إىل و اىل فعـل اهللا سـبحانه وتعـاىل  عربهـاننظـر  ميكـن ان تكمل احدامها االخرى يف اللوحة العامـة الـيت اآليتانهاتان 

  .يف الوقت نفسه
  . واربع ادوار ووظائف، وثالث صفات للعباد، ني فعالن هللا تعاىلففي االيتني الشريفت
  : اما الفعالن فهما

 .  اجلعل التكويين )١
 . الوحي التشريعي )٢

ُهْم أَِئمَّةً (وقوله  )..َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّةً (ان قوله تعاىل  هـذه  مساحة وال جمال للغري ان يرقى اىل، يشري اىل اجلعل االهلي التكويين )..َوَجَعْلَنا ِمنـْ
 (عليــه الســالم)ابــراهيم  وكقولــه تعــاىل: بعــد ان أمتّ فانــه جعــل تكــويين.  )٣()َوَجَعْلنَــا ِمــَن اْلَمــاِء ُكــلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ (كقولــه تعــاىل:   ، وذلــكالــدائرة

عــل التكــويين كــالم مطــول نرتكــه اىل ولنــا حــول اجل .فــان الكــل جعــل تكــويين كمــا هــو واضــح، )٤()قَــاَل ِإنِّــي َجاِعلُــَك ِللنَّــاِس ِإَماًمــا( :االمتحــان
  فرصة اخرى ان شاء اهللا تعاىل.

َنا ِإلَْيِهمْ (ية تشري اليه اآل هو الوحي التشريعي فهو ماو  هللا تعاىل اما الفعل االخر   ) ...َوَأْوَحيـْ
ــا واالفعــال  الثالثــة الصــفات واألوصــياء، وامــانبيــاء باأل وهــذان الفعــالن اإلهليــان يتعلقــان ــم يفاألربعــة فا ــا العليــا خمتصــة  (علــيهم  درجا

ـم ولذا فان االصـطفاء اإل، بال شك السالم) ـم أي هلـي خمـتص  علـى  النازلـةالـدرجات (علـيهم السـالم)، امـا مـا عـدا الدرجـة العاليـة اخلاصـة 
ذيبها وبلطف حسب مراتب االولياء والناس بشكل عام نة بالسعي العقلي والفكري وجهاد النفس و ا مر   .اهللا تعاىل أيضاً  فا
  المواصفات الجوهرية الثالثة

  والصفات الثالثة اجلوهرية هي:

                                                            

  ٧٣االنبياء  )١(
 ٢٤السجدة  )٢(
  ٣٠االنبياء  )٣(
  ١٢٤البقرة  )٤(
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  اليقين
   )١()وََكانُوا ِبَآيَاتَِنا يُوِقُنونَ ( :قال تعاىل :اليقين) ١

لذا ، لوق آخرأي خم ان يرقى اليه يقنيميكن  ان يقني االنبياء ال يرقى اليه يقني بل والحيث و ، فبحسب درجة اليقني يكون العطاء االهلي
ــم  مــن القيــادة غــري  الحقــةيعطــيهم مراتــب  تعــاىل امــا االخــرون فعلــى حســب الــدرجات فــان اهللا، (علــيهم الســالم)خــص االصــطفاء االهلــي 

ا خمتصة مبن اصطفاهم اهللا تعاىل كما هو مربهن وواضح االمامة باملعىن االخص  . فا
نـدما يلتقـي ع نابعضـان  واملالحـظ، رجـة ومقـام العبـد عنـد اهللا تعـاىلدزاد اليقني زادت  باليقني تنال الدرجات الرفيعة وكلماانه  والحاصل:

م وافكارهم مبختلف أمناط الناس ويواجه مبجـرد ان يلقـي ، فانـه او غـريهمالشـيوعي او املسـيحي او اهلرمنيـوطيقي او الـدهري املتنوعـة، ك توجها
  .  وهذا يعين ان يقينه، إن كان له يقني أصًال، مل يكن متجذراً أبداً ، تتزلزلعقيدته و يهتز  هيقينفان شبهة  عليه احدهم

يف ) علـيهم السـالمائمـة اهلـدى (عـن قد كتب كتابا للربهنـة علـى صـحة القيـاس معرضـا عـن كـل الروايـات الـواردة الباحثني وقد رايت بعض 
سبق ان ردها االئمة والعلماء من املذهب وليست جديدة مية وهي شبهة قد، شبهة يف ذهنه القاها اليه بعض العامةلوما ذلك اال ، ودفعهذمه 
  .  )٢("ِإنَّ ِديَن اللَِّه َال ُيَصاُب بِاْلُعُقوِل النَّاِقَصة...": واشبعوها حبثاً وأجوبةاحلق 

  كــل منــا  يكــون حــىتيف الــنفس ه تــوفري الســعي للحصــول علــى مرتبــة اليقــني و  ان مــن اوىل مهامنــا كرجــال ديــن وكــذا املــؤمنني بصــورة عامــة هــو
بالبداهـة أو  ميكـن لكـل احـد ان جييـب عليهـا الن الشبهات كثرية وبعضها ال وال تزعزعه القواصف، وذلك كاجلبل الشامخ ال حتركه العواصف

 تعـاىلفمـن عـرف اهللا  )٣()وََكـانُوا ِبَآيَاتِنَـا يُوِقنُـونَ (. .اليقـني: اال ان املؤمن ينبغي ان يكون سـالحه استناداً إىل ذخريته املتواضعة من علم الكالم
  . الرفيعة فسيمنحه الدرجاتمنه صدق يقينه 
  العبادة

    )٤()وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ (: يةتشري اليه اآل وهو ما :العبادة) ٢
علـى كـل ن وحبسب درجة العبـادة والعبوديـة هللا تعـاىل يكـون العطـاء اإلهلـي أيضـاً ولـذا نشـهد بــ(وأشهد ان حممـداً عبـده ورسـوله) ولـذلك فـا

ان  ان يكون من العابدين وليس من الصحيح ان يشغله العمل او حىت العلم عناجملتمع اخر حيضى مبوقع متقدم يف  شخصرجل دين او أي 
 . العبادة احلقة اخلاشعة الصادقة هللا تعاىل يكون عابداً أيضاً أي عن

الن العبـادة تشـكل نـوع ضـمانه ؛ نـا ال نـرى صـحة ذلـك علـى إطالقـهاملسـتحبة مطلقـاً لكنالعلماء من يرجح العلـم علـى العبـادة  وهناك من
  . ، بل انه سالح ذو حدينبينما العلم ال يشكل الضمانة عن االحنراف واالنغماس يف األهواء والشهوات لالنسان

بعــض مــن يســمون  وحــىت وكــم راينــا مــن انــاس خمتصــني يف جمــال عملهــم وهــو علمــاء فيــه كالسياســيني ورجــال االعمــال واالطبــاء وغــريهم
م او املال الوفري أو الشهرةمبجرد ان تلوح هلم لوائح الدنيا والرياسة  بالعلماء فيكبـون علـى نسون حىت انفسهم يينسون اخلالق واملخلوق بل  فا
  . مبادئهم وثوابتهم وال يهمهم بعد ذلك ان يسحقواالدنيا املقبلة عليهم  زخارف

دين او سياسي او قاضي او طبيب او غريهم ان يعطي حيزا كافيا مـن وقتـه للعبـادة واخللـوة بربـه  على كل رجل لذا فان من األساسي جداً 

                                                            

 ٢٤السجدة  )١(
  .٢٦٢ص ١٧مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ج )٢(
 ٢٤السجدة  )٣(
  ٧٣االنبياء  )٤(
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ـتـذكر  مل )١()...وََكانُوا لَنَـا َعابِـِدينَ (الكرميـة  اآليةالن  ؛ومناجاته والتبتل اليه يف الدرجـة القصـوى  االعبـادة يف طليعـة صـفات األنبيـاء بـدون كو
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا(ختيارهم من علل ا امن األمهية وكو   . )أَِئمَّ

؟! ام انـه يعبـد وزير أو نائب وغريهم ان يراقب نفسـه دومـاً فهـل هـو بالفعـل عابـدمؤمن ورسايل وعامل ومفكر وطبيب ومهندس و كل فعلى  
   )٢(.)َبْل اِإلنَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصيَرةٌ (و؟! ال يكاد يذكر او يرىاهللا باحلد االدىن االدىن الذي 

حـب الشـهرة او  اخلطـرية: منعطفـات يف املنعطفـات ال ميتلكـون احلصـانة الكافيـة مـن ان تـزل أقـدامهمولـذا  اً ان االكثر ليسوا عّباد واملؤسف
  . حب الرياسة او حب املال او النساء او غري ذلك

لبلـد او مجاعـة او مسـجد او مركـز او أي القائـد العـادي فكيـف ب ملرتبة اإلمامة العظمى لألنبياء واألئمـة (علـيهم السـالم)ان العبادة مقومة 
  .او دور اخر وظيفة

يف كـل  بـذلك) ملتـزم وقـد كـان السـيد الوالـد (قـدس سـره، يف اليوم والليلة )ال اله اال اهللا( مرة كااللتزام بألف،  ومن العبادة الذكر والتسبيح
م ومهـومهم اإلسـالماالهتمام مبشـاكل  شديد جّم النشاط كثري العمل وفري التأليفات ليلة مع انه كان ومتابعـاً هلـم علـى مـدار  واملسـلمني وشـؤو

وحيـرتق يف كثـريا يف أقصـى بـالد اهللا الواسـعة يتـأمل   املسـلمني أو مصـابا نـزل بأحـد ا سـيئاخرب  كان كلما مسعبل انه  ، كما هو معروف منه  الساعة
تــز ع لكننــاثر نظريــا ملــا جيــري مــن حولنــا أوحنــن قــد نتــداخلــه. ( ورغــم كــل ذلــك اال انــه  لكنــه (قــدس ســره) كــان يهتــز مــن أعماقــه)اطفيــا قــد ال 

لــذلك كــان ملتزمــاً بــأنواع متعــددة مــن  كبــري واساســي يف تســديد اهللا تعــاىل ألفعــال االنســان وختطيطــه  اً ر كــان يــرى ان للعبــادة دو  )دس ســره(قــ
  .العبادة منها ما ذكر
  الصبر

وكــل . وعلــى االخــوان، وعلــى املصــيبة، وعــن املعصــية، علــى الطاعــةالصــرب  :لصــرب اىل اربعــة اقســاما وقــد قســم علمــاء االخــالق: الصــبر) ٣
   .واالنبياء حازوا على املرتبة العالية جدا منها، واحد منها له جهات خمتلفة
كلهـا حتتـاج   جهة احلكام اجلـائرينيف سبيل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وموا واجلهاد واخلمس والزكاة واحلج فالطاعات والعبادات

  . وهذا هو الصرب على الطاعة ،اىل الصرب واملصابرة
الصـرب  وهـذا هـو ،دائمـة حيتـاج اىل روح صـابرة ومراقبـةواإلسـراف والتبـذير ونظائرهـا والفسـاد  والسـبابان ترك احلرام كالكذب والغيبـة  كما

   .عن املعصية
الن  فكأنـــه مجـــع بـــني الضـــدين مـــن هـــذا العنـــوانوقـــد اســـتغرب الـــبعض  )آنيـــةتمعـــات القر (ســـوء الظـــن فـــي المجوقـــد كتبـــت كتابـــا امسيتـــه 

  !ليها سوء الظنإنية ال يتطرق آاجملتمعات القر 
حتقــق هــذا العنــوان (ســوء الظــن) وانتشــاره يف اجملتمعــات وهــو لــيس بالغريــب بــل الغريــب  ذلــك بالضــبطان فكــرة الكتــاب هــي  هلكنــين اجبتــ

  لغيبة يف اجملتمعات القرآنية) أو (الربا) أو ما أشبه.القرآنية فهو كقولنا (ا
طــاردا جلرميــة الغيبــة وهكــذا جرميــة  جيــب ان يكــون نيــاآنفــس كونــه جمتمعــا قر  فــانين اذا تســربت اليــه الغيبــة مــثال آاجملتمــع القــر ان  والحاصــل:
اىل اجملتمــع الــذي حيمــل  هــذه املنكــرات ال تتســربينبغــي ان ، وعليــه فانــه ؟يــبلكنــه لــيس كــذلك أفلــيس هــذا بالغر  ،خرين ايضــاســوء الظــن بــاآل

اره!ن آالقر    بني جواحنه ويتلوه ليله و
االيت ينبغي ان  املفتاحيةمن الصفات هلو ، االخرىربعة وجهاته فالصرب بكل اقسامه اال  انـه سـوفاملؤمن بشكل عام ومـن يظـن  يتصف 

                                                            

  ٧٣االنبياء  )١(
 .١٤القيامة:  )٢(
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   .يتسلم مسؤولية ما بشكل خاص
وبة مبكـان عفـان مـن الصـ، ضـيلة الشـجاعة او الوفـاء او الكـرم او غـري ذلـككف الصبر علـى الفضـائلهو و يف قسما خامسا نض وال بد ان

  . ويف كل االوقات واملعاكسات ان يبقى االنسان حمافظا على تلك الفضيلة اىل اخر عمره وحتت كل الظروف
وهكــذا كــل الفضــائل  ترســيخ ملكــة الصــرب يف الــنفسىل والصــرب عليهــا صــعب حيتــاج ا صــعبة جــداً  فالشــجاعة والكــرم مــثال هلمــا لــوازم كثــرية

وما أصعبه إذ كل طرف يعتب علـى املصـلح ويضـغط عليـه كـي يأخـذ جانبـه فبقـاؤه علـى احليـاد مصـلحا  االخرى واليت منها اصالح ذات البني
م املتواضع تواضع الكثري من الناس اذا راوا فان ، التواضعصعب جداً، وكذلك  الن نفوسـهم  ؛يتعـاملون معـه باسـتخفاف وقـد ال يعتنـون بـهفا

وسـوء تقـدير لالمـور مـع شـديد وهـذا ايضـا نقصـان حـظ  فإذا وجدوه كأحدهم يتجرأون عليه وقد يهتكون حرميهمستعليا  األعلىحتب ان ترى 
  .اضع هللا رفعه اهللا تعاىلمن تو  أنّ اال  وان كان يفقد صاحبه احيانا رصيده من اهليبة أساسيالصرب على التواضع امر واحلاصل: ان ، االسف

  ان اليقني يرتبط بالعقل والفكر، والعبادة ترتبط باجلوارح والقلب، يف حني ان الصرب يرتبط بالنفس والروح.إلفات: 
  . واحلديث حول هذه االية طويل جدا نرتكه جملال اخر

  تنوع ادوار ووحدة هدف  :)ليهم السالماالئمة (ع
 (عليـه السـالم)احلسـن  والسابع مـن صـفر شـهادة االمـام (عليه السالم)السجاد  اإلماماحملرم شهادة  سيصادف يوم اخلامس والعشرين من 

  . (عليه السالم)مام احلسني ربعني االمث العشرين منه يصادف ا
ذه املناسبات الكرمية سيكون احلديث حول  أدوارهم (عليهم فماهي ، بتكاملية أدوارهم والرتابط اجلوهري بينهافيما يرتبط  الثالثة األئمةو

  . ؟الصورة العامة لقيادة االمةيف إطار  السالم)
  مراحل: النهضة، ما قبلها وما بعدها

ضــة او غــري  ةيف أيــوهــي انــه ، انظريــحــىت  بــلا عمليــهمــة قلمــا نلتفــت اليهــا م قضــيةهنــاك يف اإلجابــة عــن ذلــك نقــول:  مرحلــة او ثــورة او 
    :ثالث مقاطع زمنية توجد ذلك

  مابعد النهضةومرحلة ، مرحلة النهضةو ، ا قبل النهضةممرحلة 
ملرحلـة  اقائـد (عليـه السـالم)بينما كـان االمـام احلسـني ، قبل النهضة واالعداد والتهيؤ قائدا ملرحلة ما (عليه السالم)االمام احلسن قد كان و 
  . مرحلة مابعد النهضة والثورة (عليه السالم)وقد قاد االمام السجاد ، النهضة
امـع كمجموع   ه املقاطع الثالثةوهذ ويعـيش فقـط يف ، ونفـس املرحلـة ، مـا بعـد املرحلـةو ، مـا قبـل :عـادة مـا يغفـل عنهـا االنسـان ،مقتضـيا

  !  مرحلة مع وما هو فيه االن
  : وكمثال على ذلك

   ما بعد الثروة!
   .وحني الثروة، الثروة وما بعد، ماقبل الثروةمرحلة  :وهنا ايضا ثالث مراحل، يت الثروة اىل شخص ماأقد ت

 ملرحلـةمـن خيطـط (نـدر)  إال انـه األثريـاءمرحلـة الثـراء فيعـيش عيشـة قـد يصـل اىل فاالنسان معدما فقريا مث بدأ بالتخطيط والعمل  فإذا كان
وكـذا الثـري  ..مـا اشـبهسرقة او غش او تسلط ظامل و  بسبب عملية كبرية اويف صفقة  الن من الوارد جدا ان يفقد ثروته خبسارة ؛ ما بعد الثروة

نـدر فمـاهي االجـراءات ومـا هـي اخلطـط الـيت اعـدها ملرحلـة مـا بعـد الثـروة ؟  بثراء أبيه فانه ندر ان خيطط ملا بعد احتماالت اخلسـارة واإلفـالس
   .فيخطط له ويستعد من يفكر بذلك وحيمله على حممل اجلد

  ما بعد الحكومة والرياسة!
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وناضـلوا طـويال اىل ان سـقط  يف مرحلة (ما قبل الدولة) فقد كافح اجملاهدون ...هذا العصريف العراق يف  احلكومة اليت اقيمت :ومثال ثان
ومــا بعــد الســقوط؟ للجــيش وللزراعــة والصــناعة وغــري ذلــك؟ هــذا  )مرحلة الدولــةاملســتقبلية الــيت أعــددناها لـــ( اخلطــطذا كانــت لكــن مــا ،الطاغيــة

لـوال  كلـه  العـراقتلـتهم ان  أشـهراننا ال نعلم اىل مـىت سـتبقى هـذه الدولـة وقـد كـادت داعـش قبـل الدولة) ففيما سبق واما اآلن واملرحلة (مرحلة 
  . لطف اهللا تعاىل ومهة اجملاهدين والغيارى من اهل هذا البلد اجلريح

ا قد تقصرالعام و  القدرجزء من هذا  احلاليةوالدولة ، والدنيا دولٌ  ـا السـنني لكنهـا سـتن واهللا أعلـم او تطـول مـد تهي يومـا مـا وان طالـت 
  . هل فكر أحد منا بذلك؛ وهل خطط له؟ وهل أعد واستعّد؟ ؟)بعد الدولة ما(فماهي اخلطط املعدة ملرحلة  وااليام

 فقـط الراهنـة احلالـة يعـيش تـراه ال يفكر بذلك اصال فضـال عـن ان يضـع اخلطـط واالسـرتاتيجيات بـل -الشديد  ولألسف – الكثري مناان 
مــا فيــدينا أالدولــة ب تيف مرحلــة الطاغيــة صــدام حيــث مل نفكــر فيمــا لــو ســقط -أي األكثريــة الســاحقة منــا إال النــادر  – مــا كمــا هــو حالنــامتا

  نفعله وكيف نقود االقتصاد واالجتماع والسياسة والتعليم والصناعة.. اخلالذي 
ـــز وخيانـــات وســـرقات ومشـــاكل يف بلـــدنا حيـــدث اليـــوم مـــن ارباكـــات  ان كـــل مـــا ـــه إىلجـــزء  يعـــود العزي واإلعـــداد عـــدم التخطـــيط  كبـــري من

يـريب ويؤهـل ويـدرب األلـوف مـن مـن يريـد الوصـول اىل احلكـم ان  يفاملفـرتض مـثًال الكفـاءات الـيت بنيناهـا مـن قبـل؟ ذلـك ان  فـاين واالستعداد
وعشـــرات األلـــوف مـــن الرتبـــويني واألســـاتذة اجلـــامعيني يف شـــىت  ،والزراعـــة والصـــناعة االقتصـــاد القـــادرين علـــى إدارةاخلـــرباء املتخصصـــني  خـــرية

   وهلم جرا.دارة االمن وهكذا الضباط االكفاء إلواأللوف من  ،التخصصات
مــن الطــراز الرفيــع بــل قــد ال جتــد الكثــري مــنهم  واخلــرباء احلقيقيــة عــدم إدارة الدولــة مــن قبــل الكفــاءات :مشــاكلنا اليــوممــن أهــم أســباب ان 

  املتوسط بل األدىن من الكفاءة! حيملون احلد
ــدم بيتــاً بالــديناميت أو حــىت باملعــاول ولكــن كــم مرحلــة البنــاء اصــعب مــن مرحلــة اهلــدم واإلســقاط  مــن الواضــح ان ان إذ مــا اســهل ان 

  شخصاً يستطيع ان يبين بيتاً!؟
، نعم اهللا تعـاىل وقـد عايشـتهم يف مرحلـة مـااتيها رزقها من كـل مكـان فكفـرت بـأوكمثال على ذلك سوريا حيث كانت دولة امنة مطمئنة ي

ــم كفــروا حكامــا وحمكــومني  ورأيــت . فلــم اجــد مــن فكــر هلــذه املرحلــة الــيت تعيشــها ســوريا اليــوم مــن دمــار وخــراب وتفكــك سياســي .كيــف ا
عد واستعد لذلك مـن هو الذي أ فمن !عدد كبري ومرعب ! وهوقتيل من الطرفني) الف ٤٠٠( إىل ما يقاربواالحصاءات تشري . واجتماعي

  قبل؟
  ما بعد مرحلة الشباب!

ا اجلميع :مرحلة الشباب :كمثال اخرو كذلك   قلمـا؟ شـباب كمرحلـة الكهولـة او الشـيخوخةفمن منـا يفكـر ملـا بعـد مرحلـة ال، واليت مير 
  جتد من يفكر بذلك 

امـــر يف غايـــة  واجلماعـــات لألشـــخاص حـــىت للـــبالد او واالجتمـــاعي السياســـيواملـــايل و للمســـتقبل االداري  والتخطـــيط واإلعـــداد التفكـــريان 
  . خبطًى ثابتة ومتزنة على ضوء هدى جينب صاحبه املخاطر والسقوط وجيعله ميشي ألنهاالمهية وهو من احلكمة مبكان 

. بينمــا قــاد .لنهضــةقبــل ا قــادا مرحلــة النهضــة ومــا (عليــه الســالم)واالمــام احلســني  (عليــه الســالم)ان االمــام احلســن وعــوداً إىل بــدأ نقــول: 
 وكيف قادوا كل مرحلة؟ ومـا هـي خصائصـها ولوازمهـا؟لذي صنعوا سالم اهللا عليهم ا بعد النهضة فما مرحلة ما (عليه السالم)االمام السجاد 

   .سيكون حمور احاديثنا الالحقة ان شاء اهللا تعاىل اال ينبغي ان نتعلم منهم؟ هذا ما
ولعــل أكثـــر مــا ســننقله مــن قصــص وأحـــداث  ،واألحــداث والقصــص خـــالل بعــض الروايــات نســتمدهااشــارات إىل ذلــك بنشــري  وســوف

  . م منهاكَ وفهم أبعادها واستنباط احلِ  اال اننا نريد التعمق يف فهمها، ومواقف ليس خفياً على املعظم
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  بناء األمة موقعفي  (عليه السالم)اإلمام السجاد 
لــه وصــحبه االبــرار مبرحلــة بنــاء آوالكوكبــة الطيبــة مــن  (عليــه الســالم)شــهاد االمــام احلســني بعــد است (عليــه الســالم)فقــد قــام االمــام الســجاد 

  . مبيزات كمية وكيفية كما سيظهر بناء الفرد الذي يتميز علىاالمة 
 متتاليـةأو عشـرة وعشـرين وتـارة يـريب ألفـاً أو ألفـني وأخـرى يـريب عشـرات األلـوف وأجيـاًال االنسـان قـد يـريب شخصـا او شخصـني ذلك ان 

  ، ويف الرواية التالية أعمق الداللة:من الناس وهنا يكون قد دخل مرحلة بناء األمة
  مخطط صناعة قادة من العبيد واالسرى
لكنـين . .ذلـك طـوال سـنني وكـان يبقـيهم عنـده سـنة مث يعـتقهم بعـدمن العبيد واالرقاء  ألفاً  ورد يف الرواية املعروفة ان االمام السجاد اشرتى

 االمـام ومسـريته التغيرييـة والنهضـوية قـدراتانسان وهذه الروايـة اقـرب اىل مائة ألف ان االمام اعتق  تصرح يف البحاررواها  أخرى ايةوجدت رو 
  الشاملة.

وتـــربيتهم وال عقـــد النـــاس هـــؤالء االمـــام مـــدارس لتعلـــيم  يؤســـسالتقيـــة املكثفـــة لـــذا مل  كـــان يعـــيش ظـــرف  (عليـــه الســـالم)ان االمـــام وحيــث 
جــداً وكانــت ســوف تعمــد تــتحس مــن ذلــك  كانــت  نــذاكآالن احلكومــة  عامــة درســية كمــا فعــل البــاقران (عليهمــا الســالم) بعــد وذلــكحلقــات 

ا وبالتايل ضرب مشروع االمام بكل سهولة -ذلك  (عليه السالم)لو فعل اإلمام  – بكل بساطة ا ومالحقة امللتحقني  لذلك عـدل  اىل ضر
حيــث قــام بشــراء العبيــد وبأعــداد كبــرية وكــان الغطــاء هــو مــزارع اإلمــام والبســاتني الكثــرية الــيت ورثهــا مــن جــده أمــري اإلمــام إىل غطــاء ذكــي جــداً 

ا حتتاج إىل أيادي عاملة وكان ذلك أمراً طبيعياً ومل يكن يدور يف خلد السلطات ان اإلمام اختذ ذلك غطاء لرتبية أجيا ل وأجيال املؤمنني إذ ا
ضوي شامل.مشروع تغيريي  ا الستار يفوانه يدخلهم حتت هذ   تربوي 

وهـم اعـتقهم االمـام بعـد تـربيتهم يف بيتـه املبـارك نقسم جمموع مـن فاذا اردنا ان  )١(سنة تقريبا ٣٥ حوايل لقد عاش االمام السجاد بعد ابيه
مث يعــتقهم لينطلقــوا يف رحــاب اجملتمــع كــل ســنة   اإلمــام برتبيــتهميقــوم  تقريبــاً  ) االف انســان٣(مائــة ألــف علــى مخســة وثالثــني ســنة كــان املعــدل 

  الكبري!
  حقاً مبقاييس ذلك اليوم بل حىت مبقاييس هذا اليوم بالنسبة لرجل واحد حتاصره السلطات الظاملة.عمل جبار وذلك 

  ال اآليت:ثولكي تتضح بعض مصاعب ذلك فلنمثل بامل
فكيـف  ؟يمـا اذا مكثـوا عنـدك شـهر واحـد فقـطمالـك فو وجهـدك  فكم سـتأخذ ضـيافتهم مـن وقتـك، ضيوف فقط ١٠كان يف بيتك فإذا  

ا وكم غرفة؟ وكم   .؟وكم ؟لو كانوا مائة ضيف أو ألف ضيف؟ فكم داراً حيتاجو
كـانوا حيتـاجون بـل   واملشـرب واملسـكن وامللـبس املأكـلحيتـاجون اىل كـانوا   (عليه السالم)هؤالء األسرى الذين اشرتاهم اإلمام واحلاصل: ان 

   .احتمال االحنراف موجود الزوجة فان الزواج حاجة ملحة يف اإلنسان كما ان اىل -لقاعدة على ا –
شـخص ثالثـة مـن النـاس يف بيتـه احـدهم مـن  صهر هذه القوميات املختلفة يف بوتقة واحدة إذ من الصعب ان جيمـعوبة عمن الصكما ان 

  . تلف واالفكار ختتلف والعادات ختتلفالعراق واالخر من سوريا والثالث من اهلند مثال فان الطباع خت
مل يكونوا عبيداً بـاملعىن املعهـود لـدينا بـل كـانوا أناسـاً خمتلفـني مـن  (عليه السالم)االمام كان يشرتيهم   نوال بد من التنويه إىل ان العبيد الذي

كـان فـيهم العـامل والطبيـب واملهنـدس واملـزارع والبقـال قوميات شىت كالسوري واملصري واإليراين والرتكي... اخل ممن وقعوا يف االسـر إثـر احلـروب و 
  .والتاجر وغري ذلك

  المراحل الخمسة في بناء األجيال
                                                            

 على الروايتني. ٩٥أو  ٩٤م السجاد عام وشهادة اإلما ٦١كانت واقعة الطف عام   )١(
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  : مخس مراحلاملشرتون مث املعتقون كانت متر عليهم  –مث ان الظاهر ان هؤالء االسرى 
 أو أسـري يريد بناء االمـة فلـيس كـل عبـد كان  الم)(عليه السالن االمام ، ُحسن االنتخابتعتمد هذه املرحلة على . و .مرحلة االختبار) ١

ــذا املشــروع الفريــد مــن نوعــه ــذه املهمــة بشخصــه الكــرمي بــل لعلــه كانــت لديــه شــبكة مــن االداريــني  مؤهــل للــدخول  ويبــدو ان االمــام مل يقــم 
 النخاسـة ليختـار مـن بـني األلـوف مـن العبيـديوميـاً إىل سـوق  (عليـه السـالم)إذ يستبعد جداً ان يـذهب اإلمـام . والقياديني هي من تقوم بذلك

 .)١(ثالثة أشخاص مثًال يومياً 
جـداً إذ مـا أصـعب إدارة األلـوف مـن األشـخاص يف مـزارع أو بيـوت شـىت وبطريقـة حـذرة ال تعلـم . وهي مرحلـة مهمـة .مرحلة االدارة) ٢

 عنها السلطات شيئاً.
كانـت لـه   (عليـه السـالم)ان االمـام  -وكمـا سـبق  - تم ايـواءهم ؟ يف تصـوريوكيـف يـ ؟هؤالء العبيـديسكن اين كان وهنا ال بد ان نسأل 

احلكومــة ال ومــن الواضــح ان  ،ويعملــون هنــاك كمــا جتــري تــربيتهم هنــاك أيضــاً  يســكنون فيهــاشاســعة جــداً وكــان مــن يشــرتيهم وبســاتني مــزارع 
   خاصة بعد غفلتها عن أصل املخطط. ميكنها ان تراقب املزارعني والفالحني

  :منافع كثرية الرائع ان هذا املخطط كان يتضمنو 
ا إذ كــانواخيــرجهم مــن حــد البطالــة  كــان  ان االمــام منهــا: ــ وســلبيا كمــا هــو شــأن   فســاد وال إحنــرافكلون مــن كــد ميــنهم فــال أيعملــون وي

   .مقتضى البطالةكما هو و  العطالني البطالني
ــم   ؟هــي املنــاهج املعتمــدة يف ذلــك ومــا (عليــه الســالم)ربــاهم اإلمــام كيــف وهنــا ال بــد ان نســأل:   ..مرحلــة التربيــة والتزكيــة) ٣ خاصــة وا

ائـه وورعـه وعبادتـه (عليه السالم) كانوا حتت نظر االمام ولعـل االمـام كـان ميكـث عنـد   ،وحوارّييه واشرافه وتربيته وكانوا يـرون االمـام بعظمتـه و
 . قد نوفق له الحقاً  مفصلحبث تاج اىل حي . وذلكحيدثهم ويرشدهم فرتة من الزمنكل جمموعة منهم 

وخيطـب خطبـة يف اخـر ليلـة مـن شـهر رمضـان ـم ويف الروايات إشـارات اىل هـذه املرحلـة فكـان االمـام يعقـد جملسـا  ..مرحلة التخرج) ٤
ـ فيـه الكثـري مـن احلكمـة ويـودعهم ويودعونـه يف حفـل ـ اذا صـح التعبـري  )٢(س مـال للعمـلأمث يعطـيهم ر ، عظيمة ويطلب منهم العفو تكرما منـه

م يف خملف العامل االسالمي     .واملوعظة اليت تستقر يف نفوسهم اىل ان يذهبوا اىل مناطقهم وبلدا
ــادة٥ إىل التنقيــب يف التــاريخ واستكشــاف اخلفايــا مــن كمــا حيتــاج يف مــا بعــد التخــرج وهــذا أيضــاً ممــا يســتدعي حبثــاً مطــوًال   ) مرحلــة القي

  . –كما يقوم به علماء احلفريات، مثًال   –اك إشارات هنا ورموز هن
  من دالالت افراج الناس لإلمام سماطين!

  ونص الرواية: بن عبد امللك هشامو والفرزدق  (عليه السالم) القضية املعروفة اليت حصلت بني االمام السجاد ويكفي ان نشري إىل
 فـَُنِصـَب ْبِد اْلَمِلِك َو اْلَولِيِد َفطَاَف بِاْلبَـْيِت َو أَرَاَد َأْن َيْسَتِلَم احلََْجَر فـَلَـْم يـَْقـِدْر َعَلْيـِه ِمـَن الزَِّحـامِ َأنَّ ِهَشاَم ْبَن َعْبِد اْلَمِلِك َحجَّ ِيف ِخَالَفِة عَ "

َنا ُهَو َكَذِلَك ِإْذ أَقْـَبَل َعِليُّ ْبُن احلُْ  َو َعَلْيـِه ِإزَاٌر َو رَِداٌء ِمـْن َأْحَسـِن النَّـاِس  (عليهما السـالم)َسْنيِ َلُه ِمْنبَـٌر َفَجَلَس َعَلْيِه َو َأطَاَف ِبِه َأْهُل الشَّاِم فـَبَـيـْ
اَدٌة َكأَنـََّها رُْكَبُة َعْنٍز َفَجَعَل َيطُوُف بِاْلبَـْيِت فَِإذَ  نَـْيِه َسجَّ ىتَّ َيْسـَتِلَمُه َهْيبَـًة لَـُه ا بـََلَغ ِإَىل َمْوِضِع احلََْجـِر تـََنحَّـى النَّـاُس َحـَوْجهاً َو َأْطَيِبِهْم رَاِئَحًة بـَْنيَ َعيـْ

اْهلَْيَبَة َو أَفْـَرُجوا َلُه َعِن احلََْجِر فـََقاَل ِهَشاٌم َال َأْعرِفُـُه َو ِإْجَالًال فـََغاَظ ِهَشاماً فـََقاَل َرُجٌل ِمْن َأْهِل الشَّاِم هلَِِشاٍم َمْن َهَذا الَِّذي َقْد َهابَُه النَّاُس َهِذِه 
  : ٍس فـََقالَ يِه َأْهُل الشَّاِم فـََقاَل اْلَفَرْزَدُق َو َكاَن َحاِضراً َلِكينِّ َأْعرِفُُه فـََقاَل الشَّاِميُّ َمْن ُهَو يَا أَبَا ِفرَاِألَْن َال يـَْرَغَب فِ 

                                                            

 أشخاص كل يوم فيقارب األلف سنوياً. ٣مبعدل  )١(
عضــهم مل يكــن حيتــاج إىل وتصــوروا كــم حيتــاج مــن أمــوال عظيمــة لُتعطــُى للمئــات أو األلــوف مــنهم كــل عــام ليجعلوهــا رأس مــال هلــم؟ وقلنــا املئــات بالرتديــد الحتمــال ان ب )٢(

 فته. فتدبررأمسال ألن صنعته هي حر 
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ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــِرُف اْلَبْطَحـــــــــــــــاُء َوْطأََت ْع ـــــــــــــــَذا الَّـــــــــــــــِذي تـَ  َه
  

 اْلَحـــــــــــــــــــــَرمُ ْيـــــــــــــــــــــُت يـَْعرِفُـــــــــــــــــــــُه َو اْلِحـــــــــــــــــــــلُّ وَ َواْلبَـ   
  

ـــــــــــــــُن َخْيـــــــــــــــِر عِ   َبـــــــــــــــاِد اللَّـــــــــــــــِه ُكلِِّهـــــــــــــــمُ َهـــــــــــــــَذا اْب
  

ـــــــــــــــــمُ     َهـــــــــــــــــَذا التَِّقـــــــــــــــــيُّ النَِّقـــــــــــــــــيُّ الطَّـــــــــــــــــاِهُر اْلَعَل
  

 َواِلــُدهُ  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)َهــَذا َعِلــيٌّ َرُســوُل اللَّــِه 
  

ــــــــــــــــمُ    ــــــــــــــــِدي الظَُّل ــــــــــــــــوِر ُهــــــــــــــــَداُه تـَْهَت  َأْمَســــــــــــــــى بُِن
  

ـــــــــــــــــــــــــَرْيٌش َقـــــــــــــــــــــــــاَل قَائُِلَهـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــُه قـُ  ِإَذا رَأَْت
  

ــــــــــــــــــَذا يـَنْ    ــــــــــــــــــى َمَكــــــــــــــــــارِِم َه ــــــــــــــــــي اْلَكــــــــــــــــــَرمُ ِإَل   َتِه
  

 يـُْنِمــــــــــــــي ِإلَــــــــــــــى ِذْرَوِة اْلِعــــــــــــــزِّ الَِّتــــــــــــــي َقُصــــــــــــــَرتْ 
  

ْســـــــــــــَالِم َواْلَعَجـــــــــــــم   ـــــــــــــا َعـــــــــــــَرُب اْإلِ  )١( َعـــــــــــــْن نـَْيِلَه
  

  
الـبعض يعتقـد فـان االموي انـذاك،  مساطني يف الطواف االمر الذي أذهل احلاكم املسمى باخلليفة (عليه السالم)الناس لالمام  حيث انفرج 

 –وذلــك صــحيح دون شـك إال ان هنــاك أيضــاً  (عليــه السـالم)بالغيــب وان هــذه كرامـة مــن اهللا تعــاىل لالمـام الســجاد بأكملـه مــرتبط ان االمـر 
مكة أيـام احلـج الذين رباهم االمام كانوا موجودين يف املعتقني  –االسرى  - هؤالء العبيد كثرياً من  ان ومنهاأسباباً ظاهرية أيضاً  –فيما نعتقد 

النـاس علـى االمـام  وكـانوا ممـن عـّرفمنزلتـه ومكانتـه، بـل اإلمـام و  يعرفـون اولعلهم كانوا باأللوف وأكثـر وكـانو  ولعل كثرياً منهم بقوا مبكة والعمرة
عــداد فــوراً فــانفرجوا لــه مســاطني فــذلك إذاً إضــافة إىل الغيــب نتــاج إ (عليــه الســالم)ولــذلك كــانوا عرفــوا اإلمــام  ومكانتــه الســامية عنــد اهللا تعــاىل
  واستعداد وتربية لسنني طويلة.

   السابقة. وعند هذا املنظر الرهيب انشأ الفرزدق أشعاره املدوية
بـل شـبه  –أكثـر تاريخ غفل عـن وال شك ان ال يف هذا احلقل النهضوي اهلام (عليه السالم)مام وهذا اشارات بسيطة عما كان يقوم به اال

ا يف هذا املشروع االهلي الرائع لرتبية االمة  من تلك القصص والدروس اليت كان -املستغرق  ذيبهااالمام السجاد يقوم    . و
  الحاجة إلى مائة مجلد تاريخي تحليلي بالمنهج االستنباطي

 ه يف الفقـه كـاجلواهر) على غرار ما كتبناليهم السالمريخ األئمة (ععن التاريخ وخصوصا تا حتليليةعات و ومما يؤسف له اننا مل نكتب موس
ـا يف خمتلـف االبعـاد ٢٥٠( األمـة) مكثـوا يف لـيهم السـالم(ع األئمـةوغـري ذلـك فـان والفقـه  واملستند والريـاض أال يسـتدعي ) سـنة وكـانوا يقودو

م لألمة وما هي خصائص كل فرتة و...؟ على األقل ذلك كتابة مائة جملد حبثي حتليلي    عن كيفية قياد
فــانتج هــذا النتــاج ؟ وقــد كــان حبــرا مــن الفكــر والدقــة  األصــوليةمــن الوقــت يف كتبــه  (قــدس ســره) املــريزا النــائيين كــم صــرف أفكــروقــد كنــت 

يف أبعـاد سياسـتها  اإلسـالميةحكومـة مـن اجلهـد والوقـت علـى التنظـري لللكـن كـم صـرف و  ،العظيم يف الفقه واألصول والذي ال زلنا نرتـوي منـه
) وهـو كتـاب هـام ولكنـه لعلـه مل يسـتغرق مـن وقتـه تنبيـه األمـة وتنزيـه امللـةلقـد خلـف كتـاب ( واقتصادها وتعليمها وتربيتهـا ودسـتورها.. اخل نعـم

صرف من وقته سـنة أو مخـس سـنني  –االعالم ولو كان هو قدس سره وسائر العلماء  ،شهراً فيما صرف عشرات السنني على الفقه واألصول
رنا لسـائر االمـم تنظـرياً إسـالمياً أكمـل وأمشـل وأنضـج بل كنا صـدّ  ة يف مسرية التاريخا قد تقدمنا أشواطاً كبري لكنّ  ،ما يرتبط باحلكومة بيانعلى 

   املستعان. العامل وهو الناصر مل يكن ليحدث واهللا يف بالدنا ولعل كثرياً مما حدث من السلبيات ومن التقهقر والرتاجع أو االضطراب أتقن،و 
 على محمد واله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا
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