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بسم اللـه الرمحن الرحيم
حالة اإلسالم يف عهد معاوية ويزيد

حتدث رجل ذات يوم مع معاوية بكالم حا ّد ومل ير ّده.
ّ
وعندما آخذوه عـ ذلـق لـاال غ ـنل لنـا باحـد مـا مل
يتعرض حلكومتنا .ونفهم من هذا ك ّله َّ
نبوة
أن معاوية جعل ّ
ّ
رسوال اهلل حكوم ًة وإمـارة مسـتله ً ذلـق مـن هوجيهـات

المّدسـات اإلسـالم ّية بعـني
عمر .ك أ ّنـه كـان ينرـر إا
ّ
اغزدراء.
ولام بعـد ذلـق بنصـز يزيـد حـاك ً عـ ال ريّـة
ولوض كيان اإلسـالم
الم َلك ّية ،وأخذ له البيعة من الناسّ .
َ
الذي لام عوده بجهاد رسوال اهلل وجهاد رجاال مثل محزة،
المحمد ّيـة
عيل بن أيب طالز عليه السالم .وأطاح بالسنّة
ّ
و ّ
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واحلـ،،
متام ًا .ويف ضـوء كالمـه نـ َّن الصـالة ،والصـوم،
ّ
والزكاة ،للناس.
ومارس السياسة الكرسو ّية والّيرصـ ّية مـع العـر
عـيل
وعا ّمة المسلمني .وبلغ األمـر ّ
حـد ًا مل يعرنـوا نعـل ّ

ورشنه وسوابّه يف اإلسالم ،واألنكى من ذلق ّأنم كـانوا
يرونه إنسان ًا معتدي ًا وينررون إليه بعني المنكـر .وطمسـ

النبوة المتج ّلية يف الوغية ،ومل يبق مـن اإلسـالم ّإغ
حّيّة ّ
اسمه ومن الّرآن ّإغ رسمه .أي َّ
أن األمـور كانـ هسـ
ثـم عفـى
بشكل خُيَاال نيه اإلسالم ظاهرة هارُي ّية لد طرأت ّ
أثرها ع كرور األ ّيام.
جندة اإلمام احلسني عليه السالم لإلسالم حبركته العمليّة

هـزة
وكان اإلسـالم
هـزهني ّ
ـدي بحاجـة إا ّ
المحم ّ
ّ
عمل ّية ،وأخرى علم ّية.
املــتقني
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اهلزة العمل ّية نّد حت ّّّ عـ يـد سـ ّيد الشـهداء
أ ّما ّ
عـيل عليـه السـالم .نكانـ كالصـاعّة عـ
احلسني بـن ّ

هــزت الســل ة األمو ّيــة المتفرعنــة،
رؤوس اجلبــابرة إذ ّ
ضجة كب ة كالربكان .وكان رصخة اإلمام لـد
وأحدث
ّ
ّ
ّ
كـل
كـل م ّيـ  ،وأيّرـ
بلن مبلنها بحيث َّإنا أحي
رالد ،ود ّلـ عمل ّيـ ًا عـ َّ
ـدال
أن النرـام
ـدي لـد خب ّ
المحم ّ
ّ

بحكومة طاغوه ّيةَّ .
الممتد بني الصـني
سالمّ
وأن العامل اإل
ّ
ّ
وألايص مرصـ وإنريّيـا قـبق بنـار الرـالمني المعـادين
لإلسالم والمعاندين له الـذين اسـتبدلوا السـنن اجلاهل ّيـة
حمد ّية ،ونعلوا هلق األناعيل باسـم اإلسـالم.
بالسنن الم ّ
وولع طائر الصدق واألمانـة واإليثـار والوغيـة والمح ّبـة
وال موح ،بِي ِ
مصاص الدماء.
الّايس
اد
ي
الص
د
ّ
ّ
َ
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اهلزة طريق أنعل وخ ّة أعـ ونكـر
وغ يعّل هلذه ّ
أصو ون ،ألوم من ن ،س ّيد الشـهداء .وب اإلمـام
ببتــه كــ ينبنــّ عــرب اختيــار هــذه احلركــة الناضــبة
وحـدد أهدانـه
الوهـاح،
المستعرة ،وهـذا
ّ
احلـز الم ّتّـد ّ
ّ
وخ ه من خالال خ بته التّ أعلن نيها ً
لائال
ـم أ َّنـ خه َمل ْ َيكخـ ْن َمـا َك َ
ـان ِمنَّـا َهنَا خن َسـ ًا يف
«ال َل خه َّم إ َّن َق َه ْع َل خ
س ْل َ ٍ
وال احل َ ا ِم ،و َل ِكن لِنَرى المع ِ
انَ ،و َغ ا ْلتِ س ًا ِم ْن خن خع ِ
امل
َ
ْ
َ
َ
َ
خ
َ
َ
خ
َ
ِ
ِ ِ ِ
الم ْر خلو خم َ
ـون
م ْن دين َقَ ،و خن ْر ِه َر ْ
اإلص َال َح يف بِ َالد َكَ ،و َيا َم َن َ
اد َك ،ويعم خل بِ َفر ِائ ِع َق وسنَنِ َق وأحك ِ
ِمن ِعب ِ
َام َق.
َ ْ
خَ
ْ
خ
َ
ْ َ
َ
َ
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ْرصو َنا َو َهن ِْص خفو َنا َل ِوي ال َّر َل َم خة َع َل ْيك ْخم َو َع ِم خلوا
َن ْن َمل ْ َهن خ خ
يف إ ْط َفـ ِ
ـه َهو َّك ْلنَــا وإ َليـ ِ
ِ
ـاء خنـ ِ
ور َنبِـ ُيك ْخمَ ،و َح ْسـ خبنَا ا خ
ـه
َ ْ
هلل َو َع َل ْيـ َ
()1
الم ِص ».
َ
جندة اإلمام الصادق عليه السالم لإلسالم حبركته العِلميّة

اهلزة العلم ّية نّد حت ّّّ ع يد اإلمام الصـادق
وأ ّما ّ

عليــه الســالم .إذ نّــل لنــا التــاري َّ
أن ظــرو احلكومــة
والرئاسة كان مه ّياة لإلمام الصادق عليه السالم أكثر مـن
غ هَّ ،
ميرسة لـه أنعـل مـن
وأن مت ّلباهتا ووسائلها كان
ّ
اآلخرين ،وذلق بعد ثورة المسلمني ع احلكومة األمو ّية،
يـد َّ
أن
ضـد النرـام
وحركة أيب مسلم
األمـويَ .ب َ
اخلراساين ّ
ّ
ّ

اإلمام مل َُي خ
ْط ع هذا ال ريق خ وة واحدة ،أل ّنه كان يعلم
(« )1حتف العقول» ص 932
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سيكرس ولته ك ّله من
ج ّيد ًا أ ّنه لو هس ّلم مّاليد األمور ،ن َّنه
ّ
أجــل اإلصــالحات العمل ّيــة والمبــارشة يف هنرــيم الــبالد
والمــدن ،واســتبداال أهــل العــدال باهــل اجلــور ،وهرهيــز
ؤون الديوان والّعاء وسـائر الشـؤون كـاحلر ولمـع
ٍ
حينئذ جماال للمدرسة العلم ّية وهبيـان
المعارضني ،نال يبّى
المحمد ّية ،واغنشناال بالفّـه والتفسـ واحلـديث،
السنّة
ّ
المحمد ّيــة بالســنن اجلاهل ّيــة ،وكشـ
واســتبداال الســنن
ّ
النبـوة علـيهم،
احلّائق للناس ،وعرض الوغيـة ،وحّيّـة
ّ
وطرح اإلسالم الصحيح الّويم عـ األجيـاال ً
جـيال بعـد
جيل ح ّتى يوم الّيامة ،وهذه المدرسـة العلم ّيـة حتتـاح إا
ول طويل وجهاد عريم .نلهذا مل هيدأ اإلمام حلرة واحدة
العلمـّ ليـل
ع امتداد ثالثني سنة ،إذ كان ي رس نشاطه
ّ
نــار عــرب جهــاد الــنف
املــتقني
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والملل .واست اع أن يعرض الدين الصحيح ،وقيـّ روح
عيل والوغية.
ّ
النبّ و ّ

نلهذا عرن المدرسة الشيع ّية بالمدرسـة اجلعفر ّيـة،

مع َّ
األئمة عليهم السالم مجيعـ ًا كـانوا محـاة هـذا الـدين
أن ّ
وهــذا النرــام الصــحيحّ ،إغ َّ
أن الرــرو العلم ّيــة كان ـ

بخاصة يف ذلق العرصـ الـذي
مؤاهية لإلمام أكثر من غ ه،
ّ
اهتم نيه العل ء من ّتى األديان والمذاهز بنرشـ آثـارهم
ّ

وبث علومهم وعّائدهم ّ
ّ
اهتم احلك ء
حر ّية ،وكذلق ّ
بكل ّ
والمتك ّلمون والفالسفة من ّ
اهـتم بـه
كل مذهز ونرلة ب
ّ

أولئـق العلـ ء .نالتعـ إرادة اهلل أن يكـون اإلمـام هـو
نارس الميدان يف هذا المجاال.
نّام بتشكيل المدارس العلم ّية يف المدينة والعـراق،
وانربى إا هربية ال ّال وإعدادهم ،وطرح ما أراد طرحه،
املــتقني
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الن اء ع ّ ينبنّ أن يكش

وكش

عنه الن اء وذلق مـن

خالال دروسه الزاخـرة بالبحـث واغسـتدغال والربهـان،
التـــّ كـــان يلّيهـــا عـــ آغ ال ـ ّ
ــدثني
ــال والمحـ ّ
والمفســّرين واخل بـاء واحلكـ ء ح ّتـى اعـب الصــديق
والعدو والمؤال
ّ

والمخال

بونور علـم اإلمـام وهّـواه

وعلو نكره ،ولداسة رأيـه،
وإعراضه عن زينة احلياة الدنيا،
ّ
مهته العالية ،ومدرسته الرنيعة السامية.
و ّ

ّ
المتوّف سنة
ستاين
حممد الشهر
يّوال اإلمام أبو الفتح ّ
ّ

 845هـ ،وهو من العا ّمة غ من الشيعة ،بل ويّدح بالشيعة

أيع ًا ،يّوال يف اإلمام الصادق
ـد الص ِ
اهلل جع َفر بـن خحمَم ٍ
أبو َعب ِد ِ
ـاد خق ،خذو
َّ
خ
ْ
ْ
َ
خ ْ
َّ
خ
احلكْم ِ
ـل يف ِ
ين ،وأد ٍ َك ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ْ
ٍ
َ
ـة،
ام
الـد
يف
يـر
ز
غ
م
ل
ع
ُ
َ َ
َ
الشـهو ِ
الد ْن َياَ ،و َو َر ٍع َهـام َع ِ
ات.
َو خز ْه ٍد َبالِ ٍغ يف ُّ
ـن َّ َ َ
املــتقني
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يد ُ
ني إ َل ْي ِه،
الم ِدين َِة خم َّد ًة خي ِف خ
المنْ َت ِم َ
الشي َع َة خ
َو َل ْد أ َلا َم بِ َ
أْس َار ال خع خلو ِم ،خث َّم َد َخ َـل
َو خي ِف خ
الم َوالني َل خه َْ
يض َع َ خ
ِ
الع َر َاق َوأ َلا َم ِ َِبا خم َّد ًةَ ،ما َه َع َّر َض لِإل َما َم ِة َل ُّط َو َغ

ِ ِ
الم ْع ِر َن ِة
َن َاز َع َ
أح َد ًا يف اخل َال َنة؛ َو َم ْن َغ ِر َق يف َب ْح ِر َ
َمل ي ْ ِمع يف َ ط ،ومـن َهعـ َّ َإا ِذرو ِة احل ِّي َّ ِ
ـة َ ْمل
َ َ ْ َ
َْ ْ
ْ َ َ
ُي ْ ِمن حط .و ِل َيل من أنِ بِ ِ
اهلل َه َو َّح َش َع ِ
ـن
ََ
َ ْ َ
َ
ْ َ
ِ
الن ِ
اس.
الو ْس َو خ
اس َتا َن َ بِ َن ْ ِ اهلل َنَ َب خه َ
َّاسَ ،و َم ِن ْ

( )2

المرصي ينرر إا الشيعة نررة سـ ّيئة
وكان أمحد أمني
ّ
يـد أ ّنـه يّـوال يف اإلمـام الصـادق بعـد
ح ّتى أ ّنه يـ ّتهمهمَ ،ب َ
سـتاين إ َّنـ خه ِمـ ْن ْأو َسـ ِع الن ِ
َّـاس ِع ْلـ َ ً
عرض ما لاله الشهر
ّ
(« )9امللل والنحلل» للشلر تلينّ،يف ه ملّكت بينلّ «الفصلل» البل زل ج
ص 9يف طبعة كص تنة  1311مل
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َوا ُط َال َع ًا .ول ّّز بالصـادق لصـدله .عـاني بـني سـنة 53
و 145هـ .ومل يرغز يف الرئاسة واحلكومـة ،ومـع ذلـق مل
الدوانيّّ .وكان له بسـتان مجيـل
يسلم من إيذاء المنصور
ّ
يف المدينة جيتمع إليه نيه مجيع العل ء ع اخـتال آرائهـم
ومذاهبهم .وروي أ ّنه كان من هالمذهه أبو حنيفـة ،ومالـق
الفّيهـان المشـهوران .وكـان واصـل بـن ع ـاء

بن أن

الكيمياوي المعرو من ّ
طالبه.
المعتز ّيل ،وجابر بن ح ّيان
ّ
ثم ينّـل أمحـد أمـني بععـ ًا مـن كلـ ت اإلمـام يف اإلرادة
ّ

والّعاء والّدر ،ويثنى ع علم اإلمام الكث .
أجــل ،ينبنــّ أن هؤ ّلـ

()3

الكتــز حــوال حركــة سـ ّيد

الشهداء العمل ّية العسكر ّية ،وحركة اإلمام الصادق العلم ّية
(« )3ظر اإلتالج»
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وهرابط احلركتني بععه ببعض كّ هستبني حّيّـة األمـر.
لدمنا بني يدي أربا البحث نّاط إثـارة كـّ
وها نحن لد ّ
يتابعوا هذا الموضوع بانفسهم ويّفوا ع عرمته.

[مالحرة انتخز هذا البحث من (كتا «معرنـة اإلمـام»
ح ،5ص 233إا  ،)232هالي

المرحوم العالّمة آية اهلل احلاح

هم
احلسينّ ال
حممد احلسني
هراين رضوان اهلل عليه ،ولد ّ
ّ
الس ّيد ّ
ّ
هوثيّه ومّارنته مع المصدر الفاريس من لبل اهليئـة العلم ّيـة يف

جلنــة البمجــة والتحّيــق ،وشــدر اإل ــارة إا ّ
أن العبــارات
واهلوامش التّ ولع بني معّونتني هّ من اهليئة العلم ّية]
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