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  :الممخص

العممية واالقتصادية  في الحياة العامة لممسمميف    االماـ السجادتناوؿ البحث دور 
واالجتماعية فكاف لو دور فعاؿ وواضح في الحفاظ عمى التعاليـ االسالمية التي جاء بيا الرسوؿ 

السمطة االموية وىيمنتيا عمى رقاب المسمميف  واىؿ بيتة الكراـ في ضؿ جور    الكريـ محمد
جتمع   فكاف يحث ي تطوير الجانب العممي وجعمة الركيزة االساسية في بناء الماذ نجح االماـ ف

بني امية مف جانب ت مف قبؿ سمطات رتااء والسمو لنرر التعاليـ الدينية التي روىلالطالب العمـ 
اخر استطاع االماـ اف يرفع المستوى االقتصادي لممجتمع  وبناء اسس التكافؿ االجتماعي مف خالؿ 
مساعدة الفاراء والمحتاجيف والتخمص مف الفار المتاع الذي يعاني مف المجتمع  كما اف الجانب 

حفظ كرامة االنساف ونبذ  االجتماعي لو دور كبير في وحدة صؼ المجتمع ونبذ التفرقة والحث الى
 .العبودية
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Abstract: 

The research dealt with the role of Imam al-Sajjad in the scientific, economic 

and social life of Muslims, so he had an effective and clear role in preserving 

the Islamic teachings brought by the Noble Prophet Muhammad  and his 

honorable family in the shadow of the injustice of the Umayyad authority and 

its dominance over the necks of Muslims, as the Imam succeeded in  

Developing the scientific aspect and making it the mainstay in building 

society. He urged students of science to rise and spread the religious 

teachings that were distorted by the Umayyads. On the other hand, the Imam 

was able to raise the economic level of society and build the foundations of 

social solidarity by helping the poor and the needy and getting rid of the 

severe poverty that suffers from the community.  The social aspect also has a 

great role in uniting the ranks of society and rejecting discrimination and 

urging the preservation of human dignity and the rejection of slavery. 

Keywords: (Imam al-Sajjad, the public life of Muslims, social solidarity).                                                                                               

 
 :المقدمة 

الصالة والسالم علي هن اختارهن هداة  والحود اهلل الذً اعطي كل شٌء خلقت ثن هدى 
 د لعبادة السيوا خاتن االنبياء وسيد الوزسلين واالصفياء ابو القاسن الوصطفي هحو

  .  وعلي اله الوياهين النجباء 

في روعتو وتاواه    ليس في تاريخ ىذا الررؽ مف يضارع االماـ زيف العابديف 
وردة انابتو الى اهلل الميـ اال اباؤه الذيف اضاءوا الحياة الفكرية بنور التوحيد وواقع 
االيماف . لاد حكت سيرة االماـ سيرة االنبياء والمرسميف ورابييـ في جميع ذاتياتيـ 

وصبره واتجاىاتيـ فيو كعيسى بف مريـ في زىده وانابتو الى اهلل وكالنبي ايوب في بمواه 
في صدؽ عزيمتو وسمو اخالقو والتحد نزعاتو الخيرة    وكالرسوؿ محمد 
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وارصدتو الروحية وحسبو وانو وحده في تاريخ ىذه االمة قد عرؼ بزيف العابديف ولـ 
 (1) يمنح ىذا الماب الحد سواه

   و الشريؼ نسب
بف عبد ( 2)ىو عمي بف الحسيف بف عمي بف ابي طالب بف عبد المطمب بف ىارـ 

مناؼ ابف قصي بف كالب بف مرة بف كعب بف لؤي بف غالب بف فير بف مالؾ بف 
النضر ابف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف 
بف أد ابف أدد بف اليميسع بف يرخب بف تيـ بف نكث بف قيذار بف إسماعيؿ بف إبراىيـ 

  عمييـ السالـ (3).  
    المباركة توكالد

ولد بالمدينة نيار الخميس الخامس مف رعباف في سنة ثماف وثالثيف مف اليجرة اياـ 
عف االماـ  (4)جدة بسنتيف  استرياداي قبؿ    جدة االماـ عمي بف ابي طالب 

كلد عمي بف الحسيف في سنة ثماف كثالثيف مف         الصادؽ جعفر
بسنتيف كاقاـ مع امير المؤمنيف    ابي طالباليجرة قبؿ كفاة عمي بف 

سنتيف كمع ابي محمد الحسف اثنتي عشر سنة كاقاـ مع ابي عبد اهلل الحسيف ثالثان 
  (5)  سبعا كخمسيف سنة هاربعا كثالثيف سنة ككاف عمر  وكعشريف سنة كبعد ابي

    كالدتو
بف ريريار بف  (7)وكاف اخر مموؾ الفرس اسميا ريربانويو بنت يزدجر (6)وامة اـ ولد

كسرى ، ويسمونيا أيضا : راه زناف ، وجياف بانويو ، وسالفة ، وخولة . وقالوا : راه 
، والصحيح ىو  زناف بنت ريرويو بف كسرى ابرويز ويااؿ : ىي برة بنت النورجاف

األوؿ . وكاف أمير المؤمنيف سماىا مريـ . ويااؿ : سماىا فاطمة . وكانت تدعى سيدة 
خيرتاف فخيرتو مف العرب قريش  همف عباد     وروي اف النبي   (8)النساء

انا ابف الخيرتيف      وكاف ياوؿ عمي بف الحسيف  (9)كمف العجـ الفرس
  (10)كامة بنت يزدجر الممؾ اخر ممكؾ الفرس   رسكؿ اهلل  هالف جد

     القابة ككناه 
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تكنى االماـ زيف العابديف بكثير مف االلااب منيا ابو الحسف و ابو الحسيف وابو عبد 
 ولاب بالكثير مف االلااب ومف اريرىا  (11)اهلل 

    زيف العابديف
الصادؽ جعفر بف محمد ، عف االماـ     وكاف ىذا الماب لابة بو رسوؿ اهلل 

إذا كاف     :قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل     عف أبيو ، عف جده ، عف أبيو
يـك القيامة نادل مناد : أيف زيف العابديف  فكأني أنظر إلى كلدم عمي بف الحسيف 

  (12)بف عمي ابف أبي طالب يخطر بيف الصفكؼ
   كمف القابة ايضا السجاد 

  قاؿ : " إف أبي عمي بف الحسيف     (2 )لكثرة سجوده وعف أبي جعفر  
  ما ذكر هلل نعمة عميو إال سجد وال قرأ آية مف كتاب اهلل عز وجؿ فييا سجود إال

   (13)سجد . . إلى أف قاؿ فسمى السجاد لذلؾ 
فاد روي عنو عميو السالـ  أنو كاف يصمي كؿ ليمة ألؼ ركعة      ذك الثفنات

  (14)وذي الثفنات  بالثاء المثمثة والنوف المفتوحات جمع ثفنو وىي ما في ركبة البعير
في مكضع سجكده    كاف ألبي     قاؿ   وعف محمد بف عمي الباقر 

ثفنات ، فسمي ذا آثار ناتئة ككاف يقطعيا في السنة مرتيف في كؿ مرة خمس 
 (15)الثفنات لذلؾ

والزاىد واالميف و  (16) نيا  ذو الخيرتيف وابف االكرميفكما لاب بالااب عديدة م 
جميع مكونات التربية الرفيعة التي قمما     لاد توفرت لألماـ السجاد (17)المجتيد

يظير بيا احد سواه وقد عممت في تكوينو وبناء رخصيتو بصورة متميزة جعمتو في 
ثاتو وىذا    االعظـ  الرعيؿ االوؿ مف ائمة المسمميف الذيف منحيـ الرسوؿ 

قبؿ اف يولدا بعررات السنيف       خاصة وابنة محمد الباقر ةاالماـ بصور 
     كنت مع رسكؿ اهلل وابمغيما تحياتو وسالمو عف جابر بف عبد اهلل  قاؿ

في حجره كىك يالعبو فقاؿ يا جابر يكلد البني الحسيف ابف يقاؿ     كالحسيف
لو عمى إذا كاف يـك القيمة نادل مناد ليقـ سيد العابديف فيقـك عمي بف الحسيف 
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لعمى ابف يقاؿ لو محمد يا جابر اف رأيتو فاقرأه منى السالـ كاعمـ أف بقاءؾ كيكلد 
 (18)بعد رؤيتو يسير فما اتى عمى جابر أياـ يسيرة حتى مات

نرأ االماـ زيف العابديف في بيت النبوة واالمامة ذلؾ البيت الذي اذف اهلل اف يرفع 
    فاد كاف في مرحمة طفولتو المباركة كاف امير المؤمنيف وويذكر فيو اسم

ارعة روحة التي طبؽ رذاىا العالـ بأسرة لاد كاف االماـ زيف  ويتعاىد ويفضي عمي
العابديف بحكـ تربيتو ونرأتو المثؿ االعمى بكؿ ما يعتز بو االنساف مف سمو الكماؿ 

االرعاع واليداية الى الناس مف وقيـ االخالؽ فكاف سموكو كسموؾ آبائو فيـ مصدر 
االماـ امير  هسمو الكماؿ وقيـ االخالؽ وكاف يتميز في سموكو السير عمى نيج جد

فاد تمثمت فييا روح التعاوف والرأفة ونكراف  وواالقتداء بسيرتو وىدي   المؤمنيف 
وكاف ال يتميز عمييـ بريء بؿ  والذات وكاف مف ارأؼ الناس وابرىـ وارحميـ بأىؿ بيت

  (19)واماءه  وكاف كأحدىـ ال يأمر احدا ابدا منيـ حتى خدم
ولـ يخمؽ اهلل فضيمة او موىبة كريمة يتميز بيا االنساف اال وىي مف عناصر رخصية 

فمـ يجاريو اي احد في سمو االدب  وومف ذاتيات    االماـ زيف العابديف 
ومكاـر االخالؽ وردة التحرج في الديف وال يكاد احد يارأ سيرتو الندية اال وينحني 

وىو مف  (20)اجالال واكبارا لو ويذىب بو االعجاب الى غير حد وياوؿ سعيد بف المسيب
مقت  ما رأيت قط افضؿ مف عمي بف الحسيف كما رأيت قط اال كبار عمماء المدينة 

العميا الى قمة الررؼ والمجد التي ارتاى الييا العظماء مف  ومثم تلاد رفع  نفسي
روي عف االماـ   االماـ الحسيف  ووكاف االماـ الرابع بعد استرياد ابي (21)ابائو

لما تكجو الحسيف الى العراؽ دفع الى اـ سممة الكصية قاؿ     الصادؽ
ما دفعت اليؾ فمما  واتاؾ اكبر كلدم فادفعي الي كالكتب كغير ذلؾ كقاؿ ليا اذا

الى اـ سممة    اتى عمي بف الحسيف   الحسيف  استشيد االماـ
    (22) الحسيف  اياه االماـ كؿ شيء اعطاىا وفدفعت الي

في السنتيف االخيرتاف مف انتياء الخالفة الراردة وتسمـ االموييف السمطة كانت مرحمة و 
خطيرة في تاريخ االسالـ حيث انتاؿ الحكـ الى الروروي الى ممؾ عضوض اعاد 
احياء النزعة الجاىمية في جوانب الحياة االجتماعية االقتصادية والسياسية فاد حاوؿ 
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رتى الطرؽ واالغراءات المالية وكاف قد بببعض  معاوية اف يميي الابائؿ بعضيا
 ووررب هوفجور  ويزيد دونما استرارة وكاف معروفا عنة بفسا واوصى قبؿ وفاتو الى ابن

 واقترؼ ابرع جريمة عرفتيا البررية في قتم ولمخمر وبعد اف تسمـ السمطة بوفاة ابي
وفي ىذه البيئة وىذا (23)ثـ استباحة المدينة في وقعة الحرة    لألماـ الحسيف 

 فيو نراء الذي  العصر سحب البساط عف فيو مف الخالفة االسالمية والحكـ الارآني
وكاف يختزلو  ووىو في باكورة رباب وفرأى أىوالو وماسي   االماـ زيف العابديف 

التعامؿ  ةي سوؼ يعيريا وصور تصورة العيش ال وويممي عمي وفي ذاكرتو وقمب
عكؼ و زؿ تقد اع    سي فمـ يكف صحيحا ما يراع اف االماـاالجتماعي والسيا

الى العبادة وتخمى عف مسؤولية الايادة بؿ انو غير نوع العمؿ اذ لجا الى تطوير 
     (24)الصواب  الجانب العممي والتربوي في تطوير المجتمع والرجوع بو الى جادة

 : ةالعممي حياتو
كاف ىناؾ ترضي وتفكؾ في   مف المؤكد انو في عصر االماـ زيف العابديف 

اي ضؿ لمعموـ االسالمية وغيرىا مف مكونات  جميع جوانب الحياة فمـ يكف ىنالؾ
االماـ ذبوؿ الحياة الفكرية وما منيت بو االمة مف الجيؿ لذا  فادالعاؿ البرري ومنمياتو 

ا رساليا ومسؤولية اسالمية وكاف ىمة الوحيد تثايؼ رأى االماـ اف في نرر العمـ واجب
وكاف يريد باىؿ  (25)المسمميف وتيذيب طباعيـ وتأديبيـ بآداب الرريعة االسالمية 

لك يعمـ الناس ما في طمب العمـ لطمبكه كلك    :بالعمـ ويحث عمى طمبة وكاف ياوؿ 
اكحى الى دانياؿ اف امقت عبيدم  ىبسفؾ الميج كخكض المجج اف اهلل تبارؾ كتعال

الى الجيؿ المستخؼ بحؽ اىؿ العمـ التارؾ لالقتداء بيـ كاف احب عبيدم الى التقى 
  (26)الطالب لمثكاب الجزيؿ الالـز لمعمماء التابع لمحمماء القابؿ عف الحكماء

كاف ابي اذا نظر الى الشباب الذيف يطمبكف   :قاؿ    وعف االماـ الباقر 
كقاؿ مرحبا بكـ انتـ كدائع العمـ كيكشؾ اذا انتـ صغار قـك اف  والعمـ ادناىـ الي

  (27) اخريف تككنكا كبار 
واجمعو عمى االعتراؼ    وقد اتفؽ المسمموف عمى تعظيـ االماـ زيف العابديف 

عمومو وتاواه ولـ ياتصر الحاؿ عمى الذيف صحبوه وانما رمؿ المؤرخيف عمى  بفضؿ
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جميع و اختالؼ ميوليـ واىوائيـ فاد رسـ بأعجاب واكبار سيرتو العطرة واضفو عمي
فيو قائـ  (28)االلااب الكريمة والنعوت الرريفة فميس ىنالؾ احد يجاريو في نزعاتو الخيرة

 .لوالء لممثؿ العميا ومف ىؤالء العمماء في ضمير كؿ انساف رريؼ  يديف با
 وما مف ولدٍه وال اىؿ بيتة احد اقرب ربيا بو في لباس    االماـ الصادؽ 

  (29)وفايو مف عمي بف الحسيف
  (31) ما رأيت ىاشميا افضؿ مف عمي بف الحسيفقاؿ :  (30)وعف ابو حاـز

افضؿ مف عمي بف الحسيف  لـ ادرؾ احدا مف اىؿ ىذا البيت :وعف الزىري قاؿ  
 (32) عمية السالـ

              ما سمعت بأحد مف الناس كاف ازىد مف عمي بف  قاؿ :  (33)وعف ابي حمزة الثمالي 
  (34)ال ما بمغني مف عمي بف ابي طالب   الحسيف 

وال ريب (35) كاف ثقة مأمكنان كثير الحديث عاليان رفيعان كرعان  وعف ابف سعد قاؿ : 
لمجانب العممي لمرواية والحديث والذي يعد    اف اىتماـ االماـ السجاد 

بائو     رسوؿ اهلل هالمصدر الثاني بعد الاراف الكريـ والتي استااىا مف جد وا 
وتعاليمو تمثؿ تحدي واضح    عمييـ السالـ وكانت امامة االماـ السجاد 
وامر الدولة وسياستيا ثـ ال تحدي صارخا ألألموقوؼ في وجو المنع السمطوي ىو ليس 

السالـ كاف يطبؽ السنة النبوية والعمؿ بيا وكاف قد احيا السنة النبوية خير  وانو عمي
وكاف ياوؿ (36)احياء فوقؼ بوجو كؿ مف كاف يندد ويستيزئ باالحاديث النبوية الرريفة 

ما ندرم ؟ اف حدثناىـ بما سمعنا عف رسكؿ اهلل    ضحككا كاف سكتنا لـ
ىي نصوص    اذ اف االحاديث المناولة عف االماـ زيف العابديف   (37) يسعنا

الرسالة االليية  منيا ما جاء موثوقة يطمئف بيا المسمـ فيـ متصميف بينابيع الوحي و 
اف في ىذا الحديث الرريؼ  (38)انتظار الفرج عبادة قاؿ :    النبي  فع

 ودعوه حكيمة لإلنساف المؤمف المسمـ لعدـ الانوط واليأس مف رحمة اهلل وانما عمي
مف يتصرؼ  هالصبر وانتظار الفرج اذ اف االمور جميعيا بيد اهلل عز وجؿ فيو وحد

وعف امير    اذا فكاف االماـ يروي لمناس عف الرسوؿ  (39) هبرؤوف عباد
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احاديثيـ الرريفة ويبيف ليـ سيرتيـ    المؤمنيف وعف الحسف والحسيف 
 .(40)العطرة ليتخذىـ الناس اسوة حسنة وياتدوا بيـ في حياتيـ وتعامميـ اليومي 

 االماـ عمي عمية السالـ وقاؿ  هانو ذكر وصية جد   وعف عمي بف الحسيف 
ا في حكـ اك ظمما في نفس اك ماؿ فميقـ كر جاييا الناس ىؿ احد فيكـ يدعي قبمي  

 ومف ذلؾ . فقاـ الية رجؿ مف القـك فأثنى عمية ثناء حسف كاطراه كذكر مناقب وانصف
اييا العبد المتكمـ ليس    في كالـ طكيؿ فقاؿ لو االماـ عمي بف الحسيف

 ىذا حيف اطراء كما احب اف يحضرني احد في ىذا المحضر بغير النصيحة كاهلل
الشاىد عمي مف رأل شيئا يكرىو فمـ يعممنيو فاني احب اف استعتب مف نفسي قبؿ 

السالـ اييا الناس انا احب اف اشيد عميكـ اال  واف تفكت نفسي الى اف قاؿ عمي
لميـ اال يككف احد أيقـك احد فيقكؿ اردت اف اقكؿ فخفت فقد اعذرت بيني كبينكـ 

ا اني لـ استحؿ مف احدا ماال كلـ استحؿ امف كالدعكل قبمي بما لـ اج ظممييريد 
    (41)مو.....مف احدا دما بغير ح

و تفسيره  بتنزيموفيـ الاراف الناطؽ واعمـ اىؿ االرض الاراف الكريـ مع  وعالقتاما مع  
  االماـ زيف العابديف  ولكف بسبب االوضاع السياسية الحرجة التي عاريا  وتأويمو
يسعوف الى اجتثاث الحؽ مف جذور  احيث كانو حكاـ االموييف ال في عيد

وأصولو والذي تمثؿ في حفظ الاراف ومفسريو اذ كانت الدعوة الى االعتصاـ بالاراف مف 
         اىـ الواجبات آنذاؾ ولاد قاـ االماـ عمية السالـ بجيد وافر في ىذا المجاؿ 

لبنة مف ذىب كلبنة مف  هعميؾ بالقراف فاف اهلل خمؽ الجنة بيد   وقاؿ 
فضة كجعؿ مالطيا المسؾ كترابيا الزعفراف كحصائيا المؤلؤ كمف دخؿ منيـ الجنة لـ 

  وكاف ياوؿ  (42) كالصديقيف   درجة منو ماخال النبييف ىيكف في الجنة اعم
  معي لك مات مف بيف المشرؽ كالمغرب ما استكحشت بعد اف يككف القراف  
(43)  

لتثبيت قواعد التوحيد االليي وترييد أركانو عبر االستدالؿ  هجبار  اً جيودوبذؿ االماـ 
يا ئعمى ذلؾ بما يوافؽ الفطرة والعاؿ السميميف والرد عمى االفكار المنحرفة التي غذا

الحكاـ بيدؼ التمكيف مف السمطة والسيطرة التامة عمى مصير الناس والييمنة عمى 
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الاراف وينرر عمومو بيف  أفكاف يار  (44)االجساـ االفكار بعد اف سيطر عمى األفواه و 
احسف الناس   كاف عمي بف الحسيف   الناس وعف ابي عبد اهلل 

   (45) صكتا بالقراف ككاف السقاؤكف يمركف فيقفكف ببابة يسمعكف قراءتو
االرض اال هي شاء وًفخ يف الصىر فصعق هي يف السواواخ وهي يف  وفي تفسيره لماراف الكريـ قولة تعالى 

  (46 ) اهلل
احد طمبة العمـ : كيؼ ينفخ في الصور .  وفسر االماـ بيف النفختيف ما راء اهلل فسأل

فااؿ اما النفخة االولى فأف اهلل يأمر اسرافيؿ ييبط الى الدنيا ومعو صور ولمصور رأس 
موت اىؿ  واحد وطرفاف فإذا رأتو المالئكة ىابطا الى االرض عمموا اف اهلل اذف في

االرض واىؿ السماء فييبط اسرافيؿ بحضرة بيت المادس ويستابؿ الكعبة فينفخ فية 
فيخرج الصوت مف الطرؼ الذي يمي االرض فال يمسو ذو روح اال صعؽ ومات 
ويخرج الصوت الذي مف الطرؼ الذي نحو السماء فال يمسو ذو روح اال صعؽ ومات 

مكثوف ما راء اهلل ثـ يأمر اهلل السماوات فتمور اال اسرافيؿ فياوؿ لو اهلل مت فيموت في
وتبسط الجباؿ وتبدؿ االرض غير االرض بأف ال يكوف فييا نبات وال جباؿ كما دحاىا 

 هلل الىاحد القهار فال يجبو احد فيجيب ذاتو    (47) ملي امللك اليىماوؿ مرة وينادي الجباؿ 
(48)  خمات الخمؽ بيدي امتيـ بمريئتي واحييتيـ بادرتي . ثـ ينفخ في الصور فيخرج

الصوت مف الطرؼ الذي يمي السماء فال يباي احدا فييا اال قاـ بأذف اهلل وتحضر 
 (49) فااؿ   الجنة والنار والخالئؽ والحساب ثـ بكى االماـ عمي بف الحسيف 

   (50) يأخذ الصدقاخ واى اهلل هى التىاب الزحينهى يقثل التىتح عي عثادج وقولة تعالى 

  واشزقد االرض تنىر رهبا ووضع الكتاب وجيء تالنثيني في قولة تعالى   وسئؿ االماـ

عزال ميال جردا في  ـىر ياوؿ اذا كاف يوـ الايامة بعث اهلل الناس مف حف (51) والشهداء
صعيد واحد يسوقيـ النور وتجمعيـ الظممة حتى يافوا عمى عابة المحرر فيكب 

يـ بعضا ويزدحموف دونيا فيمنعوف مف المضي فتريد انفاسيـ ويكثر عرقيـ ضبع
وتضيؽ بيـ امورىـ ويرتد ضجيجيـ وترفع اصواتيـ وىو اوؿ ىوؿ مف اىواؿ الايامة 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 

261 

معرر الخالئؽ انصتوا  تعالى مف فوؽ العرش وياوؿ يافعندما يررؼ الجبار تبارؾ و 
واسمعوا منادي الجبار . فيسمع اخرىـ كما يسمع اوليـ فتخرع قموبيـ وتضرب 

ميطعيف الى الداع ياوؿ الكافروف  فرائصيـ ويرفعوف رؤوسيـ الى ناحية الصوت 
 .  (52)ىذا يـو عسر 

بياف منزلة الاراف فتحدث عف عمو رأنو ورفيع كيانو  حوكاف االماـ عمية السالـ يوض
واستعاف بالاراف نفسة عمى صنعتو واستخمص مف غرر آياتو بعض خصائصو فاد 

مررفا لكؿ الكتب السماوية وفضمة عمى كؿ حديث مبيف وجعمة  وانزلو اهلل نورا وجعم
ائع الحاة ووحيا ميزانا ومعيارا لمتفريؽ بيف الحالؿ والحراـ وقرانا يظير ويكرؼ الرر 

تنزيال ونورا تتجمى بو حاائؽ الصور لإلنساف دوف رؾ او    منزاًل عمى محمد 
 .(53)ريب ورفاء لمف اتخذه لذلؾ والاى سمعة لفيـ التصديؽ 

الميـ فاذا افدتنا المعكنة عمى التالكة كسيمت جكاسي    وياوؿ االماـ 
رعايتو كيديف لؾ باعتقاد التسميـ السنتنا بحسف عبارتو فاجعمنا ممف يرعاه حؽ 

لمحكـ آياتو كيفزع الى االقرار بمشابيو كمكضحات بيناتو الميـ انؾ أنزلتو عمى نبيؾ 
 ومحمد صمى اهلل عمية كالو كسمـ مجمال كأليمتو عمـ عجائبو مكمال ككرثتنا عمم

        لترفعنا فكؽ مف لـ يطؽ وكقكيتنا عمي ومفسرا كفضمتنا عمى مف جيؿ عمم
 . (54) وحمم

اف مف وضائؼ االمامة ادالء الحجج والبراىيف الاويمة عمى الحاائؽ العممية الناصعة 
تثبيتا لمعاائد واقامة البرىاف الصادؽ عمى المعارؼ االليية ودحض االباطيؿ واكتساح 

بيرجة الباطؿ وقد جاء ىذا النوع بالكثير منو  ؾال تربوقمع جذور التركيؾ حتى  الربية
اف يرد عمى تمؾ االسئمة واالحتجاج    اذ اقتضو ظروفو باياـ االماـ عمي بف الحسيف

 .( 55)عمى خصومة في رتى المسائؿ العممية والعاائدية  
انو مر عمى الحسف البصري وىو يعض الناس   روي عف االماـ زيف العابديف 

في منى فوقؼ عميو ثـ قاؿ : امسؾ أسألؾ عف الحاؿ التي أنت عمييا مايـ ، أترضاىا 
لنفسؾ فيما بينؾ وبيف اهلل لمموت إذا نزؿ بؾ غدا قاؿ :ال ، قاؿ : أفتحدث نفسؾ 

ىا   قاؿ : بالتحوؿ واالنتااؿ عف الحاؿ التي ال ترضاىا لنفسؾ إلى الحاؿ التي ترضا
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   فأطرؽ مميا ثـ قاؿ : إني أقوؿ ذلؾ بال حاياة ، قاؿ أفترجوا نبيا بعد محمد
 يكوف لؾ معو ساباة  قاؿ ال . قاؿ أفترجوا دارا غير الدار التي أنت فييا ترد إلييا

فتعمؿ فييا  قاؿ : ال ، قاؿ : أفرأيت أحدا بو مسكة عاؿ رضي لنفسو مف نفسو بيذا  
 ترضاىا  وال تحدث نفسؾ باالنتااؿ إلى حاؿ ترضاىا عمى حاياة ، إنؾ عمى حاؿ ال

وال دارا غير الدار التي أنت فييا فترد إلييا فتعمؿ     وال ترجو نبيا بعد محمد
فمـ ترغؿ الناس عف الفعؿ وأنت تعظ  :فييا ، وأنت تعظ الناس  وفي رواية أخرى 

  عمي بف الحسيف  :مف ىذا  قالوا  :قاؿ الحسف   الناس ؟ قاؿ : فمما انصرؼ 
 قاؿ : أىؿ بيت عمـ . فما رئي الحسف بعد ذلؾ يعظ  الناس (56) 

والذي يعتبر مف اىـ واعظـ العمـو االسالمية وقد اىتـ االماـ  (57)وفي الجانب الفايي
مف اتصاؿ كبير بحياة  ول بيذا الجانب بركؿ كبير لما    زيف العابديف

 والمجتمع فااـ بنرر تمؾ العموـ وتوضيحيا لمناس وكاف المرجع الوحيد الذي يرجع الي
العمماء والفاياء في عصرة وكاف مف بيف ابرز العمماء الذيف تتممذوا عمى يد االماـ ىو 

ما رأيت أحدان كاف أفقو مف عمٌي بف الحسيف ككاف مف أفضؿ  الزىري الذي قاؿ  
 .    (58) بيتو كأحسنيـ طاعة أىؿ

قاؿ يوما يا زىري مف أيف جئت . قمت     عمي ابف الحسيف افوعف الزىري 
مف المسجد قاؿ فيـ كنتـ ، قمت تذاكرنا امر الصوـ فاجتمع رأيي ورأي أصحابي انو 
ليس مف الصوـ ريء واجب إال صوـ رير رمضاف ، فااؿ يا زىري ليس كما قمتـ 
الصـو عمى أربعيف وجيا ، فعررة أوجو منيا واجبة كوجوب رير رمضاف وأربعة عررة 

صاحبيا فييا بالخيار اف راء صاـ واف راء أفطر ، وعررة أوجو منيا حراـ ،  اوجيا
وصوـ االذف عمى ثالثة أوجو ، وصوـ التأديب وصـو اإلباحة وصوـ السفر والمرض 

(59). 
نعـ    تعرؼ الصالة   فااؿ أ    وسأؿ رجؿ ألماـ زيف العابديف

ميا حتى بمغ قولو : ما افتتاحيا ، وفرائضيا ، ونواف أعرفيا فسألو عف أفعاليا ، وتروكيا
قاؿ : التكبير ، قاؿ : ما برىانيا ؟ قاؿ : الاراءة ، قاؿ : ما خروعيا ؟ قاؿ : النظر : 

إلى موضع السجود ، قاؿ : ما تحريميا  قاؿ :التكبير ، قاؿ : ما تحميميا ؟ قاؿ : 
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التسميـ قاؿ : ما جوىرىا  قاؿ :التسبيح ، قاؿ : ما رعارىا   قاؿ : التعايب ، قاؿ ما 
ة عمى محمد وآؿ محمد ، قاؿ : ما سبب قبوليا ؟ قاؿ : واليتنا تماميا  قاؿ :الصال
استطاع االماـ اف  يوظؼ جانب العممي في االدعية مف خالؿ  (60)والبراءة مف أعدائنا 

ادعية الصحيفة السجادية  التي وضفت ادعيتيا لتربية االنساف وترريد حركتو الفردية 
عممية والتي تنبئ عف احاطو االماـ واالجتماعية ولكنيا تضمف جممة مف الحاائؽ ال

  .بالحاائؽ العممية ورموخ ماامو العممي
سبحانؾ تعمـ كزف السماكات سبحانؾ تعمـ كزف  (61)وذكر مما جاء في ادعيتو 

االرضيف سبحانؾ تعمـ كزف الشمس كالقمر سبحانؾ تعمـ كزف الظممة كالنكر 
لـ تكف ىذه المفاىيـ والمصطمحات العممية  (62)سبحانؾ تعمـ كزف الفيء كاليكاء

االطعمة ال ىؿ في مطروقة في عصر االماـ كما ارار الى امكانية وجود الجراثيـ 
الميـ كامزج مياىيـ بالكباء كاطعمتيـ بالداء كارىـ بالدىـ بالخسكؼ كالح الثغور 
  (63) بالقذكؼ       عمييا

 :تالمذة االماـ السجاد  
مدرسة التابعيف وىي اوؿ مدرسة اسالمية اقيمت    انترر في عصر االماـ 

المسجد   واتخذ االماـ    في المدينة بعد مدرسة ائمة اىؿ البيت 
عمى العمماء  والنبوي مركزا لمدرستو ومعيدا لو فكاف يماي في بيوه محاضراتو وبحوث

   السجاد       والسموؾ وكاف االماـواالخالؽ والفاياء وقد تناولت عمـ الفاو 
في كؿ جمعو يماي خطابا عاما جامعا لمناس يعظيـ فيو ويزىدىـ في الدنيا ويرغبيـ في 
االخرة وكاف الناس يكتبوف ذلؾ ويدونونو في سجالتيـ وقد احتفى العمماء والفاياء 

السفر لحج بيت اهلل الحراـ  فكاف وال يفارقونو في الحضر او    باإلماـ والاراء
 يمايو اذا اراد الحج لبيت اهلل الحراـ رافاو زىاء الؼ عالـ وقارئ وىـ يسجمف فتاواه وما

 (64)عمييـ مف العموـ والمعارؼ وغرر الحكـ واآلداب 
اما تالمذتو وأصحابو الذيف تخرجوا عمى مدرستو كاف عدد كبيرا جدا واصبحوا مف كبار 

  (65)العمماء الفاياء الذيف نرروا العمـ والمعرقة في جميع انحاء العالـ االسالمي 
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وسعيد بف  (67)وزيد بف عمي (66)اباف ابف تغمب ومف طالبو  نستذكر البعض منيـ
لعموـ والمعرفة مف منابعيا الخالصة الصادقة مف وغيرىـ الكثر ممف تماى ا(68)جبير

وعف جبرائيؿ الوحي فكاف خير   اهلل  إبائو وأجداده عمييـ السالـ عف رسوؿ
ناصح ومعمـ ومؤتمف عمى تمؾ العموـ مف اجؿ الااء الحجة عمى الناس واعادة احياء 

 رابيا مف قبؿ حكاـ بني امية  .السيرة النبوية العطرة بعد التدليس والتضميؿ الذي 
  الجانب السياسي:

فاد كانت قماة ومضطربة اذ خيـ     اما الحياة السياسية في عيد االماـ السجاد
الذعر والخوؼ عمى المجتمع وفادوا جميع الواف االمف واالستارار بسبب تفكؾ المجتمع 
وضيور االزمات السياسية كؿ ىذا كاف بسبب فساد الحكاـ االموييف وتسمطيـ عمى 

  (69)رقاب الناس بالاوة 
ذريتو النجباء فاتموا و    لاد اراد بنو امية الاضاء عمى االسالـ وعمى رسوؿ هلل  

في واقعة الطؼ الدامية ولـ يباى مف الذرية الطاىرة     الرسوؿ  جميع اوالد
وذلؾ بمعجزة مف اهلل عز وجؿ وكانت سياسة الظمـ    سوى االماـ السجاد 

واالستبداد التي انتيجيا االموييف مف دسائس معاوية بف ابي سفياف والذي سعى جادا 
ومحوة مف االذىاف كما ورد في التاريخ انو لما     الرسوؿ االعظـ في دفف اسـ

 (70)قاؿ دفنًا دفنا  اريد اف محمدا رسوؿ اهلل  سمع صوت المؤذف وىو ياوؿ 
لالمة والمجتمع االسالمي     ومف ىنا يأتي دور واىمية قيادة االماـ السجاد

في وقت خال تاريخ االماـ ( 71)في تمؾ الفترة المظممة والحساسة في حكومة بني امية 
لذلؾ نجد اف االماـ يخاطب اىؿ  ومف حروب قد خاضيا بنفس    دالسجا

اييا الناس مف عرفني فاد عرفني ومف لـ يعرفني ومف لـ يعرفني انا عمي بف الكوفة 
وكذلؾ كانت خطبة لتعريؼ اىؿ الراـ لذلؾ كانت منزلة االماـ لـ تعرؼ  (72)الحسيف 

فاألماـ بنى تاريخو وعظمتو عند     االماـ الحسيف  واال بعد استرياد ابي
 المسمميف بنفسة .

اف الخوؼ واالضطراب السياسي الذي كاف يعاصر السنيف االولى مف امامتو حيث 
بطش االموييف واستيتارىـ كاف عامال في اصبحت الريعة تخاؼ عمى نفسيا مف 
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تاميص جيود االماـ وانكماش نراطو خصوصا في التركيز بإمامتو وزعامتو لالمة 
وى بعد النامة الرعبية عمى يزيد واستغالؿ صوكانت الدولة في حالة االنذار الا

 والعراؽ ريعة االماـ اذ كانت ىذه    االماـ المعارضة ليا فكانت المدينة مار
تحت  ىػ61ولـ تكف المدينة في ىذه السنة  ( 73)المناطؽ مف ارد المناطؽ سخونة 

 ةحكـ الوليد بف عتبة بف ابي سفياف بسبب االضطرابات في المدينة واستبداؿ ثالث وال
فخرج اىؿ المدينة في ثورة عمى حكـ ( 74)وكاف اخرىـ عثماف بف محمد بف ابي سفياف

لمخمور فضال  ووررب ووفسا   لألماـ الحسيف  ويزيد بف معاوية بسبب ماتم
عف حاد االموييف عمى االنصار ومف ىنا لـ يتردد اىؿ المدينة في طرد عامؿ يزيد 

  (75)فحاصر اىؿ المدينة بني امية واتباعيـ
في بالرغـ مف الجور الظمـ الذي القاه اال انو    ىنا يأتي دور االماـ السجاد 

لـ يتوانى او يمتنع في االستنجاد بو مف اكثر أعدائو ىو مرواف بف الحكـ في ايواء 
  عائمتو و منح االماف لو  واغضاء عف كؿ ما ارتكبو ىذا العدو بحؽ اؿ البيت 

  مف عبد مناؼ وضؿ  امرأةئة اكما كفؿ االماـ في ىذه الواقعة االليمة اربعم
ينفؽ عمييف حتى خروج جيش مسرؼ مف المدينة ولما بمغ االمر الى يزيد ارسؿ مسمـ 

عمى ثورة اىؿ المدينة فاستباحيا ثالثة اياـ وقتؿ الكثير مف الصحابة (76)عابة  بف
  سوؿ اهلل روقد الذ باب   انو جيء باألماـ زيف العابديف  والتابعيف . يذكر

   مف  فمما راه ارتعد  وىو يدعو فأتي بو الى مسمـ بف عابة وىو مغتاظ عمية
وقاـ لو واقعدة الى جانبو فااؿ لو سمني حوائجؾ  فمـ يسألو في   ىيبة االماـ 

رأيناؾ    فايؿ لعمي بف الحسيف (77)أحد ممف قدـ الى السيؼ إال رفَّعو فيو 
الميـ رب السماكات السبع كما أظممف  قمت ، تحرؾ رفتيؾ فما الذي قمت قاؿ

كاألرضيف السبع كما أقممف كرب العرش العظيـ كرب محمد ك آلة الطاىريف ، أعكذ 
رأيناؾ  (78 )بؾ مف شره كأدرأ بؾ في نحره ، أسألؾ أف تؤتيني خيره كتكفيني شره 

تسب ىذا الغالـ وسمفو فمما أتي بو إليؾ رفعت منزلتو ، قاؿ : ما كاف ذلؾ برأي مني 
السمطة االموية    ولـ يبايع االماـ زيف العابديف (79)ولاد ممئ قمبي منو رعبًا 

في المدينة اي قرار يزيد بف معاوية  ببيعة اىؿ المدينة عمى انيـ عبيد لو، لـ يستثني 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 

266 

و عمي بف عبداهلل بف العباس. أما بالنسبة لألخير     بف الحسيفمنو اال عمي 
 .  ،  ولكف استثنى عمي بف الحسيف  (80)فانو امتنع بأخوالو مف كندة

ضد السمطة وحّوؿ  ةعارمي ةنامو جماىيري   لاد أثار قتؿ االماـ الحسيف  
 وومف الدالئؿ عمي  مظاىر المسرة واالبتياج الى حزف عمؽ وتفكير وقمؽ متزايديف 

فيما  (81)الممؾ بف مرواف بعيد ىذه الفترة قد ادرؾ حجـ التدىور والبوار ايضا: اف عبد
فحينما طمب منو الحجاج قتمو، ليثبت    اذا اقدـ عمى قتؿ عمي بف الحسيف

اف  وبو، او حبًا لو، وانما ىو الخوؼ الذي يساوره عمى ممك ةال رحم.ممكة ابى ذلؾ
ذا ما ُعرضت البيعة بررطيا االستعبادي عمى االماـ عم  بف الحسيف  ييزوؿ. وا 

   فانو مف الممكف جدًا اف يستمر عمى نيجو بمنطاو الرافض، واف معنى الرفض
وىؿ يعنی ىذا ااّل اف صوره مف صور النامة العارمة  .ىنا اف يتضرج بدمائو الزكية

لعمؽ االستراتيجي لممعارضة السياسية والثورية، ضد الممارسات الامعية، ستدخؿ في ا
 . (82)وتزلزؿ اعمده الكياف الحاكـ 

ثـ توالت الثورات والحركات ضد الحكاـ االموييف بعد ىالؾ يزيد بف معاوية ومف بينيا 
    الخزاعي بعد ريادة اإلماـ الحسيف دحركة التوابيف  بايادة سميماف بف صر 

فمـ يغيثوه،    حيث أف الريعة بالكوفة تالقوا بالتالـؤ والتنادـ حيف قتؿ الحسيف 
ورأوا أنيـ قد أخطأوا خطأ كبيرا، بدعاء الحسيف اياىـ ، ولـ يجيبوه، ولماتمو إلی جانبيـ 
فمـ ينصروه، ورأوا أنيـ ال يغسؿ عنيـ ذلؾ الجـر إال قتؿ مف قتمو، أو الاتؿ فيو  وكاف 

           الرئيسي ىو طمب التوبة مف اهلل لتاصيرىـ في نصرة اإلماـ  التوابيف حركةىدفو 
وقد ظمت تعمؿ في السر خالؿ مدة طويمة مف الزمف، حتى تجمعت   الحسيف

ليا قوات كافية انطمات باتجاه الراـ لتحايؽ ىدفيا في الاضاء عمى الحكـ األموي ولاد 
مريعة، حيث استريد في المعركة قادة الحركة انتيت حركة التوابيف بفاجعة أخري ل

 قبؿ مف قوبمت ال انيا حركة التوابيف ولكف بالرغـ مف المأساة التي القتياوأغمب أفرادىا 
  االماـ زيف العابديف   معرفة عدـ المستبعد مف إذ بالابوؿ الوسط الريعي قاطبة

   ،منو يفيـ محدد عممي بموقؼ أو ال يرير بكممة ، أف المستبعد ومف بنراطيـ 
 يكرؼ فيذا حركة التوابيف، مع تجاوبت قد الريعة أف اذ ليا، رده أو تمؾ الحركة، قبولو
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ف    السجاد  اإلماـ قبؿ مف موافاة وجود عف  ىذا فينص  يصمنا لـ وا 
  (83)الينا  لوصؿ الحركةريء ضد االماـ مف  صدر لو إذ المجاؿ،

مف ثورة المختار بالرغـ مف الظروؼ السياسية الصعبة    اما موقؼ االماـ
مف الاتؿ والترىيب التي انتيجتيا الدولة االموية جعمت   االماـ التي عاريا 

االماـ يتجنب المواجية السياسية بركؿ مبارر مع االموييف فاف المواجو تودي الى 
المزيد مف الاتؿ واالختالؼ وتفكؾ المجتمع ليس فاط في مكة والمدينة وانما الكوفة 

بالمختار في الكوفة لكننا  ايضا اذا  فال نجد نصا صريحا يدعو اتباعو الى االلتحاؽ
   (84)نستدؿ مف خالؿ روايات اىؿ البيت مف االماـ الباقر والصادؽ 

يػػػذكر عنػػػدما بعػػػث بػػػرأس عبيػػػد اهلل بػػػف زيػػػػاد وعمػػػر بػػػف سػػػعد الػػػى االمػػػاـ عمػػػي بػػػػف   
الحمد اهلل الذم ادرؾ لي ثأرم مف عػدكم سجد ركرا اهلل تعالى وقاؿ   الحسيف

ال تسػبكا المختػار فانػة قاتػؿ وروى عػف االمػاـ البػاقر قػاؿ  (85)جزا اهلل المختار خيرا
دخمنػا  وعف عبػد اهلل بػف رػريؾ قػاؿ   قتمتنا كطمب ثأرنا كقسـ فينا الماؿ عمى العسرة

يـك النحػر كىػك متكػق كقػد أرسػؿ إلػى الحػالؽ ، فقعػدت     عمى أبي جعفػر
 :بيف يديو إذ دخؿ عميو شيخ مف أىؿ الككفػة ، فتنػاكؿ يػده ليقبميػا فمنعػو ، ثػـ قػاؿ 

أنػػا أبػػك محمػػد الحكػػـ ابػػف المختػػار بػػف أبػػي عبيػػدة الثقفػػي ، ككػػاف  :مػػف أنػػت ؟ فقػػاؿ 
ده فػي حجػره بعػػد متباعػدا مػف أبػي جعفػر عميػو السػالـ ، فمػد يػػده إليػو حتػى كػاد يقعػ

أصػػمحؾ اهلل إف النػػاس قػػد أكثػػركا فػػي أبػػي كقػػالكا ، كالقػػكؿ كاهلل  :منعػػو يػػده  ثػػـ قػػاؿ 
قكلؾ قاؿ  كأم شق يقكلكف  قاؿ : يقكلكف كذاب ، كال تأمرني بشيء إال قبمتػو .فقػاؿ 
: سبحاف اهلل  أخبرني أبي كاهلل أف مير أمي كاف ممػا بعػث بػو المختػار ، أك لػـ يػبف 

أبػاؾ رحػـ اهلل أبػاؾ ، مػا تػرؾ لنػا حقػا  ؿ قاتمينػا  كطمػب بػدمائنا فرحمػو اهلل دكرنا كقت
   (86) عند أحد إال طمبو ، قتؿ قتمتنا ، كطمب بدمائنا

ومعيـ محمد بف الحنفية    وروى اف وفدا قد جاء الى االماـ عمي بف الحسيف
يا عـ لك أف ليأخذوا راي االماـ في حركة المختار فمما دخموا عميو وأخبره الخبر فااؿ 

عبدا زنجيا تعصب لنا أىؿ البيت لكجب عمى الناس مؤازرتو كقد كليتؾ ىذا االمر 
اف كؿ ما تـ ذكرة مف روايات واحاديث عف االماـ السجاد   (87) فاصنع ما شئت
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يدؿ عمى اف ىناؾ تأييد واضح وصريح لثورة المختار مرابو    واىؿ البيت 
لتأييده لثورة التوابيف التي سباتيا بالرغـ مف اف ثورة المختار قد رابيا الكثير مف اآلراء 

ذكرنا روايات عف اىؿ البيت  وقدبيف مؤيد ورافض ليذه الثورة وموقؼ المختار منيا 
 .تدؿ وبركؿ جمي عمى تأييد ليذه الثورة بدوافعيا العامة

مع المموؾ    اف طبيعة العالقات السياسية التي قاـ بيا االماـ السجاد 
االموييف والوالة كانت قائمة عمى اساس السمـ والميادنة وعدـ المواجية , فكاف االماـ 

   يساوـ او يداىف في ديف اهلل ورريعتو بالرغـ مف موقؼ حازما حكيما فمـ
 وقاؿ عنكمرواف بف الحكـ واؿ بيتة     اهلل  وؿبعض الوالة مف العداء لرس

 . (88) ىك الكزغ ابف الكزغ الممعكف ابف الممعكفالرسوؿ
استطاع االماـ اف يميف موقفيـ تجاه الى البيت وبني ىارـ بركؿ عاـ منيـ مرواف بف  

وقد تجسد موقؼ االماـ    الذي عرؼ بعدائو لإلسالـ ولرسوؿ اهلل  الحكـ
إف لي رحما كحرمي تككف مع حرمؾ فقاؿ السجاد عندما طمب مرواف بف الحكـ  قاؿ 
 ثماف بف عفاف كحرمو إلى عمي بف الحسيف: افعؿ فبعث بامرأتو كىي عائشة ابنة ع

  فخرج عمي     بحرمو كحـر مركاف إلى ينبع ، كقيؿ : بؿ أرسؿ
 .(89) حـر مركاف كأرسؿ معيـ ابنو عبد اهلل إلى الطائؼ

مع مرواف بف الحكـ    مما تادـ يتضح اف طبيعة عالقة االماـ السجادو  
تتضح مف خالؿ معرفة اخالقيـ التي نرا بيا االماـ وكيؼ ال وىو مف اؿ بيت قد 

اعدائيـ كما عاصر االماـ السجاد عبد الممؾ  عفعرفوا بالعمـ والتاوى والصفح حتى 
  بف مرواف اثناء امامتو فاد اخذت ىذه العالقة اركاال متعددة وري عف االماـ الباقر 

 ؿ : كاف عبد الممؾ يطوؼ بالبيت ، وعمي بف الحسيف يطوؼ بيف يديو أنو قا
طوؿ بيف أيدينا وال يمتفت إليو ولـ يكف عبد الممؾ يعرفو بوجيو فااؿ : مف ىذا الذي ي

فجمس مكانو ، وقاؿ  ردوه إلي .    الحسيفىذا عمي بف  وال يمتفت إلينا فايؿ
فردوه ، فااؿ لو   يا عمي بف الحسيف إني لست قاتؿ أبيؾ   فما يمنعؾ مف المصير 

إف قاتؿ أبي أفسد بما فعمو دنياه عميو  إلي فااؿ عمي بف الحسيف عمييما السالـ  
كأفسد أبي عميو بذلؾ آخرتو ، فإف أحببت أف تككف كيك ، فكف . فقاؿ : كال كلكف 
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صر إلينا لتناؿ مف دنيانا   فجمس زيف العابديف ، كبسط رداه كقاؿ : الميـ أره حرمة 
أكليائؾ عندؾ .فإذا إزاره مممؤة دررا يكاد شعاعيا يخطؼ األبصار ، فقاؿ لو   مف 

 فييا ثـ قاؿ :الميـ خذىا فال حاجة لي  حرمتو عند ربو يحتاج إلى دنياؾ يككف ىذا 
 .(90)  

ومف المواقؼ االخرى لعبد الممؾ بف مرواف بمغ عبد الممؾ اف سيؼ رسوؿ اهلل عند زيف 
العابديف فبعث يستوىبو منو ويسألو الحاجة فأبى عميو فكتب إليو عبد الممؾ ييدده وانو 

اما بعد فاف اهلل ضمف لممتقيف  ياطع رزقو مف بيت الماؿ . فأجابو عميو السالـ 
اى اهلل ال حية  الرزؽ مف حيث ال يحتسبكف كقاؿ جؿ ذكرهالمخرج مف حيث يكرىكف ك 

 .  (91 )فانظر أينا أكلى بيذه اآلية  كل خىاى كفىر
وفي حادثة اخرى ذكرىا ابف رياب الزىري قاؿ : ريدت عمّي بف الحسيف يوـ حممو   

إلى عبد الممؾ بف مرواف مف المدينة إلى الراـ ، فأثامو حديدًا ، ووّكؿ بو حّفاظًا في 
عّدة وجمع ، فاستأذنتيـ في التسميـ عميو والتوديع لو فأذنوا لي ، فدخمت عميو وىو في 

يو والغّؿ في يديو ، فبكيت وقمت : وددت أّني مكانؾ وأنت سالـ . قّبة والايود في رجم
فااؿ : يا زىري أو تظّف ىذا مّما ترى عميَّ وفي عناي يكربني  أما لو رئت ما كاف 
فإّنو إف بمغ منؾ ومف أمثالؾ ليذكرني عذاب اهلل ، ثـ أخرج يديو مف الغّؿ ورجميو مف 

مى ذا ميميف مف المدينة .قاؿ : فما لبثت إاّل الايد ، ثـ قاؿ : يا زىري ال جزت معيـ ع
أربع لياؿ حتى قدـ الموكموف بو يطمبونو بالمدينة ، قاؿ : فمّما وجدوه . فكنت فيمف 
سأليـ عنو ، فااؿ لي بعضيـ : إّنا نراه متبوعًا ، إّنو لنازؿ ونحف حولو ال نناـ لنرصده 

ه .وذكر الزىري : وقدمت بعد ذلؾ ، إذ أصبحنا نفتاده فما وجدنا بيف محمميو إاّل حديد
عمى عبد الممؾ ، فسألني عف عمّي بف الحسيف فأخبرتو ، فااؿ : إّنو قد جاء في يـو 
َفَاَده األعواف ، فدخؿ عمّي فااؿ : ما أنا وأنت ، فامت : أقـ عندي ، قاؿ : ال ُأحّب ، 

 (92)منو خيفة  قمبيثـ خرج فو اهلل لاد امتأل 
البيت عمييـ السالـ وكاف يسب  إلؿالممؾ وكاف رديد العداء  ثـ تولى الوليد بف عبد

العنكا عمي  عمى المنابر وكاف ياوؿ   امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب 
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   حتى بمغ بو العداء لألماـ السجاد  (93 )بف أبي طالب فإنو لص بف لص
 ورغبتو في االنتااـ منة    مبمغا انو ال راحة بو بوجود االماـ زيف العابديف

وقوة الجموع المؤمنة    في دار الدنيا بعد تصاعد قوة انصار االماـ السجاد 
حّج ىراـ بف عبد الممؾ في خالفة  عندماوخصوصا  (94)امتالء الوليد غضبا وحادا

فكاف   ف الحسيف الوليد فكاف إذا أراد اسِتالـ الَحَجر ُزوِحـ عميو ، وحّج عميُّ ب
إذا دنا مف الَحَجر َيفُرُؽ عنو الّناس إجالاًل لو ، فَوجـ لذلؾ ِىراـ وقاؿ : َمف ىذا ؟ فما 

 أعرفو ؟ وكاف الفرزدؽ واقفًا فأقبَؿ عمى ِىراـ فااؿ :
 

طأىتىوي * كىاٍلبىٍيتي يىعًرفيوي كالًحؿُّ كىالح ـي ػػػػػػى ىىذا الًَّذم تىعًرؼي البىطحاءي كى  رى
يًر ًعباًد اهلًل كيمٌ  ىىذا ـي ػػػػػػػػً ابفي خى  ًيـً * ىىذا التًَّقيُّ النًَّقيُّ الٌطاًىري العىمى

 ًيي الكىرـي ػػػػػػػػػيا * إلىى مىكًرـً ىىذا يىٍنتى ػػػػػػػػػػػػػػإذا رىأٍتوي قيٍريشه قاؿ قاًئمي 
ًطيـً إذا ما جػػػػػػػػػػػيكادي ييٍمًسكيوي ًعرف ًتًو * ريكفي الحى ـي افى راحى  اءى يىٍستىًم

بً  وي عى رافه ريحي ٍيزى ـي ػػػػػػػفي كفًِّو خى  ؽه * ًمٍف كىؼِّ أٍركىعى في عٍرنينًو شىمى
ى ًمٍف             ييٍغضى ياءن كى ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيابىًتو * فىممٍغًضي حى ـي إاٌل ًحٍيفى يىٍبتىًس  ا ييكمَّ

ـي فىمىٍيسى قىٍكليؾى " مىٍف ىذىا " ؟ ًبضاًئرًًه   * العيٍربي تىٍعًرؼي مىٍف أنىكىرىتى كىالعىجى
ويبدوا اف ىذا االمر قد يزعج اي الحاكـ سياسي الذي ال يتحمؿ مثؿ ىكذا مواقؼ التي 
تحط مف كرامة رجؿ الدولة وخاصة رجاؿ البالط وفي مثؿ ىذه الضورة ولذلؾ فاف 

اذا كيؼ ال يكوف  االموييف قد سجنوا الفرزدؽ عمى ىذا الرعر واعتبروه اىانة لمنظاـ
عمؿ االماـ السجاد استفزازا سياسياً عندما سارع الى  االتصاؿ بالفرزدؽ ىوه في 
السجف ووصمة بريء مف الماؿ مكافاة لموقفة السياسي ىذا ويبدوا اف اعالف الدعـ 
العمني مف الفرزدؽ ال يمكف أغفالو عف سجؿ االعماؿ السياسية التي قاـ بيا االماـ 

ويبدو اف ىذه االعماؿ وغيرىا قد  جعمت مف الوليد بف عبد الممؾ اف   السجاد 
 . (95)يدس السـ لألماـ السجاد 
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 الجانب االجتماعي .
اف مف اىـ اىداؼ االئمة اصالح المجتمع بتربيتو عمى التعاليـ االليية وتخريج جيؿ 

ى ليكونوا المجتمع رربوا الايـ واالخالؽ النبيمة مف ائمة اليد إلصالحمف المؤمنيف 
  وكاف االماـ زيف العابديف   (96)عونا ليـ عمى فعؿ الخير وتعميمة  لألخريف 

 قاـ بدور بارز ومميز في اداء ىذه الميمة في كثير مف االوقات واف بروزىا في
قاـ بمعالجتيا بأسموب    كاف واضحا ومكثفا كما اف االماـ السجاد  هعصر 

  :. خاص ومف اىـ ىذه المراكؿ ىي
 العصبية كالعنصرية 

اف االموييف بعد قبضتيـ عمى الحكـ اعتمدوا عمى سياسة التفرقة العنصرية بف طوائؼ 
االمـ والعصبية الابمية بيف مختمؼ طبااتيا محاوليف تفتيت المجتمع االسالمي بركؿ 

 عاـ وتاطيع اواصر الوحدة بيف افراد االمة االسالمية  
فمـ يكف الحكـ االموي حكما اسالميا يساوى فيو بيف الناس ويكافأ فيو المحسف سواء 

عمى حساب كاف عربيا او مف الموالي وانما كاف الحكـ عربيًا والحكاـ فيو خدمة لمعرب 
  (97). الموالي

ال يفخر احدي عمى لاد وقؼ االماـ السجاد موقؼ حاـز تجاه ىذا االمر فكاف ياوؿ 
  (98)عبيد كالمكلى كاحد احدو  فإنكـ

وكاف االماـ يحث أصحابو وموالية عمى المواساة فيما بينيـ واالحساف الى االخريف ال 
. قاؿ االماـ زيف  (99)اف ذلؾ خير ضماف لوحدتيـ واجماع كممتيـ وفي ىذا الرأف 

مف قضى ألخيو حاجة  ، قضى اهلل لو بيا مائة حاجة العابديف عميو السالـ 
إحداىف الجنة  . كمف نفس عف مؤمف كربة ، نفس اهلل عنو كرب القيامة ، بالغا ما 
بمغت . كمف اعانو عمى ظالـ لو ، اعانو اهلل عمى إجازة الصراط ، عند دحض األقداـ 

كإدخاؿ ذلؾ  ، كمف سعى لو في حاجتو ، حتى قضاىا لو ، فسر بقضائيا ، فكاف
. كمف سقاه مف ظمأ سقاه اهلل مف رحيؽ المختـك    السركر عمى رسكؿ اهلل 

، كمف أطعمو مف جكع ، أطعمو اهلل مف ثمار الجنة ، كمف كساه مف عرم ، كساه 
اهلل مف إستبرؽ كحرير ، كمف كساه مف غير عرم ، لـ يزؿ في ضماف اهلل ما داـ 
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أخدمو أخاه المؤمف ما ىنا بمينة   كيشد بو عمى المكسك مف الثكب سمؾ ، كمف 
عضده  ، أخدمو اهلل مف الكلداف المخمديف كأسكنو مع أكليائو الطاىريف ، كمف حممو 
مف رحمو ، بعثو اهلل يـك القيامة ، عمى ناقة مف نكؽ الجنة ، يباىي بو المالئكة ، 

ت . كمف زكجو كمف كفنو عند مكتو ، فكأنما كساه مف يـك كلدتو أمو إلى يـك يمك 
زكجة يأنس بيا كيسكف إلييا ، آنسو اهلل في قبره بصكرة أحب أىمو إليو ، كمف 
عاده عند مرضو حفتو المالئكة تدعك لو حتى ينصرؼ ، كتقكؿ طبت كطابت لؾ 

في المكاساة كضماف كتكاتؼ    كقاؿ  االماـ السجاد ( ََُ) .....الجنة 
معاشر شيعتنا أما الجنة فمف تفكتكـ سريعا كاف أك بطيئا ،   ككحدة المسمميف 

كلكف تنافسكا في الدرجات ، كاعممكا أف أرفعكـ درجات كأحسنكـ قصكرا كدكرا كأبنية 
أحسنكـ فييا إيجابا ال خكانو المؤمنيف ، كأكثرىـ مكاساة  لفقرائيـ ، إف اهلل عز كجؿ 

أخاه المؤمف الفقير بأكثر مف مسير ليقرب الكاحد منكـ إلى الجنة بكممة يكمـ بيا 
ف كاف مف المعذبيف بالنار فال تحتقركا االحساف إلى  مائة ألؼ عاـ في سنة بقدمو كا 

   (101.)  غيره  تعالى حيث ال يقـك مقاـ ذلؾ شقإخكانكـ ، فسكؼ ينفعكـ اهلل

 معالجة مشكمو الفقر بشكؿ عاـ .
فػي الثػراء فكانػت  ةقع والطباية الفاحردكاف المجتمع آنذاؾ يعيش في حالة مف الفار الم

بػػار النػػػاس عمػػى اتبػػػاع ىػػذه السياسػػة التػػػي اتبعيػػا االمػػوييف فػػػي خضػػوع النػػػاس ليػػـ واج
 . سياستيـ

وال ريػػػػب اف رفػػػػع المسػػػػتوى المعيرػػػػي لػػػػدى افػػػػراد االمػػػػة وىػػػػو واحػػػػد مػػػػف اىػػػػـ االىػػػػداؼ 
ابػديف يػزاوؿ المرسومة ألي محاولػة ثوريػة او عمػؿ اصػالحي .  لاػد كػاف االمػاـ زيػف الع

عممية تمويف الناس وانتراليـ مف الفار خاصة عوائػؿ الرػيداء والمنكػوبيف مػف الحػروب 
   (102)تامة فكاف يعوؿ عدد كبير مف بيوت فاراء المدينة  ةوبسري

يحمػؿ الخبػز بالميػؿ عمػى     فعف أبي حمزة الثمػالي قػاؿ كػاّف عمػّي بػف الحسػيف
إٌف الصػػدقة فػػي سػػكاد الميػػؿ تطفػػق  ظيػػره يتبػػع بػػو المسػػاكيف فػػي الظممػػة ، وياػػوؿ  

 .(103) الربٌ  غضب
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كاف ناس مف أىؿ المدينة يعيروف ال يدروف مف أيف كاف وعف محمد بف إسحاؽ قاؿ 
    وكاف معاريـ فمما مات عمي بف الحسيف فادوا ما كانوا يؤتوف بو بالميؿ

وقاؿ أىؿ المدينة : ما فادنا صدقة السر  (104)يجعؿ معو جرابا فيو خبز فيتصدؽ بو 
  (105.) حتى مات عمي بف الحسيف 

ف كاف اسموبًا فرديًا قد ال يعالج كؿ الوضع   واف ىذا االسموب في معالجة الفار ، وا 
االجتماعي. إال انو يعدُّ مصداقا لمنيج اإلسالـ في ضرورة معالجة مركمة الفار عالجا 

ولو كانت (106)لككاف الفقر رجال لقتمتو   قاؿ اإلماـ عمي  اذدينيا رامال . 
المركمة بما اليميـ اهلل بو مف كـر وعمـ وتاوى وتعفؼ عما في أيدييـ مبسوطة لعالجوا 

    ايدي الناس فكانوا يؤثروف عمى انفسيـ ولو كانت بيـ خصاصة وكانوا
وَيُطْعِوُىى وكيؼ ال وقد نزؿ بيـ قولة تعالى   : (107)يتحسسوف إلالـ الناس ومعاناتيـ 

ا ِنًّوَا ًططْعِوُكطن لِىَجْه اللّه ال ًطزنيد هِنكطن جَََاء وَال شُكطىرا  ِن ىّ ًَََا  هِي رَتناا يىَها الطّعَام عَلَى حُثّه هِسْكِينا وَيَتِيوا وَأَسِري

  (108)عَثُىسا  قَوْطَزنيزا
                 اذ دخؿ يحاوؿ حؿ المراكؿ برتى الطرؽ     واسموب اخر يدؿ عمى اف االماـ

 عمى محمد بف أسامة بف زيد   فجعؿ محمد يبكي ، فااؿ لو عمي   االماـ 
   ، ما شأنؾ ؟ قاؿ : ديف ، فقاؿ : كـ ىك ؟ فقاؿ : خمسة عشر ألؼ دينار

 .(109)  ىك عمي فالتزمو عنو  الحسيف  فقاؿ عمي بف
 وقد ضرب االماـ اروع االمثمة في ىذه الحياة  التي يسعى االنساف الى التربث بيا

يركو إليو حالو مف الفار والفاقة     ويذكر جاء رجؿ إلى عمي بف الحسيف 
مسكيف ابف آدـ لو في كؿ يـك ثالث مصائب ال يعتبر بكاحدة منيف كلك  فااؿ 

اعتبر ليانت عميو المصائب كأمر الدنيا فأما المصيبة األكلى فاليـك الذم ينقص مف 
ف نالو نقصاف في مالو اغتـ بو ، كالدرىـ يخمؼ عنو كالعمر ال يرده ،  عمره قاؿ : كا 

ف كاف حراما " عكقب عميو  كالثانية أنو يستكفي رزقو فإف كاف حالال " حكسب عميو كا 
ي إال كقد مس، قاؿ : كالثالثة أعظـ مف ذلؾ ، قيؿ : كما ىي ؟ قاؿ : ما مف يـك ، يي 
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بر ما يككف ابف دنى مف اآلخرة ، رحمة ال يدرم عمى الجنة أـ عمى النار كقاؿ : أك
 (110)آدـ اليـك الذم يمد مف أمو 

 الحقكؽ كالكاجبات في المجتمع
 ينسى او يتناسى الذي الوقت يف بيا مطالباً  الحاوؽ الىالمجتمع  ييفوما غالباً 

 الناس اولى إف.جنسو ابناء تجاه أو رسالتو تجاه بيا الاياـ والتي يتعيف عمي الواجبات
 عبر عالواق ولكف االمـ، ةقاد ىـ زماف ومكاف، في كؿالحاوؽ  عمى الواجبات بتاديـ
خير  وال لممجتمعة وقدو  َاب اف الاائد .اكثر االحياف فيالحاياة  ىذه خالؼ   التأريخ

 ولذا كاف .والريوات االنانيةتاودىا ةقدو  في وال ابنائو في سبيؿ يضحي ال َاب في
 رساليًا متفانيا في سبيؿ وقائداً  ىادياً  ِاماما باعتباره    االماـ عمي بف الحسيف 

 تمؾ الماسي قمبو تحزف كانتلاد .الخاصة مصمحتو عمى العامة مصمحتيا مادِّماً  ةاالم
 النازفة فيالجراح  لتضميدجاىدًا  فكاف يسعى وَافراداً  جماعات باألمو تحؿّ  التي الدامية
 ِازاءىا يستطيع التي ال الحاالت تمؾ تؤلمو كانت وكـ .المستضعفيف والمحروميف قموب
 ولما ثايؿ ديف وعمي رجؿ جاءه أنو روي ولاد .لمجراح بمسماً  او جبرًا لمكسور، يكوف اف

 اف اال منو المسكيف لـ يكف عف في تمؾ الساعة الفار كابوس رفع االماـ لـ يستطع
 واذا  الدنيا ضعيؼ أنيكتو انتراؿ يستطيع ال َاف قمبو في تحزّ  االلـ وحربو ينفجر باكيا

  (111)تألمو   كاف
اىؿ البيت عمييـ السالـ  اتجاهاالجتماعي  هدور    وقد مارس االماـ السجاد 

فانيـ الدائرة االولى التي  وىـ اىؿ بيت لإلمامةرمز اىؿ بيت النبوة والمتصدي  باعتباره
اصابيا الضرر وخاصة الذيف تضرر في يوـ كربالء حيث صفتيـ االيادي االموية 
التصفية الجسدية وكذلؾ الحصار االقتصادي الذي ضرب عمييـ االموييف فكاف مف 

يتمكف عمية فكاف  ويادـ ليـ ما قاربو  ا السجاد    الطبيعي اف يتفاد االماـ
 عمى اليدايا والحاوؽ فكاف ينفايا عمييـ وخاصة ابناء عايؿ حيث بنياالماـ يحصؿ 

 وكاف االماـ  (112)دورىـ التي ىدمت والبيوت المتيالكة منيا ويزوج ابنائيـ وبناتيـ 
    .يواصؿ مع بعض أقاربو بالسر فكاف لو ابف عـ يأتيو بالميؿ متنكرا

فيناكلو شيئا مف الدنانير فيقكؿ لكف عمي بف الحسيف ال يكاصمني ال جزاه اهلل عنى 
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خيرا فيسمع ذلؾ كيتحممو كيصبر عميو كال يعرفو بنفسو فمما مات عمي بف الحسيف 
 .  (113)عميو السالـ فقدىا فحينئذ عمـ أنو ىك كاف فجاء إلى قبره كبكى عميو 

لو اىتماـ خاص بأصحابو والماربيف منو مف اىؿ العمـ    كما اف االماـ 
والديف والعبادة حيث تصيبيـ مراكؿ الحياة وىـ صابروف حامدوف عمى والئيـ 

ياوؿ  (114)واعتاادىـ فيتحرؾ االماـ لحؿ مراكميـ مف الحاجة الى الماؿ لتمريو امورىـ 
خدـ أبو خالد الكابمي ، عمي بف الحسيف عمييما السالـ برىة مف    الباقر

الزماف ، ثـ ركا ردة روقو إلى والديو ، وسألو االذف في الخروج إلييما فكاف اليممؾ 
زيارة والدية ، فااؿ لو عمي بف الحسيف عميو السالـ : يا كنكر إنو يادـ لالماؿ الكافي 

اه وماؿ ، ومعو ابنة لو قد أصابيا عارض مف عمينا غدا رجؿ مف أىؿ الراـ لو قدر وج
الجف ، وىو يطمب معالجا يعالجيا ، ويبذؿ في ذلؾ مالو ، فإذا قدـ فصر إليو أوؿ 
الناس ، وقؿ لو : " أنا أعالج ابنتؾ بعررة آالؼ درىـ " فإنو يطمئف إلى قولؾ ، و ذلؾ 

و أبو خالد : أنا .فمما كاف مف الغد قدـ الرامي ومعو ابنتو وطمب معالجا .فااؿ ل
أعالجيا عمى أف تعطيني عررة آالؼ   درىـ  عمى أف ال يعود إلييا أبدا . فضمف 
أبوىا لو ذلؾ .فااؿ أبو خالد لعمي بف الحسيف عميو السالـ ، فااؿ عميو السالـ : يا 

قاؿ : قد ألزمتو الماؿ . قاؿ : فانطمؽ ، فخذ بإذف الجارية اليسرى   خالد إنو سيغدر بؾ
: " يا خبيث ياوؿ لؾ عمي بف الحسيف : أخرج مف بدف ىذه الجارية ، وال تعد وقاؿ 

وأفاقت الجارية مف جنونيا ، وطالبو بالماؿ   إلييا " .ففعؿ كما أمره ، فخرج عنيا
يا أبا خالد ألـ أقؿ لؾ أنو  : فااؿ لو  فدافعو فرجع إلى عمي بف الحسيف عميو السالـ

يغدر  ولكف سيعود إلييا غدا ، فإذا أتاؾ فاؿ إنما عاد  إلييا  ألنؾ لـ تؼ بما ضمنت 
لي ، فإف وضعت عررة آالؼ درىـ عمى يد عمي بف الحسيف عميو السالـ عالجتيا 
عمى أف ال يعود إلييا أبدا .فمما كاف بعد ذلؾ أصابيا مف الجف عارض ، فأتى أبوىا 

لى أبي خالد ، فااؿ لو أبو خالد : ضع الماؿ عمى يد عمي بف الحسيف عميو السالـ إ
 فإني أعالجيا عمى أف ال يعود إلييا أبدا .فوضع الماؿ عمى يدي عمي بف الحسيف

   إف عدت  :وذىب أبو خالد إلى الجارية وقاؿ في أذنيا كما قاؿ أوال ثـ قاؿ
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قت الجارية ولـ يعد إلييا ، فأخذ أبو خالد الماؿ وأذف إلييا أحرقتؾ بنار اهلل . فخرج وأفا
   (.115)لو في الخروج إلى والديو  

   : الرؽ
ازداد عدد الرؽ بركؿ كبير عمى اثر الفتوحات الواسعة في الارف االوؿ اليجري في 

استغموا الرؽ لمصالحيـ الرخصية  حيثمجتمع المسمميف وخاصة في العصر االموي 
كخدمة لمبالط والتمذذ بالرغبات الجنسية واالستيالد وخاصة في عيد عبد الممؾ بف 

مف أراد أف يتخذ جارية لمتمذذ فميتخذىا مرواف الذي قاليا بركؿ واضح وصريح 
بربرية ، كمف أراد أف يتخذىا لمكلد فميتخذىا فارسية ، كمف أراد أف يتخذىا لمخدمة 

وبذلؾ ابتعدوا عف كؿ البعد عف التعامؿ االنساني واالسالمي  (116)فميتخذىا ركمية 
 (117)لمرقيؽ 

العائمي الذي يعيروف بو اذ انيـ ممموكوف لصاحب العائمة  بالجووكاف العبيد يتأثروف 
ويفادوف الحرية والادرة عمى الرفض حيث اف كفاءة الرجؿ وقوتو تدفع بيـ الى مواقع 

لجماؿ والصوت والميارات المنزلية كانت تركؿ عامال ميما في اف تأخذ ميمة كما اف ا
تادـ ىو خارج عف  الجارية موقعا ميما في لدى العائالت المترفة وبذلؾ اف كؿ ما

 واو عرق جنسوالمنظومة الايمية االسالمية  لإلنساف بغض النضر عف لوف بررتو او 
الحاالت بصورة ايجابية  همع ىذدور كبير في التعامؿ      لذلؾ كاف االماـ

حيث اقتنى منيـ الكثير واحسف التصرؼ معيـ حتى يرعر المرء اف االماـ كاف عنده 
تربيتيـ عمى تعاليـ الديف االسالمي ويعتايـ بعد ذلؾ وكاف سعي االماـ و   إليوائيـدار 

يعتايـ  مف ذلؾ ىو االجر والثواب والتارب الى اهلل تعالى فكاف يرترييـ قبؿ الحج ومف
 (118) تفي عرفا

بالرفؽ والعطؼ والحناف مع العبيد وكاف يعامميـ كأبنائو      وقد سار االماـ 
الفؽ مالـ يجدوا في كنؼ ابائيـ حتى انو لـ يعاقب امة وال عبدا اذا  ووقد وجوا في كنف

فدعا  مرتيف  لو ممموؾ   (119) زيف العابديف     اقترؼ ذنبًا  فاد كاف االماـ
فمـ يجبو ثـ أجابو في الثالث فقاؿ لو يا بني أما سمعت صكتي قاؿ بمى قاؿ فما لؾ 

   (120) لـ تجبني قاؿ أمنتؾ قاؿ الحمد هلل الذم جعؿ مممككي يأمنني
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كما نرى في جانب اخر مدى العفو والسماح الذي تحمى بو االماـ في اصعب الظروؼ 
كاف عند عمي بف ر متعمد في فعمة وادقيا في فاد احد أبنائو عمى يد خادمة وىو غي

حسيف قوـ فاستعجؿ خادـ لو برواء كاف في التنور فأقبؿ بو الخادـ مسرعا وساط 
السفود مف يده عمى بني لعمي أسفؿ الدرجة فأصاب رأسو فاتمو فوثب عمي فمما رآه قاؿ 

  (121)لمغالـ إنؾ حر إنؾ لـ تعمده وأخذ في جياز ابنو  
ف يمغى تمؾ االعراؼ والطباية المايتة أ  ا اـ السجاد وفي جانب اخر اراد االم

في التعامؿ مع االماء  واف يظير االسالـ المحمدي الذي اكد عمى الغاء التمايز 
الناس     محمد            وؿ الرسوؿ الكريـ الطباي في المجتمع كا

منيا  (122)سكاسية كأسناف المشط ال فضؿ لعربي عمى عجمي إنما الفضؿ بالتقكل
كاف لعبد الممؾ بف وعبد الممؾ بف مرواف   بيف االماـ السجاد  ثما حد

ف عمي بف الحسيف   مرواف عيف بالمدينة يكتب إليو بأخبار ما يحدث فييا وا 
 أعتؽ جارية ثـ تزوجيا فكتب العيف إلى عبد الممؾ ، فكتب عبد الممؾ إلى عمي بف

ما بعد فاد بمغني تزويجؾ موالتؾ وقد عممت أنو كاف في أكفائؾ أ  الحسيف 
مف قريش مف تمجد بو في الصير وتستنجبو في الولد فال لنفسؾ نظرت وال عمى ولدؾ 

أما بعد فقد بمغني كتابؾ    أبايت والسالـ فكتب إليو عمي بف الحسيف 
جد بو في الصير تعنفني بتزكيجي مكالتي كتزعـ أنو كاف في نساء قريش مف أتم

مرتقا في     اهلل              كاستنجبو في الكلد كأنو ليس فكؽ رسكؿ 
نما كانت ممؾ يميني خرجت متي أراد اهلل عز كجؿ مني  مجد كال مستزاد في كـر كا 

عمى سنة كمف كاف زكيا في ديف اهلل فميس يخؿ  بأمر ألتمس بو ثكابو ثـ ارتجعتيا
بو شيء مف أمره كقد رفع اهلل باإلسالـ الخسيسة كتمـ بو النقيصة كأذىب المـؤ فال 

الكتاب رمى بو إلى ابنو  أمسمـ إنما المـؤ لـؤ الجاىمية كالسالـ .فمما قر  لـؤ عمى امرءو 
  الحسيف  عمي بف سميماف فقرأه فقاؿ : يا أمير المؤمنيف لشد ما فخر عميؾ

  فقاؿ : يا بني ال تقؿ ذلؾ فإنو ألسف بني ىاشـ التي تفمؽ الصخر كتغرؼ مف بحر
   (123)يا بني يرتفع مف حيث يتضع الناس   إف عمي بف الحسيف 
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وفي موقؼ اخر يدؿ عمى عفو االماـ وتسامحو تجاه ىذه الطباة المظمومة مف المجتمع 
تسكب الماء عميو كىك    في تمؾ الفترة اذ جعمت جارية لعمي بف الحسيف 

يتكضأ لمصالة ، فسقط اإلبريؽ مف يد الجارية عمى كجيو فشجو ، فرفع عمي ابف 
كالكاظميف  رأسو إلييا ، فقالت الجارية : إف اهلل عز كجؿ يقكؿ :   الحسيف 

الغيظ فقاؿ ليا : قد كظمت غيظي ، قالت كالعافيف عف الناس قاؿ : قد عفا اهلل عنؾ 
  عف االماـ الصادؽ  (124). قالت كاهلل يحب المحسنيف  قاؿ اذىبي فأنت حرة

  عبدا لو وال أمة  يعاقب الياوؿ كاف عمي بف الحسيف ع إذا دخؿ رير رمضاف
وكاف إذا أذنب العبد واألمة يكتب عنده أذنب فالف أذنبت فالنة يوـ كذا وكذا ، ولـ 
يعاقبو فإذا كاف آخر ليمة مف رير رمضاف دعاىـ وجمعيـ حولو ثـ أظير الكتاب ثـ 
قاؿ يا فالف فعمت كذا وكذا ولـ أؤدبؾ أ تذكر ذلؾ ؟ فياوؿ بمى يا ابف رسوؿ اهلل . 

تى يأتي عمى آخرىـ وياررىـ جميعا ثـ ياوـ وسطيـ وياوؿ ارفعوا أصواتكـ وقولوا : ح
يا عمي بف الحسيف إف ربؾ قد أحصى عميؾ كمما عممت كما أحصيت عمينا كمما عممنا 
ولديو كتاب ينطؽ عميؾ بالحؽ ال يغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاىا وتجد كمما 

منا لديؾ حاضرا فاعؼ واصفح يعؼ عنؾ المميؾ عممت لديو حاضرا كما وجدنا كمما عم
ويصفح فإنو ياوؿ وليعفوا وليصفحوا أ ال تحبوف أف يغفر اهلل لكـ ، وىو ينادي بذلؾ 
عمى نفسو ويمانيـ وينادوف معو وىو واقؼ بينيـ يبكي وياوؿ ربنا إنؾ أمرتنا أف نعفو 

بذلؾ منا ومف عمف ظممنا وقد عفونا عمف ظممنا كما أمرت فاعؼ عنا فإنؾ أولى 
المأموريف ، إليي كرمت فاكرمني إذ كنت مف سؤالؾ وجدت بالمعروؼ فاخمطني باىؿ 
نوالؾ يا كريـ ثـ يابؿ عمييـ فياوؿ قد عفوت عنكـ فيؿ عفوتـ عني ما كاف مني إليكـ 
مف سوء ممكة فاني مميؾ سوء لئيـ ظالـ ممموؾ لمميؾ كريـ جواد عادؿ محسف متفضؿ 

عنؾ يا سيدنا وما أسأت فياوؿ ليـ قولوا الميـ أعؼ عف عمي بف  ، فياولوف قد عفونا
الحسيف كما عفا عنا واعتاو مف النار كما أعتؽ رقابنا مف الرؽ فياولوف ذلؾ فياوؿ 
الميـ آميف رب العالميف اذىبوا فاد عفوت عنكـ وأعتات رقابكـ رجاء لمعفو عني وعتؽ 

نيـ وتغنييـ عما في أيدي الناس ، وما رقبتي فإذا كاف يوـ الفطر أجازىـ بجوائز تصو 
مف سنة إال وكاف يعتؽ فييا في آخر ليمة مف رير رمضاف ما بيف العرريف رأسا إلى 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 

 
 

279 

أقؿ أو أكثر ، وكاف ياوؿ إف اهلل تعالى في كؿ ليمة مف رير رمضاف عند االفطار 
ضاف سبعيف ألؼ عتيؽ مف النار كال قد استوجب النار فإذا كاف آخر ليمة مف رير رم

ني ألحب أف يراني اهلل وقد أعتات رقابا في ممكي  أعتؽ فييا مثمما أعتؽ في جميعو وا 
في دار الدنيا رجاء أف يعتؽ رقبتي مف النار ، وما استخدـ خادما فوؽ حوؿ ، كاف إذا 
ممؾ عبدا في أوؿ السنة أو في وسط السنة إذا كانت ليمة الفطر أعتؽ واستبدؿ سواىـ 

أعتؽ ، كذلؾ كاف يفعؿ حتى لحؽ باهلل تعالى ، ولاد كاف يرتري  في الحوؿ الثاني ثـ
السوداف وما بو إلييـ مف حاجة يأتي بيـ عرفات فيسد بيـ تمؾ الفرج فإذا أفاض أمر 

  (125)بعتؽ رقابيـ وجوائز ليـ مف الماؿ 
في جوانب اجتماعية معينة بؿ ىناؾ جوانب     دور االماـ السجاد اتصرولـ ي

اخرى ليا اىمية كبيرة في رص صفوؼ المجتمع والحفاظ عمى التعاليـ االسالمية التي 
كرست جؿ اىتماماتيا في الحفاظ عمى قوة المجتمع وتماسكو  سواء اف كاف في داخؿ 

 االسرة او في   المجتمع االسالمي بركؿ عاـ نذكر البعض منيا 
 و مع جيران

وكاف  وابر الناس بجيرانو فكاف يرعاىـ كما يرعى اىم   كاف االماـ السجاد 
ال أ يعوؿ الضعفاء والفاراء ويعود المرضى ويريع موتاىـ ولـ يترؾ لوف مف الواف البر

ويذكر كاف ىراـ بف إسماعيؿ بف  (126)واسداه الييـ وكاف يصفح ويعفو عمف يؤذيو
ىراـ بف الوليد المخزومي كاف واليا عمى المدينة لعبد الممؾ بف مرواف ، وقد أساء 
جوار اإلماـ ولحاو منو أذى فمما مات عبد الممؾ  عزلو الوليد بف عبد الممؾ ، وأوقفو 

فمر عميو  لمناس ، لكي ياتصوا منو ، فااؿ : واهلل إني ال أخاؼ إال عمي بف الحسيف ،
اإلماـ ، وسمـ عميو ، وأمر خاصتو أف ال يتعرض لو أحد بسوء ، وأرسؿ لو : " إف كاف 
أعجزؾ ماؿ تؤخذ بو ، فعندنا ما يسعؾ ، ويسد حاجتؾ ، فطب نفسا منا ، ومف كؿ 

  (127)مف يطيعنا فااؿ لو ىراـ بف إسماعيؿ  اهلل أعمـ حيث يجعؿ رسالتو 
ف الى جيرانو وقد رمميـ في دعائو التي بمغت غاية كما اسدى كؿ انواع البر واالحسا

لميـ تكلني في جيراني بإقامة سنتؾ ، كاألخذ بمحاسف أدبؾ في الرؽ واالحساف منيا 
في إرفاؽ ضعيفيـ ، كسد خمتيـ ، كتعيد قادميـ ، كعيادة مريضيـ ، كىداية 
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مسترشدىـ ، ككتماف أسرارىـ ، كستر عكراتيـ ، كنصرة مظمكميـ ، كحسف 
عطاء ما يجب ليـ قبؿ  مكاساتيـ بالماعكف ، كالعكد عمييـ بالجدة كاإلفضاؿ ، كا 

 (128)يا أرحـ الراحميف -السؤاؿ كالجكد بالنكاؿ  أم العطاء 
 مع جمسائو 

كاف سموؾ االماـ مع جمسائو يتميز باآلداب الرفيعة والخمؽ االسالمي العظيـ فكاف 
ما جمس إلي أحد قط    وقد قاؿ االماـ  (129)يحتـر ويكـر كؿ مف جمس معو
 (130)إال عرفت لو فضمو حتى يقـك

 :بر الكالديف 
لاد كاف عميو السالـ يأبى أف يؤاكؿ أمو  فايؿ لو : يا ابف رسوؿ اهلل أنت أبر الناس 

إني أكره أف تسبؽ يدم إلى ما     وأوصميـ لمرحـ فكيؼ ال تؤاكؿ أمؾ فااؿ
  (131)سبقت عينيا إليو
 مع افراد االسرة

  وعف ذلؾ قولو وابر وارحميـ باىؿ بيت   مف الطبيعي اف يكوف االماـ 
  الف أدخؿ السكؽ كمعي دراىـ أبتاع بو لعيالي لحما كقد قرمكا أحب إلي مف أف

  (132)أعتؽ نسمة
إذا أصبح خرج غاديا في طمب الرزؽ فايؿ لو  يا     وكاف عمي بف الحسيف 

مف طمب  ابف رسوؿ اهلل أيف تذىب  فااؿ    أتصدؽ لعيالي ، قيؿ لو  أتتصدؽ  قاؿ 
    (133)الحالؿ فيك مف اهلل عز كجؿ صدقة عميو 

مرضت مرضا شديدا    قاؿ : قاؿ عمي بف الحسيف   وعف الباقر
تشتيي  فقمت : أشتيي أف أككف ممف ال أقترح عمى فقاؿ لي أبي عميو السالـ : ما 

اهلل ربي ما يدبره لي ، فقاؿ لي : أحسنت ضاىيت إبراىيـ الخميؿ صمكات اهلل عميو 
حيث قاؿ جبرئيؿ عميو السالـ : ىؿ مف حاجة ؟ فقاؿ : ال أقترح عمى ربي ، بؿ 

   (134)حسبي اهلل كنعـ الككيؿ
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يرسـ لنا صورة واضحة  السجادية خير ماالفكري فمعؿ الصحيفة    اما تراثو 
واجو خطريف    اف المجتمع االسالمي في عصر االماـ السجاد عنو وذلؾ 

كبيريف ألوؿ ىو انفتاح المسمميف عمى الثاافات متنوعة واعراؼ ترريعية واوضاع 
اجتماعية مختمفة اما الخطر االخر تمثؿ في مواجية الرخاء الذي ساد المجتمع 

     واالنسياؽ الى ممذات الدنيا المحدودة . فاد رعر االماـ السجاداالسالمي 
بعالجو فاتخذ الدعاء اساس ليذا عالج  فاد استطاع االماـ أ بخطورة ىذا الموقؼ وبد

     بما اوتي مف بالغة فريدة وقدرة فائاة عمى اساليب التعبير العربي فاد
وقد تناولت  (135)استطاع في تثبيت االنساف المسمـ عندما تعصؼ بو رياح المغريات 

مع  سموكوالصحيفة مختمؼ الجوانب العممية واالجتماعية في حياة االنساف وتبيف كيفية 
ي ترمؿ اصوؿ الديف واالخالؽ وعمـ ربو ومع نفسة ومع المجتمع بركؿ عاـ في

االجتماع والسياسة واالقتصاد وعمـ النفس واىـ المسائؿ الفكرية والثاافية كؿ ذلؾ في 
مع الباري عز وجؿ وكؿ ما يجب اسعاد االنساف في كافة ابعاد  ةاطار الدعاء والمناجا

مف    وفضاًل عف الصحيفة السجادية تعد رسالة الحاوؽ لألماـ  (136)الحياة 
اىـ الوثائؽ التي تطرقت الى المبنى لالجتماع االنساني والذي يعد معمما مف معالـ 
النظاـ االجتماعي والحاوقي االسالمي ىو نظاـ كمي ثابت ومتجدد بتجدد الحياة 

في رسالتو ىذه حاوؽ التي ترتمؿ عمى     االجتماعية فاد تناوؿ االماـ السجاد
خمسيف مادة  منيا حؽ اهلل وحاا لمعمـ االسرة والتعميـ والسمطة السياسية والعبادات 
والمعامالت واالخالؽ االجتماعية والسمـ االجتماعي وغيرىا الكثير والرؾ اف االماـ في 

الحياتية  نظرتو الراممة حوؿ الحاوؽ كاف يردد عمى حاوؽ الناس وتدبير رؤونيـ
رغـ اف طبيعة    االماـ  ونجد اف ىذا التوجة برز عند (137)واالقتصادية  

واالمر بالمعروؼ ويعتاد انو نوع مف الفضوؿ التدخؿ في  تادر دور الناصح االنساف ال
رؤوف الغير والناصح واالمر بالمعروؼ ىو رجؿ محسف وصاحب رسالة ومتفضؿ في 

قد كمؼ نفسو بالتصدي لماياـ بنفسة بيذا الدور حبًا  قيامة بيذا العمؿ بالتالي فأنو
 (138)والررد باإلصالحومف اجؿ انااذىـ وتعمير الحياة  بالناس
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 الخاتمة                                       
ىو الرجؿ الصالح الذي لـ يصدر منو اال      ػ اف االماـ عمي بف الحسيف1

العمؿ الصالح ولـ يتفوه اال بالعمؿ الصالح منذ بدايتو حياتو وحتى نيايتيا  كاف ممف 
 يسارع في عمؿ الخيرات ولـ يعمؿ ال لمباقيات الصالحات 

فاد كانت خطرة لما    ػ لـ تكف الطرؽ معبدة اماـ االماـ زيف العابديف 2
ت كبيرة لما يتحممو مف مسؤولية خطيرة وقيادة المجتمع الذي يمثؿ يتخمميا مف عابا

 جميع االتجاىات الفكرية والعاائدية والدينية واالجتماعية.
ػ اف قمة انصار االماـ وقوة التسمط االموي في ىذه المرحمة لـ يكف بمادور االماـ 3

    سيف تركيؿ قوة مسمحة معادية لألموييف في االخذ بثأر ابية االماـ الح
 ػػػػػػ التأييػػػػػد الضػػػػػمني لجميػػػػػع الثػػػػػورات التػػػػػي خرجػػػػػت لألخػػػػػذ بالثػػػػػأر مػػػػػف قتمػػػػػة االمػػػػػاـ4

منيػػػػا ثػػػػورة التػػػػوابيف وثػػػػورة المختػػػػار واىػػػػؿ المدينػػػػة وغيرىػػػػا مػػػػف   الحسػػػػيف 
الثػػػػػػػورات اذ لػػػػػػػـ تكػػػػػػػف ىنػػػػػػػاؾ رسػػػػػػػائؿ واضػػػػػػػحة بعينيػػػػػػػا وانمػػػػػػػا كانػػػػػػػت ىنػػػػػػػاؾ ارػػػػػػػارات 

 بالثأر.واحاديث صدرت عف االماـ بالتأييد واالخذ 
في جذب أنصاره عف طريؽ بث العمـو الدينية    ػ نجح االماـ السجاد5

عمـو الاراف والسنة النبوية لغرض تنظيـ المجتمع في  ءوتأسيس عدة مدارس ألحيا
 المدينة واحياء الرسالة المحمدية  .

 ػ كاف يحتفي بالفاراء ويراعي مراعرىـ ويحرص عمى قضاء حوائجيـ 6
في مجمؿ نواحي الحياة فكاف حاضرًا عمى الساحة    ره . تنوعت ادوا7

 السياسية والدينيو واالجتماعية والفكرية بركؿ ممموس.
                                                           

 .9، ص5اىؿ البيت . االماـ زيف العابديف )ع( ، ج( الارري ، باقر رريؼ   ، موسوعة  1)
،  9؛ االميف . محسف  ، اعياف الريعة ، ج211، ص 5( ابف سعد ، الطباات الكبرى ، ج 2) 

 ؛ 204ص
 .502، ص5(  الطبري ، دالئؿ االمامة ،  ج3)
 4،ج؛ الحمي   ، تحرير االحكاـ  851( ابف صباغ  ، الفصوؿ الميمة في معرفة االئمة ، ص  4)

 243،ص
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 .28، ص3( االربمي   ، كرؼ الغمة في معرفة االئمة )ع( ،   ،ج 5)
 453، ص2( المفيد ، المانعة،  ج 6)
 9( النابمسي  عفيؼ ، سيرة االماـ عمي بف الحسيف زيف العابديف )ع(  ، ص 7)
 .311، ص3( ابف رير اروب   ، مناقب اؿ ابي طالب ،  ج 8)
 .334، ص1، ج  ( الزمخرري ، ربيع االبرار 9)
 .7، ص11( المجمسي . محمد باقر ، بحار االنوار ، ج 10)
 .178، ص6الرازي ابي حاتـ   ، الجرح والتعديؿ ،  ج) 11)
 .410( الصدوؽ ، االمالي ، ص 12)
 . 326، ص 8( يوسؼ البحراني  ، الحدائؽ النظرة في احكاـ العترة الطاىرة ،  ج 13)
 .126الفالح  ،ص( العالي البيائي  ، مفتاح  14)
 .233، ص1( الصدوؽ ، عمؿ الررائع ، ج 15)
 9( النابمسي ، سيرة االماـ عمي بف الحسيف ، ص 16)
 .14( قسـ الرؤوف الدينية العتبة العموية ، رذرات مف حياة االماـ السجاد ، ص 17)
 .27(ابف الخراب البغدادي  ،تاريخ مواليد االئمة )ع( ،ص 18)
 ,55لعظماء ، ص( راكر . حسيف , سيرة ا19)
( سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي وىب بف عمرو بف عائذ بف عمراف بف مخزـو بف ياظة وأمو 20)

أـ سعيد بنت حكيـ بف أمية بف حارثة بف األوقص السممي ولد سعيد قبؿ موت عمر بسنتيف 
اؿ ومات بف اثنتيف وسبعيف سنة وكاف مف كبار عمماء المدينة ومحدثييا  عف مالؾ بف أنس ق

 كاف عمر بف
عبد العزيز ياوؿ ما كاف بالمدينة عالـ إال يأتيني بعممو وأوتي بما عند سعيد بف المسيب . ينظر : 

 . 122،ص 5ابف سعد ، الطباات الكبرى  ،ج
 .77، ص2( الارري . باقر رريؼ ، موسوعة سيرة اىؿ البيت ،  ج21)
 .236، ص 1(  الكميني ،الكافي ، ج22)
وفييا بعث يزيد بف معاوية مسمـ بف عابة المزني إلى المدينة لست لياؿ بايف مف وقعة الحرة . ( 23)

ذي الحجة سنة ست وستيف فاتؿ مسمـ بف عابة بالمدينة خماا مف أوالد المياجريف واألنصار 
 .314، ص2واستباح المدينة ثالثة أياـ نيباوقتال ينظر:  ابف حباف  ، الثااة  ، ج

 .17الماـ السجاد ،  ص( رمتاغ عبود ، منيج ا 24)
 .210،ص6( الارري ، موسوعة اؿ البيت عمييـ السالـ ، ج25)
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 .84، 1( الكميني ، اصوؿ الكافي  ،ج26)
 .578( الرامي يوسؼ بف حاتـ ،الدر النظيـ  ، ص27)
 134، ص 6( الارري ، ج 28)
 .892، ص 2( الراوندي قطب الديف ، الخرائج  والجرائح  ج29)
( ابي حاـز سممى بف دينار مولى لبني ارجع ويكنى عبد العزيز ابي تماـ ولد سنة سبع ومائة  30)

ومات في المدينو يـو الجمعو في المسجد النبوي سنة اربع وثمانيف ومائة  وعند وفاتة مجد في 
دارة اربعة االلؼ دينار وكاف كثير الحديث وىو ثاة صدوؽ ويعد مف رجاالت المدينة. ينظر ابف 

 .424, ص5سعد , الطباات , ج
 .232، ص1( الصدوؽ ، عمؿ الررائع ، تحايؽ محمد صادؽ بحر العمـو  ج31)
 144، ص 2( المفيد ، االرراد ،  ج32)
بو حمزة الثمالي ، ثابت بف دينار أبوه يكنى بأبي صفية  كوفي ، ثاة ، لاي عمي بف الحسيف وأبا (33)

الـ ، وروى عنيـ ، وكاف مف خيار أصحابنا ، وثااتيـ ، جعفر وأبا عبد اهلل وأبا الحسف عمييـ الس
ومعتمدىـ  في الرواية والحديث وروي عف الصادؽ عميو السالـ أنو قاؿ : أبو حمزة في زمانو مثؿ 

 .312، ص1سمماف فيزمانو  . التفرري ، ناد الرجاؿ  ، ج
ربو والحسف بف وروى عنو العامة ، ومات في سنة خمسيف ومائة ، ولو كتب روى عنو : عبد 

 محبوب ومحمد بف الفضيؿ ، رجاؿ النجاري .ثاة
 . 14، ص 8(  الكميني ، الكافي ، ج34)
 .286، ص4( الصدوؽ ، مف ال يحضره الفايو ،ج35)
 .84( الجاللي محمد رضا ، جياد االماـ السجاد  ،ص 36)
 .360، ص4( البحراني . ىارـ   مدينة المعاجز ، ج37)
 .405صالطوسي  ، االمالي  ، (38)
 .308، ص2( الارري ، سيرة االماـ زيف العابديف ،ج39)
 .128( الريرازي . محمد الحسيني ، االماـ زيف العابديف قدوة لمصالحيف ، ص 40)
 .130، ص2( الطبرسي ، ج 41)
 . 133، ص8( المجمسي ، بحار االنوار ،ج 42)
 .119،ص13( المجمسي.  ، بحار االنوار ،ج 43)
، 6الىؿ البيت )ع( ، اعالـ اليداية االماـ عمي بف الحسيف عمية السالـ  ، ج( المجمع العممي  44)

 .129ص
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 .189( الحمي   ، مستطرفات السرائر ،ص45)
 .68( سورة الزمر ، اآلية 46)
 .16( سورة غافر ، اآلية 47)
 . 39( سورة يوسؼ ، اآلية 48)
 .329،  4( الفيض الكاراني ، ج49)
 .104( سورة التوبة ، اآلية 50)
 .69( سورة الزمر : اآلية 51)
 .8( سورة الامر : اآلية 52)
 .210( الصغير ، االماـ زيف العابديف  ، ص53)
 . 176(  الصحيفة السجادية  ، ص 54)
 .112( النابمسي ، االماـ زيف العابديف ، ص 55)
 .146، ص10( المجمسي ، بحار االنوار ، ج 56)
( الفاو في المغة ىو الفيـ اما اصطالحًا فيو عبارة عف العمـ باألحكاـ الررعية الفرعية مستندا  57)

 .3، ص1إلى األدلة التفصيمية ، ينظر . الحمي ، موسوعو ابف ادريس ،ج
 .13( الحمي ، موسوعة ابف ادريس الحمي   ، ص 58)
 .534( الصدوؽ ، الخصاؿ ،  ص 59)
 .274، ص3اؿ ابي طالب ، ج( ابف رير اروب  ، مناقب  60)
 .181( المجمع العالمي ال ىؿ البيت )ع( ، اعالـ اليداية لألماـ زيف العابديف )ع( ، ص 61)
 .24(  الصحيفة السجادية ،  ص 62)
 .135( المصدر نفسة . ص 63)
 .57، ص 1(  حسيف الراكري ، سيرة العظماء االماـ السجاد )ع(  ، ج 64)
 .68( المصدر نفسة ، ص 65)
( اباف ابف تغمب رجؿ ثاة جميؿ الادر سيد عصر وفايية عمدة االئمة عمييـ السالـ روي عف  66)

االماـ الصادؽ ثالثيف الؼ حديث قاؿ لو أبو جعفر " عميو السالـ " : " اجمس في مسجد الكوفة 
وافت الناس ، إني أحب أف يرى في ريعتي مثمؾ ( توفي سنة احدى واربعيف ومائة . ينظر . ابف 

 .30د   ، سنف ابي داود ،صداو 
( زيد ابف عمي عد مف اصحاب االماـ وكاف عمى جانب عظيـ مف العمـ والتاوى ، قتؿ سنة  67)

إحدى وعرريف ومائة ، ولو اثنتاف وأربعوف سنة . ريد لو الصادؽ عميو السالـ بالوفاء وترحـ 
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معرفة الرجاؿ ،  ؛  الطوسي ،  اخبار 100عميو. ينظر .  ابف داود ، رجاؿ ابف داود ، ص
 . 89ص

( سعيد ابف جبير اف ىارـ االسدي مف اصحاب االماـ السجاد عمية السالـ وكاف يسمى جييد  68)
العمماء وقيؿ ما عمى االرض ال وىو محتاج الى عممة . ينظر الراىرودي عمي النمازي ، 

 .57مستدرؾ عمـ جاؿ الحديث ،ص
 .339زيف العابديف )ع( ، ص ( الارري ، سيرة اىؿ البيت)ع( سيرة االماـ 69)
 .130، ص5( ابف ابي الحديد   ، ررح نيج البالغة ،  ج 70)
 .14.  ص13( الريرازي محمد حسيني ، االماـ زيف العابديف )ع( قدوة الصالحيف ، ص 71)
 .81( ابي الفرج االصفياني   ، مااتؿ الطالبييف ،  ص72)
 .39السجاد )ع(، ص( باقر حسيف ، قيادة المسير في رؤية االماـ  73)
عثماف ابف محمد بف أبي سفياف صخر بف حرب الارري وتولى والية المدينة في عيد يزيد بف  ( 74)

معاوية وىو فتى حدث لـ تحنكو األمور ولـ تحكمو التجارب ولـ تجّرسو األّياـ ىو الذي قاؿ : لما 
األرض فاطمبوه . فطمبوه فمـ خرج الحسيف عف المدينة ، ولـ يبايع ، اركبوا كؿ بعير بيف السماء و 

يدرؾ فعث إلى يزيد وفدا مف أىؿ المدينة فييـ عبد اهلل بف حنظمة غسيؿ المالئكة وعبد اهلل بف 
 أبي عمرو بف حفص بف المغيرة المخزومي والمنذر بف الزبير ،

مما ورجاال كثيرة مف أرراؼ أىؿ المدينة فادموا عمى يزيد فأكرميـ وأحسف إلييـ وأعظـ جوائزىـ ف
رجعوا الى المدينة  قموا قدمنا مف عند رجؿ ليس لو ديف يررب الخمر ويضرب بالطنابير ويعزؼ 

نا نريدكـ أنا قد خمعناه ومف ىنا  عنده الاياف ويمعب الكالب ويسمر عنده الخراب وىـ المصوص وا 
( ، ىػ279حدثت واقعة الحرة وطرد عامميا عثماف  ..ينظر البالذري احمد بف يحيى بف جابر)ت

؛ البري، نسب 211، ص 19؛ ابف عساكر، تاريخ دمرؽ ،ج 318، ص 5انساب االرراؼ  ، ج
 .42االماـ عمي والة )ع(،  ص

، 3ىػ(، مروج الذىب ومعادف الجوىر ، ج345( المسعودي ، ابو الحسف عمي بف الحسيف )ت 75)
 70ص

مى اهلل عميو وسمـ ، وريد مسمـ بف عابة بف رباح بف أسعد ، أبو عابة المري . أدرؾ النبي ص ( 76)
صفيف عمى الرجالة مع معاوية ، وىو صاحب وقعة الحرة ، وداره بدمرؽ موضع الخرب الكبير 
قبمي دار البطيخ ، ىمؾ بالمرمؿ بيف مكة والمدينة ، وىو قاصد إلى قتاؿ ابف الزبير ، لسبع بايف 

 .235، ص5ج مف المحـر سنة أربع وستيف . ينظر ،   الذىبي ، تاريخ االسالـ ،
 .70، ص3( المسعودي ، مروج الذىب ومعادف الجوىر ، ج 77)
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 . 193( الحميري   ، الروص المعطار في خبر االقطار ، ص 78)
 .368( االماـ زيف العابديف ، الصحيفة السجادية ، ص 79)
 76( المجمع العالمي الىؿ البيت ، اعالـ اليدى االماـ زيف العابديف )ع( ، ص 80)
 .502، ص1: اليالؾ ،ينظر، الحموي ، معجـ البمداف ،ج ( البوار 81)
 .193( البغدادي محمود ، النظرية السياسية لدى االماـ زيف العابديف ، ص 82)
 .150( الازويني لطيؼ ، رجاؿ تركوا بصمات عمى قسمات التاريخ ، ص 83)
ماجستير كمية  ( المفضؿ سوسف جعفر خضير ، ائمة اىؿ البيت )ع( والدولة االموية ، رسالة 84)

 .44، ص1ـ ، ج2015 -ىػ1436االداب جامعو ذي قار غير منرور ،
 . 623، ص25( الفيض الكاراني ، الوافي ،  ( ، ج 85)
 315، ص3( المجمسي ، مالذ االخيار في فيـ تيذيب االخبار ،ج 86)
 29( االميف محسف   ، اصدؽ االخبار ، ص 87)
 .73( المروزي   ، الفتف ،   ، ص 88)
 .139، ص46؛ المجمسي ، بحار االنوار ، ج 100، ص 1ابف عساكر ، تاريخ دمرؽ ، ج (  89)
 .604( ، االماـ زيف العابديف )ع( ، الصحيفة السجادية ، ص 90)
 .303، ص3( ابف رير اروب ، مناقب اؿ ابي طالب ، ج 91)
 .34( ابف ادريس الحمي ، حارية ابف ادريس ، ص 92)
 . 843، ص2( الكوفي  ، الغارات  ، ج 93)
 .98( المفضؿ سوسف جعفر، ائمة اىؿ البيت والدولة االموية ، ص 94)
 99( المصدر نفسة ،  ص 95)
 .1، ص1( المفضؿ سوسف جعفر ، ائمة اىؿ البيت والدولة االموية ، ج 96)
 .196( الجاللي , جياد االماـ السجاد ، ص 97)
 .390، ص 3الحمدونية ،  ج( ابف حمدوف ،التذكرة  98)
 .190( حسف الحاج حسف ، جياد وامجاد  ، ص 99)
 .136( الحمي ، الرسالة السعدية ، ص 100)
 .308، ص 71( المجمسي ، بحار االنوار ، ج 101)
 .141( الجاللي ، جياد االماـ السجاد ، ص 102)
 .18( ابف ادريس الحمي ،موسوعة ابف ادريس،ص 103)
 .384، ص41مدينة دمرؽ   ، ج( ابف عساكر ، تاريخ  104)
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 .392، ص 20( المزي ،  تيذيب الكماؿ ، ج 105)
 256،ص32( المرعري    ، ررح احااؽ الحؽ،  ج 106)
 .178( االعرجي . زىير ، االماـ عمي بف الحسيف ع ، ص 107)
 20 -( سورة االنساف اآلية  108)
 .317، ص1( وحيد الخراساني ، منياج الصالحيف ، ج 109)
 .342االختصاص ، ص( المفيد ،  110)
 .83( محمود البغدادي ، النظرية السياسية لالماـ زيف العابديف )ع( ،  ص 111)
ىػ 1435، دار الحجة البيضاء ، 1( الحسيني محسف ، موسوعة االماـ زيف العابديف )ع( ، )ط 112)

 121، ص2ـ( ، ج2014.
 .318، ص2( االربمي .  ، كرؼ الغمة في معرفة االئمة  ، ج113)
 .126، ص2يني ، المصدر السابؽ ، ج( الحس114)
 264، ص1( الراوندي  ، الخرائج و الجرائح ،ج115)
.؛ السيوطي   ، تاريخ الخمفاء ، 279، ص7( الكوفي . ابف ابي ريبة ، المصنؼ ،  ،ج 116)

 .241ص
 .195( االعرجي . زىير ، االماـ عمي بف الحسيف زيف العابديف )ع( ، ص 117)
 .169االماـ زيف العابديف )ع( ، ص( الحسيني محسف ، موسوعة  118)
 . 43( المجمع العالمي ألىؿ البيت ، اعالـ اليداية االماـ زيف العابديف )ع( ، ص  119)
 . 317، ص6( البيياي ، رعب االيماف  ، ج 120)
 .396، ص41( ابف عساكر، تاريخ مدينة دمرؽ ، ج 121)
 23، ص5( السرخسي . المبسوط  ، ج 122)
 .345، ص 5ج ( الكميني ، الكافي ، 123)
 .269( الصدوؽ ، االمالي ، ص 124)
 .634،ص1( العاممي ، اعياف الريعة ،  ،ج 125)
 65، ص2( الارري ، موسوعة االماـ السجاد )ع(، ج 126)
 . 42( مركز الرسالة ، الحاوؽ االجتماعية ،ص 127)
 .122( االماـ زيف العابديف )ع( ، الصحيفة السجادية، ص 128)
 .68،ص2االماـ زيف العابديف )ع( ،ج( الارري ، موسوعة  129)
 .310، ص 1( االبرييي .   المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ، ج 130)
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 .518( الصدوؽ ، الخصاؿ ، ص 131)
 ,121( العاممي احمد بف زيف العابديف ، مناىج االخيار في ررح االستبصار ، ص 132)
 .12، ص4( الكميني ، الكافي ، ج 133)
 .67، ص46( المجمسي ، بحار االنوار، ج 134)
 222( المجمع العالمي ألىؿ البيت )ع( ، عالـ اليداية االماـ زيف العابديف )ع( ، ص 135)
 .32( الريرازي ، االماـ زيف العابديف قدوة الصالحيف ، ص 136)
 .353( االعرجي . زىير ، االماـ عمي بف الحسيف زيف العابديف )ع( ، ص 137)
 .212، ص2ابديف ، ج( محسف الحسيني ، موسوعة االماـ زيف الع 138)
 
 

 قائمة المصادر كالمراجع
 اكال : القراف الكريـ:

 ثانيا : المصادر االكلية :
 ، ىػ (ِٖٓاالبشييي . محمد بف احمد بف منصكر )ت  - 
،  1، دار ومكتبة اليالؿ د ت ، دـ (، ج1(المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ ، )ط1) 

 .310ص
 ىػ(  ٔٓٔابف ابي الحديد )ت -  
، دار احياء الكتاب  1( ررح نيج البالغة ، تحايؽ محمد ابو الفضؿ ابراىيـ )ط2) 

 .130، ص5ـ( ، ج1959ىػ / 1387العربي سوريا ، 
 ىػ ( ،ٕٔٓابف الخشاب البغدادم )ت -
، مكتبة اية اهلل العضمى المعي النجفي النجؼ 1( تاريخ مواليد االئمة )ع( ، )ط3)

 .27ىػ( ،ص1406االرؼ العراؽ ، 
 ىػ( ، ّْٓابف حباف احمد بف حباف بف معاذ يف معبد )ت -
 .314، ص2ىػ( ، ج1393، دائرة المعارؼ العثمانية حيدر اباد ، 1( الثااة ، )ط4)
 ىػ ( ، ِٔٓابف حمدكف )ت -
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، دار صادر لمطباعة والنرر ، د 1( التذكرة الحمدونية، تحايؽ احساف عباس ،) ط5)
 .390، ص 3ـ  (، ج1996، ـ
 ىػ( ، سنف ابي داكد،َْٕابف داكد الحمي ، )ت -
، المطبعة الحيدريو النجؼ االررؼ ، 1( تحايؽ محمد صادؽ اؿ بحر العمـو ) ط6) 

 .30ـ(،ص1972ىػ 1392
 ، (َِّابف سعد محمد بف سعد بف منيع البصرم)ت -
 .122،ص 5ـ ( ،ج، دار صادر بيروت ، د ت، د  1( الطباات الكبرى ، )ط7) 
 ( ،َِّابف سعد محمد بف سعد بف منيع البصرم ،)ت -
 211، ص 5، دار صادر بيروت، د ت، د ـ( ،ج 1(الطباات الكبرى ، )ط8) 
 ،  ىػ(ٖٖٓابف شير اشكب )ت -
 ، المطبعة الحيدرية1( مناقب اؿ ابي طالب ، تحايؽ لجنة مف اساتذة النجؼ ، )ط9)

 .311، ص3ـ(، ج1956 -ىػ 1376النجؼ االررؼ ، 
 ىػ( ،ٖٖٓابف شير اشكب)ت -
،مطبعة  1( مناقب اؿ ابي طالب ، تحايؽ لجنة مف اساتذة النجؼ االررؼ ،) ط10) 

 .303، ص3ـ(  ، ج1956ىػ ػ 1376الحيدرية النجؼ االررؼ ، 
 ىػ( ، ٖٖٓابف شير اشكب )ت -
،مطبعة  1مف اساتذة النجؼ االررؼ ،) ط ( مناقب اؿ ابي طالب ، تحايؽ لجنة11)

 .274، ص3ـ( ، ج1956ىػ ػ 1376الحيدريو النجؼ االررؼ ، 
 ت(، ٖٓٓابف صباغ . عمي بف محمد بف احمد ) -
ت( ، تحرير   726؛ الحمي ،) 851( الفصوؿ الميمة في معرفة االئمة ، 12)

ؽ . قـ المادسة ، مؤسسة االماـ الصاد1االحكاـ ، تحايؽ ابراىيـ البيادري ، )ط
 ـ(1999ىػ 1420

 ،  ىػ(ُٕٓابف عساكر عمي بف الحسيف بف ىبة اهلل )ت -
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، دار الفكر لمطباعة والنرر ، بيروت لبناف ، 1( تاريخ مدينة دمرؽ ،)ط13)
 .384، ص41ىػ( ، ج1415

 ، ىػ(ُٕٓابف عساكر عمي بف الحسيف بف ىبة اهلل )ت -
لمطباعة والنرر ، بيروت لبناف ،  ، دار الفكر1( تاريخ مدينة دمرؽ ،)ط14) 

 .396، ص41ىػ( ، ج1415
 ىػ( ّٔٓابي الفرج االصفياني )ت -
، المكتبة الحيدرية النجؼ 2(  مااتؿ الطالبييف ، تحايؽ كاظـ المظفر ، )ط15)

 .81ـ(، ص1965 -ىػ1358االررؼ 
 ىػ (،ّٗٔاالربمي . عمي بف ابي الفتح )ت -
، 2(كرؼ الغمة في معرفة االئمة ،) دار االضواء بيروت ، د ت ، د ـ( ، ج16) 

 .318ص
 ، ىػ(ِٕٗالبالذرم احمد بف يحيى بف جابر)ت -
،جمعية المستررقيف االلمانية 1( انساب االرراؼ ، تحايؽ احساف عباس ،) ط17) 

 318، ص 5ـ( ، ج1979ىػ 1400بيروت لبناف ، 
 ، ىػ(ْٖٓف ) تالبييقي ، احمد بف الحسي -
، دار الكتب العممية 1( رعب االيماف ، تحايؽ عبد الغفار سميماف واخروف ، )ط18)

 .317، ص6ـ( ، ج1990ىػ 1410بيروت 
 ،التفرشي . مصطفى بف الحسيف الحسيني -
 .312، ص1، مؤسسة اىؿ البيت ع ,قـ ( ج1( ناد الرجاؿ ، )ط19) 
 ، ت(ٖٗٓالحمي . ابف ادريس ) -
، الروضة الحيدرية 1فات السرائر ، تحايؽ محمد ميدي موسوي، )ط( مستطر 20) 

 .189ـ(،ص2008ىػ. 1249النجؼ االررؼ . 
 ق(، ٖٗٓالحمي.  ابف ادريس )ت -
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، العتبة 1( موسوعة ابف ادريس الحمي   ، تحايؽ محمد ميدي الموسوي، ) ط21)  
 .13ـ( ،ص2008ىػ / 1429العموية المادسة النجؼ االررؼ 

 ، ق(ٖٗٓابف ادريس)ت الحمي . -
، العتبة العموية 1( حارية ابف ادريس ، تحايؽ محمد ميدي الموسوي، ) ط22) 

 .34ـ(  ص2008ىػ / 1429المادسة النجؼ االررؼ 
 ىػ( ، ََٗالحميرم.  محمد بف عبد المنعـ )ت  -
، مطبعة 2( الروص المعطار في خبر االقطار ، تحايؽ احساف عباس ،) ط23) 

 .193ـ( ، ص1984، 1404ف ، ىيدلبرغ لبنا
 ،  ىػ(ْٖٕالذىبي .  شمس الديف ابك عبد اهلل )ت -
،دا الكتاب العبي بيروت لبناف ، 1( تاريخ االسالـ ، عمر عبد السالـ ، )ط24)

 .235، ص5ـ(، ج1987 -ىػ1407
 ،  ىػ(ِّٕالرازم. ابي حاتـ )ت  -
ىػ 1372بيروت لبناف ، ، دار احياء التراث العربي 1( الجرح والتعديؿ ، )ط25)

 ..178، ص6ـ ( ، ج1952
 ، ت(ّٕٓالراكندم . قطب الديف ) -  
، مؤسسة االماـ الميدي ، 1( الخرائج  والجرائح ، تحايؽ محمد باقر الموحد ، )ط26) 

 .892، ص 2ىػ(، ج1409قـ المادسة ، 
 ىػ( ،ّٕٓالراكندم. قطب الديف )ت  -
، مؤسسة االماـ الميدي 1باقر االبطحي ، )ط ( الخرائج و الجرائح ، تحايؽ محمد27)

 264، ص1ـ( ، ج1988ىػ ػ 1409قـ المادسة ، 
 ، ىػ(ّٖٓػ ْٕٔالزمخشرم .ابي القاسـ محمكد بف عمر ) -
،مؤسسة االعممي، بيروت لبناف . 1( ربيع االبرار ، تحايؽ عبد االمير مينا،) ط28)

 .334، ص1ـ( ، ج1992ىػ 1412
 ىػ ( ، ّْٖ)تالسرخسي . شمس الديف  -
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. 1406، دار المعرفة لمطباعة والنرر ، بيروت لبناف ، 1( المبسوط ، )ط29)
 23، ص5( ، ج1986

 ىػ( ،ُُٗالسيكطي . جالؿ الديف )ت -
، مطبعة معتوؽ واخواف بيروت 1( تاريخ الخمفاء ، تحايؽ لجنة مف االدباء ، )ط30)

 241لبناف، د ت( ص
 ،  ىػ(ُّٖبابكية)تالصدكؽ . محمد بف عمي بف  -
، المكتبة الحيدرية النجؼ 1( االمالي ، تحايؽ: محمد صادؽ بحر العموـ ،) ط31)

 .269ـ(، ص1966ىػ ػ 1385االررؼ.
 ىػ( ،ُّٖالصدكؽ . محمد بف عمي بف بابكية)ت -
 .518ىػ د ـ( ، ص1403، 1( الخصاؿ ، تحايؽ :عمي اكبر غفاري ، )ط32) 
 ىػ( ،ُّٖكية)تالصدكؽ. محمد بف عمي بف باب -
، المكتبة الحيدرية النجؼ 1( عمؿ الررائع ، تحايؽ: محمد صادؽ بحر العموـ ) ط33)

 .232، ص1ـ( ، ج1966ىػ ػ 1385االررؼ.
 ،  ىػ(ُّٖالصدكؽ. محمد بف عمي بف بابكية)ت -  
ىػ( 1404، مؤسسة النرر االسالمي قـ المادسة ، 2( مف ال يحضره الفايو ،)ط34) 

 .286، ص4،ج
 ىػ( ،ُّٖالصدكؽ محمد بف عمي بف بابكية)ت -
 .534ىػ د ـ( ، ص1403، 1(الخصاؿ ، تحايؽ عمي اكبر غفاري ، )ط35) 
 ،  الطبرسي . حسيف النكرم -
ىػ . 1408، 2( مستدرؾ الوسائؿ ، تحايؽ مؤسسة اىؿ البيت )ع( ، ) ط36)

 .130، ص2ـ( ، ج1988
 ، ت(َْٔالطكسي. محمد بف محمد بف الحسف ) -
، دار الثاافة لمطباعة والنرر قـ المادسة 1( االمالي ، تحايؽ مؤسسة البعثة ،) ط37)

 .405ىػ( ،ص1414.
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 ، ىػ(ََُٔالعاممي. احمد بف زيف العابديف ) ت -
 ,121( مناىج االخيار في ررح االستبصار ، ص38)
 ، الفيض . الكاشاني -
، مكتبة 2( تفسير الوافي ، تحايؽ مركز التحاياات الدينية لألماـ عمي )ع( ،) ط39)

 .623، ص25ـ(، ج1995 -ىػ1416اضفياف ،  –االماـ عمي 
 ، ت(ِّٗالكميني . محمد بف يعقكب ) -
، دار الكتب االسالمية بيروت ,دت 5( الكافي ، تحايؽ عمي اكبر غفاري ، )ط40) 

 .236، ص 1(، ج
 ىػ(،  ِّٗي . محمد بف يعقكب )ت الكمين -
،دار المعارؼ بيروت . 1( اصوؿ الكافي ،تحايؽ محمد جعفر رمس الديف ، )ط41)

 .84، 1ـ( ،ج1990ىػ ػ 1411
 ىػ( ، ِّٓالككفي . ابف ابي شيبة )ت -
، دار الفكر لمطباعة والنرر والتوزيع . 1( المصنؼ ، تحايؽ سعد المحاـ ، )ط42)

 .؛.279، ص7ىػ( ،ج1989 -ىػ1409لبناف بيروت ، 
 ىػ( ِّٖالككفي . ابراىيـ بف محمد الثقفي)ت  -
 .843، ص2(  الغارات ، تحايؽ جالؿ الديف الحسيني ، ج43) 
 ىػ (  ، ََُٕالمجمسي . محمد  تقي )ت -
ىػ(،  بحار 1339، العالمية قـ، 1( بحار االنوار، تحايؽ حسيف الموسوي ، )ط44)

 .7، ص11االنوار ، ج
 ، ىػ (ََُٕالمجمسي. محمد تقي )ت -
، 1( روضة المتايف في ررح مف اليحضرة الفاية ، تحايؽ حسيف الموسوي ، )ط45)

 .119،ص13ىػ(ج1339العالمية قـ، 
 ىػ ( ،َُّالطبرم. محمد بف جرير  )ت  -
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،مؤسسة البعثة قـ ، 1( دالئؿ االمامة ، تحايؽ . مؤسسة البعثة قـ المادسة ، )ط46) 
 .502، صىػ ( 1413

 ،  ىػ(ُُْالمرعشي. شمس الديف  )ت -
، مكتبة المرعري النجفي قـ  1(  ررح احااؽ الحؽ، تحايؽ محمود المرعري ،)ط47)

 256،ص32ىػ(، ج1417المادسة 
 ،  ىػ (ِٖٖالمركزم . نعيـ بف حماد )ت -
، دار الفكر لمطباعة والنرر بيروت لبناف 1( الفتف ، تحايؽ سييؿ زكار ،) ط48)

 .73ـ( ، ص1993ىػ 1414
 ىػ ( ، ِْٕالمزم. يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ )ت -
، مؤسسة الرسالة 1( تيذيب الكماؿ في اسماء الرجاؿ ، تحايؽ برار عواد ، ) ط49) 

 .392، ص 20ـ(، ج1980ىػ / 1400بيروت 
 ىػ(،ّْٓالمسعكدم ، ابك الحسف عمي بف الحسيف )ت -
ىػ 1404، منرورات دار اليجرة ايراف قـ ، 2ط( مروج الذىب ومعادف الجوىر ، )50)

 70، ص3ـ( ج1984 -
 ت( ، ُّْالمفيد ،ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف ) -
، مؤسسة النرر االسالمي قـ 2المانعة، تحايؽ مؤسسة النرر االسالمي ، )ط (51)

 354ـ(، ص1989ىػ ػ 1410المادسة 
 ، ت(ُّْالنعماف) المفيد . ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف -
، مؤسسة النرر االسالمي 2( االختصاص، تحايؽ مؤسسة النرر االسالمي ، )ط52)

 .342ـ( ، ص1989ىػ ػ 1410قـ المادسة 
 ت( ،ُّْالمفيد ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف) -
، دار المفيد لمطباعة والنرر بيروت  2( االرراد ، تحايؽ  مؤسسة اىؿ البيت )ط53)

 144، ص 2ـ(،  ج1993ىػ ػ 1414لبناف . 
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 ثالثان قائمة المراجع:
 االعرجي . زىير ،

 .195(االماـ عمي بف الحسيف زيف العابديف )ع( ، ص54) 
 باقر حسيف ،  
،دار اليادي لمطباعة والنرر 1( قيادة المسير في رؤية االماـ السجاد )ع( ، )ط55) 

 .39ـ( ، ص2001 -1422بيروت ،
 ، شريؼ القرشيباقر    
، مؤسسة االماـ الحسف ، 1( موسوعة اىؿ البيت . االماـ زيف العابديف )ع( ، )ط56) 

 .9، ص5بيروت . د ت ,د ـ ( ،ج
 ت(،َُُٕالبحراني . ىاشـ .)  
، مؤسسة المعارؼ 1( مدينة المعاجز ، تحايؽ مؤسسة المعارؼ االسالمية ،  )ط57) 

 .360ص ،4ىػ( ،ج1414االسالمية قـ . ايراف . 
 البغدادم محمكد ،   
( النظرية السياسية لدى االماـ زيف العابديف )ع( ، ) مجمع جياني اىؿ البيت 58)

 .193طيراف د ت ( ص
 ، الجاللي محمد رضا  
 .141( جياد االماـ السجاد ، ص59) 
 حسف الحاج حسف ،    
 .190( جياد وامجاد ، دار المرتضى بيروت ، ص60)
 حسيف الشاكرم ،   
 .57، ص 1( سيرة العظماء االماـ السجاد  ، ج61)
 حسيف شاكر ،  
 .68( سيرة العظماء السجاد عمي )ع( ، ص62) 
 الحسيني محسف ،  
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ىػ 1435، دار الحجة البيضاء ، 1( موسوعة االماـ زيف العابديف )ع( ، )ط63) 
 126، ص2ـ(   ، ج2014.

 شاكر . حسيف ,  
 ,55( سيرة العظماء ، ص64) 
 ، ت(ْٔٔالشامي يكسؼ بف حاتـ )  
 .578، مؤسسة النرر االسالمي، دت ، د ـ( ، ص1( الدر النظيـ ،)ط65) 

 الشاىركدم عمي النمازم ، 
 .57( ،ص1414،الحيدرية طيراف ،1( مستدرؾ عمـ جاؿ الحديث ،)ط66)
 شمتاغ عبكد ،  
 .17ـ( ص2002مػ ػ 1432، دار اليادي لمطباعة ، 1( منيج االماـ السجاد ، )ط67) 
 ، الشيرازم . محمد الحسيني  
، مؤسسة المجتبى . كربالء المادسة , 1،)ط   ( مف حياة االماـ السجاد 68) 

 .128ـ( ص2018ىػ. 1439
 الشيرازم. محمد حسيني،  
 .32( االماـ زيف العابديف قدوة الصالحيف ، ص69) 
 الصغير . محمد حسيف ،   
، مؤسسة البالغ لمطباعة والنرر . النجؼ االررؼ 1( االماـ زيف العابديف ،) ط70) 

 .210ـ( ، ص2012ىػ / 1433،
 ،  الطبرسي . حسيف النكرم  
ىػ . 1408، 2( مستدرؾ الوسائؿ ، تحايؽ مؤسسة اىؿ البيت )ع( ، ) ط71)

 .130، ص2ـ( ، ج1988
   الطكسي. محمد بف محمد بف الحسف،

 89معرفة الرجاؿ ، ص( اخبار 72)
 ىػ( ، ُُّٕالعاممي  االميف محسف)ت 
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 29(  اصدؽ االخبار ، ص73)
 العاممي . محسف االميف ،   
،دار المعارؼ لممطبوعات بيروت 1( عياف الريعة ، تحايؽ حسف االميف )ط74ا) 

 .634،ص1لبناف (،ج
 ىػ( ، ََُٔالعاممي احمد بف زيف العابديف ) ت  
 ,121في ررح االستبصار ، ص( مناىج االخيار 75)
 ،  القرشي . باقر شريؼ  
، دار المعارؼ  2( موسوعة سيرة اىؿ البيت ، تحايؽ ميدي بافر رريؼ ، )ط76)

 .77( ، ص2012ىػػ ػ1433مؤسسة االماـ الحسف )ع( ،
 القزكيني لطيؼ ،  
 .150( رجاؿ تركوا بصمات عمى قسمات التاريخ ، ص77)

 النابمسي  عفيؼ ،
( سيرة االماـ عمي بف الحسيف زيف العابديف )ع( ، )مؤسسة الريخ المظفر 78) 

 9الثاافية( ، ص
 ،  كحيد الخراساني  
 .317، ص1( منياج الصالحيف ، ج79)

 رابعان: الرسائؿ كاالطاريح:
 .14( قسـ الرؤوف الدينية العتبة العموية ، رذرات مف حياة االماـ السجاد ، ص80) 
المجمع العممي الىؿ البيت )ع( ، اعالـ اليداية االماـ عمي بف الحسيف عمية  ( 81)

، 6ىػ( ج1429، المجمع العممي الؿ البيت ،قـ المادسة . طيراف ،5السالـ ،)ط
 .129ص

ىػ ( 1417، مركز الرسالة قـ ايراف ، 1( مركز الرسالة ، الحاوؽ االجتماعية ، )ط82)
 . 42،ص

 99المصدر نفسة ،  ص  
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 المفضؿ سوسف جعفر
( ائمة اىؿ البيت والدولة االموية رسالة ماجستير كمية اآلداب جامعو ذي قار غير 83)

 .98منرور ، ص
   

 


