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 هذا الكتاب 

يف البحث املرتبط باإلمام احلسني  املنهج التارخيي لتجاوز هذا الكتاب حماولة 

تجاوز تـ    األحاديث الرشيفة املتفق عىل صحتها ـ كام تذكر  ذلك أن مكانته يف الدين  

والزمان  فهو  املكان  كل ؛  حتتاج  الذي  املستقيم،  والرساط  األقوم،  الدين  يمثل 

 . األجيال لالستنارة به، واالهتداء هبديه 

من خالل   رأينا  رواياتوقد  من  عنه  ورد  ما  ال    ،استقراء  قيم كربى،  أربع 

أن يتجاوزها، أو ال هيتم هبا،  ه  يف حق   يريد أن يطبق وصايا رسول اهلل    ملن يمكن  

 وهي: 

حتميها  : ونقصد هبا ما يتعلق بحقائق العقائد، والضوابط التي  القيم اإليامنية

 من أن تقع فيام وقعت فيه معتقدات امللل والنحل من التحريف والتبديل. 

الروحية وباطنا، وأرسار  القيم  بالعبودية ظاهرا  اهلل  إىل  التوجه  : ونقصد هبا 

 املعاين املرتبطة هبا. 

: ونقصد هبا تلك امللكات الراسخة التي تربز من الباطن إىل  القيم األخالقية

 لكامل املعنوي لإلنسان وعالقاته اإلجيابية مع كل يشء. الظاهر، لتعرب عن ا 

: ونقصد هبا مواجهة الطواغيت والظلمة واالنحرافات بكل  القيم الرسالية

قوة وشجاعة وبذل وتضحية، كام نقصد هبا ذلك االمتداد الذي يتجاوز به اإلمام  

يديه اهلداية العامة  املكان والزمان لينترش هديه يف كل األزمنة واألمكنة، لتتحقق عىل  

 . الشاملة

 
 



 

 أئمة وقيم 

   (3 ) 

 

 

 وقيم الدين األصيلاإلمام الحسين  
 في الحفاظ على أصالة الدين اإلمام الحسين  دراسة علمية حول دور  

 

 د. نور الدين أبو لحية 
 www.aboulahia.com 

 

 دار األنوار للنشر والتوزيع 

 

http://www.aboulahia.com/
http://www.aboulahia.com/


 

 

 

 
  



3 

 

 فهرس املحتويات 

 7 املقدمة 

 20 الفصل األول 

 20 اإلمام احلسني والقيم اإليامنية 

 23 أوال ـ اإلمام احلسني وقيم التنزيه ]اجلالل اإلهلي[: 

 26 ـ تنزيه اهلل عن اإلدراك واحلدود:  1

 27 تنزيه اهلل تعاىل عن احلدود: أ ـ  

 31 ب ـ تنزيه اهلل تعاىل عن الرؤية: 

 38 تنزيه اهلل تعاىل عن القياس: ج ـ  

 43 ـ تنزيه اهلل عن التشبيه والتجسيم:  2

 46 أ ـ تنزيه اهلل عن اجلهة واملكان:

 50 ب ـ تنزيه اهلل عن التنقل واحلركة: 

 56 ج ـ تنزيه اهلل عن الرتكيب واألعضاء: 

 64 د ـ تنزيه اهلل عن االنفعاالت: 

 70 ثانيا ـ اإلمام احلسني وقيم الكامل ]اجلامل اإلهلي[: 

 74 ـ حياة اهلل:  1

 75 ـ علم اهلل:  2

 78 ـ إرادة اهلل:  3

 84 ـ قدرة اهلل:  4

 85 ـ عدل اهلل:  5

 90 ـ رمحة اهلل:  6



4 

 

 91 ـ حكمة اهلل:  7

 94 الفصل الثاين 

 94 اإلمام احلسني والقيم الروحية 

 95 : املرتبطة بالشعائر التعبديةوالقيم اإلمام احلسني أوال ـ 

 99 وإقامة الصالة:اإلمام احلسني ـ  1

 107 ـ اإلمام احلسني والقرآن الكريم:  2

 108 أ ـ اإلمام احلسني وعالقته بالقرآن الكريم: 

 114 ب ـ اإلمام احلسني والدعوة للقرآن الكريم: 

 122 اإلمام احلسني والدعاء الرسايل:ـ  3

 123 أ ـ الثناء عىل اهلل: 

 127 ب ـ االفتقار واالضطرار: 

 133 ج ـ طلب احلاجات: 

 149 والقيم املرتبطة بالسلوك الباطني: اإلمام احلسني ثانيا ـ 

 149 ـ اإلخالص والتسليم:  1

 155 ـ التفويض والتوكل:  2

 156 أ ـ أدعية اإلمام احلسني والتوكل: 

 159 ب ـ مواقف كربالء والتوكل عىل اهلل: 

 163 ـ احلمد والشكر:  3

 165 ـ األنس واملحبة:  4

 174 الفصل الثالث 

 174 اإلمام احلسني والقيم األخالقية 



5 

 

 180 أوال ـ الصرب والرىض: 

 187 ثانيا ـ الصدق والثبات: 

 190 ثالثا ـ الشجاعة واإلقدام: 

 195 ة واألنفة: رابعا ـ العز

 199 خامسا ـ املروءة والشهامة: 

 207 د والورع: سادسا ـ الزه

 210 سابعا ـ التواضع واأللفة: 

 214 الفصل الرابع 

 214 اإلمام احلسني والقيم الرسالية 

 215 وتبليغ الدين: اإلمام احلسني أوال ـ 

 215 ـ التبليغ النظري للدين:  1

 223 ـ التبليغ العميل للدين:  2

 226 ومواجهة التحريفات: اإلمام احلسني ثانيا ـ 

 227 ـ مواجهة التحريفات املرتبطة بالقيم الدينية:  1

 229 ـ مواجهة التشوهيات املرتبطة بأئمة الدين:  2

 233 ثالثا ـ اإلمام احلسني ومواجهة االستبداد: 

 236 ـ الدعوة للمواجهة العامة:  1

 240 ـ الدعوة للمواجهة اخلاصة:  2

 249 ـ انتقاء األصحاب الرساليني: 3

 249 النموذج األول ـ مسلم بن عقيل: 

 254 الثاين ـ أبو الفضل العباس:النموذج 



6 

 

 257 النموذج الثالث ـ عيل األكرب: 

 260 : حبيب بن مظاهرالنموذج الرابع ـ 

 262 النموذج اخلامس ـ مسلم بن عوسجة: 

 264 النموذج السادس ـ زهري بن القني: 

 267 النموذج السابع ـ سعيد بن عبد اهلل احلنفي: 

 268 ـ تقديم كل أنواع التضحية:  4

 274 اإلمام احلسني واالمتداد الرسايل: رابعا ـ 

 276 ـ املحبة واملودة:   1

 282 : ـ البكاء والتأثر 2

 289 ـ الزيارات واملجالس:  3

 295 ـ احلركة والثورة:  4

 306 اخلامتة 

 306 أوال ـ النتائج: 

 307 ثانيا ـ التوصيات: 

 309 املصادر واملراجع 

 328 هذا الكتاب 

 

 

 



7 

 

 قدمة  امل 

أن يتعرف عىل بعض أرسار تلك النصوص التي نطق هبا رسول اهلل  كتاب الهذا حياول 

    والتي تدل عىل أن له مكانة خاصة يف الدين ال ينبغي جتاوزها، أو  اإلمام احلسني  يف حق ،

هو من ال ينطق عن اهلوى، ومن ال  هبا  االستهانة هبا، أو التقليل من شأهنا، ذلك أن الذي نطق 

   حيايب أحدا أو جيامله.

 ومن أهم تلك النصوص، وأكثرها داللة عىل ذلك الدور وحموريته يف الدين، قوله  

حسني مني، وأنا من حسني، أحب اهلل من أحب  الذي اتفق عىل روايته األمة مجيعا: )  يف احلديث

  (1)(حسينا، حسني سبط من األسباط

له   وجتعل  اإلمام،  هبذا  ترتبط  عميقة  معاين  عىل  يدل  األربعة  بأجزائه  احلديث  فهذا 

 : حضورا خاصا يف الدين 

باإلمام احلسني ، والتي عرب عنها رسول    يذكر العالقة التي جتمع رسول اهلل    أوال فهو  

(، وهي عبارة ال يمكن اختصارها يف ذلك املعنى املحدود البسيط  حسني منيبقوله: )  اهلل  

علم بنور الوحي ما سيحدث   احلديث واهلل أعلم كأنه   : )معنىالذي فرسه به بعضهم؛ فقال

ي يزيد بن معاوية وأمريه عبيد اهلل بن زياد، وما جرى من يزيد وأمريه عىل بينه وبني القوم، أعن

التي أسفرت عن قتل احلسني سنة إحدى وستني هجرية،    احلسني من تلك الوقعة املشهورة 

 
أبو عبد اهلل    -15منهم:    املحدثني،رواه مجع كبري من    (1)  البخاري،  إبراهيم بن املغرية  األدب املفرد، حممد بن إسامعيل بن 

رقم ،  133)ص  ،1989  -  1409بريوت، الطبعة الثالثة،    -ه(، حققه حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية  256)املتوىف:  

وابن   ( وقال : حسن،3775رقم  ،  5/658ياء الرتاث العريب، )(، وسنن الرتمذي، حمّمد بن سورة الرتمذي، بريوت: دار إح 364

 ،( 4820رقم  ،  3/194بريوت )،  ه   1398(، املستدرك عىل الصحيحني، احلاكم النيسابوري، دار الفكر،  144رقم  ،  1/51ماجه )

صنف يف األحاديث امل، (17597رقم ، 4/172) ،مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، دار الفكر، بريوت، وقال: صحيح اإلسناد

احلوت،   يوسف  تقديم كامل  أيب شيبة،  ابن  ال  7واآلثار،  دار  األوىل، بريوت  تاريخجملدات،  الطبعة  (، 32196رقم  ،  6/380)، 

 (16/   264وص  1/   261/   43 ):ق1403، حمّمد باقر املجليّس، بريوت، مؤّسسة الوفاء، بحار األنواروانظر: 
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بالذكر، وبني أنه واحلسني كاليشء الواحد يف املحبة وحرمة التعرض    فلذلك خصه الرسول  

)أحب اهلل من أحب حسينًا، حسني سبط من األسباط( أي من  : له وحماربته، وأكد ذلك بقوله 

  (1) (أوالد أوالده، ألنه ابن فاطمة ريض اهلل عنها، أي هو أمة من األمم يف اخلري والصالح

أصدق متثيل ألنه منه،    يمثل رسول اهلل  بل هو يدل فوق ذلك عىل أن اإلمام احلسني

أعظم من أن تريد بذلك النسبة الطينية، فهي نسبة    وبكل أجزائه وجوانبه، وبالغة رسول اهلل  

 أن يذكرها أو يؤكدها.  معروفة، ال حيتاج رسول اهلل 

هو املمثل احلقيقي للدين، وهو القرآن الناطق، وهو الذي ال ينطق    وبام أن رسول اهلل  

فإن من رضورات تلك النسبة أن   ؛ عن اهلوى، وهو الذي ال يتحرك حركة إال وفق مرضاة اهلل 

كل تلك األوصاف، ألنه يستحيل أن يكون منه، ثم يكون بعد ذلك خمالفا   يكون لإلمام احلسني 

 ه. له، وإال مل يصدق ذلك الوصف علي 

فقط، وإنام كان    مام احلسني اإل يف ذلك احلديث مل يكن خياطب    وبذلك فإن رسول اهلل  

حيمل نسخة أصلية من الدين األقوم، وأنه يف    خياطب األمة مجيعا، وخيربها أن اإلمام احلسني

حال غيابه، أو يف حال احلاجة، أو يف حال اختالط امللل والنحل، يمكن العودة إليه لتجنب  

 مثلام فعل مع سائر األمم.   ،ملزيف األعوج الذي يريد الشيطان أن جير إليه هذه األمةالدين ا

وانطالقا من هذا فإن هذا اجلزء من احلديث يدعو كل عاقل إىل البحث عن سرية هذا  

اإلمام، والقيم التي كان حيملها، والتصورات التي كان يعتقدها، والسلوك الذي كان يسلكه،  

 ميزانا يميز به الطيب من اخلبيث، واألصيل من املزيف. ليجعل منه معيارا و

الثاين من احلديث  يقل عن جزئه األول أمهية هو قوله  واجلزء  ) ، وهو ال  وأنا من  : 

احلسنيحسني  اإلمام  أن  هو  أوهلا  لعل  وعميقة،  كثرية  دالالت  حتمل  عبارة  وهي  امتداد   (، 

التي لرسول اهلل   للنبوة، وللقيم  حتملها، وهذا يعني أن ما أصابه من كل    ، فاإلمامة امتداد 

 
 .35والدرر، أمحد بن حجر، صمكنون الفتاوى  (1) 
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البالء أصاب رسول اهلل   الذي   أنواع  الذي حصل يف كربالء، والذبح  القتل  نفسه، بل إن 

احلسني  لإلمام  يكن  مل  بعده،  اهلل    حصل  لرسول  كان  وإنام  ولذلك عظمت    فقط،  أيضا.. 

 عرب عنه. املصيبة، واشتدت الرزية، وكان املصاب أعظم من أن ي  

دورا يف امتداد الدين األصيل، وهو ما عربت    كذلك يشري إىل أن لإلمام احلسني وهو  

( املشهورة  العبارة  تلك  الوجودعنه  حممدي  البقاء  ،االسالم  ذلك  (1) (حسيني  كان  وقد   ،

التي كانت وال    بالفعل؛ فثورة اإلمام احلسني التاريخ؛ فهي  تأثريها يف مجيع  وحركته كان هلا 

للث  ثريا  منبعا  األصيلة  زالت  القيم  لكل  منبع  أهنا  كام  والتحريف،  والطغيان  الظلم  ورة ضد 

 واألخالق العالية والتضحية العظيمة. 

اهلل   املعنيني    وقد عمق رسول  الثالث هذين  فيه:    باملقطع  قال  والذي  من احلديث، 

اإلمام  (، وهو مقطع يتسق مع املقطعني السابقني، ويبني أن خط  أحب اهلل من أحب حسينا ) 

 ليس خطا نبويا فقط، وإنام هو خط إهلي أيضا، بل هو خط الوالية نفسها.  احلسني 

صوص املقدسة ـ ليس الذي حيب اهلل فقط، وإنام  نذلك أن الويل ـ حسب ما تدل عليه ال

الذي حيبه اهلل، كام ورد ذلك يف احلديث املتفق عىل روايته يف املصادر السنية والشيعية، والذي 

إن اهلل قال: من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إىل عبدي : )رسول اهلل  يقول فيه  

بشئ أحب إىل مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته  

كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش 

  (2) (ألعيذنه ي ألعطينه، ولئن استعاذينهبا، ولئن سألن

 
قائل هذه العبارة هو العالمة الشيخ حممد حسني كاشف كام نسبها إليه احلاج حسني الشاكري، انظر: الكشكول املبوب،    (1) 

 . 44، ص 1418احلاج حسني الشاكري، املطبعة: ستارة، الطبعة: اخلامسة، 

،  1414وبريوت: دار ابن كثري والياممة للطباعة والنرش والتوزيع،  صحيح البخاري، حمّمد بن إسامعيل البخاري، دمشق    (2) 

(، وقد روي احلديث يف املصادر الشيعية هبذه الصيغة: )قال اهلل عز وجل: من أهان يل وليا فقد أرصد ملحاربتي، وما  231/    4)

ذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه تقرب إيل عبد بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه، وإنه ليتقرب إيل بالنافلة حتى أحبه، فإ
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فهذا احلديث يشري إىل املرتبة اخلاصة التي يناهلا من حيب اإلمام احلسني ، وهي حمبة اهلل،  

والتي تعترب أرقى درجة يف سلم الوالية، ذلك أنه ال يناهلا ـ كام ورد يف احلديث ـ إال من أدمن 

 بعدها ينال رشف حمبة اهلل له. عىل الطاعة، والزمها، وامتأل بمحبة اهلل، و

وبام أن املحبة ليست مشاعر عاطفية جمردة فقط، وإنام هي انسياق تام وراء املحبوب،  

بُّوَن اوتبعية مطلقة له، كام وضح ذلك قوله تعاىل: ﴿
ِ نْت ْم حت  ْل إِْن ك  م  ا  هللق  بِْبك  ْ ويِن حي  بِع  ]آل    هلل﴾َفاتَّ

ث يشري إىل رضورة التبعية املطلقة لإلمام احلسني ، ألنه ، فإن هذا اجلزء من احلدي [31عمران:  

 ال يصح يف عامل احلب أن جيادل املحب حمبوبه. 

بتلك النربة االستعالئية، والتي جتعلهم   ولذلك فإن الذين يتحدثون عن اإلمام احلسني

من  يضعونه  وما  أوهام،  من  يتومهونه  بام  ويزنوهنا  وترصفاته،  وسلوكاته  حركاته  يناقشون 

املشاعر   موازين، مل تغب عنهم احلقائق الرشعية فقط، إنام غاب عنهم قبل ذلك وبعده تلك 

، وإنام أن ي عامل هبا اإلمام احلسني ، ال لكونه حفيده    العاطفية اجلياشة التي دعا رسول اهلل  

 لكونه يمثل احلقيقة والقيم التي أرادها اهلل، وال يصح أن نناقش اهلل فيام أراد. 

احلب يف حقيقتهـ  كام ينص عىل ذلك علامء النفس املسلمون وغريهمـ  هو اعتقاد    ذلك أن

كامل املحبوب من كل النواحي، ولذلك يستحيل عىل من حيب شخصا أن يرى عيبا من عيوبه،  

بل إنه يرى العيوب نفسها كامال، هذا بالنسبة لألشخاص العاديني؛ فكيف بمن حظي بتلك 

 منه.  ، وكان رسول اهلل رسول اهلل النسبة الرشيفة، فكان من 

وبذلك فإن هذا اجلانب العميل من هذا اجلزء من احلديث ال يدعو فقط إىل البحث عن  

اللتزامها والعمل هبا، وإنام يدعو قبل ذلك إىل التعامل مع   القيم التي ارتبطت باإلمام احلسني 

 
الكايف، أبو جعفر الكليني، الذي يبرص به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش هبا، إن دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته( انظر:  

د بن خالد الربقي، املحاسن، ابن جعفر حمم،  (  352/    2  )  ش، طهران  ه  1363حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإلسالمية،  

 ( 21/   22/  70)، بحاراألنوار  ( 1047/   454/  1)  دار الكتب االسالمية، طهران
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تلك املشاعر هي الكفيلة بغرس كل  بالعاطفة املشحونة بمشاعر احلب، ذلك أن    اإلمام احلسني 

القيم الرفيعة؛ فاحلب أعظم مدرسة تربوية، ذلك أن صفات املحبوب تنتقل بسالسة وسهولة  

 إىل املحب، وبقدر املحبة التي امتأل هبا قلبه. 

من احلديث؛ فهو جزء ال يقل عن سابقيه داللة، ذلك أنه يشري إىل أن    اجلزء األخري وأما  

تفرقت اليهود عىل : ) باط وفرق ونحل كثرية، كام أشار إىل ذلك قوله  األمة ستنقسم إىل أس 

ثالث   عىل  أمتي  وستفرتق  ذلك،  مثل  والنصارى  وسبعني،  اثنتني  أو  فرقة،  وسبعني  إحدى 

الوقت إىل أن اإلمام احلسني(1)(وسبعني فرقة سيكون سبطا من األسباط،    ، ويشري يف نفس 

 الدين األصيل، وقيمه الرفيعة؛ فعليه باتباعه، وسلوك سبيله. وفرقة من الفرق، ولذلك من أراد  

ًة َقانًِتا  وهو يف ذلك يشبه قوله تعاىل يف حق إبراهيم : ﴿ َحنِيًفا َومَلْ    هللإِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أ مَّ

كنِيَ  يقصد تلك النظرة السطحية التي    ؛ فلم يكن رسول اهلل  [120]النحل:    ﴾ َيك  ِمَن املْ رْشِ

هبا احلديث، والتي تقرصه عىل كونه سبطا نسبيا، ذلك أن هذا النوع من السبطية ال حيوي فرس 

ثناء أو مدح، ألنه متحقق لكل الناس، فالكثري منهم يمكن أن يصري سبطا، وليس عليه   أي 

 ألجل حتقيق ذلك سوى اإلكثار من الذرية. 

تابع لرسول اهلل    احلسني ذكر السبطية بدل األمة، ألن اإلمام    وربام يكون رسول اهلل  

 ومتمثل باهلدي الذي جاء به، وهو بذلك يكون مرآة صافية تعكس هديه، ورصاطا مستقيام ،

 يوضح منهجه النظري، ليحوله إىل واقع عميل. 

فهذا احلديث بأجزائه مجيعا، والذي ال يمكن أن يكون جمرد جماملة ـ كام يصور البعض ـ  

مركزيا يف الدين، ال يصح أن نتجاهله، أو نغض الطرف عنه،  دورا    يشري إىل أن لإلمام احلسني 

 
سنن ابن  و  ،(4596)سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، دار إحياء السنّة النبوّية.  (، و2/332رواه أمحد )  (1) 

والرتمذي    ،(3991)حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.    ماجه، ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حققه

 (، وقال: حديث حسن صحيح. 2640)
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وإنام علينا أن نبحث عنه، ويف أعامقه، لنصل من خالله إىل الدين األصيل، ونفر من خالله من 

 كل اعوجاج وانحراف للدين. 

اإلمام   مثلها  التي  األصيلة  القيم  عن  للبحث  حماولة  الكتاب  هذا  كان  هذا  وبناء عىل 

استحق هبا كل ذلك الثناء العطر، الذي صدر من مشكاة النبوة، ليقلده منصب    احلسني ، والتي 

 اإلمامة الرفيع. 

السنة   الفريقني  مصادر  ففي  اإلمامة؛  تلك  إىل  يشري  ما  وحده  النص  ذلك  يكن  ومل 

قوله   )والشيعة نجد  يتجاوز  (1) (اجلنة  أهلاحلسن واحلسني سيدا شباب  :  ؛ فهذا احلديث 

رتبطة باآلخرة، ليدل عىل بشارة أخرى ترتبط بالدنيا، وهي مضمنة يف كلمة  البشارة الغيبية امل 

تبعان،    ، أي أن اإلمام احلسني (2)]السيد[ والتي تعني يف اللغة العربية االتباع   وأخاه سيدان أي م 

اهلل   رسول  من  بشارة  وهو  اجلنة..  أهل  شباب  اجلليلني    يتبعهام  اإلمامني  هذين  يتخذ  ملن 

 جلنة، وهو يدل عىل صوابية ذلك االتباع، وكونه أرشف وأرقى أنواع االتباع. سيدين له با 

التي وردت يف حق اإلمام احلسني ، أو يف حق   وهكذا يمكن أن تفرس كل النصوص 

أخيه اإلمام احلسن ، فهي نصوص ال تعرب عن عاطفة األبوة ـ كام يذكر بعضهم ـ وإنام تعرب عن 

اهلل  فرسول  الدين،      حقائق وجودية رشعية؛  قضايا  األبوة يف  عاطفة  يدخل  أن  أعظم من 

وامرأته، وأنزل عليه معها حال أيب    وكيف يفعل ذلك وقد أنزل اهلل عليه خرب هالك بابن نوح

 .هلب عمه 

لكن ـ لألسف ـ مع كل تلك النصوص املقدسة الواضحة املتفق عليها نجد هتوينا كبريا  

 
املسند،  أمحد  رواه    (1)  )82،  3/62)يف  ويف   )3/64( ويف   )3/80( والرتمذي  بمعرفة  انظر:    ،(3768(  األرشاف  حتفة 

املزي، املحقق: عبد الصمد رشف الدين، طبعة: املكتب اإلسالمي، والدار  األطراف، مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن  

 (4134) ،م1983هـ، 1403، 2القيّمة، الطبعة

بريوت،    – لسان العرب، حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور، دار صادر  انظر يف معنى كلمة السيد:    (2) 

 ( 228/ 3)هـ  1414 -3الطبعة
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جعلته عند بعضهم ال يساوي درجة أدنى الصحابة وأصغرهم،  إىل درجة    يف حق اإلمام احلسني

ذلك أهنم كلام يوردون حادثة كربالء، يذكرون معها نصيحة عبد اهلل بن عمر، ليستنتجوا بعدها 

أن رأي ابن عمر كان أكثر حكمة وصالحا، يف نفس الوقت الذي يعتربون فيه ابن عمر من  

 أذهان عامة الناس من املدرسة السنية أدنى  يف   صغار الصحابة.. وبذلك صار اإلمام احلسني 

 حاال، وأقل حكمة من صغار الصحابة. 

عندهم مرحلة    بل إن أكثر عوام الناس يف هذه املدرسة لألسف ال يتجاوز اإلمام احلسني

احلسن اإلمام  أخيه  مع  يصعد  كان  حينام  الباكر،  اهلل    صباه  يصيل،  عىل ظهر رسول  وهو   ،

وعطفه عىل الصغار،    له وفضائل أخيه، وإنام يف رمحة رسول اهلل  ويذكرون ذلك ال يف فضائ

يف ذلك احلديث نفسه يشري إىل الدور املحوري املنوط به وبأخيه، فقد ورد    مع أن رسول اهلل  

  (1) (حبني فليحب هذينأدعومها بأيب مها وأمي من فيه: ) 

هذا اإلمام اجلليل، ألنه  فهذا احلديث يضم إىل األحاديث السابقة يف بيان رضورة اتباع  

وعالمة   املحبة،  ثمرة  فاالتباع  االتباع،  معها  يكون  أن  دون  من  املحبة  تتحقق  أن  يمكن  ال 

 أن من رشط حمبته حمبة هذين اإلمامني اجلليلني.  صدقها، وقد أخرب رسول اهلل  

انطالقا من هذه النصوص املقدسة نحاول يف هذا الكتاب التعرف عىل القيم التي كان  

إىل البحث عنها، لتقويم ديننا بحسبها؛ فهي    مثلها اإلمام احلسني ، والتي دعانا رسول اهلل  ي

 قبلة الدين األصيل، وهي املعيار الذي نحتكم إليه عند االختالف. 

فاإلسالم مثل سائر األديان له جانبان: جانب نظري متثله نصوصه املقدسة، وجانب  

باتباعهم باعتبارهم    ، وانتهاء بمن أوىص رسول اهلل  هلل  عميل يمثله اهلداة ابتداء من رسول ا

 
ا  (1)  العلمية، بريوت  السنن  الكتب  القادر عطا، دار  البيهقي، حققه حممد عبد  أبو بكر    -لكربى، أمحد بن احلسني بن عيل، 

دمشق، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر،   ، وتاريخ(2/263) م    2003  -ه    1424،  3لبنات، الطبعة  

 [ 14/160] و (2  -  257/1/ 4)م.  1995  -هـ   1415املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 
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 منه، وهو منهم. 

ولذلك فإن البحث يف اإلمام احلسني ، ينبغي أن يتجاوز املنهج التارخيي املرتبط باملكان  

ـ كام تذكر الرواياتـ  يتجاوز املكان والزمان، ألنه يمثل الدين    والزمان، ذلك أن اإلمام احلسني

 اط املستقيم، الذي حتتاج كل األجيال لالستنارة به، واالهتداء هبديه. األقوم، والرس

التي مثلها اإلمام   القيم الرفيعة  وبناء عىل هذا، حاولنا يف هذا الكتاب أن نتعرف عىل 

احلسني ، والتي هي يف حقيقتها قيم الدين األصيل الذي عاش حياته كلها من أجله، وختمها  

 باالستشهاد يف طريقه. 

أينا من خالل االستقراء أربع قيم كربى، ال يمكن لشخص يريد أن يطبق وصايا  وقد ر

 أن يتجاوزها، أو ال هيتم هبا، وهي:  يف حق اإلمام احلسني  رسول اهلل 

: ونقصد هبا ما يتعلق بحقائق العقائد، والضوابط التي حتميها من أن تقع  القيم اإليامنية 

 والنحل من التحريف والتبديل. فيام وقعت فيه معتقدات امللل  

الروحية  املعاين القيم  وأرسار  وباطنا،  ظاهرا  بالعبودية  اهلل  إىل  التوجه  هبا  ونقصد   :

 املرتبطة هبا. 

: ونقصد هبا تلك امللكات الراسخة التي تربز من الباطن إىل الظاهر،  القيم األخالقية 

 اإلجيابية مع كل يشء. لتعرب عن الكامل املعنوي لإلنسان وعالقاته 

قوة  الرسالية القيم   بكل  واالنحرافات  والظلمة  الطواغيت  مواجهة  هبا  ونقصد   :

وشجاعة وبذل وتضحية، كام نقصد هبا ذلك االمتداد الذي يتجاوز به اإلمام املكان والزمان 

ل تعاىل  لينترش هديه يف كل األزمنة واألمكنة، لتتحقق عىل يديه اهلداية العامة الشاملة، كام قا 

لِّ َقْوٍم َهادٍ : ﴿خماطبا رسوله  نِْذٌر َولِك   [ 7]الرعد:    ﴾إِنَّاَم َأْنَت م 

وهذه األصول األربعة للقيم هي التي سنحاول إن شاء اهلل دراستها يف هذا الكتاب من  

عت فيها مقوالت اإلمام احلسني وأفعاله، ال لنعيد رسدها، وإنام   خالل املصادر الروائية التي مج 
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 تنبط منها منهج احلياة اإليامنية كام يرسمها اإلمام احلسني ، والتي متثل الدين األصيل. لنس

بمصادر النصوص التي  مالحظات مرتبطة    ثالث ونحب أن ننبه يف آخر هذه املقدمة إىل  

 أو األحداث التارخيية املرتبطة بسريته العطرة:  اإلمام احلسنيننقلها عن 

الروايا   أوهلا  نقص  بسبب  أنه  اجلليل،  ـ  اإلمام  هذا  عن  السنية  املصادر  يف  الواردة  ت 

األحيانعتمدا أكثر  يف  الروايات    ت  األكرب ألغلب  املصدر  باعتبارها  الشيعية،  املصادر  عىل 

 الواردة عنه. 

وهذه الروايات ـ مع كوهنا مل ترو يف املصادر السنية ـ إال أنه ال يمكن ألي سني نزيه أن  

ـ أ تتوافق  أهنا  الثقل األكرب، واملصدر األعظم حلقائق يرفضها ذلك  الكريم،  القرآن  ـ مع  وال 

 اإلسالم، وتتفق ثانيا مع األحاديث الصحيحة القطعية التي يتفق عىل روايتها السنة والشيعة.

الرواية عن اإلمام احلسن التقصري الذي حصل يف  يف املصادر السنية، يف    ولذلك فإن 

املصا  تلك  فيه  أشبعت  الذي  الوقت  املنبه،  نفس  بن  ووهب  األحبار  كعب  عن  بالرواية  در 

وغريمها،ال يعفي من يريد أن يلتزم بتلك التعليامت النبوية الواردة يف حق اإلمام احلسني ، من  

 االعتامد عىل املصادر الشيعية، خاصة وأهنا تتوافق مع املصادر األصلية التي يعتمدها. 

؛ فهو استعالء، وتكرب ذلك أن كل  أما رفض تلك الروايات بحجة روايتها عن الشيعة

نفوا يف كتب الرجال بكوهنم شيعة،    من كان حييط باإلمام احلسني كانوا من أصحابه الذين ص 

 ثم وضعوا يف كتب اجلرح والتعديل ضمن املبتدعة الذين ال تصح الرواية عنهم. 

احلسني اإلمام  الرواية عن  يتصور  أن  لعاقل  يمكن  ويزيد    وهل  معاوية  من أصحاب 

وزياد بن أبيه الذين كانوا ال خيفون عداوهتم ألهل البيت، ويف نفس الوقت ضمنت هلم كل  

مقبول   ينقلونه  ما  وكل  للدين،  وأئمة  ثقاة  باعتبارهم  والتعديل،  اجلرح  كتب  يف  الترشيفات 

وصحيح، وأوهلم عمر بن سعد قائد اجليش الذي قاتل اإلمام احلسني ، والذي قال فيه العجيل:  

عد بن أيب وقاص مدين ثقة كان يروي عن أبيه أحاديث، وروى الناس عنه، وهو  )عمر بن س



16 

 

  (1)(الذي قتل احلسني، قلت: كان أمري اجليش ومل يبارش قتله 

وقال عنه ابن حجر: )عمر بن سعد بن أيب وقاص املدين نزيل الكوفة صدوق، ولكن  

  (2)(ن عيل مقته الناس لكونه كان أمريا عىل اجليش الذين قتلوا احلسني ب 

يف زمر املبتدعة املجروحني، ويضع عمر    فهل يمكن ملن يضع أصحاب اإلمام احلسني

التعرف عىل  من خالهلا  يمكن  نصوص  أي  عنده  نجد  أن  املوثوقني  زمر  يف  وغريه  بن سعد 

 والقيم العظيمة التي جاء هبا.  شخصية اإلمام احلسني

ولو أننا طبقنا ذلك املقياس الذي وضعوه، وطبقنا معه ما يوردونه كل حني من حتريم  

احلديث يف كربالء باعتبارها من الفتن، أو باعتبارها إرثا شيعيا، ملا أمكن ألحد يف الدنيا أن 

يكتب كتابا واحدا عن اإلمام احلسني ، بل وال فقرة واحدة عنه، ألهنمـ  لألسفـ  يكتفون بذكر  

، وليس باعتباره إماما من أئمة الدين، مل  امة املجرد بناء عىل عالقته النسبية برسول اهلل  احرت

بتقواه وصربه وتضحيته ومتثله   فقط، وإنام ناهلا  بتلك النسبة الرشيفة لرسول اهلل  ينل اإلمامة

ْم  لكل قيم الدين، كام قال تعاىل: ﴿ وَن بَِأْمِرَنا   أئمةَوَجَعْلنَا ِمنْه  وِقن وَن    هَيْد  نَا ي 
وا َوَكان وا بِآَياتِ ملََّا َصرَب 

 [ 24]السجدة:  ﴾

ـ هو أن الكثري من أتباع املدرسة السنية يعرتضون عىل بعض الروايات الواردة    وثانيها 

عن اإلمام احلسني ، بكوهنا جاءت بلغة ال تتناسب مع أساليب التعبري التي كانت معتمدة يف  

 
سن أمحد بن عبد اهلل بن  معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو احل  (1) 

 1405السعودية، الطبعة: األوىل،    –املدينة املنورة    -صالح العجىل الكوىف، املحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار  

ز الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيام، وانظر: (166/ 2 ) ،1985 –

 (198/ 3، )حتقيق عيل حممد البجاوي، دار الفكر، بريوت

الرشيد    (2)  دار  املحقق: حممد عوامة،  العسقالين،  بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  الفضل أمحد  أبو  التهذيب،    – تقريب 

 ( 717/ 1)،  1986 – 1406سوريا، الطبعة: األوىل، 
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 غري وارد، ألسباب متعددة منها:، وهذا اعرتاض  (1)ذلك العرص

من    1 الكثري  أن  األمويني    أصحابـ  بأطروحات  تأثرهم  بسبب  ـ  السنية  املدرسة 

ـ راحوا يتصورون اإلمام عيل واإلمام احلسني وسائر األئمة مثل    وانتقاصهم من أهل البيت 

فشتان بني من ريب بني أحضان القرآن  ؛  سائر معارصهيم يف بالغتهم وعلومهم، وهذا خطأ كبري

 ن فضلهم وعلمهم. الكريم، ويف بيت النبوة، وبني غريهم، مهام كا 

قد ال ينقلون الروايات بألفاظها،    وغريه من األئمة  ـ أن رواة أحاديث اإلمام احلسني   2

وإنام يترصفون فيها، مع احلفاظ عىل املعاين، وهذا وارد أيضا يف الكثري من الروايات الواردة يف  

ب البغدادي يف كتابه  املصادر السنية، بل هم متفقون عىل جواز الرواية باملعنى، فقد عقد اخلطي

]الكفاية يف علم الرواية[، وهو من أهم مصادر علوم احلديث يف املدرسة السنية فصال حتت  

بعض   وسياق  السلف،  من  املعنى  عىل  الرواية  إجازة  إىل  يذهب  كان  من  ذكر  ]باب  عنوان: 

  (2[) أخبارهم يف ذلك

خلنا عىل واثلة بن  ومن النصوص التي ساقها إلثبات ذلك ما رواه عن مكحول، قال د 

، ليس فيه وهم وال نسيان،  األسقع فقلنا: يا أبا األسقع، حدثنا حديثا سمعته من رسول اهلل 

فقال، هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا؟ قالوا: نعم، قال: فهل زدتم ألفا أو واوا أو  

القرآن بني أظهركم  شيئا؟ فقلت: إنا لنزيد وننقص، وما نحن بأولئك يف احلفظ؟ فقال: فهذا  

مرة أو    وأنتم تدرسونه بالليل والنهار، فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه عن رسول اهلل  

 
التوحيد، الشيخ الصدوق، صححه وعلق عليه: السيد هاشم احلسيني الطراين، دار من األمثلة عىل ذلك ما ورد يف كتاب ]   (1) 

[: )مل خيرج منه 3يف تفسري قوله تعاىل: ﴿مَلْ َيلِْد﴾ ]اإلخالص:   [ قول اإلمام احلسني90، ص بريوت لبنان  -املعرفة للطباعة والنرش 

وال يشء لطيف كالنفس، وال يتشعب منه البداوات، كالسنة   يشء كثيف كالولد وسائر األشياء الكثيفة التي خترج من املخلوقني،

 ( والنوم، واخلطرة واهلم، واحلزن والبهجة، والضحك والبكاء، واخلوف والرجاء والرغبة والسأمة، واجلوع والشبع

عبداهلل السورقي الكفاية يف علم الرواية، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي، املحقق: أبو  (2) 

 (. 203)ص: املدينة املنورة،   -كتبة العلمية , إبراهيم محدي املدين، امل 
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  (1)  مرتني، إذا حدثتكم عىل معناه فحسبكم(

عسى أن نكون عرشة    ومنها ما حدث به عن أيب سعيد، قال: )كنا نجلس إىل النبي  

 ( 2)  نفر نسمع احلديث، فام منا اثنان يؤديانه عىل حرف، غري أن املعنى واحد(

ومنها ما حدث به عن عائشة أهنا قالت هلشام بن عروة: )يا بني، إنه يبلغني أنك تكتب  

عني احلديث ثم تعود فتكتبه(، فقال هلا: أسمعه منك عىل يشء، ثم أعود فأسمعه عىل غريه،  

 (3) ت: هل تسمع يف املعنى خالفا؟ قلت: ال، قالت: ال بأس بذلك(فقال

عن حممد بن مسلم  زون للرواة عنهم الرواية باملعنى، فيجي   وهكذا نرى أئمة أهل البيت

ن كنت تريد معانيه فال  )إ: أسمع احلديث منك فأزيد وأنقص. قال:    يب عبد اهللقال: قلت أل

  (4) (بأس

ريد أن أرويه كام  ألت أليب عبد اهلل : إين أسمع الكالم منك فوعن داود بن فرقد، قال: ق

سمعته منك فال جييئ ذلك، قال: فتتعمد ذلك؟ قلت: ال. قال: تريد املعاين؟ قلت: نعم. قال:  

 ( 5)فال بأس 

ـ أننا مل ندقق كثريا يف أسانيد الروايات، بل جعلنا القيم هي معيارنا األول؛ فكل  ثالثها  

ت ال  رواية  أو  ذ  نص  التي  النبيلة  القيم  مع  معناها تعارض  أن  ورأينا  الكريم،  القرآن  كرت يف 

األقوال األخرى   يتناسب مع النصوص املقدسة الواردة يف القرآن الكريم أو السنة املطهرة أو

 ، قبلناها، مع اإلشارة إىل مصادرها ليتحقق يف أسانيدها من شاء ذلك.   ئمة أهل البيتأل

بشأهنا، ما    ذكرنا بجنب كل قيمة باإلضافة إىل ما ورد عن اإلمام احلسنيوبناء عىل هذا  

 
 .204املرجع السابق، ص:  (1) 

 .205املرجع السابق، ص:  (2) 

 .205املرجع السابق، ص:  (3) 

 . 51/  1، الكايف  (4) 

 . 41 / 1املرجع السابق،  (5) 
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 واألئمة األطهار. ورد يف القرآن الكريم أو الروايات عن رسول اهلل 

 وقد فعلنا ذلك لسببني:  

: حتى ال يصبح الكتاب مملوءا باألبحاث احلديثية التي وقع يف معظمها اخلالف  األول 

 بني املحدثني أنفسهم. 

يمثلون القيم القرآنية أحسن متثيل؛    : اعتقادنا أن اإلمام احلسني وغريه من األئمةاين الث 

فلذلك كانت كل رواية تؤكد ذلك، رواية يمكن االستفادة منها، لعدم رضرها، حتى لو رويت  

 بأسانيد ضعيفة.  
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 الفصل األول 

 القيم اإليامنية و   اإلمام احلسني 

األساس الذي تبنى عليه مجيع القيم الروحية واألخالقية والرسالية،  تعترب القيم اإليامنية  

تتشكل   ومنها  واحلياة،  والكون  بالوجود  املرتبطة  التصورات  تشكل  أهنا  ذلك  وغريها، 

 التصورات املرتبطة بسائر القيم. 

وهلذا مل تكن احلركة احلسينية يف كربالء وقبلها، متوجهة للثورة عىل الظلم واالستبداد  

أمية حتريفها،    فقط، بنو  أراد  التي  اإليامنية  القيم  للحفاظ عىل  ذلك  قبل  متوجهة  كانت  وإنام 

إليها اليهودية واملسيحية وكل األديان الساموية، كام  وحتويل اإلسالم إىل الوثنية التي حتولت 

ْم بِا قال تعاىل: ﴿ ه  ْؤِمن  َأْكَثر  وَن  هللَوَما ي  ك  رْشِ ْم م   [ 106]يوسف:   ﴾إِالَّ َوه 

عن أمهية هذا النوع من القيم، وكونه اهلدف األكرب من حركته    وقد عرب اإلمام احلسني

َهَذاِن : ﴿قول اهلل عز وجل بقوله ـ ملن سأله عن عن    وحركة أبيه وأخيه وسائر األئمة الراشدين

ِْم   وا يِف َرهبِّ جل، قلنا،  و   ختصمنا يف اهلل عزامية  أ )نحن وبنو  :  [ 19]احلج:    ﴾ َخْصاَمِن اْختََصم 

   (1) (فنحن وإياهم اخلصامن يوم القيامة ، صدق اهلل وقالوا: كذب اهلل

والتي ال يمكن    ، وذلك أن هدف الدين األسايس هو تعريف اخللق باهلل، وعبادهتم له 

  ؛ذات يوم عىل أصحابه خرج   أن تتحقق من دون معرفة صحيحة، وقد روي أن اإلمام احلسني

العباد ما خلق    اهلل ـ واهلل ـيا أهّيا الناس إّن  )  :صالة عىل رسوله  ، والتعاىلهلل  افقال بعد محد  

  (2)(غنوا بعبادته عن عبادة من سواهفإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه است إاّل ليعرفوه؛ 

 
 . 517ص 31: جبحار األنوار، 35ح  43اخلصال:  (1) 

النجف األرشف1386الشيخ الصدوق، ط    ،علل الرشائع  (2)  الفوائد، الشيخ ،  1ح    9:  ، منشورات املكتبة احليدرية،  كنز 
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وهكذا عرب سائر األئمة عن هذا املعنى؛ فكلهم متفقون عىل أن اهلدف األكرب من الدين  

هو التعرف عىل اهلل، والتواصل الروحي معه، وأن كل ما عد ذلك وسائل وأساليب لتحقيق  

لو يعلم الناس ما يف فضل معرفة اهلل عز  )  قال: أنه    الصادق هذا املقصد العظيم؛ فعن اإلمام  

وكانت دنياهم  ،  عينهم إىل ما متع اهلل به األعداء من زهرة احلياة الدنيا ونعيمها وجل ما مدوا أ

وا بمعرفة اهلل عز وجل وتلذذوا هبا تلذذ من مل يزل يف  ،  أقلَّ عندهم مما يطوونه بأرجلهم ولنَِعم 

 (1)   روضات اجلنان مع أولياء اهلل(

وصاحٌب  ،   من كل وحشة ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: )إن معرفة اهلل عز وجل أْنٌس 

 (2) وشفاٌء من كل سقم(، وقوة  من كل ضعف ،  ونوٌر من كل ظلمة، من كل وحدة

وكامل  التصديق  ،  وكامل  معرفته التصديق به،  : )أول  الدين معرفته  اإلمام عيل وقال قبله  

ه لشهادة كلِّ  ،  وكامل  اإلخالص له نفي  الصفات عنه،  وكامل  توحيده اإلخالص  له،  به توحيد 

  (3)(وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة ، صفة أهنا غري املوصوف 

تدعو إىل االهتامم بالبحث اجلاد عن    سائر األئمةن  عوهكذا وردت الروايات الكثرية  

من   بغريها  حاق  ما  األمة  هبذه  حييق  ال  حتى  املعصومة،  الصحيحة  سبلها  من  اإلهلية  املعرفة 

 األمم. 

  طانـ  كام خيرب القرآن الكريمـ  أن يبدأ بالسعي يف تشويه هذه املعرفة ذلك أن من عادة الشي

متكن من ذلك ال يبايل بعدها بيشء، ألنه بتشويه القيم اإليامنية،  فإن    يف حياة األنبياء، أو بعدهم؛ 

واحلقائق العقائدية، تتشوه كل القيم، وكل احلقائق، وتتشوه بعدها كل السلوكات الشخصية  

 
ح   312/    5  ) :بحار األنوار، (  151  )ص  1410نعمة، دار الذخائر،   املحقق : عبد اهلل  القايض أيب الفتح حممد بن عيل الكراجكي، 

 (. 22ح   83/   23، و1

 . 8/247الكايف: (1) 

 . 8/247:املرجع السابق  (2) 

 . 1/14، قم  ه  1395هنج البالغة، اإلمام عيل ، الرشيف الريض، مركز البحوث اإلسالمية،  (3) 
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 واالجتامعية. 

نموذج   عن  الكريم  القرآن  أخرب  بمجرد  لوقد  إرسائيل  لبني  حصل  ما  وهو  ذلك، 

  فقد كان أول ما طلبوه ـ بغواية من الشيطان ووسوتهـ  أن جيعل هلم موسى؛  خروجهم من مرص 

يعبدوا إهلا ال يتمكنون من رؤيته،  أن  م ألنه عز عليه ، إهلا كاآلهلة التي تعبدها األمم من حوهلم 

َلْن ن ْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى ا  ﴿إىل ذلك:    قال تعاىل مشريا َيام وَسى  ْلت ْم  ق  م     هللَوإِْذ  َجْهَرًة َفَأَخَذْتك 

ونَ  اِعَقة  َوَأْنت ْم َتنْظ ر   [ 55]البقرة:    ﴾الصَّ

وهكذا ذكر القرآن الكريم حرصهم عىل الرؤية اجلهرية احلسية هلل، حتى عوقبوا عىل  

،  حيس يمكنهم أن يروه ويلمسوه إله  تلك العقوبة عن البحث عن ومع ذلك مل تثنهم  ، (1)ذلك

موسى غاب  أن  بمجرد  ذهب  ولذلك  من  إهلا  لتلك ،  صنعوا  مراعني  غري  يعبدونه  وصاروا 

 . يقوم هبا مع الثلة القليلة الذين معه  التوجيهات التي كان هارون

وصية    وما حصل يف بني إرسائيل حصل مثله ـ لألسف ـ يف هذه األمة، حني ضيعت 

الدين، ويشوه مجال عقائده، وهلذا دخلت  يف    نبيها   ما يمكن أن حيرف هذا  البعد عن كل 

أسلموا،   الذين  لليهود  األموية  السلطة  تقريب  بعد  اإليامنية،  القيم  التحريفات يف  من  الكثري 

وهلذا  وإفساح املجال هلم لتعليم الناس قيم الدين، بل أ فسح املجال هلم لتفسري القرآن الكريم،  

ـ مواجهة تلك التحريفات    اإلمام احلسني ـ بمن فيهم    كان من األدوار الكربى التي قام هبا األئمة 

 لتبقى العقيدة اإلسالمية صافية بعيدة عن كل ما يشوهها. 

 
[: )وملا رأى الشعب  1،  32  وقد ورد يف الكتاب املقدس ما يشري إىل هذه النزعة التجسيمية، ففي سفر اخلروج ]اإلصحاح    (1) 

 [ وفيه  أمامنا(،  تسري  آهلة  لنا  اصنع  قم  له  وقالوا  الشعب عىل هارون  اجتمع  اجلبل  من  النزول  يف  أبطأ  موسى  .[:  1،  13/20أن 

ية وكان الرب يسري أمامهم هنارا يف عمود سحاب ليهدهيم الطريق وليالً يف عمود نار )وارحتلوا من سكوت ونزلوا يف طرف الرب 

[: )صعد موسى وهارون.. وسبعون من شيوخ إرسائيل ورأوا إله إرسائيل وحتت 11-24/9لييضء هلم..(، ويف ]سفر اخلروج  

رسائيل فرأوا اهلل وأكلوا ورشبوا(، إىل غري ذلك من رجليه شبه صنعة من العقيق األزرق الشفاف.. لكنه مل يمد يده إىل أرشاف بني إ

 النصوص الكثرية. 
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يف مواجهة التحريف    اإلمام احلسني بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل التعريف بدور  

 الذي حصل للقيم اإليامنية، والتي صنفها علامء الكالم إىل قسمني:  

التنزيه .  1 ال  قيم  ما  إليها  يترسب  أن  من  املؤمن  عقيدة  التي حتفظ  القيم  تلك  وهي   :

ونحوها،   والعجز  واحلدوث  والتعدد  والتجسيم  كالتشبيه  وعظمته،  اهلل  جالل  مع  تتناسب 

 ( جاللية)أو (، سلبية )صفات ويطلق عىل الصفات املرتبطة هبا 

والتي يطلق عليها    : وهي القيم التي تتضمن صفات الكامل واجلامل هلل، الكامل قيم  .  2

الذاتّية  الثبوتية  اجلاملية( َأو    (، )الصفات  له  )الصفات  قادرا سميعا بصريا  اهلل حيا  ، مثل كون 

 األسامء احلسنى. 

تعاىل:   قوله  القسمني  كال  إىل  أشار  ْكَراِم  ﴿وقد  َواإْلِ اجْلاََلِل  ِذي  َربَِّك  اْسم     ﴾ َتَباَرَك 

صفة اإِلكرام ما تكرمت ذاته  و  عن مشاهبة الغري،  فصفة اجلالل ما جّلت ذاته، )[ 78]الرمحن:  

 ينّزه باجلالل. و  ،بالكاملاهلل يوصف لذلك ف ؛(1)(جتملت و هبا 

إىل هذين    اإلمام احلسني وسنحاول ـ من خالل هذين النوعني من القيم ـ بيان كيف دعا  

التي حاولت أن تنحرف   التحريفات  القيم، وكيف واجه تلك  بالعقيدة األصلني من أصول 

ما طرحه   مدى صلة  كذلك  وسنرى  الساموية،  األديان  سائر  إليه  انحرفت  ما  إىل  اإلسالمية 

األئمه  النبوية، وما ذكره  الكريم والسنة  لنني من خالل ذلك كله مدى   بالقرآن  قبله وبعده، 

نة بتلك انسجام هذه املصادر املقدسة يف تعبريها القيم اإليامنية وحقائق العقيدة اإلسالمية، مقار

 التحريفات التي حاول الشيطان أن حيدثها يف هذه األمة، والتي ال يزال هلا وجود بينها لألسف. 

 [: اإلهلي   وقيم التنزيه ]اجلالل   أوال ـ اإلمام احلسني 

البيت  أهل  أئمة  وأحاديث  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  التأمل  تركيزا    عند  نجد 

 
ث العريب، الطبعة:  احلكمة املتعالية يف االسفار العقلية األربعة، املال صدرا صدر الدين حممد بن ابراهيم الشريازي، دار إحياء الرتا   ( 1) 

 . 118، ص  6، ج  م 1990الرابعة  
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به، ذلك أنه ال يمكن أن تتحقق معرفة اهلل ملن سقط يف أوهام  شديدا عىل التنزيه، وكل ما يرتبط  

تلك  من  واحدا  وصفا  أن  ذلك  به،  يليق  ال  بام  اهلل  وصف  أو  والرشك،  والتجسيم  التشبيه 

 األوصاف، يمكنه أن حيطم كل الكامالت، ويزرع الشك يف مجيع العقول. 

وغريهم، شيئا عظيام، ينهد    وهلذا اعترب القرآن الكريم نسبة الولد هلل، كام يدعي النصارى

 ﴿ تعاىل:  قال  كل يشء،  )   له  َوَلًدا  مْحَن   الرَّ ََذ  اختَّ ) 88َوَقال وا  ا  إِدًّ َشْيًئا  ِجْئت ْم  َلَقْد  َتَكاد  89(   )

ا ) َبال  َهدًّ رُّ اجْلِ
اَمَوات  َيَتَفطَّْرَن ِمنْه  َوَتنَْشقُّ اأْلَْرض  َوخَتِ مْحَِن وَ 90السَّ ( َوَما 91َلًدا ) ( َأْن َدَعْوا لِلرَّ

( َوَلًدا  َيتَِّخَذ  َأْن  مْحَِن  لِلرَّ َعْبًدا 92َينَْبِغي  مْحَِن  الرَّ آِِت  إِالَّ  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َمْن  لُّ  ك  إِْن   )

 [ 93  ـ 88]مريم:   ﴾ (93)

، فقال يا رسول اهلل: علمني من غرائب  وقد رد يف احلديث أن أعرابيا جاء إىل النبي  

اهلل   رسول  له  فقال  فقال  العلم؟  غرائبه؟(،  عن  تسأل  حتى  العلم  رأس  يف  )ما صنعت   :

: )معرفة اهلل حق معرفته(، فقال األعرايب: وما  األعرايب: ما رأس العلم يا رسول اهلل؟ فقال  

وال ند، وأنه واحد أحد، ظاهر    : )تعرفه بال مثل، وال شبه، معرفة اهلل حق معرفته؟، فقال  

  (1)(باطن، أول آخر، ال كفو له وال نظري، فذلك حق معرفته

اهتامما كبريا بقيم التنزيه، والرد عىل    اإلمام احلسني وهلذا نجد يف الروايات الواردة عن  

 ظاهرة التجسيم والتشبيه التي اهتم هبا بنو أمية، ووفروا الدعاة هلا، من أمثال كعب األحبار

 ووهب بن منبه وغريمها. 

املرتبطة   القواعد  ويعطيان  التنزيه،  لقيم  يؤسسان  جدا،  مهامن  نصان  عنه  روي  وقد 

بذلك، والتأمل فيهام وحده كاف للرد عىل كل تلك املدارس التي ظهرت يف التاريخ اإلسالمي،  

قة، حتى  والتي شوهت العقيدة اإلسالمية، ورسبت إليها الكثري مما حصل لعقائد األمم الساب

 وصل األمر إىل إدخال كل صور التشبيه والتجسيم والوثنية يف العقائد اإلسالمية. 

 
 .269/  3، بحار األنوار (1) 
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أما النص األول، فقوله ـ يف خطاب له يشري به إىل تلك الظاهرة التي وفر هلا بنو أمية كل  

ون قول  ئأهيا الناس! اتقوا هؤالء املارقة الذين يشبهون اهلل بأنفسهم، يضاهأسباب الرعاية: )

البصري، ال تدركه    ، الكتاب، بل هو اهلل ليس كمثله يشء  أهل ذين كفروا من  ال السميع  وهو 

واإلرادة    ،األبصار املشيئة  وأمىض  واجلربوت،  الوحدانية  استخلص  اخلبري،  اللطيف  وهو 

له   يعادله، وال ضد  له  أمره، وال كفو  له يف يشء من  منازع  كائن، ال  بام هو  والقدرة والعلم 

ي له يشاهبه، وال مثل له يشاكله، ال تتداوله األمور، وال جتري عليه األحوال،  ينازعه، وال سم

مبلغ  القلوب  عىل  خيطر  وال  عظمته،  كنه  الواصفون  يقدر  وال  األحداث،  عليه  تنزل  وال 

التفكري بتفكريهم،    أهل جربوته؛ ألنه ليس له يف األشياء عديل، وال تدركه العلامء بألباهبا، وال  

يقانا بالغيب؛ ألنه ال يوصف بيشء من صفات املخلوقني، وهو الواحد الصمد،  إال بالتحقيق إ

ما تصور يف األوهام فهو خالفه. ليس برب من طرح حتت البالغ، ومعبود من وجد يف هواء  

أو غري هواء، هو يف األشياء كائن ال كينونة حمظور هبا عليه، ومن األشياء بائن ال بينونة غائب  

قارنه ضد أو ساواه ند، ليس عن الدهر قدمه، وال بالناحية أممه، احتجب    عنها، ليس بقادر من

عن العقول كام احتجب عن األبصار، وعمن يف السامء احتجابه كمن يف األرض، قربه كرامته  

وجميئه    ،(1)وبعده إهانته، ال حيله )يف(، وال توقته )إذا(، وال تؤامره )إن(، علوه من غري توقل

املفقود ويفقد املوجود، وال جتتمع لغريه الصفتان يف وقت، يصيب الفكر    من غري تنقل، يوجد 

منه اإليامن به موجودا، ووجود اإليامن، ال وجود صفة، به توصف الصفات ال هبا يوصف،  

وبه تعرف املعارف ال هبا يعرف، فذلك اهلل ال سمي له، سبحانه ليس كمثله يشء وهو السميع  

  (2)(البصري

 
 توقل يف اجلبل: صعد فيه. (1) 

عام    (2)  الثانية  ط  احلراين،  شعبة  ابن  العقول،  قم 1404حتف  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  )ص،  األنوار،  (173  ،    :بحار 

 (29ح   4/301)
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الثا  النص  روي  وأما  ما  فهو  كان  ين،  بينام  بن  أنه  نافع  إليه  قام  إذ  حيدث،  عباس  ابن 

األزرق، فقال: يا ابن عباس! تفتي يف النملة والقملة؟! صف لنا إهلك الذي تعبده. فأطرق ابن 

،  ( إيل يا ابن األزرق) عباس إعظاما هلل عز وجل، وكان احلسني بن عيل جالسا ناحية، فقال:  

بيت النبوة، وهم ورثة    أهلال ابن عباس: يا ابن األزرق، إنه من  فقال: لست إياك أسأل. فق

يا نافع، إن من وضع دينه  ):  اإلمام احلسني  العلم. فأقبل نافع بن األزرق نحو احلسني، فقال له  

عن  االعوجاج، ضاال  يف  ظاعنا  املنهاج،  عن  مائال  االرمتاس،  يف  الدهر  يزل  مل  القياس  عىل 

اجلميل. يا ابن األزرق، أصف إهلي بام وصف به نفسه، وأعرفه بام عرف به  السبيل، قائال غري  

نفسه؛ ال يدرك باحلواس وال يقاس بالناس، فهو قريب غري ملتصق، وبعيد غري منتقص، يوحد 

  (1)(إال هو الكبري املتعال إله  وال يبعض، معروف باآليات، موصوف بالعالمات، ال

كام    ـ   نحاول يف هذا املبحث بيان مقتضيات التنزيهوانطالقا من حتليل هذين النصني،  

ودورها يف مواجة االنحرافات العقدية، وقد رأينا أنه يمكن مجعها يف    ـ   مام احلسنييصفها اإل 

 نوعني: 

 تنزيه اهلل عن اإلدراك واحلدود.  .1

 تنزيه اهلل عن التشبيه والتجسيم.   .2

العقيدة اإلسالمية من التحريف والتبديل  وسنتناول قيمة هذه املعاين، ودورها يف حفظ  

 والوقوع يف الوثينة والرشك من خالل ذينك النصني، وغريمها من كلامته. 

 هلل عن اإلدراك واحلدود:  ا   ـ تنزيه   1

وال يقدر الواصفون كنه عظمته، وال خيطر عىل  بقوله: )  وهو ما أشار إليه اإلمام احلسني

يف   له  ليس  ألنه  جربوته؛  مبلغ  وال  القلوب  بألباهبا،  العلامء  تدركه  وال  عديل،    أهل األشياء 

 
مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، الطبع اجلديد،  ،  302/    2، و24ح    297/    4:  بحار األنوار،  35ح    79التوحيد:    (1) 

 . 21287ح  261/  17 ،مشهد ه 1407إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل،  وري، حتقيق مؤسسة آل البيت املحدث الن
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التفكري بتفكريهم، إال بالتحقيق إيقانا بالغيب؛ ألنه ال يوصف بيشء من صفات املخلوقني،  

البالغ،   حتت  طرح  من  برب  ليس  خالفه.  فهو  األوهام  يف  تصور  ما  الصمد،  الواحد  وهو 

 ( 1)  (ومعبود من وجد يف هواء أو غري هواء

يف  )  وقوله  احلديث:  األبصار، وعمن يف  نفس  احتجب عن  كام  العقول  احتجب عن 

 ( السامء احتجابه كمن يف األرض

( به  وقوله:  صفة،  وجود  ال  اإليامن،  ووجود  موجودا،  به  اإليامن  منه  الفكر  يصيب 

له،   اهلل ال سمي  فذلك  يعرف،  هبا  ال  املعارف  تعرف  وبه  يوصف،  هبا  ال  الصفات  توصف 

 ( ء وهو السميع البصريسبحانه ليس كمثله يش

يا نافع، إن من وضع دينه عىل القياس مل يزل الدهر  وقوله يف حديثه مع ابن األزرق: ) 

يف االرمتاس، مائال عن املنهاج، ظاعنا يف االعوجاج، ضاال عن السبيل، قائال غري اجلميل. يا  

ك باحلواس وال  ابن األزرق، أصف إهلي بام وصف به نفسه، وأعرفه بام عرف به نفسه؛ ال يدر

 ( 2)  (يقاس بالناس

التي   األمهية  أعطيت  لو  ـ  يمكنها  وكان  التنزيه،  لقيم  تؤصل  عظيمة  نصوص  وهذه 

تستحقها ـ أن حتمي العقائد اإلسالمية من كل تلك التشوهيات والتحريفات التي حصلت هلا،  

 والتي ال نزال نعيش آثارها إىل اليوم. 

نذكر بعض املعاين املرتبطة هبا، والتي هلا أمهيتها يف محاية  وسنحاول هنا ـ باختصار ـ أن  

 القيم اإليامنية من التحريف والتبديل. 

 أ ـ تنزيه اهلل تعاىل عن احلدود: 

واملحدود   به،  حماط  فاملحدود  عليها؛  إال  التنزيه  قيام  يمكن  ال  التي  املعاين  من  وهي 

 
 . 29ح   301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (1) 

 . 21287ح   261/  17، مستدرك الوسائل: 302/   2، و24ح   297/  4: بحار األنوار، 35ح  79التوحيد:  (2) 



28 

 

االلتزامات العقلية للحد أن ننفي  معدود، واملحدود قارص، وهكذا يمكن من خالل النظر يف  

إىل تنزيه اهلل عن احلدود    كل كامل للمحدود، وأن نلصق به كل نقص، وقد أشار اإلمام احلسني 

وال يقدر الواصفون كنه عظمته، وال خيطر عىل القلوب مبلغ جربوته؛ ألنه ليس له يف  بقوله: )

 ( 1) ( كري بتفكريهمالتف أهلاألشياء عديل، وال تدركه العلامء بألباهبا، وال 

سبحانه وتعاىل [  ]ليس له  ) : يف وصف اهلل تعاىل بقوله اإلمام عيل وأشار إليه قبله والده 

إىل حّده ينتهي  أنّ ، وقال: )(2)(حّد  املعبود إله    من زعم  اخلالق  ، (3)(اخللق حمدود فقد جهل 

 ( 4)(تعاىل [ فقد عّده، ومن عّده فقد أبطل أزله ]من حّده  وقال: )

عىل استحالة حمدودية اهلل؛ فقد روي أن بعض الناس    أئمة أهل البيتوهكذا نص مجيع  

الرضا  موسى  بن  اإلمام عيل  من  ف  طلب  له،  تعاىل  اهلل  اإلمام  قال أن حيّد  له.له  حّد  قال    : ال 

،  وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة اإلمام: )ألّن كّل حمدود متناه إىل حّد،    قال   : ومل؟الرجل 

 (5) فهو غري حمدود وال متزايد وال متناقص وال متجّزء( احتمل الزيادة احتمل النقصان.وإذا 

البيت أهل  أئمة  عليها  التي نص  التنزهيية  النظرة  هذه  مقابل  أخرى    ويف  نظرة  نجد   ،

خمتلفة متاما، وهي تلك التي تبنتها السلطة األموية، ونرشهتا، وال تزال تتبناها إىل اليوم املدرسة  

، والتي اعتربوها من العقائد األساسية التي  تعاىل  فية، والتي تقوم عقيدهتا عىل حمدودية اهلل السل

 يكفر جاحدها بتهمة التجهم. 

الدشتي بعنوان ]ومن   ما كتبه احلافظ حممود  املؤلفة يف هذا  إثبات احلد هلل عز  الكتب 

لسلفية احلديثة حتقيقا  [، والذي لقي العناية الكبرية من اوبأنه قاعد وجالس عىل عرشه   ، وجل

 
 . 29ح   301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (1) 

 . 35التوحيد، الشيخ الصدوق، ص   (2) 

 .77، ص املرجع السابق   (3) 

 279ـ  278هنج البالغة، ص   (4) 

 246ص  ،التوحيد، الشيخ الصدوق  (5) 
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 وطبعا ونرشا.

[ الكثري من  بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةوقد نقل ابن تيمية يف كتابه ]

الروايات عن سلفه من العرص األموي، فمن بعدهم، والتي تدل عىل اعتبار احلد هلل من العقائد  

نقله عن الدارميـ  مقرا لهـ  يف كتابه )نقض  األساسية التي يقتضيها اإليامن، ومن تلك النقول ما  

عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل تعاىل يف التوحيد( قال فيه: )باب  

احلد والعرش: وادعى املعارض أيًضا أنه ليس له حد وال غاية وال هناية، قال: وهذا األصل  

ه أغلوطاته، وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جهاًم  الذي بنى عليه جهم مجيع ضالالته واشتق من 

إليها أحٌد من العاملني، فقال له قائل ممن حياوره: قد علمت مرادك أهيا األعجمي، تعني أن اهلل  

تعاىل اليشء، ألن اخللق كلهم علموا أنه ليس يشء يقع عليه اسم اليشء إال وله حد وغاية  

صفة، فاليشء أبًدا موصوف الحمالة، وال يشء  وصفة، وأن اليشء ليس له حد وال غاية وال  

  (1) (يوصف بال حد وال غاية، وقولك ال حد له تعني أنه ال يشء

اخلاللوهكذا   عن  السنة    نقل  أهل  يسميهم  ممن  وغريهم  يعىل  أيب  النقول    (2) وعن 

ما    الكثرية التي تنص عىل أن من رضوريات املعرفة اإلهلية إثبات احلد هلل، ومن تلك الروايات 

  ـ رواه اخلالل عن حممد بن إبراهيم القييس، قال: قلت ألمحد بن حنبل: حيكى عن ابن املبارك  

ربنا؟ نعرف  كيف  له:  هو    ـوقيل  أمحد: هكذا  فقال  بحد.  السابعة عىل عرشه  السامء  قال: يف 

 ( 3) عندنا 

هو عىل العرش  :  حرب بن إسامعيل قال: قلت إلسحاق بن راهويهمنها ما رروه عن  و

 
العباس أمحد بن عبد      (1)  أبو  الدين  تقي  الكالمية،  بدعهم  تأسيس  يف  تلبيس اجلهمية  احلنبيل  بيان  احلراين  تيمية  ابن  احلليم 

 ( 605/ 2)هـ، 1426الرشيف، الطبعة: األوىل،  الدمشقي، جممع امللك فهد لطباعة املصحف

 (612/ 2املرجع السابق، )  (2) 

حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، املحقق : حممد بن محد  ،  إبطال التأويالت ألخبار الصفات، القايض أبو يعىل  (3) 

 (1/428(، وأورده ابن تيمية يف نقض تأسيس اجلهمية )1/151)، الكويت –احلمود النجدي، دار إيالف الدولية 
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 قال: نعم بحد.  بحد؟

 (1)(هو عىل عرشه بائن من خلقه بحد) قال: أنه ابن املبارك ومنها ما رووه عن 

وملا كان اجلهمية يقولون ما مضمونه إن  ): عىل هذه الروايات بقوله  ابن تيمية وقد علق  

؛ حتى يقول املعتزل ة  اخلالق ال يتميز عن اخللق فيجحدون صفاته التي متيز هبا، وجيحدون َقْدَره 

إذا عرفوا أنه حي، عامل، قدير: قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه ال يباين غريه. بل إما أن  

يصفوه بصفة املعدوم؛ فيقولوا: ال داخل العامل وال خارجه، وال كذا وال كذا. أو جيعلوه حاالً  

ىل عىل عرشه  فبني ابن املبارك أن الرب سبحانه وتعا خلوقات أو وجوده وجود املخلوقات،  يف امل

مباين خللقه منفصل عنه، وذكر احلد. ألن اجلهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما ال حد له ال  

 ( 2)(يباين املخلوقات وال يكون فوق العامل ألن ذلك مستلزم للحد

وبناء عىل هذا الذي ذكره ابن تيمية وغريه من السلف، فإن البناء املعريف عند السلفية يف  

وهلذا أولوا هذا األمر أمهية كربى، واعتربوه من أصول  ،  اجلانب ينطلق من اعتقاد حتديد اهلل هذا  

التي تفرق بني السني والبدعي، بل بني املؤمن والكافر؛ فاملؤمن عندهم والسني هو   العقائد 

 الذي يقول بمحدودية اهلل، والكافر والبدعي هو من يقول بعدم حمدوديته. 

من  تيمية وغريه  هلا كعب    وابن  التي أسس  الروايات  لتلك  هذا  يستندون يف  السلفية 

األحبار وغريه من اليهود، والذين كان جيلس إليهم الكثري من الصحابة والتابعني، ثم خيلطون  

، ومجيع  مام احلسني  ، يف نفس الوقت الذي يعرضون فيه عن اإل رواياهتم بأحاديث رسول اهلل  

 باعتبارهم مرجعا وسفينة نجاة. اهلل الذين أوىص رسول  أئمة أهل البيت

الذي    وذلك باملحدودية والقصور هو  اهلل  والتشبيه ووصف  بالتجسيم  املمتلئ  الفكر 

أهيا الناس! اتقوا هؤالء املارقة الذين يشبهون اهلل بأنفسهم،  ) أهله بقوله:    اإلمام احلسنيوصف  

 
 (.2/34نقض تأسيس اجلهمية ) (1) 

 (2) 
املرجع السابق 
(1/442-443 .) 
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 ( 1)  (الكتاب أهلون قول الذين كفروا من ئيضاه

 تنزيه اهلل تعاىل عن الرؤية: ب ـ  

احتجب عن العقول كام احتجب عن  بقوله: )  وهو التنزيه الذي أشار إليه اإلمام احلسني 

 ( 2)  (األبصار، وعمن يف السامء احتجابه كمن يف األرض

عىل، وإن إليك  رى، وأنت باملنظر األقنوت الوتر: )اللهم إنك ترى وال ت  وقوله يف دعاء  

  (3)(ن نذل ونخزىأخرة واألوىل، اللهم إنا نعوذ بك من اآل الرجعى، وإن لك 

سبحان الرفيع األعىل، سبحان العظيم األعظم، سبحان من  وقوله يف بعض تسبيحاته: )

هو هكذا وال يكون هكذا غريه، وال يقدر أحد قدرته سبحان من أوله علم ال يوصف وآخره  

فال عني تدركه وال عقل يمثله، وال وهم    علم ال يبيد، سبحان من عال فوق الربيات باإلهلية

امل سبحان  املقتدر،  امللك  سبحان  الوصف،  من  له  ما  بغاية  يصفه  لسان  وال  لك يصوره، 

 ( 4)  ( القدوس، سبحان الباقي الدائم

َو  وهي العقيدة التي دل عليها العقل والنقل، فاهلل تعاىل يقول: ﴿ ه  اأْلَْبَصار  َوه  اَل ت ْدِرك 

َو اللَّطِيف  اخْلَبرِي    ْدِرك  اأْلَْبَصاَر َوه  هي آية تقرر أن اهلل تعاىل أعظم من  ، و[103]األنعام:    ﴾ي 

)هو حلوق    ك بأي مدرك من املدارك احلسية واملعنوية، ألن اإلدراكـ  كام قال علامء اللغةـ أن يدرَ 

ْم يِف اآْلِخَرِة﴾ ]النمل:  (5)(الشئ بالشئ ووصوله إليه  ه  اَرَك ِعْلم  [  66،كام قال تعاىل: ﴿ َبِل ادَّ

 
 . 29ح   301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (1) 

 . 29ح   301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (2) 

الربهان  (3)  اهلندي  الدين  بن حسام  املتّقي  عيّل  الدين  واألفعال، عالء  األقوال  العاّمل يف سنن  مؤّسسة  كنز  فوري، بريوت: 

 (21992حديث  82: 8ـ، ) ه 1413الرسالة، 

 (228ضمن احلديث  92 هـ، )1407ت، سعيد بن هبة اهلل )قطب الدين( الراوندّي، قم، مدرسة اإلمام املهدّي ،  الدعوا (4) 

هـ 1399ارون، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، املحقق: عبد السالم حممد ه     (5) 

 (366/ 2م، )1979 -
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 أي أن علمهم أدركهم يف اآلخرة حني مل ينفعهم. 

ا م   تعاىل: ﴿َذلِك  اهلل  إدراك  استحالة  التي قررت  الكريمة  اآلية  قبل  تعاىل  قال    هلل وهلذا 

ْم اَل   فَ إله    َربُّك 
ٍ
ء لِّ يَشْ َو َخالِق  ك   َوكِيٌل﴾ ]األنعام:  إِالَّ ه 

ٍ
ء لِّ يَشْ َو َعىَل ك  وه  َوه  [، فكام 102اْعب د 

فكيف يمكن إدراك غري املحدود    ، وهو خملوق حمصور حمدود  ،أنه ال يمكن إدراك كل يشء 

 ؟ واملحصور

تعاىل موسى  املؤبد،    ،أنه يستحيل أن يراه   وهلذا أخرب اهلل  النفي  وقد ذكر ذلك بصيغة 

يشء مستحيل مل يتحقق، فدل عىل أن رؤية اهلل التي حتيط به مستحيلة    وعلق إمكانية الرؤية عىل 

ْر إَِلْيَك َقاَل  ه  َقاَل َربِّ َأِريِن َأْنظ  وَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلََّمه  َربُّ   استحالة مطلقة، قال تعاىل: ﴿َوملََّا َجاَء م 

اْسَتَقرَّ   َفإِِن  اجْلََبِل  إِىَل  ْر  اْنظ  َوَلكِِن  َتَرايِن  ا َلْن  َجَعَله  َدكًّ لِْلَجَبِل  ه   َربُّ جَتَىلَّ  َفَلامَّ  َتَرايِن  َفَسْوَف  َمَكاَنه  

ل  املْ ْؤِمننَِي﴾ ]األعراف:  ْبَحاَنَك ت ْبت  إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ وَسى َصِعًقا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل س   [143َوَخرَّ م 

هو علمه أن    (1)بعد اإلفاقةإىل التسبيح والتنزيه    واإلشارة القرآنية يف مسارعة موسى

 وهلذا نزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها. الرؤية ال تنفك عن اجلهة واجلسمية وغريمها من النقائص،

احلسية،   الرؤية  الشديد عىل من طلب  الكريم غضبه  القرآن  يذكر يف  تعاىل  اهلل  إن  بل 

ْلت ْم َيام وَسى َلْن ن ْؤِمَن َلَك َحتَّى   وَن   هلل َنَرى افقال: ﴿َوإِْذ ق  اِعَقة  َوَأْنت ْم َتنْظ ر  م  الصَّ َجْهَرًة َفَأَخَذْتك 

 [ 55﴾ ]البقرة:  

كل ما تشابه من النصوص، وخاصة ذلك    ا وبذلك تصبح هذه اآليات حمكمة يرد إليه

 
وعصمتهم املطلقة، فإين أميل يف هذه املسألة إىل ما ذكره الزخمرشي يف قوله عن موسى    بناء عىل القول بتنزيه األنبياء      (1) 

: )ما كان طلب الرؤية إال ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالال. وتربأ من فعلهم، وليلقمهم احلجر، وذلك أهنم حني طلبوا  

، ولن نؤمن لك حتى نرى اهلل جهرة، الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم اخل طأ ونبههم عىل احلق، فلجوا ومتادوا يف جلاجهم وقالوا: ال بدَّ

الكشاف عن فأراد أن يسمعوا النص من عند اهلل باستحالة ذلك، وهو قوله )َلْن َترايِن( ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة(،  

 - ت، الطبعة: الثالثة  بريو  –عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل، دار الكتاب العريب    حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن

 ( 153/ 2)هـ،  1407
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وٌه َيْوَمئٍِذ  ج  النص القرآين الذي يستدل به السلفية، مع أهنم يقولون بتأويله، وهو قوله تعاىل: ﴿و 

ٌة )َنا  َا َناظَِرٌة﴾ ]القيامة:  22رِضَ [، فالنظر هنا ال يعني الرؤية احلسية، بدليل أنه 23،  22( إىَِل َرهبِّ

تذكر موقف االنتظار  الكريمة  ذكر الوجوه، واإلنسان يرى بعينه ال بوجهه.. وبدليل أن اآلية  

الذين هم    أهليف اآلخرة قبل دخول اجلنة.. وبأدلة أخرى كثرية ذكرها   الناس  اللغة  أعرف 

 بألفاظ القرآن الكريم. 

وقد ذكر الزخمرشي الوجه الصحيح لذلك وهو أن يكون من قول الناس: أنا إىل فالن  

ناظر ما يصنع بى، يريد معنى التوقع والرجاء. كا روي أن امرأة سمعت مستجدية بمكة تقول:  

الكرامة إال من رهبم، كام )عيينتى نويظرة إىل اهلل وإليكم(، واملعنى: أهنم ال يتوقعون النعمة و

 ( 1)كانوا يف الدنيا ال خيشون وال يرجون إال إياه

أن الرؤية يف    : يف الرؤية احلسية مستلزمات كثرية خطرية منها باإلضافة إىل ذلك، فإن  

أو حاال يف املقابل من غري فرق بني    ،منطق العلم والعقل ال تتحقق إال إذا كان اليشء مقابال

، وذلك مما يستحيل عىل اهلل عىل اهلل  (2) أو حسب العلم احلديث  ،لقدماءتفسريها حسب رأي ا

ليس بجسم وال يف جهة،والرؤية فرع كون اليشء يف جهة خاصة،وما شأنه هذا ال  تعاىل ألنه  

 يتعلق إال باملحسوس ال باملجرد. 

  : هل يرى اهلل يف املعاد؟ فقال: )سبحانه وتعاىل من سأله  الصادقهبذا أجاب اإلمام  و

 
 (662/ 4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )   (1) 

ورجوعه  القدماء كانوا يفرسون الرؤية عىل اعتبار خروج الشعاع من العني وسقوطه عىل األشياء، ثم انعكاسه عن األشياء    (2) 

إىل العني لكي تتحقق الرؤية، لكن العلم احلديث كشف بطالن هذا التفسري وقال: إهنا صدور األشعة من األشياء ودخوهلا إىل العني  

عن طريق عدستها وسقوطها عىل شبكية العني فتحقق الرؤية، وعىل كل تقدير فالرضورة قاضية عىل أن اإلبصار بالعني متوقف عىل 

بني املقابلة  مكابرة حصول  وإنكاره  الرضورة  به  حتكم  أمر  وهذا  املرآة،  يف  الصور  رؤية  يف  املقابلة،كام  حكم  أو  واملرئي  العني   

رؤية اهلل   واضحة،فإذا كانت ماهية الرؤية هي ما ذكرناه فال يمكن حتققها فيام إذا تنزه اليشء عن املقابلة أو احللول يف املقابل، انظر:

 .34ص  بحاين، دار مشعر، الطبعة: األوىل،الرصيح، الشيخ جعفر الس يف ضوء الكتاب والسنة والعقل
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كبريا علّوا ً  ذلك  األلوان    ، عن  خالق  واهلل  وكيفّية،  لون  له  ما  إاّل  تدرك  ال  األبصار  إن 

 (1)(والكيفّية 

  : : جعلت فداك، أخربين عاّم اختلف فيه الناس من الرؤية، فقال   وسئل اإلمام الرضا 

ه   )من وصف اهلل بخالف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية عىل هلل، قال اهلل تعاىل: ﴿اَل   ت ْدِرك 

َو اللَّطِيف  اخْلَبرِي  ﴾ ]األنعام:   ْدِرك  اأْلَْبَصاَر َوه  َو ي    (2)[ 103اأْلَْبَصار  َوه 

عميت  يف دعاء يوم عرفة، وقوله فيها: )  أما ما ورد يف القطعة املنسوبة لإلمام احلسني 

؛ فليس املقصود  (3) (وخرست صفقة عبد مل جتعل له من حبك نصيبا   ، عني ال تراك عليها رقيبا 

والتي   القلبية،  الرؤية  املقصود  وإنام  احلسية،  الرؤية  البيت اتفق  منها  أهل  أئمة  أهنا    مجيع  عىل 

احل إىل  ال  املعاين  إىل  تتوجه  رؤية  ألهنا  املمكنة،  الوحيدة  إىل  الرؤية  ال  اللطائف  وإىل  س، 

 الكثافات.

احلرب الذي سأله: هل رأيت ربك حني عبدته؟ فقال: )ويلك ما    اإلمام عيل وهلذا أجاب  

كنت أعبد رّبا مل أره(، قال: وكيف رأيته؟ فقال: )ويلك ال تدركه العيون يف مشاهدة األبصار  

 
 .31 /4، بحار األنوار  (1) 

 . 53 /4، املرجع السابق  (2) 

،  يبدأ بفقرة )احلمد هلل الذى ليس لقضائه دافع، وال لعطائه مانع، وال كصنعه صنع صانع(  [ البلد األمني ] دعاء عرفة يف    (3) 

وينتهي بـ )وكان يكرر قوله يا رب وشغل من حرض ممن كان حوله عن الدعاء ألنفسهم وأقبلوا عىل االستامع له والتأمني عىل دعائه،  

(، وزاد السيد ابن طاووس يف اإلقبال بعدها هذه الزيادة: )إهلي ثم علت أصواهتم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض الناس معه

انا الفقري يف غناي فكيف ال اكون فقريا ىف فقري( إىل قوله: ) كيف ختفى وانت الظاهر، ام كيف تغيب وانت الرقيب احلارض، انك 

د هذه الورقة يف بعض النسخ العتيقة من عىل كل شىء قدير، واحلمد هلل وحده(، وقد علق العالمة املجليس عليها بقوله: )مل يوج 

لذلك قد مال و  اإلقبال أيضا، وعبارات هذه الورقة ال تالئم سياق أدعية السادة املعصومني أيضا وإنام هي عىل وفق مذاق الصوفية،

ادة إما وقعت بعض األفاضل إىل كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن إحلاقاته وإدخاالته. وباجلملة هذه الزي 

من بعضهم، أوال يف بعض الكتب، وأخذ ابن طاووس عنه يف اإلقبال غفلة عن حقيقة احلال، أو وقعت ثانيا من بعضهم يف نفس 

 [ 95/227، بحار األنواركتاب اإلقبال، ولعل الثاين أظهر... واهلل أعلم بحقائق األحوال( ]
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 ( 1)(ولكن رأته القلوب بحقائق اإليامن

عىل التجسيم، فعن هشام    الرؤية التي اختذها املجسمة دليال   الصادقوهكذا فرس اإلمام  

قال: كنت عند الصادق جعفر بن حممد   إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد    بن سامل، 

امللك بن أعني، فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول اهلل ما تقول يف اخلرب الذي روي أن 

ن رهبم  رأى ربه، عىل أي صورة رآه؟ وعن احلديث الذي رووه أن املؤمنني يرو  رسول اهلل  

ثم قال: )يا معاوية ما أقبح بالرجل يأِت عليه سبعون   يف اجلنة، عىل أي صورة يرونه؟ فتبسم

سنة أو ثامنون سنة يعيش يف ملك اهلل ويأكل من نعمه، ثم اليعرف اهلل حق معرفته( ! ثم قال :  

مل ير الرب تبارك وتعاىل بمشاهدة العيان، وإن الرؤية عىل وجهني، رؤية    )يا معاوية إن حممدا  

ؤية القلب فهو مصيب، ومن عنى برؤية البرص فقد كفر باهلل القلب، ورؤية البرص، فمن عنى بر

: )من شبه اهلل بخلقه فقد كفر( ولقد حدثني أيب عن أبيه عن احلسني  وبآياته، لقول رسول اهلل  

فقيل له: يا أخا رسول اهلل هل رأيت ربك؟ فقال: )وكيف أعبد   قال: سئل أمري املؤمنني   بن عيل 

اهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق االيامن(، وإذا كان املؤمن من مل أره، مل تره العيون بمش

يرى ربه بمشاهدة البرص فإن كل من جاز عليه البرص والرؤية فهو خملوق، والبد للمخلوق  

  (2)(من اخلالق، فقد جعلته إذا حمدثا خملوقا، ومن شبهه بخلقه فقد اختذ مع اهلل رشيكا 

ؤية، ورفض احليس منها ملخالفته الرصحية ملا ورد يف  هذا موقف أهل بيت النبوة من الر

هلم،   املناوئني  موقف  أما  للتجسيم،  الرؤية  اقتضاء  من  العقل  عليه  دل  وما  الكريم،  القرآن 

التشبيه   يقعون يف  الرؤية احلسية لدرجة جعلتهم  بالغوا يف  فقد  املنهج األموي،  تبنوا  والذين 

 املحض املخالف لكل أدلة النقل والعقل. 

من األمثلة عىل ذلك ما حيرص السلفية عىل روايته كل حني من أن سعيد بن املسيب،  و

 
 .98، 1أصول الكايف،   (1) 

 . 406 /36 بحار األنوار، (2) 
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لقي أبا هريرة، فقال أبو هريرة: أسأل اهلل أن جيمع بيني وبينك يف سوق اجلنة. فقال سعيد: أو  

: أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعامهلم،  فيها سوق؟ قال: نعم. أخربين رسول اهلل  

م يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا، فيزورون اهلل يف روضة من رياض اجلنة، فتوضع فيؤذن هل 

هلم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب،  

أن  يرون  وما  والكافور،  املسك  كثبان  فيهم دين، عىل  وما  أدناهم،  من فضة، وجيلس  ومنابر 

 بأفضل منهم جملسا(، قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم  أصحاب الكرايس

القيامة؟ قال: )نعم، هل متارون يف رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟( قلنا: ال. قال: فكذلك ال  

متارون يف رؤية ربكم تبارك وتعاىل، وال يبقى يف ذلك املجلس أحد إال حارضه اهلل حمارضة،  

يا   فالن بن فالن بن فالن أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، فيذكره بعض غدراته يف  حتى يقول: 

الدنيا، فيقول: بىل. فيقول: يا رب أفلم تغفر يل؟ فيقول: بىل، فبمغفرِت بلغت منزلتك هذه.  

قال: فبينام هم عىل ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم، فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه  

تبارك وتعاىل: قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة، فخذوا ما اشتهيتم،  شيئا قط، ثم يقول ربنا  

قال: فيأتون سوقا قد حفت هبا املالئكة، فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله، ومل تسمع اآلذان، ومل  

ختطر عىل القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناه، ليس يباع فيه يشء وال يشرتى، يف ذلك السوق  

نة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة املرتفعة، فيلقى من هو دونه، وما فيهم دين،  يلقى أهل اجل

فريوعه ما يرى عليه من اللباس واهليئة، فام ينقيض آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه،  

فيقلن:   أزواجنا  فيلقانا  منازلنا  إىل  ثم ننرصف  قال:  فيها.  أن حيزن  ينبغي ألحد  أنه ال  وذلك 

 بحبنا، لقد جئت وإن بك من اجلامل والطيب أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: )إنا مرحبا وأهال 

  (1)(جالسنا اليوم ربنا اجلبار تبارك وتعاىل، وحيقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا 

 
اإلسالمي  (1)  املكتب  األلباين،  الدين  نارص  الشيباين، حققه حممد  أيب عاصم  بن  بكر  أبو  األوىل،    -  السنة،  الطبعة  بريوت، 

1400 ،(1 /258.) 
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اجلنة يف   أهل بينا ): قال رسول اهلل  ومن الروايات التي يوردوهنا يف هذا ما يروونه أن 

السالم  :  فإذا الربُّ قد أرشف عليهم من فوقهم فقال،نوٌر فرفعوا رؤوسهم نعيمهم إْذ سطع هلْم  

يا   اهلل  :  قال ،اجلنة   أهل عليكم  قول  َرِحيمٍ   ﴿   : تعاىلوذلك  َربٍّ  ِمْن  َقْواًل  ]يس:    ﴾ َساَلٌم 

فال يلتفتون إىل يشء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى  ،فينظر إليهم وينظرون إليه:  قال، [58

ه وبركته عليهم يف ديارهم حيتجب   (1) (عنهم ويبقى نور 

هذه بعض املشاهد التي حيرص السلفية عىل ذكرها يف كل حمل، وهي ال ختتلف كثريا  

عن املشاهد التي نقرؤها يف كتب التاريخ واألساطري عن جمالس امللوك واألمراء، حيث يقربون  

رصفة ال جمال فيها للمشاعر السامية،  ندماهنم، ثم يصلوهنم بأنواع الصالت، وهي عالقة مادية  

 وال للعواطف اجلياشة التي نجدها عند املنزهة. 

ومن العجب الذي نراه يف أمثال هذه الرويات هو إسكاهنم هلل سبحانه وتعاىل خالق هذا  

الكون مجيعا يف دار من دور اجلنة ليجاورهم، ويصلهم، وتزداد صورهم حسنا بذلك، وكأن 

 سواهم، وال له تدبري لغريهم. اهلل تعاىل مل خيلق 

ومن العجب األكرب هو أحاديثهم عن مجال اهلل تعاىل، وهي أحاديث عن اجلامل احليس،  

اس، فقد قال: )أما  ال عن اجلامل العظيم الذي ال يمكن اإلحاطة به، ومن أمثلة ذلك ما قاله اهلرَّ

لغ بعض كنهه، وحسبك أنَّ مجال الذات؛ فهو ما ال يمكن ملخلوق أنَّ يعرب عن يشء منه أو يب

أهل اجلنة مع ما هم فيه من النعيم املقيم وأفانني اللذات والرسور التي ال يقدر قدرها، إذا رأوا 

رهبم، ومتتعوا بجامله؛ نسوا كل ما هم فيه،واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوم هلم  

اجلامل،واكتسبوا من مجاله    هذه احلال، ومل يكن يشء أحب إليهم من االستغراق يف شهود هذا

ونوره سبحانه مجاالً إىل مجاهلم،وبقوا يف شوق دائم إىل رؤيته،حتى إهنم يفرحون بيوم املزيد 

 
 ( 184رقم ) ، رواه ابن ماجه (1) 
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  (1) (فرحًا تكاد تطري له القلوب

وهو يف هذا الكالم الذي يشبه كالم العارفني يف ألفاظه، إال أنه ال يرقى إىل مقاصدهم؛  

  احلسية التي مل يتصوروا إمكانية معرفة اهلل من دوهنا. فاجلامل عنده هو مجال صورة اهلل

 ج ـ تنزيه اهلل تعاىل عن القياس: 

يا نافع، إن من  يف حديثه مع ابن األزرق، وقوله له: )   وهو ما أشار إليه اإلمام احلسني

وضع دينه عىل القياس مل يزل الدهر يف االرمتاس، مائال عن املنهاج، ظاعنا يف االعوجاج، ضاال  

ن السبيل، قائال غري اجلميل. يا ابن األزرق، أصف إهلي بام وصف به نفسه، وأعرفه بام عرف  ع

 (2) (به نفسه؛ ال يدرك باحلواس وال يقاس بالناس

فهذا املقطع العظيم يؤصل لقواعد عظيمة يف تنزيه اهلل تعاىل لو أن املتكلمني يف العقائد،  

عق ألخلوا  هبا  عملوا  منهم،  السلفية  والتجسيم  وخصوصا  التشبيه  صنوف  كل  من  ائدهم 

 والوثنية التي أوقعوا أنفسهم فيها.

فهم خيضعون العقائد يف اهلل لتصوراهتم املبنية عىل التجسيم، ويتصورون أنه ال يمكن  

 أن يكون هناك وجود خلالف تلك التصورات، وبذلك يقعون يف القياس املحض. 

مبينا استحالة معرفة    ـاملعارصين الكبار    وقد قال الشيخ ابن العثيمني، وهو من علامئهم

)السلف ال ينفون الكيف مطلقًا، ألن نفي الكيف مطلقًا نفي    وال قياس:اهلل من دون كيفية  

للوجود، وما من موجود إال وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون جمهولة، وكيفية ذات  

اهلل تعاىل وصفاته جمهولة لنا.. وعىل هذا فنثبت له كيفية ال نعلمها.. ونفي الكيفية عن االستواء  

الصفة ألنا إذا أثبتنا االستواء حقيقة لزم أن يكون له كيفية وهكذا  مطلقًا هو تعطيل حمض هلذه

 
رشح القصيدة النونية املسامة »الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية«، الدكتور حممد خليل هراس، دار الكتب العلمية   (1) 

 (2/64، )هـ 1415بريوت، الطبعة: الثانية / –

 . 21287ح   261/  17، مستدرك الوسائل: 302/   2، و24ح   297/  4: بحار األنوار، 35ح  79التوحيد:  (2) 
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  (1)(يف بقية الصفات

لنا نوع من االحتيال ألن كتب الكيفية غري معلومة  الشيخ من أن  العقدية وما ذكره    هم 

غريه   أو  االستواء  لريسم صورة  غريه  إىل  اخليال  حيتاج  ال  تصويرا  ذلك  مما  الكثرية صورت 

 :(2) ، أو كام عرب عن ذلك الزخمرشي بقوله عنهميعتربونه من صفات اهلل تعاىل 

 مجاعة سـموا هواهم سـنة  

 

 ومجـاعـة محر لعمري موكفـة    

 قد شبهوه بخلقه وختوفوا  

 

 بالبلكفةشنع الورى فتسرتوا   

ابن عبد   أبو عمر  ابن عثيمني  الشيخ  اعترب األمة كلها    ومثل  الذي    أهل ما عدا    ـالرب 

ا    ـ احلديث   البدع واجلهمية واملعتزلة كلُّها واخلوارج، فكلُّهم    أهلنافني للمعبود، فقال: )وأمَّ

، وهم عند من أثبتها ي نكرها، وال حيمل شيئًا منها عىل احلقيقة، ويزعمون أنَّ من أقرَّ هبا مشبِّه

  (3)(نافون للمعبود 

ل سائر الصفات ومحل ما ورد   وقد علق عليه الذهبي بقوله: )صدق واهلل! فإنَّ من تأوَّ

، وأن يشابه املعدوم، كام ن قل عن محاد   لب إىل تعطيل الربِّ اه ذلك السَّ منها عىل جماز الكالم، أدَّ

يف دارنا نخلة، قيل: هلا َسَعف؟ قالوا: ال، قيل: فلها   بن زيد أنَّه قال: َمثل اجلهمية كقوم قالوا:

َطب وِقنو؟ قالوا: ال، قيل: فلها ساق؟ قالوا: ال، قيل: فام يف داركم   َكَرب؟ قالوا: ال، قيل: هلا ر 

  (4) (!نخلة

يمكن   ال  النخلة  مثل  السلفيني  عند  ـ  وجالله  وقدسيته  بعظمته  ـ  اهلل  أصبح  وهكذا 

وهلذا فإن أعرف العارفني عندهم من مجع أكرب  ،  سعفها وكرهبا ورطبها معرفتها إال بعد معرفة  

 
 1/232وانظر املحارضات السنية البن عثيمني  1/194جمموع فتاوى ابن عثيمني  (1) 

 (156/ 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )  (2) 

 (. 7/145التمهيد )  (3) 

الذهبي، العلو للعيل الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمها، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز      (4) 

 ( 250)ص م، 1995 -هـ 1416الطبعة: األوىل،  الرياض،، املحقق: أبو حممد أرشف بن عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف



40 

 

 قدر من روايات التجسيم والتشبيه لريسم صورة أكثر دقة عن ربه سبحانه وتعاىل. 

وهلذا فإن ما ينترص به املعارصون منهم ألنفسهم من نفي هتمة التجسيم عنهم نوع من  

من خالل النصوص التي يوردوهنا عن سلفهم    ـ االحتيال واملصادرة عىل املطلوب، ذلك أهنم  

اعتبار   أو  اهلل،  اجلسم عىل  اسم  إطالق  فقط  ينفون  وإنام  التجسيم ومعناه،  ينفون حقيقة  ال  ـ 

. أما حقيقة التجسيم التي تعني  .صفات اهلل، لكون التسمية والوصف توقيفيةاجلسم صفة من  

احليز واحلدود واملكان واجلهة والرتكيب والوزن واحلجم وغري ذلك.. فهم ال ينكرون اتصاف  

 اهلل بذلك. 

وكمثال عىل ذلك ما أورد ابن تيمية يف كتبه العقدية املختلفة من النصوص الدالة عىل  

 ال عىل اللفظ..  ،صف اهلل بكونه جسام من األجسام، بناء عىل املعنىعدم احلرج يف و

فعندما راح يبني سبب عدم إطالق السلف لفظ اجلسم ال نفيًا وال إثباتًا هلل تعاىل مل يذكر  

أنه ليس مأثورًا   أحدمها: أن ذلك لتناقضه مع العقل أو مع القرآن، وإنام ذكر لذلك وجهني: ) 

  أئمة أثر عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال غريهم من    ال يف كتاب وال سنة، وال 

املذمومة..   البدع  أثبتوه   الثاين: املسلمني، فصار من  فالذين  فيه حق وباطل،  يدخل  أن معناه 

أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف  

  (1)(ما هو باطل

هو تنزيه اهلل عن لوازم اجلسمية    ـ يف هذا النص    ـبن تيمية من التعطيل والتحريف  ومراد ا

يراد   السنّة(: )وقد  أو كام أشار إىل ذلك يف قوله يف كتابه )منهاج  كاحليز واحلدود ونحوها.. 

باجلسم ما يشار إليه، أو ما يرى، أو ما تقوم به الصفات، واهلل تعاىل ي رى يف اآلخرة وتقوم به  

فات ويشري إليه الناس عند الدعاء بأيدهيم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم.. فإن أراد بقوله:  الص

 
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل     (1) 

 . 2/225م،  1986 -هـ  1406لطبعة: األوىل، اد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، االدمشقي، املحقق: حممد رش 
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ثابت   معنى  ـ  اللفظ  هبذا  نفيه  الذي قصدت  ـ  املعنى  هذا  له:  قيل  املعنى  هذا  بجسم(  )ليس 

بصحيح املنقول ورصيح املعقول وأنت مل تقم دلياًل عىل نفيه.. وأّما اللفظ فبدعة نفيًا وإثباتًا،  

ليس يف الكتاب وال السنّة، وال قول أحد من سلف األ ّمة وأئمتها إطالق لفظ )اجلسم( يف  ف

  (1)(صفات اهلل تعاىل، ال نفيًا وال إثباتاً 

فقد عّرف اهلل يف هذا النص بأنه ي شار إليه.. وأّنه ي رى كام ترى األجسام.. وأّنه تقوم به  

بدليل رفع الناس أيدهيم عند الدعاء إىل األعىل..    الصفات فيكون مرّكبًا.. وأّن له مكانًا وجهة، 

 فاإلله هبذا املعنى عنده ثابت بصحيح املنقول ورصيح املعقول.. 

بل إن ابن تيمية حياول بكل ما أوِت من قوة املنطق أن يربهن عىل رضورة أن يكون اهلل  

ثبتة يعلمون فامل: )جسام حتى يكون موجودا.. فالوجود عنده يقتيض اجلسمية، يقول يف ذلك

برصيح العقل امتناع أن يكون موجودًا معينًا خمصوصًا قائاًم بنفسه ويكون مع ذلك ال داخل  

العامل وال خارجه، وأنه يف اصطالحهم ال جسم وال عرض وال جسم وال متحيز، كام يعلمون  

إذا استفرسهتم عن معنى   بنفسه وال قائم بغريه.. فإنك  قائم  إنه ال  يمتنع أن يقال  التحيز  أنه 

ومعنى اجلسم فرسوه بام يعلم أنه املوصوف بأنه القائم بنفسه. وهلذا ال يعقل أحد ما هو قائم  

. فدعوى املدعني وجود موجود ليس بمتحيز وال جسم  .بنفسه إال ما يقولون هو متحيز وجسم 

 وال قائم بمتحيز أو جسم مثل دعواهم وجود موجود ليس قائام بنفسه وال قائام بغريه.. ومن

قيل له هل تعقل شيئًا قائاًم بنفسه ليس يف حمل وهو مع هذا ليس بجسم وال جوهر وال متحيز  

ومع هذا إنه ال جيوز أن يكون فوق غريه وال حتته وال عن يمينه وال عن يساره وال أمامه وال  

به و عنه وال متصال  بعيدا  منه وال  قريبا  له وال  مفارقا  له وال  يكون جمامعا  وأنه ال  ال  وراءه 

منفصال عنه وال مماسا له وال حمايثا له وأنه ال يشار إليه بأنه هنا أو هناك وال يشار إىل يشء منه  

دون يشء وال يرى منه يشء دون يشء ونحو ذلك من األوصاف السلبية التي جيب أن يوصف  

 
 . 180/  1 املرجع السابق، (1) 
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   (1)(ود هبا ما يقال إنه ليس بجسم وال متحيز لقال حاكاًم برصيح عقله هذه صفة املعدوم ال املوج 

وهكذا يضعنا ابن تيمية وأصحابه من أعالم املدرسة السلفية بني أمرين: إما أن نجسم  

عنده فالوجود  بعدمه..  نقول  أو  فرعون   ماهلل،  قاله  ما  نفس  وهو  األجسام..  عىل  قارص 

 واملالحدة واليهود. 

بني  بل إن ابن تيمية يطبق مجيع أوصاف األجسام عىل كل املوجودات، ال يفرق يف ذلك  

اهلل سبحانه وتعاىل واجب الوجوب، وبني املمكنات التي خلقها، فيقول: )الوجه السادس أن  

لم به أن املوجود املمكن واملحدث ال يكون إال جسام أو عرضا أو ال يكون إال جوهرا   يقال ما ع 

يكون    أو جسام أو عرضا أو ال يكون إال متحيزًا أو قائام بمتحيز أو ال يكون إال موصوفا أو ال 

التي   العقلية  الفطرة  فإن  كذلك..  إال  يكون  ال  املوجود  أن  به  ي علم  بغريه  أو  بنفسه  قائام  إال 

حكمت بذلك مل تفرق فيه بني موجود وموجود ولكن ملا اعتقدت أن املوجود الواجب القديم  

نحن يمتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم ال ألن الفطرة السليمة والعقل الرصيح مما خيرج ذلك و

وإنام  عليه  وسنتكلم  املعارض  باب  من  هذا  فإن  الباري  عن  ذلك  نفي  عىل  دل  فيام  نتكلم  مل 

املقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم يف املمكن واملحدث هو بعينه يعلم به التقسيم يف  

 (2)(املوجود مطلقا 

تلبيس اجلهمية( يكاد يدافع وهو ال يكتفي هبذه الترصحيات فقط، بل إنه يف كتابه )بيان  

عن لفظ )اجلسم( بعينه، فيقول: )وليس يف كتاب اهلل، وال سنّة رسوله، وال قول أحد من سلف  

  (3)(األ ّمة وأئمتها أّنه ليس بجسم، وأّن صفاته ليست أجسامًا وأعراضاً 

من    بل إن ابن تيمية وأعالم املدرسة السلفية عند حديثهم عن كامل اهلل تعاىل ينطلقون 

 
 (364/ 2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ) (1) 
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فهم يرون أن اهلل سبحانه وتعاىل ما دام قد أعطى لعباده بعض    ؛النظرة التجسيمية احلسية املادية

الكامالت احلسية، فهو أوىل أن يتصف هبا، قال ابن تيمية يوضح ذلك: )كل ما ثبت للمخلوق  

اه من صفات الكامل فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه ألنه أكمل منه وألنه هو الذي أعط 

الوجودية   األمور  فجميع  هذا  منه...وعىل  به  وأحرى  وأوىل  به  أحق  فاخلالق  الكامل،  ذلك 

 (1)(املحضة يكون الرب أحق هبا ألن وجوده أكمل وألنه هو الواهب هلا فهو أحق باتصافه هبا 

وإىل هنا فإن املعنى مقبول عند مجيع املسلمني، فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل بصفات الكامل  

ده، ولكن ابن تيمية ال يقصد ذلك فقط، بل يقصد التجسيم وما يقتضيه التجسيم، فقد  من عبا 

قال بعد ذلك الكالم املقبول بانيا عليه: )وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن كون املوجود قائاًم 

بنفسه أو موصوفًا أو أن له من احلقيقة والصفة والقدر ما استحق به إال يكون بحيِث غريه وأن  

ون معدومًا بل ما أوجب أن يكون قائاًم بنفسه مبايبًا لغريه وأمثال ذلك هو من األمور  ال يك

الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار عىل هذا الرصاط املستقيم، فكل ما كان أقرب إىل  

 ( 2)(الوجود كان إليه أقرب وكلام كان أقرب إىل املعدوم فهو عنه أبعد

يف التشبيه املحض، ألنه يتصور أن الكامل يف احتياج الذات    وبذلك فإن ابن تيمية يقع 

 إىل حيز ومقدار وأعضاء وغري ذلك مع أن الكامل احلقيقي ال يقتيض ذلك.. 

وكل ما وقع فيه ابن تيمية ومن قبله ومن بعده من السلفية وغريهم من هذه االنحرافات  

هم يؤخذ منهم ويرد؛ فلذلك ، وتصورهم أهنم مثل غري أئمة أهل البيت ناتج عن موقفهم من  

سارعوا لرد كل ما ورد عنهم من قيم التنزيه، يف نفس الوقت الذي أقبلوا فيه عىل كل من راح 

 ينرش قيم التجسيم والتشبيه.  

 التشبيه والتجسيم: اهلل عن    ـ تنزيه   2
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ون  أهيا الناس! اتقوا هؤالء املارقة الذين يشبه)بقوله:    وهو ما أشار إليه اإلمام احلسني

وهو    ، الكتاب، بل هو اهلل ليس كمثله يشء   أهل ون قول الذين كفروا من  ئ اهلل بأنفسهم، يضاه

 (1) ، وهو اللطيف اخلبري(السميع البصري، ال تدركه األبصار

هو يف األشياء كائن ال كينونة حمظور هبا عليه، ومن  وقوله يف نفي االفتقار إىل املحل: )

بينونة  ا ال  بائن  ) ألشياء  وقوله:  عنها(،  إهانتهغائب  وبعده  كرامته  و)قربه  غري  (،  قريب  هو 

األحوال، وال تنزل عليه    ال تتداوله األمور، وال جتري عليه)(، وملتصق، وبعيد غري منتقص

ال حيله )يف(، وال توقته )إذا(، وال  ن الدهر قدمه، وال بالناحية أممه(، و)ليس عاألحداث(، و)

 ( توقل، وجميئه من غري تنقل  تؤامره )إن(، علوه من غري

بسم اهلل  )  يسألونه عن الصمد، فكتب إليهم:يه  البرصة كتبوا إل   أهلأن  ومنها ما روي  

الرمحن الرحيم، أما بعد فال ختوضوا يف القرآن، وال جتادلوا فيه، وال تتكلموا فيه بغري علم، فقد 

أ مقعده من النار، وأنه  يقول: من قال يف القرآن بغري علم فليتبو  سمعت جدي رسول اهلل  

َمد    هلل( ا1َأَحٌد )   هللا﴿  سبحانه قد فرس الصمد، فقال: ) (، ثم فرسه [2، 1]اإلخالص:    ﴾ الصَّ

)مل يلد(: مل خيرج منه يشء كثيف كالولد وسائر األشياء الكثيفة التي خترج من املخلوقني،    فقال:

نوم، واخلطرة واهلم، واحلزن وال يشء لطيف كالنفس، وال يتشعب منه البداوات، كالسنة وال

والبهجة، والضحك والبكاء، واخلوف والرجاء والرغبة والسأمة، واجلوع والشبع، تعاىل أن 

)مل يولد(: مل يتولد منه يشء، ومل خيرج وأن يتولد منه يشء كثيف أو لطيف، و   خيرج منه يشء،

وا  اليشء،  من  كاليشء  عنارصها  من  الكثيفة  األشياء  خيرج  كام  يشء،  الدابة،  من  من  لدابة 

والنبات من األرض، واملاء من الينابيع، والثامر من األشجار، وال كام خترج األشياء اللطيفة من 

مراكزها، كالبرص من العني، والسمع من االذن، والشم من األنف، والذوق من الفم، والكالم  

هلل الصمد الذي ال من من اللسان، واملعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من احلجر، البل هو ا

 
 . 21287ح   261/  17، مستدرك الوسائل: 302/   2، و24ح   297/  4: بحار األنوار، 35ح  79التوحيد:  (1) 
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يشء، وال يف يشء، وال عىل يشء، مبدع األشياء وخالقها، ومنشئ األشياء. بقدرته، يتالشى  

ما خلق للفناء بمشيئة، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم اهلل الصمد الذي مل يلد ومل يولد،  

  (1)(عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال، ومل يكن له كفوا أحد

وكل هذه النصوص ترد عىل تلك الظاهرة التي انترشت يف ذلك احلني برعاية السلطة  

األموية، وعلامء السالطني التابعني هلا، والذين راحوا يصفون اهلل سبحانه وتعاىل بكل صفات  

 املخلوقني؛ فوقعوا يف كل ما وقعت فيه الديانات املحرفة من التشبيه والتجسيم. 

حني قال ـ خماطبا جابر    هذه الظاهرة ومصدرها اإلمام الباقر   وقد أشار إىل بعض مظاهر

 تبارك  اهلل   أن   يزعمون ،  وجل  عز  اهلل   عىل   الشام   أهل   فرية   أعظم  ما   جابر  يا بن يزيد اجلعفي: ) 

 عباد   من  عبد  وضع  ولقد ،  املقدس  بيت   صخرة  عىل   قدمه   وضع  السامء  إىل   صعد  حيث   وتعاىل

ه مصىل، يا جابر إن اهلل تبارك وتعاىل ال  نتخذ  أن   وتعاىل  تبارك  اهلل  فأمرنا   حجر  عىل   قدمه   اهلل

نظري له وال شبيه، تعاىل عن صفة الواصفني، وجل عن أوهام املتومهني، واحتجب عن أعني  

  (2) (الناظرين، ال يزول مع الزائلني، وال يأفل مع األفلني، ليس كمثله شئ وهو السميع العليم

ام املنطقة اجلغرافية فقط، بل املقصود منها تلك  بأهل الش  وليس مقصود اإلمام الباقر 

واإلعالمية   العلمية  املنابر  كل  هلم  أتيحت  والذين  واملجسمة،  للمشبهة  األموية  الرعاية 

 والروائية، حتى صاروا مصدرا للتفسري واحلديث والفقه والعقائد وكل العلوم الدينية. 

ذه القيمة اإليامنية من خالل  بناء عىل هذا سنحاول هنا باختصار بيان بعض مقتضيات ه

 النصوص التي أوردناها عن اإلمام احلسني ، وهي أربع مقتضيات كربى: 

 
،  4يان للطباعة والنرش، طتفسري نور الثقلني، احلويزي، عبد عيل بن مجعة، قم، إيران، مؤسسة اسامعيل ، 5ح  90التوحيد:  (1) 

 الربهان يف تفسري القرآن، البحراين، هاشم بن سليامن، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،، ( 76ح  713و 70ح  711 /5هـ ) 1412

 .14ح  223: 3 بحار األنوار، (9ح   525: 4م )2006هـ/1427، 2بريوت، لبنان، ط

التوحيد:    (2)  العيايش، حممد بن مسعود، حتقيق: السيد  ،  179الصدوق يف  العيايش،  الرسويل، طهران، إيران، تفسري  هاشم 

 . 270/ 102: بحار األنوار، و(1/59) طبع ونرش السيد حممود الكتابجي وأوالده، د.ت
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 أ ـ تنزيه اهلل عن اجلهة واملكان: 

هو يف األشياء كائن ال كينونة حمظور  بقوله: )  اإلمام احلسنيوهو التنزيه الذي أشار إليه  

(، وقوله:  وبعده إهانته  ، قربه كرامتهوقوله: )   ألشياء بائن ال بينونة غائب عنها(،هبا عليه، ومن ا

منتقص ) غري  وبعيد  ملتصق،  غري  قريب  وقوله:  هو  عليه )(،  جتري  وال  األمور،  تتداوله    ال 

ن الدهر قدمه، وال بالناحية أممه(، وقوله:  ليس عاألحوال، وال تنزل عليه األحداث(، وقوله: ) 

 ( 1)   ((، علوه من غري توقل، وجميئه من غري تنقل ال حيله )يف(، وال توقته )إذا(، وال تؤامره )إن)

من يشء، وال يف يشء، وال عىل  بل هو اهلل الصمد الذي ال  وقوله يف تفسري الصمد: )

 (2) يشء(

اهلل تعاىل أعظم من أن يشار إليه، أو أن تكون له جهة  وكل هذه الكلامت البليغة تعني أن  

وأقدس من ذلك كله، ذلك أن جمرد اعتباره يف جهة  فاهلل أعظم وأجل    ؛حترصه، أو مكان حيده

حد لعظمته، وتقييد إلطالقه، وحبس له يف عامل احلدود والقيود واجلسمية، وجمرد اعتباره يف  

 مكان حرص له، بل قول بإمكانية تعدده؛ فمن حدد فقد عدد. 

التي وفر    بالرد عىل تلك الظاهرة  وهلذا نجد اهتامما كبريا من مجيع أئمة أهل بيت النبوة

له املحدودية   الرعاية؛ فراحت تزعم هلل اجلهة واملكان، كام زعمت  هلا األمويون كل صنوف 

جّل وعّز أّين األين فال أين له، وجّل عن أن   هلل : )إّن ا  اإلمام عيل والتقدير، ومن ذلك قول  

 (4) كان اهلل وال مكان()، وقال: (3)  حيويه مكان...(

أين..  ]له: )وال يوصف  قو   وروي عن اإلمام الصادق [ بكيف وال  كيف  وعّز وجّل 

 
 . 301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (1) 

 .223: 3 بحار األنوار، 5ح  90التوحيد:  (2) 

 .83، ص 57، ج بحار األنوار  (3) 

 . 201، ص 1ج ، هـ 1413مؤّسسة آل البيت عليهم السالم، اإلرشاد، الشيخ املفيد، قم،   (4) 



47 

 

 (1)(وهو الذي أّين األين حّتى صار أينًا، فعرفت األين بام أّينه لنا من األين ، أصفه بأين

إىل السامء، ومنها إىل ِسدَرة املنتهى،      : ألّي عّلة عرج اهلل بنبيه  وسئل اإلمام الكاظم

ومنها إىل حجب النور، وخاطبه وناجاه هناك، واهلل ال يوصف بمكان؟ فقال: )إّن اهلل تبارك 

وتعاىل ال يوصف بمكان، وال جيري عليه زمان، ولكنّه عّز وجّل أراد أن يرّشف به مالئكته  

مته ما خيرب به بعد هبوطه، وليس  وسّكان سامواته ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجائب عظ

  (2)   ذلك عىل ما يقول املشّبهون، سبحان اهلل وتعاىل عام يرشكون(

عنه؛   اجلهة  ينفي  تعاىل  فاهلل  الكريم؛  القرآن  مقتبسة من حمكامت  النصوص  هذه  وكل 

َولُّوا َفَثمَّ َوْجه  ا  هللوَ ﴿  فيقول: ق  َواملَْْغِرب  َفَأْيناََم ت  ،  [ 115]البقرة:    ﴾َواِسٌع َعلِيٌم    هلل إِنَّ ا  هللاملرَْْشِ

الكريمة كافية يف الداللة عىل استحالة اجلهة عىل اهلل، وهي حتصن األمة من الوقوع    فهذه اآلية 

رازي عن بعضهم قوله يف مناسبة  فيام وقعت فيه األمم قبلها من التجسيم، وقد نقل الفخر ال 

اليهود والنصارى كل واحد منهم قال: إن اجلنة له ال لغريه، فرد  نزوهلا لتغيري القبلة: ).. ألن  

تعاىل صعد  املقدس ألهنم اعتقدوا أن اهلل  إنام استقبلوا بيت  اليهود  اهلل عليهم هبذه اآلية ألن 

إنام ولد هناك عىل ما حكى اهلل    عيسىوالنصارى استقبلوا املرشق ألن    ،السامء من الصخرة 

فكل واحد من هذين الفريقني وصف معبوده باحللول يف األماكن ومن كان هكذا فهو  .. ذلك

  (3)(خملوق ال خالق، فكيف ختلص هلم اجلنة وهم ال يفرقون بني املخلوق واخلالق 

يكفي لنفي  واهلل تعاىل يذكر يف آيات كثرية أن له معية وحضورا مع كل يشء، وهو ما  

ْم َواَل  اجلهة واملكان عن اهلل، ومن أمثلتها قوله تعاىل: ﴿  ه  َو َرابِع  ون  ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إاِلَّ ه  َما َيك 

نَبِّ  ْم َأْيَن َما َكان وا ث مَّ ي  َو َمَعه  ْم َواَل َأْدَنى ِمْن َذلَِك َواَل َأْكَثَر إاِلَّ ه  ه  َو َساِدس  مْ ََخَْسٍة إِالَّ ه  باَِم َعِمل وا   ئ ه 

 
 . 112ـ  111. التوحيد، الشيخ الصدوق: ص 104ـ  103، ص 1الكايف، ج   (1) 

 .170التوحيد، الشيخ الصدوق: ص   (2) 
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ا إِنَّ  اْلِقَياَمِة  َعلِيمٌ   هلل َيْوَم   
ٍ
ء يَشْ لِّ  َوالَ  ﴿وقوله:  ،  [7]املجادلة:    ﴾ بِك  النَّاِس  ِمَن  وَن  َيْسَتْخف 

وَن ِمَن ا م   هلل َيْسَتْخف  َو َمَعه  اَمَواِت َواألَْرَض  ﴿[، وقوله:  108]النساء    ﴾َوه  َو الَِّذي َخَلَق السَّ ه 

اَمء  يِف ِستَِّة   ج  ِمنَْها َوَما َينِزل  ِمَن السَّ اٍم ث مَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش َيْعَلم  َما َيلِج  يِف األَْرِض َوَما خَيْر  َأيَّ

نت ْم َوا ْم َأْيَن َما ك  َو َمَعك  يَها َوه 
ج  فِ ول   ﴿[، وقوله: 4]احلديد ﴾باَِم َتْعَمل وَن َبِصريٌ   هلل َوَما َيْعر  إِْذ َيق 

َزْن إِنَّ الَِصاِحبِ  َوَلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن َوَنْعَلم  َما ت َوْسِوس   ﴿[، وقوله: 40]التوبة  ﴾َمَعنَا   هلل ِه الَ حَتْ

ه  َوَنْحن  َأْقَرب  إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ  اَمء﴿[، وقوله:  16]ق    ﴾ بِِه َنْفس  َو الَِّذي يِف السَّ َويِف  إله    َوه 

َو ا﴿[، وقوله: 84رف ]الزخ  ﴾األَْرِض إَِلهٌ  اَمَواِت َويِف األَْرضِ  هلل َوه   [. 3]األنعام  ﴾يِف السَّ

إليقاع   املنزهة  املتكلمون  يستعملها  التي  اآليات  من  وأمثاهلا  اآليات  هذه  كانت  وقد 

املجسمة يف احلرج، ألهنم إما أن يقولوا بمقتضياهتا، فينفوا اجلهة عن اهلل، وينفوا معها اجلسمية  

 وإما أن يرصفوها عن ظاهرها، وحينها يتخلون عن اعتبارهم التأويل تعطيال.  ومقتضياهتا، 

إمام احلرمني اجلويني: )ومما جيب االعتناء به معارضة احلشوية بآيات يوافقون عىل  يقول  

تأويلها حتى إذا سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيام فيه التنازع. فمام يعاَرضون  

نْت ْم  وَ ﴿به قوله تعاىل:   ْم َأْيَن َما ك  َو َمَعك  فإن راموا إجراء ذلك عىل الظاهر حلوا [  4]احلديد:    ﴾ ه 

الكون عليه، والتزموا فضائح ال يبوء هبا   العرش عىل  عقدة إرصارهم يف محل االستواء عىل 

قوله: محلوا  وإن  نْت ْم  ﴿  عاقل،  ك  َما  َأْيَن  ْم  َمَعك  َو  تسوغو﴾َوه  فقد  باخلفيات  اإلحاطة  ا  عىل 

  (1) (التأويل

األحاديث  نجد  تتلطخ    وهكذا  مل  والتي  واملنقول،  للمعقول  املوافقة  الصحيحة 

اهلل   رسول  أن  الصحيح  احلديث  ففي  هذا،  عىل  تنص  واملحرفة  املجسمة  قال    بتشوهيات 

صواهتم بالذكر: )أهيا الناس! أربعوا عىل أنفسكم، فإنكم ال تدعون  هم ألرفعللصحابة ملا رأى  

 
 اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني، التحقيق: الدكتور حممد يوسف موسى،   (1) 

 .  161، ص1950، مرص –مرص، مطبعة السعادة  -عيل عبد املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلانجي و
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يبًا، إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق أصم وال غائبًا، إنام تدعون سميعًا بصريًا قر

 ( 1) (راحلته

أئمة أهل  ومجيع    اإلمام احلسنيوهكذا نرى اتفاق العقل والنقل والروايات عىل ما ذكره  

من تنزيه اهلل عن اجلهة واملكان واملحل، وكون ذلك من مقتضيات اجلسمية، والتعدد    البيت 

 والرشك. 

يف    اإلمام احلسنيفسهم اتباع السنة متسكوا بام قاله  ولو أن السلفية الذين يزعمون ألن

املسألة، وتركوا ما قاله كعب األحبار وغريه، ملا أوقعوا أنفسهم يف ذلك التدنيس للذات اإلهلية  

 بحرصها يف املكان واجلهة. 

من   موقفهم  يف  وإنام  فقط،  عقائد  من  يعتقدونه  فيام  ليس  السلفي  املوقف  وخطورة 

املرتبطة بنفي اجلهة    اإلمام احلسنياملسألة، والذي لو طبقناه عىل مقوالت  املخالف هلم يف هذا  

(  هـ   311ت  ) ابن خزيمة  ؛ فقد قال    واملكان، لكانوا من أول املكفرين له، وألبيه وجلميع األئمة

 ( أئمتهم:  إمام  يعتربونه  والذي  اهلل فوق سمواته ـ  بأن  يقل  مل  بائن من   ، وأنه عىل عرشه  ،من 

لقي عىل مزبلة لئال يتأذى بنتن رحيه  أثم    ، فإن تاب وإال رضبت عنقه  ،وجب أن يستتاب   ، خلقه

من مل يقر بأن اهلل عىل عرشه قد استوى، فوق سبع سمواته  : )قال(، والذمة  أهل القبلة وال    أهل 

 (2) ا(وكان ماله فيئ، فهو كافر حالل الدم

درء تعارض العقل  له ابن خزيمة، حيث قال يف )وقد نقل ابن تيمية اإلمجاع عىل ما قا 

وجواب هذا أن يقال القول بأن اهلل تعاىل فوق العامل معلوم باالضطرار من الكتاب  )والنقل(:  

ألنه عندهم    ،وهلذا كان السلف مطبقني عىل تكفري من أنكر ذلك..  والسنة وإمجاع سلف األمة 

 
 . 13/372 :البخاريرواه   (1) 

درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، حتقيق:  نقال عن:      (2) 

  1991  -هـ    1411عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  الدكتور حممد رشاد سامل، جام

 . 264/ 6، م
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 ( 1) (معلوم باالضطرار من الدين

وجيلوهنم،    أئمة أهل البيت ذكر هؤالء عن أنفسهم أهنم حيرتمون  ولست أدري كيف ي

تاما ويف   إلغاء  يلغوهنم  ذلك  والعداوة هلم، ومع  النصب  الناس عن  أبعد  أنفسهم  ويعتربون 

أخطر املسائل العقدية؛ فال يعتربون أقواهلم، وال يعتربوهنم من سلفهم الذين يمكنهم الرجوع  

فيه كل من حكموا عليه بالكذب والتحريف مثل كعب    إليهم، يف نفس الوقت الذي يقربون 

 األحبار وغريه. 

 ب ـ تنزيه اهلل عن التنقل واحلركة: 

ن الدهر قدمه، وال بالناحية  ليس عبقوله: )  اإلمام احلسني وهو التنزيه الذي أشار إليه  

ه من غري  ال حيله )يف(، وال توقته )إذا(، وال تؤامره )إن(، علوه من غري توقل، وجميئأممه(، و)

 (2) (تنقل

وهو نص رصيح يف نفي حاجة اهلل تعاىل وافتقاره للحركة والتنقل، ألن ذلك من دالئل  

العجز واالفتقار، وهو من مقتضيات املحدودية واحلاجة للمحل، واهلل تعاىل ليس حمدودا، وال  

 حمتاجا إىل حمل. 

تنزيه اهلل تعاىل عن ذلك هو    وما ذكره اإلمام احلسني  نفس ما ذكره مجيع أئمة أهل  يف 

أنه قال: )ال جتري عليه ]تعاىل [ احلركة والسكون، وكيف جيرى عليه    اإلمام عيل ، فعن    البيت 

لتفاوتت ذاته، ولتجّزأ كنهه، والمتنع من األزل   إذًا  ابتدأه،  إليه ما هو  ما هو أجراه، أو يعود 

 ( 3)(معناه

متحّركًا؟ فقال: )تعاىل اهلل عن ذلك، إّن احلركة صفة  : مل يزل اهلل الصادق  وسئل اإلمام 

 
 (7/27) املرجع السابق،  (1) 
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تبارك وتعاىل ال يوصف بزمان وال مكان، وال حركة وال  (1)   حمدثة بالفعل( ، وقال: )إّن اهلل 

انتقال وال سكون، بل هو خالق الزمان واملكان واحلركة والسكون، تعاىل اهلل عاّم يقول الظاملون  

 (2) علّوًا كبريًا(

اإلم الكاظموقال  باهلل    ام  به، فمن ظّن  يتحّرك  أو  إىل من حيّركه  متحّرك حمتاج  )كّل   :

 (3)(الظنون هلك

البيت أهل  أئمة  عند  عليه  املتفق  املعنى  القرآن    وهذا  بذكرها  التي رصح  املعاين  من 

نسبة   نفي  الواردة يف  النصوص  كل  أن  ذلك  األساسية،  التنزيه  عقائد  من  واعتربها  الكريم، 

 اهلل تنفي نسبة التنقل إليه، ألن التنقل هو انتقال من حمل إىل حمل. املحل إىل 

سليامن  قصة  يف  الكريم  القرآن  أشار  شأن    وقد  واالنتقال  احلركة  أن  إىل  أصحابه  مع 

الضعفاء، أما القادر فهو الذي يقيض مصاحله يف طرفة عني من غري معاناة حركة وال محل، وال  

ْسلِِمنَي )  أي يشء، قال تعاىل: ﴿ ينِي بَِعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأت ويِن م 
ْم َيْأتِ َا املأََْل  َأيُّك  ( َقاَل  38َقاَل َياَأهيُّ

وَم ِمْن َمَقاِمَك َوإيِنِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي )  يَك بِِه َقْبَل َأْن َتق 
نِّ َأَنا آتِ ( َقاَل الَِّذي 39ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ

ا ِعنَْده  َقاَل َهَذا مِ ِعنَْده  ِعْلٌم   ْسَتِقرًّ يَك بِِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيَك َطْرف َك َفَلامَّ َرآه  م 
ْن ِمَن اْلكَِتاِب َأَنا آتِ

َريبِّ  َفإِنَّ  َكَفَر  َوَمْن  لِنَْفِسِه  ر   َيْشك  َفإِنَّاَم  َشَكَر  َوَمْن  ر   َأْكف  َأْم  ر   َأَأْشك  لَِيْبل َويِن  َريبِّ  َكِريٌم   غَ َفْضِل  نِيٌّ 

، فإذا كان هذا شأن العبد الذي أوِت بعض الكتاب.. فكيف بشأن [ 40  ـ   38]النمل:  ﴾ (40)

 الرب سبحانه وتعاىل؟

وهلذا، فإن اهلل تعاىل يذكر قربه من كل يشء، من غري حاجة إىل تنقل؛ فاهلل تعاىل أقرب  

ونَ َوَنْحن  َأْقَرب  إِلَ   إىل خلقه من أنفسهم، كام قال تعاىل: ﴿  ْبرِص  ْم َوَلكِْن اَل ت  ]الواقعة:   ﴾ْيِه ِمنْك 

 
 . 107ص  ،1الكايف، الكليني: ج  (1) 

 .330، ص 3: ج األنواربحار  (2) 

 .125الكايف، ص  (3) 
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وقال: ﴿[85 َحْبِل  ،  ِمْن  إَِلْيِه  َأْقَرب   َوَنْحن   ه   َنْفس  بِِه  ت َوْسِوس   َما  َوَنْعَلم   ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  َوَلَقْد 

 [ 16]ق:   ﴾اْلَوِريِد 

لكل يشء، بل  بل إن اهلل تعاىل خيرب عن حضورة املطلق مع كل يشء، بل عن ترصيفه  

ث وَن )عن كونه هو الفاعل الوحيد لكل حركة أو سكنة يف الوجود، فيقول: ﴿  ر  (  63َأَفَرَأْيت ْم َما حَتْ

( وَن  اِرع  الزَّ َنْحن   َأْم  وَنه   َتْزَرع  )64َأَأْنت ْم  وَن  ه  َتَفكَّ َفَظْلت ْم  َطاًما  ح  جَلََعْلنَاه   َنَشاء   َلْو  إِنَّا 65(   )

وَن ) وَن )(  66ملَ ْغَرم  وم  ب وَن ) 67َبْل َنْحن  حَمْر  َترْشَ الَِّذي  املَْاَء  َأَفَرَأْيت م   ِمَن 68(  وه   َأْنَزْلت م  َأَأْنت ْم   )

املْ نِْزل وَن ) َأْم َنْحن   وَن ) 69املْ ْزِن  ر  َتْشك  َفَلْواَل  أ َجاًجا  َجَعْلنَاه   َنَشاء   َلْو  الَّتِي  70(  النَّاَر  َأَفَرَأْيت م    )

( وَن  ) 71ت ور  املْ نِْشئ وَن  َنْحن   َأْم  ا  َشَجَرهَتَ َأْنَشْأت ْم  َأَأْنت ْم  َوَمَتاًعا 72(  َتْذكَِرًة  َجَعْلنَاَها  َنْحن    )

ْقِويَن )    [ 74 ـ  63]الواقعة:   ﴾ ( 73لِْلم 

وهلذا؛ فإن القرب والدنو ـ كام يذكر القرآن الكريم ـ ال يعني القرب احليس، وإنام يعني  

واملحب  املعرفة  تعاىل: ﴿قرب  قال  كام  اهلل،  مع  والتواصل  ْب ة  َواْقرَتِ ْد  ،  [19]العلق:    ﴾ َواْسج 

: )أقرب ما يكون العبد من فالسجود بكل الكيان هلل هو أقرب طريق للقرب اإلهلي، كام قال  

   (1) (ربه يف سجوده

  ونفى القرآن الكريم ذلك القرب الومهي الذي خيطر عىل املستغرقني يف الدنيا، فقال: ﴿ 

َفأ وَلئِ وَ  َوَعِمَل َصاحِلًا  آَمَن  َمْن  إِالَّ  ْلَفى  ز  ِعنَْدَنا  ْم  ب ك  َقرِّ ت  تِي  بِالَّ ْم  ك  َأْواَلد  َواَل  ْم  َأْمَوال ك  هَل ْم  َما  َك 

َفاِت آِمن ونَ  ر  ْم يِف اْلغ  ْعِف باَِم َعِمل وا َوه   [37]سبأ:  ﴾ َجَزاء  الضِّ

وبعده    ، قربه كرامتهجامعة خمترص؛ فقال: ) عن هذا املعنى بعبارة    وقد عرب اإلمام احلسني

 ( 2) (إهانته

وهي العبارة التي أعاد صياغتها بعد ذلك كل املنزهة، ومن مجيع املدارس اإلسالمية،  

 
 ( 3574رواه الرتمذي رقم )  (1) 

 . 29ح   301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (2) 
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النابليسحيث قال   الغني  القرب اإلهلي  الشيخ عبد  منه  )  : موضحا معنى  الكائنات  إن قرب 

وبعد الكائنات منه  ،  وقرب معلوم من عامل به ال يعزب عن علمه يشء   ،تعاىل قرب أثر من مؤثر 

  (1)(تعاىل عدم مناسبتها له وعدم مشاهبتها له وال بوجه من الوجوه

زروق:  وقال   أمحد  واملداناة)الشيخ  والنسب  املسافات  األجسام:  قرب  قرب  ،  وهو 

  (2)(وال جيوز عليه ، ق سبحانهفال يليق باحل، وسائر املحدثات

  . وإنام هو باكتساب الكامل عىل حسب اإلمكان،  القرب منه ليس باملكان)  الغزايل: وقال  

  (3)(مع حسن األخالق ، واالطالع عىل حقائق األمور، وأن كامل النفس بالعلم والعمل

وال منع األبصار  ،  ما احتجب احلق عن العباد إال بعظيم ظهورهوقال ابن عطاء اهلل: ) 

   (4) (قهارية نوره فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود القربأن تشهده إال 

وغريها من التقريرات التي تعرب عن تنزيه اهلل تعاىل عن اجلسمية وكل مقتضياهتا، وهي  

والرجوع إليهم، عىل اختالف درجاهتم يف ذلك   أهل البيت  أئمة   ناجتة عن ذلك التمسك بمحبة 

ي أمية سقطوا يف مستنقع التشبيه والتجسيم؛ فلذلك الرجوع، لكن الذين والوا أعداءهم من بن

واجلري  والصعود  والنزول  والتنقل  احلركة  من  به  يليق  ال  ما  تعاىل  اهلل  إىل  ينسبون  راحوا 

العقل   مع رضورات  تنسجم  اهلل، وال  بجالل  تليق  ال  التي  األوصاف  من  وغريها  واهلرولة 

 والنقل. 

 
رشح ديوان ابن الفارض، بدر الدين حسن البوريني، وعبد الغني بن إسامعيل النابليس، مجعه : رشيد بن غالب اللبناين،   (1) 

 .  228ص  1ج ، م2003 -بريوت، الطبعة األوىل   –دار الكتب العلمية 

 0  319ص ، دار ابن حزم، بريوت، لبنان،  الشيخ أمحد زروق، رشح احلكم العطائية (2) 

ميزان العمل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حققه وقدم له: الدكتور سليامن دنيا، دار املعارف، مرص، الطبعة:   (3) 

 .  293ص ، هـ 1964األوىل، 

محد بن حممد بن عبد الكريم بن عطاء لطائف املنن يف مناقب سيدي الشيخ أيب العباس املريس وشيخه الشيخ أيب احلسن، أ  (4) 

 .  44ص   1ج اهلل السكندرى، املكتبة األزهرية، 
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القيم يف تقريره لعقائد االجتاه السلفي صاحب اهلوى  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن  

عليه باإلعدام، حيث قال:    األموي، والذي يعترب تنزيه اهلل تعاىل عن احلركة واالنتقال حكام

وقد دل القرآن والسنة واإلمجاع عىل أنه سبحانه جييء يوم القيامة، وينزل لفصل القضاء بني  )

ئكة، وينزل كل ليلة إىل سامء الدنيا، وينزل عشية عرفة،  عباده، ويأِت يف ظلل من الغامم واملال

. وهذه أفعال يفعلها بنفسه يف هذه . اجلنة  أهلوينزل إىل األرض قبل يوم القيامة، وينزل إىل  

لوازم   ليست من  باملخلوقني، فإهنا  بنفي احلركة والنقلة املختصة  نفيها عنه  األمكنة فال جيوز 

من خصائص اخللق مل جيز  لوازم أفعاله مل جيز نفيه عنه، وما كان   أفعاله املختصة به، فام كان من 

وحركة احلي من لوازم ذاته، وال فرق بني احلي وامليت إال باحلركة والشعور، فكل  إثباته له،  

 (1)  (حي متحرك باإلرادة وله شعور فنفي احلركة عنه كنفي الشعور، وذلك يستلزم نفي احلياة

مل القياس مع اهلل، ليثبت أن عىل اهلل تعاىل أن يتحرك ويتنقل  وهكذا راح ابن تيمية يستع

وهكذا يقال هلم ىف أنواع )حتى حيصل عىل الكامل، وإال كان خلقه املتحرك أكمل منه، يقول:  

  الفعل القائم به كاإلتيان واملجيء والنزول وجنس احلركة: إما أن يقبل ذلك وإما أن اليقبله: 

وإن قبل ذلك ومل يفعله كان   ، مل تتحرك أكمل منهو   التى تقبل احلركةفإن مل يقبله كانت األجسام  

ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل    ، فإن احلركة كامل للمتحرك  ؛ ما يتحرك أكمل منه

  (2)(ممن ال يمكنه التحرك وما يقبل احلركة أكمل ممن اليقبلها 

وقد استمر هذا القول إىل اآلن باعتباره من العقائد الكربى املقررة يف املدارس السلفية،  

السامء الدنيا إن  النصوص يف إثبات الفعل واملجيء واالستواء والنُّزول إىل  ) يقول ابن عثيمني:

 
خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، اخترصه: حممد بن حممد بن عبد الكريم   (1) 

ابن املوصيل، املحقق: سيد إبراهيم، د الدين،  البعيل شمس  القاهرة  بن رضوان  الطبعة: األوىل،    –ار احلديث،   - هـ  1422مرص، 

 . 473، صم2001

جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع   (2) 

 . 8/23، م1995هـ/1416السعودية، امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية 
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كانت تستلزم احلركة هلل؛ فاحلركة له حق ثابت بمقتىض هذه النصوص والزمها، وإن كنا ال  

 ( 1)  نعقل كيفية هذه احلركة(

بل إن الغلو يف التجسيم والتشبيه وصل هبم إىل حد اعتبار ]اهلرولة[ صفة من صفات  

فتاء يف السعودية عنها، فأجابت:  وقد سئلت اللجنة الدأئمة للبحوث العلمية واإلاهلل تعاىل،  

)نعم صفة اهلرولة عىل نحو ما جاء يف احلديث القديس الرشيف عىل ما يليق به قال تعاىل: )إذا  

تقرب إيل العبد شربًا تقربت إليه ذراعًا وإذا تقرب إيل ذراعًا تقربت منه باعًا وإذا أتاين ماشيًا 

  (2)(أتيته هرولة( رواه: البخاري ومسلم 

أثبتها كل السلفية املعارصين من أمثال عبدالرزاق عفيفي وابن عثيمني وابن غديان وقد  

)صفة اهلرولة    : وابن قعود وغريه؛ فقد سئل ابن عثيمني عن عن صفة اهلرولة، فأجاب بقوله 

وإن )   :ثابتة هلل تعاىل كام يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، فذكر احلديث وفيه 

، وهذه اهلرولة صفة من صفات أفعاله التي جيب علينا اإليامن هبا من ( يش أتيته هرولة أتاين يم

بدون  قبوهلا  علينا  فوجب  بنفسه  أعلم  وهو  نفسه  عن  هبا  أخرب  ألنه  متثيل،  وال  تكييف  غري 

 (3)(تكييف

وقال حممد نارص الدين األلباين: )لكن اهلرولة، اهلرولة كاملجيء والنزول صفات ليس  

عندنا ما ينفيها إذا خصصناها باهلل عز وجل؛ ألن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى  يوجد 

  (4) نبادر رأسًا إىل نفيها(

 
 ( 32)ص ، 1402الرياض،  ، دار طيبة،حممد بن صالح العثيمني، إزالة الستار عن اجلواب املختار هلداية املحتار  (1) 

فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة إدارة      (2) 

 (.3/142)،  الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -البحوث العلمية واإلفتاء 

مجع وترتيب : فهد بن ، مد العثيمنيحممد بن صالح بن حم، جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني  (3) 

 . 1/182، هـ 1413، دار الثريا  -دار الوطن ، نارص بن إبراهيم السليامن

 (.756/1سلسلة اهلدى والنور رشيط رقم )  (4) 
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 ج ـ تنزيه اهلل عن الرتكيب واألعضاء: 

تعاىل أن خيرج منه  بقوله يف تفسري سورة اإلخالص: )  وهو ما أشار إليه اإلمام احلسني

)مل يولد(: مل يتولد منه يشء، ومل خيرج من يشء،  وأن يتولد منه يشء كثيف أو لطيف، و  يشء،

من  والنبات  الدابة،  من  اليشء، والدابة  من  كاليشء  من عنارصها  الكثيفة  األشياء  كام خيرج 

األرض، واملاء من الينابيع، والثامر من األشجار، وال كام خترج األشياء اللطيفة من مراكزها،  

من كالبرص والكالم  الفم،  من  والذوق  األنف،  من  والشم  االذن،  من  والسمع  العني،  من   

بل هو اهلل الصمد الذي ال من   اللسان، واملعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من احلجر، ال 

  (1)(يشء، وال يف يشء، وال عىل يشء 

كل   ذكره  ما  البيتوهو  أهل  الصادقومنهم    أئمة  ه  اإلمام  كيف  سئل:  اهلل  الذي  و 

واحد؟ فأجاب بقوله: )واحد يف ذاته، فال واحد كواحد؛ ألّن ما سواه من الواحد متجّزئ،  

  (2)(وهو تبارك وتعاىل واحد ال يتجّزئ، وال يقع عليه العدّ 

الرضا  اإلمام  ئل  الوحدانية؟(،    وس  تشاهبت  قد  فليس  واحد،  واإلنسان  واحد  )اهلل   :

ّما يف األسامء فهي واحدة، وهي داللة عىل املسّمى، واإلنسان فقال: )إّنام التشبيه يف املعاين، فأ

نفسه ليس بواحد؛ ألّن أعضاءه خمتلفة، وألوانه خمتلفة غري واحدة، وهو أجزاء جمّزأة، فاإلنسان 

  (3)(واحد يف االسم، ال واحد يف املعنى، واهلل جّل جالله واحد ال واحد غريه

)إّن القول يف أّن   تفسري معنى واحدية اهلل تعاىل:  يف   اإلمام عيل وقبلهم قال إمام األئمة  

اهلل واحد عىل أربعة أقسام؛ فوجهان منها ال جيوزان عىل اهلل عّز وجّل، ووجهان يثبتان فيه، فأّما 

اللذان ال جيوزان عليه: فقول القائل: واحد، يقصد به باب األعداد، فهذا ما ال جيوز، ألّن ما ال  

 
 . 90التوحيد، ص  (1) 

 . 217، ص 2ج ه.1386االحتجاج، أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس، النجف األرشف: مكتبة النعامن،   (2) 

 .. 61التوحيد، الشيخ الصدوق: ص  (3) 
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أّنه كّفر من قال: ثالث ثالثة.. وقول القائل: هو    ثاين له ال يدخل يف باب األعداد، أما ترى 

واحد من الناس، يريد به النوع من اجلنس، فهذا ما ال جيوز عليه؛ ألّنه تشبيه، وجّل رّبنا عن 

ذلك وتعاىل.. وأّما الوجهان اللذان يثبتان فيه: فقول القائل: هو واحد ليس له يف األشياء شبه،  

قول القائل: إّنه عّز وجّل أحدّي املعنى، يعني به أّنه ال ينقسم يف وجود وال عقل  كذلك رّبنا، و

  (1)(وال وهم، كذلك رّبنا عّز وجّل 

عن احلدود واملقادير وما يلزم عنهام، ويرتبط هبام،  تقديس اهلل تعاىل  وهو من مقتضيات 

 ألن الرتكيب تعدد، والتعدد رشك، واملركب فقري، واهلل غني.  

فاجلزء يف الرتكيب مقّدم عىل الكل، وكّل جزء من املرّكب مغاير لغريه، وبذلك يكون  

 أنواع االفتقار. املرّكب مفتقرًا إىل أجزائه، وغنى اهلل تعاىل املطلق حييل عليه كل 

ثم إنه لو افتقرت الذات اإلهلية إىل الرتكيب، فإّن األجزاء التي سرتكب منها ال ختلو من  

فيلزم   أجزاء حادثة،  تكون  أن  أو  باطل،  القدماء، وهذا  تعّدد  فيلزم  قديمة،  أجزاء  تكون  أن 

 تركيب الواجب من أجزاء غري واجبة، وهذا باطل. 

رّكب بحاجة إىل من يرّكبه، وهو منفي عن الذات اإلهلية،  وباإلضافة إىل ذلك كله، فإن امل

 ألهنا بذلك لن تبقى ذاتا إهلية.. 

ثم إن الكل املركب من أجزاء البد أن يكون كل جزء من أجزائه عاملا خاص، ويكون  

خمتلفا عن سائر األجزاء اختالفا كليا، وهو بذلك يكون منعدما عن األجزاء األخرى، ويكون 

ى منعدما عن هذا اجلانب؛ فيلزم هذا األمر النقص يف مجيع اجلوانب، وبالتايل  بجوانبه األخر

 يستوجب هذا األمر النقص والقصور يف الذات اإلهلية، وهذا باطل.

من   واحدة  لكّل  ثابتة  وقدرته  علمه  لكان  األجزاء  من  مرّكبًا  تعاىل  اهلل  كان  لو  إنه  ثم 

 
 .  81التوحيد، الشيخ الصدوق: ص  (1) 
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 .(1)ًا قادرًا، فتتعّدد اآلهلة، وهذا باطلأجزائه املتغايرة، فيكون كّل جزء من اهلل عامل

التي تدل عىل استحالة الرتكيب عىل اهلل، وهي ما   البدهيية  هذه بعض الوجوه العقلية 

َقَراء     هللَواأشار إليها قوله تعاىل خمربا عن تنزهه وغناه املطلق: ﴿ ،  [ 38]حممد:    ﴾اْلَغنِيُّ َوَأْنت م  اْلف 

َا النَّاس  وقوله: ﴿ َقَراء  إىَِل اَياَأهيُّ َو اْلَغنِيُّ احْلَِميد    هللَوا هلل  َأْنت م  اْلف   [ 15]فاطر:   ﴾ه 

ءٌ   ويدل عليه قوله تعاىل: ﴿  ، وقد قال الفخر الرازي  [ 11]الشورى:    ﴾َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

ي  يف وجه داللتها عىل هذا النوع من التنزيه: )احتج علامء التوحيد قديام وحديثا هبذه اآلية يف نف 

كونه تعاىل جسام مركبا من األعضاء واألجزاء وحاصال يف املكان واجلهة، وقالوا لو كان جسام 

لكان مثال لسائر األجسام، فيلزم حصول األمثال واألشباه له، وذلك باطل برصيح قوله تعاىل:  

ءٌ   ﴿ إما أن  ، ويمكن إيراد هذه احلجة عىل وجه آخر، فيقال  [ 11]الشورى:    ﴾َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ

املراد ليس كمثله يف الصفات   أو أن يكون  الذات،  املراد ليس كمثله يشء يف ماهيات  يكون 

يشء، والثاين باطل، ألن العباد يوصفون بكوهنم عاملني قادرين، كام أن اهلل تعاىل يوصف بذلك،  

وكذلك يوصفون بكوهنم معلومني مذكورين، مع أن اهلل تعاىل يوصف بذلك، فثبت أن املراد  

الذوات ال يساوي اهلل تعاىل يف   املعنى أن شيئا من  الذات، فيكون  املساواة يف حقيقة  باملامثلة 

الذاتية، فلو كان اهلل تعاىل جسام، لكان كونه جسام ذاتا ال صفة، فإذا كان سائر األجسام مساوية  

سام مماثلة  له يف اجلسمية، أعني يف كوهنا متحيزة طويلة عريضة عميقة، فحينئذ تكون سائر األج 

  (2)(لذات اهلل تعاىل يف كونه ذاتا، والنص ينفي ذلك فوجب أن ال يكون جسام

 ﴿ تعاىل:  قوله  داللة خاصة  عليه  اويدل  َو  ه  ْل  )   هللق  ،  [2،  1]اإلخالص:    ﴾(  1َأَحٌد 

 فاسم اهلل األحد يشري إىل الوحدانية املطلقة هلل يف مجيع جوانبها.

 
كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، العالمة احليل، احلسن بن  انظر يف الردود عىل الرتكيب معظم كتب الكالم، ومنها:      (1) 

 وغريه من كتب العقائد. ، 405: ص هـ 1433،  14يوسف بن املطهر، تعليق: حسن زاده اآلميل، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط 

 (582/ 27مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )  (2) 
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لتنزهيية هلل تنزه اهلل تعاىل عن احلاجة إىل اجلارحة أو أي  باإلضافة إىل هذا، فإن الرؤية ا

آلة، فهو يسمع من غري حاجة إىل أذن، ويبرص من غري حاجة إىل عني، وهكذا يفعل كل يشء  

 من غري حاجة ألي يشء، ألنه الغني بذاته عن كل يشء، فال حيتاج إىل يشء. 

القر  التي دل عليها  الواضحة  البدهيية  العقيدة  الكريم، ودلت عليها كل  لكن هذه  آن 

البيت  أهل  أئمة  تعترب  مل  التي  املدارس  العقلية، خالفتها  راحت    الرباهني  فلذلك  هلا،  مراجع 

التجسيم   السلطة األموية، والذين زجوا هبم يف متاهة  تتلقى عقائدها من أعدائهم من علامء 

 والتشبيه والوثنية. 

إليها يف جواز الرتكيب عىل اهلل، وهي    ومن األمثلة عىل ذلك تلك الرواية التي يستندون 

إىل األرض    أبدى عن بعضهعكرمة قال: )إن اهلل عز وجل إذا أراد أن خيوف عباده  ما رووه عن  

  (1)(فعند ذلك تزلزل، وإذا أراد أن تدمدم عىل قوم جتىل هلا 

أثبتها يف  قد رصح ابن القيم بصحة هذه الرواية، بل اعترب ما ورد فيها من العقائد التي  و

  :(2)نونيته املشهورة التي ال يزال السلفيون حيفظوهنا، وحيرصون عليها، فقد جاء فيها 

 وزعمت أن اهلل أبدى بعضه 

 

ان     للطور حتى عـاد كـالكثـب

اـلرىض    ـتـكـلـيم  ـيوم  جـتىل  ــا   مل

 

 موسى الكليم مكلَّم الرمحن  

صحة     عىل  الرواية  هبذه  تيمية  ابن  استشهد  بعض  وقد  الصفة  بأن  القول  إطالق 

ـ  املوصوف   العضو بعض اجلسم  بأن  يريد يف احلقيقة  بأن ـ وهو  القول  فيقول: )وأما إطالق 

غريه  ليست  وأهنا  املوصوف  بعض  من    ،الصفة  طوائف  ذلك  قال  الكالم    أهل   أئمةفقد 

 
الفردوس بمأثور اخلطاب، شريويه بن شهردار بن شريو يه بن فناخرسو، أبو شجاع الديلمّي اهلمذاين، املحقق: السعيد    (1) 

إىل الطرباين يف كتاب   5/87( وعزاه ابن تيمية يف الفتاوى الكربى  961)1/248، )بريوت  –بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية  

 السنة.

النونية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة: متن القصيدة    (2) 

 . 30، صهـ1417الثانية، 
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قق األمر يف كثري م. وإذا ح  من هذه املنازعات مل جيد العاقل السليم العقل ما خيالف    وفرساهن 

اعتبارياً  أو  لفظيًا  يكون  املنازعات  من  كثري  بل  غرض،  لغري  العقل  إن   ،رضورة  قال  فمن 

األعراض بعض اجلسم أو أهنا ليست غريه، ومن قال إهنا غريه يعود النزاع بني حمققيهم إىل لفٍظ  

تلبيس    (غري)و  (بعض )واعتبار واختالِف اصطالٍح يف مسمى   كام قد أوضحنا ذلك يف بيان 

ثبوهتا   أن  ذلك عىل  وبنى  اخلربية  الصفات  نفي  الرازي يف  اهلل  عبد  أبو  الذي وضعه  اجلهمية 

يستلزم افتقار الرب تعاىل إىل غريه وتركيبه من األبعاض وبينا ما يف ذلك من األلفاظ املشرتكة  

الذات وغريه من الصفات وقال إنه بعض اهلل    فهذا إن كان أحد أطلق البعض عىل .  املجملة. 

الصفة ليست غري املوصوف مطلقا. يقال يف    وأنكر ذلك عليه ألن  وإن كان اإلنكار ألنه ال 

البعض   لفظ  اهلل  به  صفات  نطق  قد  اللفظ  ذاكرين    أئمةفهذا  وتابعيهم  والتابعني  الصحابة 

 ( 1)  (وآثرين

جاء يف األحاديث املرفوعة يف جتليه سبحانه    وقد ثم نقل الرواية التي ذكرناها، ثم قال: )

: يدنيه حتى يمس بعضه.  قال   ويف قصة داود:،  التي فيها أنه ما جتىل منه إال مثل اخلنرصوللجبل  

 ( 2)  ( وهذا متواتر عن هؤالء 

هو   ملفقها  أو  الرواية،  هذه  راوي  أن  العلم  اجلرح  عكرمة  مع  علامء  أكثر  اتفق  الذي 

أشد فرق  فقد ذكر املرتمجون له أّنه كان من    ؛ يف سلوكهواهتامه  عقيدته  والتعديل عىل جترحيه يف  

بناء    (4)ما فيه إالّ كافر  : فقال   ،وقف عىل باب املسجدروي أنه  وقد  ،  (3) تشددا وتكفريا  اخلوارج  

 املسلمني.  بتكفري اخلوارج عىل قول 

 
الفتاوى الكربى البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، دار الكتب    (1) 

 .2/340وانظر كالم الفراء يف إبطال التأويالت ( 92- 5/85، )م1987 -هـ 1408الطبعة: األوىل، العلمية، 

 .  92-5/85، الفتاوى الكربى (2) 

 . 95/  3ميزان االعتدال  (3) 

 . 95/  3 املرجع السابق (4) 
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الرمحن،   عبد  بن  معن  عن  الصحيح  احلجاج صاحب  بن  مسلم  قال:  وروى  بسنده، 

حدث عكرمة بحديث، فقال: سمعت ابن عباس يقول كذا وكذا، قال: فقلت يا غالم هات  

الدواة والقرطاس؟ فقال: أعجبك؟ قلت: نعم. قال: تريد أن تكبته؟ قلت: نعم. قال: إنام قلته  

 .(1)برأيي

وهكذا روي عن مالك بن أنس؛ فقد قال إسحاق بن عيسى ابن الطباع: سألت مالك  

َمر، قال لنافع: ال تكذب عيل كام كذب عكرمة عىل عبد اهلل بن بن أ نس، قلت: أبلغك أن ابن ع 

 . (2) عباس؟ قال: ال، ولكن بلغني أن َسِعيد بن امل َسيَّب قال ذلك لربد مواله

األحبار،   وكعب  سليامن  بن  ومقاتل  عكرمة  من  املنقولة  الروايات  تلك  عىل  وبناء 

تعاىل بكونه مركبا من أعضاء ال ختتلف عن األعضاء التي يرتكب  وغريهم، راحوا يصفون اهلل 

منها اإلنسان، وليس من فرق بينهام إال أننا نرى أعضاء اإلنسان، بينام ال نرى أعضاء اهلل تعاىل  

 عام يقولون علوا كبريا. 

وهلذا نرى ما يسمى بكتب التوحيد والسنة والصفات مشحونة بالتجسيم املحض، ومن  

حممد بن احلسني بن حممد  ،  القايض أبو يعىل ذلك ما كتبه أحد أعالمهم الكبار، وهو    األمثلة عىل 

التأويالت ألخبار الصفات صاحب كتاب ]  هـ(458:  بن خلف ابن الفراء )املتوىف ،  [ إبطال 

)فصل  ، ومن ضمن العناوين الرئيسية الواردة فيه:  وهو مطبوع وحمقق ومنترش عىل النت بكثرة

فصل يف إثبات رؤيته  ..  ه خلق آدم عىل صورته وأن اهلاء راجعة عىل الرمحنيف إطالق القول بأن

جواز إطالق تسمية الصورة    فصل..  وضع الكف بني كتفيه  فصل..  هلل سبحانه يف تلك الليلة 

إثبات صفة الشخص والغرية لربنا جل    فصل ..  إثبات صفة الساق لربنا سبحانه  فصل ..  عليه

إثبات الرجل والقدم لربنا جل    فصل..  يمني والقبض هلل تعاىل إثبات صفة اليد وال  فصل ..  شأنه

 
 (286/ 20) ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال (1) 

 (.280/ 20) ،املرجع السابق (2) 
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..  تبارك وتعاىل،  صفة العلو لربنا   فصل..  تبارك وتعاىل ،  إثبات صفة الضحك لربنا   فصل ..  شأنه

  فصل ..  تبارك وتعاىل،  إثبات صفة العجب لربنا   فصل..  إثبات صفة الفرح لربنا جل شأنه  فصل

  فصل ..  بيان أن اهلل تعاىل حجابه النور أو النار  فصل ..  تبارك وتعاىل ،  إثبات صفة النزول لربنا 

..  إثبات صفة الكف للرمحن جل شأنه  فصل ..  إثبات رؤية املؤمنني لرهبم جل وعز يف اآلخرة

..  إثبات صفة القبض والبسط لربنا تعاىل   فصل ..  إثبات صفة األصابع للرمحن سبحانه  فصل

إثبات   فصل .. إثبات صفة العينني لربنا جل شأنه فصل.. بات السمع والبرص هلل تعاىلإث فصل

يف املقام املحمود    فصل..  إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه  فصل..  صفة احلياء لربنا جل شأنه

 ( لنبينا 

وأنه يذكر فقط مكانة  ،  وحتى ال يتصور القارئ أن الفصل األخري ال عالقة له بالتجسيم 

نذكر الروايات التي أوردها املؤلف يف هذا الفصل  ،  واملقام املحمود الذي خصه به   اهلل  رسول  

 ..  لنعلم من خالهلا أن التجسيم والوثنية السلفية دخلت يف كل حمل

َعَسى  ﴿:  يف قوله تعاىل  عن النبي  ،  فمن الروايات التي أوردها ما رواه عن ابن عمر

وًداَأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حَمْ    (1)()جيلسه معه عىل الرسير : قال [ 79:  ]اإلرساء  ﴾ م 

املقام املحمود فقال  سألت رسول اهلل  :  عائشة قالت وروى عن   وعدين ريب  ):  عن 

 ( 2)  (القعود عىل العرش

فأقعد بني    إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم  ):  قالأنه  عن عبد اهلل بن سالم  وروى عن  

:  قال؟ يا أبا مسعود إذا كان عىل كرسيه أليس هو معه: فقلت: قال،  ( كرسيهيدي اهلل تعاىل عىل 

إذا كان يوم القيامة نزل اجلبار ):  قال حجاج يف حديثه،  (ويلكم هذا أقر حديث يف الدنيا لعيني )

،  فيقعد بني يديه عىل الكريس،  ويؤِت بنبيكم  ،  وقدماه عىل الكريس،  جل اسمه عىل عرشه

 
 (476إبطال التأويالت )ص:  (1) 

 (476)ص: املرجع السابق  (2) 
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 ( 1) ( ويلكم هو معه هو معه ، نعم : قال ؟ ان عىل الكريس هو معهإذا ك: فقالوا للحسن

)اعلم أنه غري ممتنع محل هذا  :  وقد علق الشيخ أبو يعىل عىل هذه الروايات وغريها بقوله 

 (2)(وأنه جيلسه معه عىل عرشه ورسيره بمعنى يدنيه من ذاته ويقربه منها ، اخلرب عىل ظاهره 

ومن خالل كل هذه الروايات وغريها كثري رسم السلفية إلهلهم صورة ال ختتلف عن  

صورة البرش، بل إهنم يرصحون بذلك، بل يرصحون بكونه شابا أمرد، وقد كتب يف ذلك بعض  

املعارصين، وهو   كتابا سامه ]عقيدة  علامئهم  التوجيري  بن عبداهلل بن محود    أهل الشيخ محود 

ىل صورة الرمحن[، وهو منترش كثريا، واعتنى به السلفية املعارصون، بل  اإليامن يف خلق آدم ع

قدم له شيخهم الكبري عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، وقال يف تقديمه له: )اطلعت عىل ما كتبه  

من   ورد  فيام  أعامله  يف  وبارك  اهلل  وفقه  التوجيري  عبداهلل  بن  محود  الشيخ  الفضيلة  صاحب 

. فألفيته كتابًا قياًم كثري الفائدة قد ذكر فيه األحاديث  . ىل صورة الرمحناألحاديث يف خلق آدم ع

الصحيحة الواردة يف خلق آدم عىل صورة الرمحن، وفيام يتعلق بمجيء الرمحن يوم القيامة عىل 

وأفاد، وأوضح أجاد  الضمري يف احلديث    صورته، وقد  املسألة، وهو أن  ما هو احلق يف هذه 

 صورته يعود إىل اهلل عز وجل، وهو موافق ملا جاء يف حديث ابن عمر  الصحيح يف خلق آدم عىل 

أن اهلل خلق آدم عىل صورة الرمحن، وقد صححه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه واآلجري 

  ئمة رمحة اهلل عليهم مجيعًا، وقد بني كثري من األ  ئمةوشيخ اإلسالم ابن تيمية وآخرون من األ

رمحه   خزيمة  ابن  اإلمام  عمر  خطأ  ابن  اهلل سبحانه يف حديث  إىل  الضمري  عود  إنكار  يف  اهلل 

املذكورون وغريهم يف عود الضمري إىل اهلل عز وجل بال كيف وال    ئمة والصواب ما قاله األ

من خلقه   فيها يشء  يشاهبه  وتناسبه كسائر صفاته وال  به  تليق  اهلل سبحانه  بل صورة  متثيل، 

 
 (477)ص: املرجع السابق  (1) 
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  (1) (سبحانه وتعاىل

ري الدوافع لتأليفه، وهي دوافع ال ختتلف كثريا عن تلك الدوافع التي  وقد ذكر التوجي 

القول بمذهب اجلهمية   يزال  تيمية، فقال: )وال  الدارمي وابن خزيمة وابن  ينطلق منها  كان 

مستمرا إىل زماننا. وقد رأيت ذلك يف بعض مؤلفات املعارصين وتعليقاهتم اخلاطئة. وذكر يل  

العل إىل  املنتسبني  بعض  مدينة  عن  يف  الكبار  املعاهد  بعض  يف  الطلبة  عىل  ذلك  ألقى  أنه  م 

الرياض. وملا ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأرص عىل قول اجلهمية. عافانا 

  (2)(اهلل وسائر املسلمني مما ابتاله به 

وهو يقصد باجلهمة هنا كل منزهة األمة، ألهنم مجيعا، حتى مع تصحيح احلديث ال  

 لون بمقتضاه الظاهر، بل يؤولونه بمختلف صنوف التأويالت. يقو 

 د ـ تنزيه اهلل عن االنفعاالت: 

األحوال،    ال تتداوله األمور، وال جتري عليه )بقوله:    وهو ما أشار إليه اإلمام احلسني

مل خيرج  : )[ 3]اإلخالص:    ﴾مَلْ َيلِدْ ، وقوله يف تفسري قوله تعاىل: ﴿(3)وال تنزل عليه األحداث(

لطيف   وال يشء  املخلوقني،  من  خترج  التي  الكثيفة  األشياء  وسائر  كالولد  كثيف  منه يشء 

والبهجة،   واحلزن  واهلم،  واخلطرة  والنوم،  كالسنة  البداوات،  منه  يتشعب  وال  كالنفس، 

 ( 4) (والضحك والبكاء، واخلوف والرجاء والرغبة والسأمة، واجلوع والشبع

عاين التي ال تتناسب مع جالل اهلل وعظمته، وقع يف أكثرها كل الذين أعرضوا  وهذه امل

عن أخذ الدين عنه وعن سائر األئمة من أهل البيت، وراحوا إىل أعدائهم من اليهود وغريهم،  

 
عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن، محود بن عبد اهلل بن محود بن عبد الرمحن التوجيري، دار اللواء للنرش      (1) 

 .7م، ص 1989 -هـ  1409طبعة: الثانية، ة السعودية، الاململكة العربي -والتوزيع، الرياض 

 . 6املرجع السابق، ص  (2) 

 . 301/  4: بحار األنوار، 173حتف العقول:  (3) 

 . 90ص  الشيخ الصدوق، التوحيد، (4) 
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 ليأخذوا منهم قيمهم اإليامنية؛ فوقعوا يف التشبيه املحض. 

صفات كامل ال    ا ونحومه [ الضحكلعجب ولـ ]اومن األمثلة عىل ذلك اعتبار السلفية  

إثبات خمتلف   مثل مسارعتهم يف  إثباهتا،  يتنافسون يف  نراهم  اهلل عنها، ولذلك  جيوز أن خيلو 

 نراهم يصوروهنا تصويرا تشبيهيا جتسيميا حمضا. أنواع االنفعاالت هلل، بل 

إن القائل:  )وقول  قال:  تيمية، حيث  البن  األكملية(  )الرسالة  يف  ورد  ما  ذلك    ومن 

الضحك خفة روح، ليس بصحيح، وإن كان ذلك قد يقارنه.. ثم قول القائل: )خفة الروح(  

إن أراد به وصًفا مذموًما فهذا يكون ملا ال ينبغي أن يضحك منه، وإال فالضحك يف موضعه  

املناسب له صفة مدح وكامل، وإذا قدر حيان؛ أحدمها: يْضَحك مما ي ْضَحك منه، واآلخر: ال  

  (1) (األول أكمل من الثاين يضحك قط، كان

ا النفعاالت التي جتري  وهبذا املنطق حاول ابن تيمية أن يثبت ضحك اهلل، بل ومجيع 

ومن الروايات التي أوردها يف ذلك: )ينظر إليكم الرب َقنِطنِي، فيظل يضحك،  عىل اإلنسان،  

م قريب(  َقْييِل: يا رسول  ،  يعلم أن َفَرَجك  اهلل، أو يضحك الرب؟ ! قال:  فقال له أبو َرِزين الع 

  (2)(نعم، قال: )لن نعدم من رب يضحك خرًيا 

وقد علق ابن تيمية عىل الرواية بقوله: )فجعل األعرايب العاقل بصحة فطرته ضحكه  

من   وأنه  املحمود،  باإلحسان  مقرون  الوصف  هذا  أن  عىل  فدل  وإنعامه؛  إحسانه  عىل  دلياًل 

ط هو مذموم بذلك، وقد قيل يف اليوم  قصفات الكامل، والشخص الَعب وس الذي ال يضحك 

  (3)([ 10]اإلنسان:    ﴾ا َعب وًسا َقْمَطِريًراَيْومً ﴿ الشديد العذاب إنه 

حوهلا   وكيف  يشء،  كل  شملت  التي  تعاىل  اهلل  لرمحة  التشويه  ذلك  مبلغ  ولنتصور 

 
تيمية احلراين احلنبيل  الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن    (1) 

 .55م، ص: 1983هـ/1403اهرة، مرص، الطبعة: الدمشقي، مطبعة املدين، املؤسسة السعودية، الق 

 ( 16187وأمحد )، (181ابن ماجة )رواه  (2) 

 (55الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل )ص:  (3) 
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التي أعجب هبا ابن تيمية، ت  ؟ السلفية إىل نوع من السخرية صور اهلل، وهو يضحك فالرواية 

معاناة خلقه واكتئاهبم؟..   تأثر من صوّ عىل  امللوك رها  وهي صورة تدل عىل  أولئك  بصورة 

 الذين ركن هلم السلفية وأحبوهم، وباعوا كل يشء من أجلهم.  اجلبارين الظلمة

: )واإلنسان  قوله  عىل ما يسميه صفة الضحك هلل تعاىلومما أورده ابن تيمية من األدلة  

النطق صفة كامل،   البهيمة صفة كامل، فكام أن  حيوان ناطق ضاحك، وما يميز اإلنسان عن 

ال  فكذ ممن  أكمل  يضحك  ومن  يتكلم،  ال  ممن  أكمل  يتكلم  فمن  كامل،  الضحك صفة  لك 

يضحك، وإذا كان الضحك فينا مستلزًما لشىء من النقص فاهلل منزه عن ذلك، وذلك األكثر  

خمتص ال عام، فليس حقيقة الضحك مطلًقا مقرونة بالنقص، كام أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة  

  (1)(قص، وال يلزم أن يكون الرب موجًدا وأال تكون له ذات بالنقص، ووجودنا مقرون بالن

نا  ولو طبقنا هذا املقياس الذي ذكره ابن تيمية عىل اهلل، لسوينا اهلل بعباده، وجلعلنا كامالت

 الومهية كامالت له. 

وما ذكره ابن تيمية هو نفس ما ذكره املتقدمون واملتأخرون من السلفية الذين اعتربوا  

بال  :  ذكر إثبات ضحك ربنا َعزَّ وجلَّ :  ابن خزيمة: )بابمن صفاته، يقول    ضحك اهلل صفة

ه بضحك املخلوقني ،  صفٍة تصف  ضحكه جلَّ ثناؤه  ،  وضحكهم كذلك ،  ال وال يشبَّه َضِحك 

بأنه يضحك النبي    ؛ بل نؤمن  إذ اهلل َعزَّ  ،  ، ونسكت عن صفة ضحكه جلَّ وعال كام أعلم 

بصفة ضحكه استأثر  ذلكمل  ،  وجلَّ  النبي    ؛يطلعنا عىل  قال  بام  قائلون  قون فنحن  مَصدِّ  ،

  (2)(بقلوبنا منصتون عامَّ مل يبني لنا مما استأثر اهلل بعلمه ، بذلك

وفقنا اهلل   ـ اعلموا : قال أبو بكر اآلجري: )باب اإليامن بأن اهلل َعزَّ وجلَّ يضحكمثله  و

 
 (.56)ص: املرجع السابق  (1) 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، املحقق: عبد العزيز بن      (2) 

 ( 563/ 2، )م1994 -هـ 1414الرياض، الطبعة: اخلامسة،  –السعودية  -إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد 
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فون اهلل َعزَّ وجلَّ بام وصف به نفسه َعزَّ  احلق يص  أهلأنَّ    ـوإياكم للرشاد من القول والعمل  

وهذا مذهب العلامء    . ، وبام وصفه به الصحابة ريض اهلل عنهموبام وصفه به رسوله  ،  وجلَّ 

،  أنَّ اهلل َعزَّ وجلَّ يضحك ؛واإليامن به، كيف؟ بل التسليم له: وال يقال فيه، مِمَّن اّتبع ومل يبتدع

  (1) (احلق أهل فال ينكر هذا إال من ال حيمد حاله عند  ؛وعن صحابته كذا روي عن النبي  

نَّة األصبهاين  وهكذا قالوا يف الصفة التي نسبوها هلل ]صفة العجب[، فقد قال ام السُّ :  قوَّ

: )وقال قوم :  )وقال قوم ب  ألن الَعجَ   ؛ال يوصف اهلل بأنه َيْعَجب  :  ال يوصف اهلل بأنه َيْعَجب 

َبْل َعِجْبت   :  الكوفة   أهلوبقراءة  ،  واحتج مثبت هذه الصفة باحلديث،  ممَّن يعلم ما مل يكن يعلم

ونَ    (2)(عىل أنه إخبار من اهلل َعزَّ وجلَّ عن نفسه  ؛ َوَيْسَخر 

)باب ابن أيب عـاصم:  به  :  وقــال  يتقرب  ما يصنع عباده مما  ِب ربنا من بعض  َتَعجُّ يف 

  أهل وبقراءة  ،  واحتج مثبت هذه الصفة باحلديث،  ألن الَعَجب ممَّن يعلم ما مل يكن يعلم   .. إليه

ونَ  ﴿ :  الكوفة   (3) (عىل أنه إخبار من اهلل َعزَّ وجلَّ عن نفسه ؛﴾َبْل َعِجْبت  َوَيْسَخر 

عن   حديثا  فيها  رووا  فقد  ]البشبشة[،  التي سموها صفة  الصفة  يف  قالوا  أيب  وهكذا 

اهلل له كام   تبشبش إال    ؛قال: )ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة والذكر   النبي  هريرة؛ أنَّ  

 (4)(الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم أهليتبشبش 

ثبات صفة الفرح هلل تعاىل: )وكذلك القول يف البشبشة؛  عند ذكره إل قال أبو يعىل الفراء  

:  ويقولون ،  لفالن بشاشة وهشاشة وفرحاً رأيت  :  والعرب تقول،  ألن معناه يقارب معنى الفرح 

 
يُّ البغدادي، حققه الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليامن الدميجي،  الرشيعة، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل      (1)  رِّ اآلج 

 ( 277، )ص م. 1999ـ، ه 1420الرياض، الطبعة الثانية، ، دار الوطن

احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة، إسامعيل بن حممد بن الفضل بن عيل القريش امللقب بقوام السنة، املحقق:      (2) 

 . 2/457م، 1999 -هـ 1419الطبعة: الثانية، السعودية / الرياض،  -يع بن هادي عمري املدخيل، دار الراية حممد بن رب 

 . 2/457: املرجع السابق  (3) 

 (1503(. ابن خزيمة )1/213واحلاكم )، (8332(. وأمحد )652ابن ماجه )صحيح سنن ابن ماجه/رواه   (4) 
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 ( 1)(فيجوز إطالق ذلك كام جاز إطالق الفرح ، إذا كان منطلقاً ، فالن هش بش فرح 

كيف تصنع هبذه األسانيد :  )وبلغنا أنَّ بعض أصحاب املرييس قال له   قال الدارمي:و

سفيان عن منصور  :  لمث  ؛ اجلياد التي حيتجون هبا علينا يف رد مذاهبنا مما ال يمكن التكذيب هبا 

وعمرو بن دينار عن جابر  ،  وأيوب بن عوف عن ابن سريين،  والزهري عن سامل،  عن الزهري

غالطوهم    ؛ولكن،  ال تردوه تفتضحوا:  ))فقال املرييس:  قال   (. وما أشبهها؟( . عن النبي  

بلطف  ؛بالتأويل رددمتوها  قد  بعنف   ؛ فتكونوا  ردها  يمكنكم  مل  املعارض    ؛إذ  هذا  فعل  كام 

وسننقل بعض ما روي يف هذه األبواب من احلب والبغض والسخط والكراهية وما  .  سواء. 

،  . )ثم ذكر أحاديث يف صفة احلب ثم البغض ثم السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح.أشبهه

،  ثم قال( ويف هذه األبواب روايات كثرية أكثر مما ذكر،  ثم حديث أيب هريرة السابق يف البشاشة

 ( 2) (هبا خمافة التطويلمل نأت  

وهكذا قالوا فيام يسموهنا صفة ]الفرح[، والتي رووا فيها حديثا عن أيب هريرة وغريه  

 (3)(: )أشد فرحـاً روايةويف   ، عبـده( أفرح بتوبة )هلل ، جاء فيه:   يرفعه إىل رسول اهلل

تعا  اهلل  تنزيه  باب  من  احلديث  هذا  أولوا  الذي  من  القيم ساخرا  ابن  قال  عن  وقد  ىل 

هلل  َأشدُّ فرحًا )  أنه قال:  وأيضًا فقد ثبت عن النبى  االنفعاالت الدالة عىل القصور والعجز: ) 

راحلته أحدكم ضل  من  عبده  فإن (بتوبة  وأكمله،  الفرح  من  يكون  ما  أعظم  وهذا  قالوا:   ،

به صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والرشاب، وهى مركبه الذى يقطع  

فَأى فرحة  إذا عدم مع مركبه طعامه ورشابه..    مسافة سفره، فلو عدمه النقطع ىف طريقه فكيف

 
 . 1/243إبطال التأويالت:   (1) 

نقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد، أبو سعيد عثامن      (2) 

مرص، الطبعة:   –بن سعيد الدارمي، حققه وضبط نصه: أبو عاصم الشوامي األثري، املكتبة اإلسالمية للنرش والتوزيع، القاهرة  

 . 200، ص م 2012 -هـ  1433األوىل، 

 (4933 -4927(، ومسلم )6309و 6308البخاري )رواه   (3) 
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، ومع هذا ففرح اهلل  تعدل فرحة هذا؟ ولو كان ىف الوجود فرح أعظم من هذا ملثل به النبى  

وحتت هذا رس عظيم خيتص اهلل بفهمه من   ،بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته 

وطباعهي نفسه  وكثفت  حجابه  غلظ  ممن  كنت  فإِن   ، اخلفا   ، شاء  بوادى  وادى    ،فعليك  وهو 

واد قد سلكه خلق وتفرقوا    املحّرفني للكلم عن مواضعه، الواضعني له عىل غري املراد منه، فهو

ىف شعابه وطرقه ومتاهاته ومل تستقر هلم فيه قدم وال جلؤوا منه إىل ركن وثيق، بل هم كحاطب  

  (1)(حاطم السيل الليل و 

 وهكذا أصبح منزه اهلل ـ يف معيار السلفيني ـ حمرفا، وأصبح املجسم معظام ومنزها. 

قال   اس ومثله  اهلرَّ خليل  حممد  املنهج    الشيخ  هلذا  املتبنني  املعارصين  كبار  من  وهو  ـ 

: )ويف هذا احلديث إثبات صفة الفرح هلل  للحديث السابق، فقد قال عند رشحه    التجسيمي ـ 

عىل ما ،  أنه صفة حقيقية هلل َعزَّ وجلَّ   ؛ والكالم فيه كالكالم يف غريه من الصفات،  َعزَّ وجلَّ 

ث له هذا املعنى املعربَّ عنه  ،  وهو من صفات الفعل التابعة ملشيئته تعاىل وقدرته ،  يليق به  فيْحد 

ه  التوبَة واإلناَبَة إليه ِدث  عبد  ، وقبوله  عبده التائب  وهو مستلزٌم لرضاه عن،  بالفرح عندما حي 

فقد يكون فرح خفة ورسور وطرب وقد يكون   ؛ وإذا كان الفرح يف املخلوق عىل أنواعتوبته،  

ه عن ذلك كله   ؛فرح أرش وبطرٍ  نَزَّ ال يف    ؛ففرحه  ال يشبه فرح أحد من خلقه،  فاهلل َعزَّ وجلَّ م 

ضوا    ؛ وال يف غاياته،  وال يف أسبابه،  ذاته فسببه كامل رمحته وإحسانه التي حيب من عباده أن يتعرَّ

إمتا ،  هلا  املنيبني،  وغايته  التائبني  الفرح بالزمهم نعمته عىل  الرىض ،  وأما تفسري  وتفسري  ،  وهو 

أوجبه سوء  ظنِّ هؤالء  ،  فكل ذلك نفي  وتعطيٌل لفرحه ورضاه سبحانه  ؛الرىض بإرادة الثواب 

تعاىل اهلل عن تشبيههم  ،  وا أن هذه املعاين تكون فيه كام هي يف املخلوقحيث تومهَّ ،  املعطِّلة برهبم

 
طريق اهلجرتني وباب السعادتني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، النارش: دار السلفية،      (1) 

 (.234)ص: هـ، 1394ة، مرص، الطبعة: الثانية، القاهر
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 (1)(وتعطيلهم 

هذه جمرد أمثلة عن نسبة السلفية االنفعاالت هلل، وهو ما ال يليق بجالل اهلل وقدسه،  

وما تدل األدلة العقلية والنقلية عىل استحالته، ولكن بسبب إعراضهم عن كلامت بيت أهل  

 ا فيام وقعوا فيه. النبوة وقعو

 : [ اإلهلي   الكامل ]اجلامل وقيم    اإلمام احلسني ثانيا ـ  

ال تقترص القيم اإليامنية عىل قيم التنزيه، ذلك أهنا ـ مع أمهيتها ـ التفعل سوى أن تنفي  

عن اهلل ما ال يتناسب مع جالله وعظمته، باإلضافة إىل كوهنا قيام يمكن للعقل املجرد إثباهتا،  

الكثري من الفالسفة استطاعوا أن يتوصلوا إليها من غري اعتامد عىل أي مصدر نقيل، وهلذا  بل إن  

إليها املصادر   النقلية، بل يضيفون  الربهنة عليها عىل املصادر  املتكلمني ال يقترصون يف  نرى 

 العقلية أيضا. 

قال تعاىل:    وهلذا يدعو القرآن الكريم إىل استعامل العقل املجرد لتنزيه اهلل عن الرشيك،

ْبَحاَن ا هللَلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إِالَّ ا ﴿ وَن  هلل َلَفَسَدَتا َفس   [ 22]األنبياء:   ﴾ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ َيِصف 

أما ما وقع فيه املخالفون هلا من هذه األمة أو غريها، فهو ناتج عن عزل العقل يف التأمل  

أنفسه عىل  اهلل  يقيسون  راحوا  ولذلك  به؛  فيها،  يتصفون  ما  هو  الكامل  أن  ويتصورون  م، 

 فوصفوا اهلل بام يتصورون أنه كامل مع كونه عني النقص. 

التي ال   بالتنزيه مقدمة أساسية إلثبات كامل اهلل ومجاله وعظمته  ولذلك كان االهتامم 

  حتد، ذلك أنه ال يمكن إثبات الكامل لعقل ممتلئ بالتشبيه والتدنيس، وإال أصبح الكامل نفسه 

أهل   أئمة  التي عزلت  املدارس  فيه  وقعت  ما  والتجسيم، وهو  التشبيه  مع  نقصا، الختالطه 

، حيث أصبح الكامل عندها مشوبا بالتجسيم والتشبيه والنقص الذي ال يليق بجالل    البيت 

 
ج أحاديثه ووضع امللحق: علوي بن عبد القادر  رشح العقيدة الواسطية، حممد بن خل     (1)  يل حسن هّراس، ضبط نصه وخرَّ

 (166، )ص هـ 1415اخلرب، الطبعة: الثالثة،  –السقاف، دار اهلجرة للنرش والتوزيع 
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 اهلل وعظمته. 

هذه الرواية التي أوردها  ومن األمثلة عىل ذلك أهنم يوردون عند بيان قدرة اهلل املطلقة 

: )يطوي اهلل عز وجل السموات السبع بام فيهن إىل رسول اهلل    ا أبو الشيخ يف العظمة يرفعه

من اخلالئق واألرضني بام فيهن من اخلالئق يطوي كل ذلك بيمينه فال  يرى من عند اإلهبام  

   (1) (يشء وال يرى من عند اخلنرص يشء فيكون ذلك كله يف كفه بمنزلة خردلة

ابن   ذكره  ما  يف ومنها  قال:    تيمية  حيث  العرشية(،  ىف  )الرسالة  مروي  )واحلديث 

قرأ   قال:  ألفاظه  بعض  بعضا وىف  بعضها  يصدق  بألفاظ  واملسانيد وغريها  عىل   الصحيح 

[، ثم قال: )مطوية ىف كفه يرمى هبا  67]الزمر:    ﴾ َواأْلَْرض  مَجِيًعا َقْبَضت ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة  ﴿املنرب:  

. وىف لفظ )يأخذ اجلبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها ىف كفه ثم يقول  (كام يرمى الغالم بالكرة 

هبام هكذا كام تقول الصبيان بالكرة: أنا اهلل الواحد(، وقال ابن عباس: يقبض اهلل عليهام، فام 

  (2)(ترى طرفامها بيده

عىل املنرب وهو يقول: )يأخذ اجلبار سمواته    لفظ قال: رأيت رسول اهلل  وقال: )ويف  

وأرضه، وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرمحن، أنا امللك، أنا القدوس، أنا 

املهيمن، أنا العزيز، أنا اجلبار، أنا املتكرب، أنا الذي بدأت الدنيا ومل تكن   السالم، أنا املؤمن، أنا 

  (3)(؟نا الذي أعدهتا، أين املتكربون؟ أين اجلبارونشيئا، أ

أهنم   وأساطري    –والعجب  خرافات  من  يروونه  األرض    –بام  أن  يعتقدون  صاروا 

التي تصور أن اهلل يضع  الروايات  الساموات يف ضخامتها، وهلذا جتدهم يصححون  تساوي 

 
اهلل بن حممد العظمة، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف بأيِب الشيخ األصبهاين، حققه رضاء    (1) 

 (136)2/445، 1408الرياض، الطبعة األوىل، ، إدريس املباركفوري، دار العاصمة

ة، الرسالة العرشية، تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، املطبعة السلفية، القاهر (2) 

 (18)ص: هـ، 1399مرص، الطبعة : األوىل، 

 ( 17)ص:  السابق، املرجع (3) 
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رى، لقد قال ابن القيم  األرض يف يد والسموات بام فيها من نجوم وكواكب وغريها يف يد أخ

يرشح ذلك، أو يصوره: )إذا كانت السموات السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا، واألرضون 

السبع يف يده األخرى كذلك فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضاًل عن أن 

حقيقة له، وللجهمية    يقبض هبام شيئًا، فال يد عند املعطلة وال قبض يف احلقيقة وإنام ذلك جماز ال

 (1)(واملعطلة من هذا الذم أوفر نصيب

هذا مثال عن تصور السلفيني لقدرة اهلل، والتي أثر فيها التجسيم والتشبيه، وحوهلا إىل  

عجز حمض، وهكذا نراهم عندما يتحدثون عن عظمة العرش، فهم ال يتحدثون عنه باعتباره 

باعتباره حم آيات قدرة اهلل، وإنام  الكريس،  آية من  تعاىل، وبقدر اجلالس يكون  ال جللوس اهلل 

فيه   ويؤلفون  العرش،  عظمة  وصف  يف  يبالغون  نراهم  وهلا  املركب،  يكون  الراكب  وبقدر 

 الرسائل والكتب، ال ليثبتوا قدرة اهلل، وإنام ليثبتوا عظمة حجم الذي يقعد عليه. 

ما اكتشفه العلم احلديث    مع العلم أن تلك األرقام التي يوردوهنا ال تساوي شيئا أمام 

من عظمة الكون، بل هي ال تكاد تتجاوز املجموعة الشمسية يف أحسن أحواهلا، وهلذا نراهم  

   يبغضون العلوم احلديثة، وخصوصا ]علم الفلك احلديث[ 

ويف مقابل االجتاه السلفي التجسيمي نرى كذلك سائر املدارس اإلسالمية من أشاعرة  

وغريهم، بالغوا يف التنزيه عىل حساب قيم الكامل؛ فلذلك راحوا يقيدون وماتريدية ومعتزلة  

صفات الكامل، وحيرصوهنا يف عدد حمدود؛ وهو وإن كان من مقتضيات التصنيف العلمي إال  

 أنه أحدث آثارا سلبية عىل قيم الكامل، باإلضافة إىل خمالفته للمنهج القرآين. 

، والتي تبنت املنهج القرآين يف    أهل البيت أئمة  ويف هذا اإلطار تظهر قيمة أطروحات  

الدعوة للعقيدة اإلسالمية، وما يرتبط هبا من قيم، والتي جتنبت أسلوب التصنيف الكالمي  

 
املحقق: عيل بن حممد الدخيل  ،  حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،  الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة  (1) 

 .  4/1364، هـ1408الطبعة: األوىل، ، دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية، اهلل
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املمتلئ بالقصور والعجز، والذي قد يغلب العقل املجرد القارص، وإنام تبنت التعريف باحلقائق  

 يقة القرآنية. عىل الطر

مضمنة يف أدعيتهم؛ فهي تشمل حقائق اجلالل واجلامل  هلم  وهلذا نجد املعارف العظيمة  

اإلهلي، وبأحسن عبارة، وأدق إشارة، وبلغة مجيلة بسيطة يفهمها العامة واخلاصة، كل بحسبه،  

وصفا   باإلضافة إىل كوهنا معراجا يتواصل املؤمن من خالله مع اهلل تعاىل، وال يكتفي بوصفه 

 جمردا عن املشاعر. 

الكامل اإلهلي دعاء اإلمام احلسني    ومن أمجل تلك األدعية، وأكثرها اهتامما بمعارف 

يوم عرفة، فهو وحده مدرسة عقدية كاملة، لو أن األمة اهتمت هبا بدل اهتاممها بتلك املتون 

 وقعت فيه.  العقدية، لبنت عالقة إيامنية مع اهلل، ختتلف عن ذلك اجلدل والتحريف الذي

مام  ومن األمثلة عىل ذلك أنه عند مطالعة املقطع األول من الدعاء، والذي يبدأ بقول اإل

 ،(1)(احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافع، وال لعطائه مانع، وال كصنعه صنع صانع: )احلسني  

ء  كل يش   ء، وهو السميع البصري، اللطيف اخلبري، وهو عىل ينتهي بقوله: )وليس كمثله يش و

ة بالكامل اإلهلي، واملصاغة بطريقة ال يمكن أن نجد مثلها ق( نرى الكثري من املعارف املتعلقدير 

 يف املتون، وال كتب العقائد التي صاغها املتكلمون واملمتلئة باجلفاف. 

( يدفعه:  أن  يمكن ألحد  ال  الذي  وقضاءه  اهلل  إرادة  يذكر  ليس  فهو  الذي  هلل  احلمد 

د بذلك عىل كل التيارات التي حدت من إرادة اهلل، أو تصورت إمكانية  (، وهو يرلقضائه دافع

 معارضتها.

وهو اجلواد  (، )وال لعطائه مانعوهو يذكر جود اهلل وكرمه املنبني عىل قدرته املطلقة: )

 
البلد االمني والدرع احلصني، الشيخ تقي الدين ابراهيم بن عيل بن احلسن بن حممد العاميل الكفعمي،   انظر الدعاء كامال يف:  (1) 

بحار  ،  251، ص1997قدم له وعلق عليه: عالء الدين االعلمي، النارش: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، الطبعة: االوىل  

 . 95/217: األنوار
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 ( الواسع

وهو يذكر قدرة اهلل وإبداعه يف صنعه: )وال كصنعه صنع صانع.. فطر أجناس البدائع،  

 صنائع( وأتقن بحكمته ال

ال  رقابة اهلل وسمعه وبرصه وحضوره مع كل يشء، وعدم غياب يشء عنه: )  وهو يذكر 

 ( عليه الطالئع خيفى 

وهو يذكر خلق اهلل تعاىل للخلق ورمحته ورأفته هبم وهدايته هلم: )وهو للخليقة صانع،  

وهو املستعان عىل الفجائع، جازي كل صانع، ورائش كل قانع، وراحم كل ضارع، ومنزل  

 املنافع والكتاب اجلامع بالنور الساطع( 

أفعال يذكر  وجمازاته    اهلل   وهو  لكرباهتم،  ورفعه  ألدعيتهم،  وسامعه  بخلقه،  املرتبطة 

للمسيئني منهم: )وهو للدعوات سامع، وللدرجات رافع، وللكربات دافع، وللجبابرة قامع،  

 رضعة كل ضارع( وراحم عربة كل ضارع، ودافع 

املقطع وحده وجدنا فيه الكثري من املعارف اإلهلية املرتبطة باألسامء    وهكذا لو تأملنا هذا

احلسنى، والتي تدل عىل مدى حضور املنهج القرآين يف عرض القيم اإليامنية يف أدعية اإلمام  

 .  احلسني ، مثله مثل سائر أدعية األئمة 

كامالت اهلل من خالل  بناء عىل هذا، وبناء عىل صعوبة تصنيف ما ورد يف الدعاء من  

 مقاطعه وفقراته؛ فسنكتفي هنا بذكر بعض ما ورد فيه من معارف إهلية عىل سبيل االختصار:

 ـ حياة اهلل:   1

َيا  يف دعاء عرفة بقوله: )  وهي من أول صفات كامل اهلل، وقد أشار إليها اإلمام احلسني

يم كل صفات الكامل، ذلك أنه ال  (، وهي الصفة التي رتب عليها القرآن الكر َحّيًا حنَي ال َحّي 

َو احْلَيُّ اَل يمكن ألي صفة كامل أن تكون بدوهنا، كام قال تعاىل: ﴿ ْلِِصنَي  إله    ه  وه  خم  َو َفاْدع  إِالَّ ه 

احْلَْمد    يَن  الدِّ اْلَعاملنَِيَ   هلل َله   وت  ، وقال: ﴿[65]غافر:    ﴾ َربِّ  َيم  الَِّذي اَل  احْلَيِّ  ْل َعىَل    ﴾ َوَتَوكَّ
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 [ 58فرقان:  ]ال

، فقد قال    وقد أشار إىل هذه الصفة، وأمهيتها يف معرفة اهلل تعاىل كل أئمة أهل البيت

: )إّن اهلل تبارك وتعاىل كان وال يشء غريه.. حّيًا ال موت فيه، وكذلك هو اليوم،    اإلمام الباقر

 ( 2) (كان حّيًا بال كون موصوف) ، وقال: (1)(وكذلك ال يزال أبداً 

 ،(3) (كان إهلًا حّيًا بال حياة) قال:    اإلمام عيل ىل أن حياة اهلل عني ذاته، فعن  وكلهم نص ع

( من حي..  إّنك  م للها وقال:  احلياة  ترث  مل  وقال  (4)   ( حّي  الباقر ،  بال  ):    اإلمام  حّيًا  يزل  مل 

 (6)(كان حّيًا بال حياة حادثة )، وقال: (5)(حياة

 ـ علم اهلل:   2

أشار   وقد  الكامالت،  من  الكثري  عليها  ترتتب  التي  الكربى  الكامل  صفات  من  وهو 

يف دعاء عرفة إىل سعة علم اهلل، وارتباطه بأدق التفاصيل، وكأنه يرد بذلك عىل   اإلمام احلسني 

فقد قال يف دعائه ـ عند عده لنعم    الفالسفة الذين قرصوا علم اهلل عىل الكليات دون التفاصيل،

تعا  عليه اهلل  اشهدك  :ىل  وخالص رصيح   )وأنا  يقيني،  عزمات  وعقد  إيامين،  بحقيقة  إهلي  يا 

جبيني،   صفحة  وأسارير  برصي،  نور  جماري  وعالئق  ضمريي،  مكنون  وباطن  توحيدي، 

وخذاريف   مسارب   وخرق  عرنيني   نفيس،  صامخ مارن  ومسارب  ضمت    ،  وما  سمعي، 

فمي وفكي، ومنابت أرضايس،    حنك وأطبقت عليه شفتاي، وحركات لفظ لساين، ومغرز  

 
 .  3، ح 88: 1الكايف  (1) 

 (2)
املرجع السابق 
 .  3، ح 89: 1

 (3)
املرجع السابق 
 .  5، ح 31: 8

الشيخ    (4)  له وعلق عليه:  احلسيني، قدم  العبادات، عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس  الدعوات ومنهج  مهج 

 .  142 ، ص1994املصححة ات، الطبعة: االوىل حسني االعلمي، النارش: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوع

 .  3، ح 89: 1الكايف  (5) 

 (6)
املرجع السابق 
 .  3، ح 89: 1
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ومحالة أم رأيس، ومجل محائل حبل وتيني،    ومرشيب،   مطعمي   عنقي، ومساغ  وبلوغ حبائل بارع

حوته   وما  كبدي،  حوايش  وأفالذ  قلبي،  حجاب  ونياط  صدري،  تامور  عليه  اشتمل  وما 

وشعري،    رشاسيف  ودمي  عواميل،  وقبض  أناميل،  وأطراف  مفاصيل،  وحقاق  أضالعي، 

ذلك   وبرشي وعصبي، وقصبي وعظامي، وخمي وعروقي، ومجيع جوارحي، وما انتسج عىل 

أيام رضاعي، وما أقلت األرض مني، ونومي ويقظتي، وسكوين وحركتي، وحركات ركوعي  

  (1)(وسجودي

الواسع   اهلل  علم  ترتتب عىل  كلها  كثرية جدا  معان  إىل  تشري  الدعاء  من  القطعة  فهذه 

التفاص بأدق  بعباده،  واملحيط  البديع، وعنايته  املطلقة، وتصميمه  اهلل  إىل قدرة  يل؛ فهي تشري 

 ورمحته هبم، وكل هذه املعاين مرتتبة عىل علم اهلل. 

احلسني وكأن   دون    اإلمام  الكليات  عىل  اهلل  علم  يقرصون  الذين  الفالسفة  عىل  يرد 

مل تكن لتوجد لوال قدرة اجلزئيات، بقوله: )إن هذه النعم التي نراها، ونوقن بأن اهلل خلقها،  

 اهلل املرتبطة بعلمه، فعلمه باحلاجة إليها هو الذي دعا القدرة إلخراجها من العدم إىل الوجود( 

يف إبراز هذه احلقيقة هو نفس املنهج القرآين الذي    اإلمام احلسني واملنهج الذي استعمله  

َوِعنَْده  َمَفاتِح  اْلَغْيِب اَل    ﴿ عاىل:  قال تكام  يعتمد ذكر األمثلة والنامذج التي يعرب عنها باآليات،  

َحبَّةٍ  َواَل  َها  َيْعَلم  إِالَّ  َوَرَقٍة  ِمْن  ط   َتْسق  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  َما  َوَيْعَلم   َو  ه  إِالَّ  َها  ظ ل اَمِت    َيْعَلم  يِف 

بنِيٍ  َتاٍب م 
اَعِة  59:  ]األنعام  ﴾اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس إِالَّ يِف كِ َردُّ ِعْلم  السَّ [، وقال:﴿ إَِلْيِه ي 

نَاِدهيِ  ي  َوَيْوَم  بِِعْلِمِه  إِالَّ  َتَضع   َوال  أ ْنَثى  ِمْن  ِمل   حَتْ َوَما  َأْكاَمِمَها  ِمْن  َثَمَراٍت  ِمْن  ج   خَتْر  َأْيَن  َوَما  ْم 

ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد﴾ )فصلت: َما  آَذنَّاَك  وا  َقال  َكائِي  َ َما َيلِج  يِف اأْلَْرِض َوَما (، وقال:﴿  47رش  َيْعَلم  

﴾ )سـبأ: ور  ِحيم  اْلَغف  َو الرَّ يَها َوه 
ج  فِ  َوَما َيْعر 

ِ
اَمء ج  ِمنَْها َوَما َينِْزل  ِمَن السَّ ﴿ َوَما :(، وقال2خَيْر 

نَّ ْرآٍن َوال َتْعَمل وَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ ك  ون  يِف َشْأٍن َوَما َتْتل و ِمنْه  ِمْن ق  وَن فِيِه  َتك  ودًا إِْذ ت ِفيض  ه  ْم ش  ا َعَلْيك 

 
 .  146زاد املعاد ص ، 251البلد االمني ص  (1) 
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 َوال َأْصَغَر ِمْن َذلَِك َوال َأْكرَبَ  
ِ
اَمء ٍة يِف اأْلَْرِض َوال يِف السَّ ب  َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّ إِالَّ يِف  َوَما َيْعز 

بنٍِي﴾ )يونس: َتاٍب م 
ون  َيْعَلم  َما يِف    هلل(، وقال:﴿ َأمَلْ َتَر َأنَّ ا61كِ اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َما َيك  السَّ

ْم َوال َأْدَنى ِمْن َذلَِك َوال َأْكَثَر إِ  ه  َو َساِدس  ْم َوال ََخَْسٍة إِالَّ ه  ه  َو َرابِع  َو  ِمْن َنْجَوى َثالَثٍة إِالَّ ه  الَّ ه 

ْم باَِم َعِمل وا َيْوَم اْلقِ  نَبِّئ ه  ْم َأْيَن َما َكان وا ث مَّ ي   َعلِيٌم﴾ )املجادلة:  هللَياَمِة إِنَّ اَمَعه 
ٍ
ء لِّ يَشْ  ( 7بِك 

وغريها من اآليات الكريمة الكثرية التي يذكر اهلل تعاىل فيها علمه الواسع املحيط بكل  

التفاصيل، وهو نفس املنهج الذي استعمله كل    اإلمام عيل ؛ ف  أئمة أهل البيتيشء، وبأدق 

عنه عدد قطر السامء، وال نجومها وال سوايف الريح يف  يقول يف وصف اهلل تعاىل: )ال يعزب  

الليلة الظلامء، يعلم مساقط األوراق،   اهلواء، وال دبيب النمل عىل الصفا، وال مقيل الذر يف 

، ويقول: )احلمد هلل الذي يعلم عجيج الوحوش يف الفلوات، ومعايص  (1) (وخفي األحداق

الب  يف  النينان  واختالف  اخللوات،  يف  بالرياح العباد  املاء  وتالطم  الغامرات،  حار 

 (3)(، ويقول: )قد علم الرسائر، وخرب الضامئر، له اإلحاطة بكل يشء (2)(العاصفات

: )إنام سمي اهلل تعاىل عليام ألنه ال جيهل شيئا من األشياء، ال ختفى    وقال اإلمام الصادق

  (4) (عليه خافية يف األرض وال يف السامء

  (5) ( : )إنام سمي اهلل عاملا؛ ألنه ال جيهل شيئا  وقال اإلمام الرضا 

بالكلمة اجلهل، وجعلت اجلهل    وقال اإلمام اجلواد إنام نفيت  : )قولك عن اهلل عامل، 

  (6)(سواه

 
 . 178هنج البالغة، خطبة  (  1) 

 . 198، خطبة  املرجع السابق  ( 2) 

 . 86هنج البالغة، خطبة  (  3) 

 .194، ص 5، ب 3،: ج بحار األنوار (4) 

 .183التوحيد، الشيخ الصدوق، ص (5) 

 .188، ص املرجع السابق (6) 
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 ـ إرادة اهلل:   3

من   أو  الذاتية  الصفات  من  اخلالف يف كوهنا  وقع  والتي  اهلل،  من صفات كامل  وهي 

كثرية يف عالقتها بالعلم والقدرة، ونحن ال يعنينا هنا كل  صفات األفعال، كام وقعت خالفات  

يف التعريف هبا وطرحها، فقد أشار إليها يف    تلك اخلالفات، وإنام يعنينا منهج اإلمام احلسني 

 ( )احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافعدعاء عرفة يف مواضع منه، ومنها قوله يف بداية الدعاء:  

إال أنت، اللهم إنك جتيب املضطر،  إله    سبحانك العىل عباده: )وقوله عند بيانه لنعم اهلل  

وترحم   الكسري،  وجترب  الفقري،  وتغني  السقيم،  وتشفي  املكروب،  وتغيث  السوء،  وتكشف 

(، فكل هذه الصغري، وتعني الكبري، وليس دونك ظهري، وال فوقك قدير، وانت العيل الكبري

 قارها إىل القدرة. األفعال اإلهلية تفتقر إىل اإلرادة مثل افت

وأنت    ،ة، ولك احلول، ولك القوة ئ القنوت: )اللهم منك البداء ولك املشي  وقال يف دعاء 

إال   إله  ال  الذي  ملشيتك وممكنًا إلرادتك، وجعلت  أاهلل  أوليائك مسكنًا  قلوب  نت، جعلت 

عقوهلم مناصب أوامرك ونواهيك. فأنت إذا شئت ما تشاء حّركت من أرسارهم كوامن ما 

بدأت من إرادتك عىل ألسنتهم ما أفهمتهم به عنك يف عقودهم بعقول تدعوك،  أابطنت فيهم، و

منه   ما  املشكور عىل  أنت،  َأّنك  من  منحتهم وإينِّ ألعلم مما علمتني  ما  اليك بحقائق  وتدعو 

أريتني وإليه آويتني.اللهم واين مع ذلك كله عائذ بك، الئذ بحولك وقوتك راض بحكمك 

يلَّ يف علمك جار بحيث اجريتني، قاصد مما اممتني غري ضنني بنفيس فيام يرضيك الذي سقته إ

فيام  شارع  عرفتني،  ملا  مسارع  ندبتني،  إليه  عام  بجهدي  قارص  وال  رضيتني  قد  به  إذ  عني 

ما أرعيتني، وال ختلني من رعايتك، وال خترجني من   أرشعتني، مستبرص ما برصتني، مراع 

ك، وال خترجني عن مقصد أنال به إرادتك، واجعل عىل البصرية عنايتك وال تقعدين عن حول

مدرجي، وعىل اهلداية مهجتي، وعىل الرشاد مسلكي، حتى تنيلني وتنيل يب أمنيتي، وحتل يب  

عىل ما به أردتني وله خلقتني وإليه أويت يب، وأعذ أولياءك من االفتتان يب، وفتنهم برمحتك 
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االستخالص بسلوك طريقتي، واتباع مهجتي، واحلقني  لرمحتك يف نقمتك تفتني االجتباء و

  (1)  بالصاحلني من آبائي، وذوي حلمتي(

إليه يف دعاء عرفة: ) املنسوبة  القطعة  قال يف  إهلي قد علمت  باختالف اآلثار،  وهكذا 

، وهو  وتنّقالت األطوار، أّن مرادك منّي أن تتعّرف إيّل يف كّل يشء؛ حّتى ال أجهلك يف يشء(

نَّ  أن مراد اهلل من عباده هو التعرف عليه وعبادته، كام قال تعاىل: ﴿نص يبني  َوَما َخَلْقت  اجْلِ

وِن ) ْنَس إِالَّ لَِيْعب د  وِن  56َواإْلِ ْطِعم  ْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أ ِريد  َأْن ي  ،  56]الذاريات:    ﴾ ( َما أ ِريد  ِمنْه 

57 ] 

القديس  وهو ما نص عليه   فيه  احلديث  يذكر  والغاية من خلق  اهلل الذي  اهلدف  تعاىل   

كنت كنزا خمفيا، فأحببت أن أعرف، فخلقت اخللق : )، ففيه هي معرفته تعاىل، واملوجودات

  (2)(لكي أعرف 

عالقة إرادة اهلل بإرادة    يف عهد اإلمام احلسنيومن املسائل التي ثار حوهلا اجلدل الكثري  

اإلنسان، أم أن إرادة اإلنسان تلغي إرادة اهلل، وقد أجاب  اإلنسان، وهل إرادة اهلل تلغي إرادة  

جييبه فيها عن سؤال  احلسن البرصي  يف رسالة أرسل هبا إىل    عىل هذا اإلشكال اإلمام احلسني

البيت، فإنه من   أهل فاتبع ما رشحت لك يف الَقَدر ممّا أ فيض إلينا  ، ومما جاء فيها: )القدرحول  

فقد كفر، ومن محل املعايص عىل اهلل عز وجل فقد افرتى عىل اهلل    مل يؤمن بالَقَدر خريه ورشه 

ِمل العباد يف اهللكة،   افرتاء عظياًم، إنَّ اهلل تبارك وتعاىل ال يطاع بإكراه، وال ي عىص بَغَلبة وال هي 

لكنه املالك ملا ملكهم، والقادر ملا عليه أقدرهم. فإن ائتمروا بالطاعة، مل يكن اهلل صاّدًا عنها 

ّن عليهم فيحول بينهم وبني ما ائتمروا به فعل. وإن مل  م بطئًا، وإن ائتمروا باملعصية فشاء ان َيم 

يفعل فليس هو محلهم عليها قرسًا، وال كلفهم جربًا بل بتمكينه إياهم بعد إعذاره وإنذاره هلم  

 
 . 214/  85 بحار األنوار، 48مهج الدعوات:  (1) 

 .199: 87 بحار األنوار، (2) 
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عنه  واحتجاجه عليهم، طوقهم ومكنهم وجعل هلم السبيل إىل أخذ ما إليه دعاهم، وترك ما  

هناهم جعلهم مستطيعني ألخذ ما أمرهم به من يشء غري آخذيه. ولرتك ما هناهم عنه من يشء  

غري تاركيه، احلمد هلل اّلذي جعل عباده أقوياء ملا أمرهم به ينالون بتلك القوة، وما هناهم عنه.  

واهلل   أقول.  وبه  أذهب  ذلك  عىل  فأنا  متقباًل  محدًا  السبيل  له  جيعل  ملن  العذر  وأنا وجعل 

  (1)(وأصحايب أيضًا عليه وله احلمد

وإرادته   اهلل  بعلم  وعالقتها  والقدر،  القضاء  ملسألة  جيل  توضيح  الرسالة  هذه  ويف 

 وقدرته، وعالقتها كذلك بسلوك اإلنسان، والتكليف املناط به.

وهي حل لتلك اإلشكاالت التي وقعت فيها بعض املدارس اإلسالمية بسبب مواقفها  

لقدر، نتيجة سوء فهمها لعلم اهلل وإرادته وقدرته، حيث نجد فريقني متنازعني،  من القضاء وا

 كالمها أخطأ الطريق املستقيم بسبب هجره حلقائق القرآن الكريم واملمثلني هلا. 

فغلب التوحيد عىل العدل، فاعتقد أن اهلل تعاىل أجرب عباده عىل ما يفعلون،  :  أوهلامأما  

ْسَأل ونَ ﴿ ثم حياسبهم عىل ذلك، ألنه   ْم ي  ْسَأل  َعامَّ َيْفَعل  َوه  [، وهو املذهب  23]األنبياء:    ﴾اَل ي 

الكريم مذهب املرشكني؛ فقال:   القرآن  ا  ﴿الذي اعتربه  َشاَء  َلْو  وا  ك  َأرْشَ ِذيَن  الَّ ول   َما   هللَسَيق 

َب الَّذِ   َكَذلَِك َكذَّ
ٍ
ء ْمنَا ِمْن يَشْ َنا َواَل َحرَّ ْكنَا َواَل آَباؤ  ْل َهْل  َأرْشَ وا َبْأَسنَا ق  يَن ِمْن َقْبلِِهْم َحتَّى َذاق 

ونَ  ص  َأْنت ْم إاِلَّ خَتْر  وَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن  َتتَّبِع  َلنَا إِْن  وه   ْم ِمْن ِعْلٍم َفت ْخِرج  [،  148]األنعام:    ﴾ ِعنَْدك 

ْل إِنَّ ا  هلل آَباَءَنا َواَوإَِذا َفَعل وا َفاِحَشًة َقال وا َوَجْدَنا َعَلْيَها  ﴿وقال:       هلل َأَمَرَنا هِبَا ق 
ِ
ر  بِاْلَفْحَشاء اَل َيْأم 

ول وَن َعىَل ا وَن    هللَأَتق  ْم    ﴿[، وقال:  28]األعراف:    ﴾َما اَل َتْعَلم  مْحَن  َما َعَبْدَناه  وا َلْو َشاَء الرَّ َوَقال 

ونَ  ص  ْم إاِلَّ خَيْر   [ 20]الزخرف:   ﴾َما هَل ْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ه 

توهم أن العباد يترصفون خالفا ملا أراد اهلل  ؛ فذهب إىل عكس ذلك، فالفريق الثاين وأما  

 
ح   408إلحياء الرتاث ـ قم، املؤمتر العاملي لالمام الرضا .  الفقه املنسوب لإلمام الرضا ، املحقق: مؤسسة آل البيت    (1) 

 . 123/  5: األنواربحار ، 118
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: )إنَّ اهلل تبارك مام احلسني   وعاجزا، وهلذا قال اإلأهال تعاىل، وبذلك يكون اهلل عنده مكرها وج

ِمل العباد يف اهلل  كة( وتعاىل ال يطاع بإكراه، وال ي عىص بَغَلبة وال هي 

ذكره   الذي  احلسنيوهذا  يف    اإلمام  تأثريا  وأكثرها  العقدية،  القضايا  أخطر  به  وعالج 

البيت الواقع هو الذي اتفق عليه مجيع   ن باتة أن اإلمام عيل   أئمة أهل   ، فقد روى األْصَبغ بن 

أفّر من َعَدل من حائط مائل إىل حائط آخر؛ فقيل له: يا أمري املؤمنني أَتفّر من قضاء اهلل؟ قال: )

 (1) ( قضاء اهلل إىل قدر اهلل عز وجل

وروي أنه ملا انرصف من صفني أقبل شيخ فجثا بني يديه، ثم قال له: يا أمري املؤمنني  

الشام، أبقضاء اهلل وقدره؟ فقال: أجل يا شيخ، ما علوتم من تلعة    أهلأخربنا عن مسرينا إىل  

فقال   وقدر؛  اهلل  من  بقضاء  إالَّ  واد  من  هبطتم  أمري  وال  يا  عنائي  احتسب  اهلل  عند  الشيخ: 

وأنتم   مسريكم  يف  األجر  لكم  اهلل  َعّظم  لقد  فواهلل  يا شيخ!  مه  املؤمنني:  أمري  فقال  املؤمنني. 

سائرون، ويف مقامكم وأنتم مقيمون، ويف منرصفكم وأنتم منرصفون، ومل تكونوا يف يشء من 

نكن يف يشء من حاالتنا مكرهني    حاالتكم مكرهني وال إليه مضطري؛. فقال الشيخ: كيف مل 

وال إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسرينا ومنقلبنا ومنرصفنا؛ فقال أمري املؤمنني: أَو تظن 

أنَّه كان قضاًء حتاًم، وقَدرًا الزمًا؟ إنَّه لو كان كذلك لبطل الثَّواب والعقاب، واألمر والنهي،  

)الوعد   معنى  وسقط  تعاىل،  اهلل  من  جر  ألوالزَّ تكن  ومل  حَمَْمَدٌة   ئمة والوعيد(  وال  للمذنب، 

من   بالعقوبة  أوىل  املحسن  ولكان  املحسن،  من  باإِلحسان  أوىل  امل ْذنِب  ولكان  للمحسن، 

املذنب.. وتلك مقالة إخوان َعَبَدَة األوثان، وخصامء الرمحان، وحزب الشيطان، وَقَدِرّية هذه 

ى حتذيرًا وأعطى عىل القليل كثريًا، ومل ي عَص مغلوبًا األ مة وجموسها، وإنَّ اهلل كلف ختيريًا وهن

َطْع مكرهًا، ومل يملك مفّوضًا، ومل خيلق الساموات واألرض وما بينهام باطاًل، ومل يبعث   ومل ي 

 
 .369، ص التوحيد، الشيخ الصدوق( 1) 



82 

 

 (1)(النبيني مبرشين ومنذرين عبثًا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار

إىل اهلل  وكلهم  تقولوا  )ال  املعايص    وقال:  عىل  أجربهم  تقولوا  وال  فتوهنوه،  أنفسهم 

 ( 2) (فتظلموه، ولكن قولوا اخلري بتوفيق اهلل والرش بخذالن اهلل، وكّل سابٌق يف علم اهلل

: )كام أنَّ بادئ النعم من اهلل عز وجل وقد نحلكموه، كذلك الرّش  الصادق  اإلمام  وقال  

 ( 3)(من أنفسكم وإن جرى به قدره 

: )ال جيور يف قضية، اخللق إىل ما علم منقادون، وعىل ما سطر يف    اإلمام الرضا وقال  

 ( 4)(كتابه ماضون، ال يعملون خالف ما علم منهم، وال غريه يريدون

املطلقة وقدرته   املقوالت بني اإليامن بتوحيد اهلل وعظمته وإرادته  وهكذا مجعت هذه 

 ي يقتضيها التكليف. النافذة يف كل يشء، مع احلرية اإلنسانية الت

وهي كلها مستنبطة ومتوافقة ومتناسقة مع ما ورد يف القرآن الكريم، حيث نجده يعقب  

عىل أفعال العباد املكتسبة بأهنا مل حتصل خارجة عن مشيئة اهلل، بل هي يف إطار مشيئته، ليجمع 

 القلب عىل التوحيد بعد تذكريهم بمسؤوليتهم يف عامل األسباب. 

اَم  ومن ذلك   وَن ِمنْه  قوله تعاىل يف إثبات رضر السحر الذي هو فعل املكلف:﴿ َفَيَتَعلَّم 

 َوَزْوِجِه﴾ )البقرة: 
ِ
ق وَن بِِه َبنْيَ املَْْرء َفرِّ (، ثم تعقيبه بعدها بأن هذا الرضر ال حيصل إال  102َما ي 

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إِالَّ بِإِْذِن ا ْم بَِضارِّ  (  102﴾ )البقرة:   هلل بإذن اهلل:﴿ َوَما ه 

:﴿ َوَكَذلَِك َجَعْلنَا  ومن ذلك قوله تعاىل إثبات كسب املخالفني واملعادين لرسول اهلل  

  ﴾ ورًا  ر  غ  اْلَقْوِل  َف  ْخر  ز  َبْعٍض  إِىَل  ْم  ه  َبْعض  ي وِحي  نِّ  َواجْلِ ْنِس  اأْلِ َشَياطِنَي  ّوًا  َعد  َنبِيٍّ  لِّ  لِك 

 

 (1)
املرجع السابق 
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 . 15/114بحار األنوار، ( 2) 

 املرجع السابق. ( 3) 

 املرجع السابق. ( 4) 



83 

 

بعدها يف  112)األنعام:   قوله  ثم  َربَُّك (،  َشاَء  َوَلْو  التوحيد:﴿  )األنعام:    إثبات  َفَعل وه  ﴾  َما 

112 ) 

عليهم   التشنيع  أوالدهم  قتل  من  املرشكني  كسب  إثبات  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن 

وا ْم َولَِيْلبِس  د وه  ْ ْم لرِي  ه  َكاؤ  َ كِنَي َقْتَل َأْوالِدِهْم رش  َن لَِكثرٍِي ِمَن املْ رْشِ َعَلْيِهْم    بذلك:﴿ َوَكَذلَِك َزيَّ

م﴾ )األنعام:  َما َفَعل وه  ﴾    هلل(، ثم التعقيب عىل ذلك بالرد إىل التوحيد:﴿ َوَلْو َشاَء ا137ِدينَه 

 ( 137:  6﴾ )االَنعام 137)األنعام:  

الرشك:﴿   إىل  بنسبتهم  املرشكني  من  الرشك  وقوع  إثبات  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن 

كِنَي﴾ )األنعام: املْ رْشِ (، ثم قوله بعدها يف إثبات أن رشكهم ال خيرج عن 106  َوَأْعِرْض َعِن 

وا﴾ )األنعام:   هلل مشيئة اهلل:﴿ َوَلْو َشاَء ا ك   ( 107َما َأرْشَ

َأْن   ْم  ِمنْك  َشاَء  ملَِْن  االستقامة:﴿  ملشيئة  العبد  كسب  إثبات  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن 

د من إرجاع مشيئة العبد إىل مشيئة  (، ثم تعقيبه بعدها بام يقتضيه التوحي28َيْسَتِقيَم﴾ )التكوير: 

وَن إاِلَّ َأْن َيَشاَء ا  ( 29َربُّ اْلَعاملنََِي﴾ )التكوير:  هللاهلل:﴿ َوَما َتَشاء 

ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العبد ومشيئته يف السلوك إىل اهلل:﴿ إِنَّ َهِذِه َتْذكَِرٌة  

ِه َسبِيالً﴾ )اال ََذ إِىَل َربِّ (، ثم تعقيب ذلك بإرجاع املشيئة إىل اهلل:﴿ َوَما 29نسان:َفَمْن َشاَء اختَّ

وَن إِالَّ َأْن َيَشاَء ا   (  30َكاَن َعلِياًم َحكِياًم﴾ )االنسان:  هللإِنَّ ا هللَتَشاء 

ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العباد يف التذكر بالقرآن الكريم:﴿ َكالَّ إِنَّه  َتْذكَِرٌة  

َذكَ 54) َشاَء  َفَمْن   ) ( إثباتا  55َره   اهلل  إىل  املشيئة  بإرجاع  ذلك  عىل  تعقيبه  ثم  )املدثر(،   ﴾)

وَن إِالَّ َأْن َيَشاَء ا ر  َو  هلل للتوحيد:﴿ َوَما َيْذك   ( 56املَْْغِفَرِة ﴾ )املدثر: أهلالتَّْقَوى وَ  أهل ه 

، ذلك أنه يستحيل    أئمة أهل البيتوهكذا نرى مدى التوافق بني القرآن الكريم وكلامت  

أهنام ال يفرتقان حتى    أن خيتلف الثقالن يف أي مسألة، وكيف خيتلفان، وقد أخرب رسول اهلل  

 . ه احلوض يردا علي
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 ـ قدرة اهلل:    4

يف مواضع كثرية من دعاء يوم عرفة، ومنها قوله:    اإلمام احلسني وهي التي أشار إليها  

وأتقن بحكمته الصنائع(، وقوله:  ،  (1) )وال كصنعه صنع صانع(، وقوله: )فطر أجناس البدائع

  (2) )وهو عىل كل يشء قدير(

وقوله عند ذكر بعض تفاصيل القدرة املرتبطة بخلقه: )ابتدأتني بنعمتك قبل ان أكون  

. فابتدعت خلقي من منى يمنى،  . شيئا مذكورا، وخلقتني من الرتاب، ثم اسكنتني األصالب

، وغريها من املقاطع التي ذكر فيها نعم اهلل  (3) وأسكنتني يف ظلامت ثالث، بني حلم ودم وجلد(

 تعاىل عليه؛ فكلها نعم دالة عىل قدر اهلل تعاىل. 

ونالحظ فيها مثلام الحظناه سابقا من استخدام املنهج القرآين يف التعريف بقدرة اهلل،  

آيات  القدرة، وكوهنا تتسع لكل يشء، فاهلل تعاىل يعدد  الدالة عىل    وهو منهج يعتمد اآليات 

الَِّذي َخَلَق َسبَْع   هلل ا﴿قدرته، ليربهن هبا عىل كون القدرة صفة من صفاته الذاتية، قال تعاىل:  

وا َأنَّ ا  نَّ لَِتْعَلم  ل  اأْلَْمر  َبْينَه  نَّ َيَتنَزَّ  َقِديٌر َوَأنَّ ا  هللَساَمَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثَله 
ٍ
ء لِّ يَشْ َقْد    هلل َعىَل ك 

لِّ يَشْ   ِعْلاًم َأَحاَط بِك 
ٍ
 [ 12]الطالق:    ﴾ء

نْت ْم يِف َرْيٍب  ﴿ومن األمثلة عىل ذلك قوله عند بيانه لقدرته عىل البعث:   َا النَّاس  إِْن ك  َياَأهيُّ

َقٍة وَ  َلَّ ْضَغٍة خم  ْم ِمْن ت َراٍب ث مَّ ِمْن ن ْطَفٍة ث مَّ ِمْن َعَلَقٍة ث مَّ ِمْن م  َ  َغرْيِ ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاك  َقٍة لِن َبنيِّ َلَّ  خم 

مْ  ك  دَّ وا َأش  ْم طِْفاًل ث مَّ لَِتْبل غ  ك  ى ث مَّ ن ْخِرج  َسمًّ ْم َون ِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء  إىَِل َأَجٍل م  ْم َمْن   َلك  َوِمنْك 

ِر لَِكْياَل َيْعَلَم ِمْن َبعْ  م  َردُّ إىَِل َأْرَذِل اْلع  ْم َمْن ي  َتَوىفَّ َوِمنْك  ِد ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا ي 

لِّ َزْوٍج هَبِيٍج  ْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ك   [ 5]احلج:   ﴾ َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء اْهَتزَّ

 
 أصناف املخلوقات.  (1) 
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البديعة قادر عىل غريها؛ قال   وهو دليل واضح عىل أن من قدر عىل كل هذه اآليات 

َمثَ ﴿تعاىل: َلنَا  َب  َرِميٌم ) َورَضَ َوِهَي  اْلِعَظاَم  ِْي  َمْن حي  َقاَل  َخْلَقه   َوَنيِسَ  الَِّذي  78اًل  ْيِيَها  ْل حي  ق   )

لِّ َخْلٍق َعلِيٌم ) َو بِك  ٍة َوه  َل َمرَّ َجِر اأْلَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأْنت ْم  79َأْنَشَأَها َأوَّ ْم ِمَن الشَّ ( الَِّذي َجَعَل َلك 

وَن ) َو  ( أَ 80ِمنْه  ت وِقد  ْم َبىَل َوه  اَمَواِت َواأْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيْل َق ِمْثَله  َوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ

يم  )
ق  اْلَعلِ ون  81اخْلاَلَّ ْن َفَيك  وَل َله  ك  ه  إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيق   [ 82  ـ  78]يس:   ﴾ ( إِنَّاَم َأْمر 

يف الداللة عىل قدرة اهلل، والرد عىل تلك    ل البيتأئمة أهوهذا املنهج هو الذي اعتمده  

اإلمام  ، ومن ذلك قول  (1)املقوالت والتشكيكات التي حتاول أن تبحث يف حمدودية قدرته تعاىل

الرياح برمحته، ووتد بالصخور ميدان أرضه  عيل  ، وقوله:  (2) (: )فطر اخلالئق بقدرته، ونرش 

، وقوله: )فأقام من األشياء  (3)(نطقت به آثار حكمته)وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما  

، وقوله: )و أقام من شواهد البينات عىل  (4) (أودها، وهنج حدودها والءم بقدرته بني متضادها 

 ( 5) (لطيف صنعته وعظيم قدرته

يف جواب بعض املالحدة: )كيف احتجب عنك من أراك    الصادقاإلمام  وهكذا قال  

 ( 6) (قدرته يف نفسك

 عدل اهلل:   ـ   5

وأنك احلكم العدل الذي  قوله يف دعاء عرفة: ) يف    اإلمام احلسني أشار إليه    ذي ال  ووه

 
ري )ت    231من ذلك قول ابراهيم النَّّظام )ت    (1)  يْم   317هـ(: )إِنَّه تعاىل ال يقدر عىل القبيح(، وقال َعبَّاد بن سليامن الصَّ

هـ(: )ال يقدر عىل ِمثْل مقدور عبده(، وقال الشيخ أبو عيل   317هـ(: )ال يقدر عىل خالف معلومه(، وقال أبوالقاسم الكعبي )ت  

 ه(: )ال يقدر عىل َعنْي مقدور العبد(  321ن حممد )ت هـ(، وابنه أبو هاشم عبد السالم ب 303حممد بن عبدالوهاب )ت 

 . 40  ، ص ، هنج البالغة 199/    1االحتجاج للطربيس:    ( 2) 

 . 184هنج البالغة، ص (  3) 

 . 186املرجع السابق، ص (  4) 

 . 360ص   املرجع السابق،   ( 5) 
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بعد حجتك  ال جيور، وعدلك مهلكي، ومن كل عدلك مهريب، فإن تعذبني فبذنويب يا موالي

 ( 1) ، فبحلمك وجودك وكرمك(عيل، وإن تعف عني 

وهذه القطعة من الدعاء ـ باإلضافة إىل احتوائها عىل قيم العبودية اخلالصة هلل واملمتلئة  

دل كذلك عىل أن من صفات كامل اهلل عدله املطلق تباألدب الرفيع والشفافية الروحية العالية ـ  

مية،  الذي ال حدود له، وهو من املفاهيم التي وقعت فيها الكثري من األخطاء يف املدارس اإلسال 

تصحيح تلك املفاهيم التي انحرفت عن   أئمة أهل البيت وهلذا نجد يف الروايات الواردة عن  

 املعاين القرآنية. 

عندما طرحت املسألة يف عرصه؛ فسئل عن التوحيد    اإلمام عيل وأول من أشار ذلك  

، وهي  (2) والعدل أن ال تتهمه(  ، والعدل؛ فأجاب بعبارة جامعة بقوله: )التوحيد أن ال تتومهه

 عىل الدعوة إليها.  أئمة أهل البيتعبارة تلخص الكثري من القيم اإليامنية التي حرص 

وقد أشار ابن أيب احلديد إىل قيمة تلك العبارة اجلامعة، ومدى تأثريها يف عقائد املعتزلة،  

ومها   عىل عكس ما يشاع من تأثر اإلمامية باملعتزلة؛ فقال: )هذان الركنان مها ركنا علم الكالم، 

ولتنزهيهم   وأصحابه،  األشعري  يثبتها  التي  القديمة  املعاين  لنفيهم  املعتزلة  أصحابنا  شعار 

الباري سبحانه عن فعل القبيح، ومعنى قوله: )أْن ال تتومهه(: أْن ال تتومهه جساًم أو صورة أو  

قوة ساِرّية   يف جهة خمصوصة أو مالئًا لكل اجلهات، كام ذهب إليه قوم، أو نورًا من األنوار، أو 

يف مجيع العامل كام قاله قوم، أو من جنس األَعراض التي حتل احلاّل أو حتل املََحل وليس بَعرض،  

خولف   فقد  هذا  من  يشء  عىل  ّهم  ت و  فمتى  واألعراض  املعاين  حتله  أو  النصارى،  قاله  كام 

أنَّ  يف  تتهمه  ال  َأْن  أي  تتهمه(:  ال  )أْن  فهو  الثاين  الركن  وأما  القبيح التوحيد..  عىل  َأجربك  ه 

هبم   فأضل  املعجزات  من  الكّذابني  مّكن  أنَّه  يف  تتهمه  وال  ذلك  من  حاشاه  عليه،  ويعاقبك 

 
 .256البلد األمني، ص (1) 
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الناس، وال تتهمه يف َأنَّه كّلفك ما ال تطيقه وغري ذلك من مسائل العدل التي يذكرها َأصحابنا 

عل الواجب فإِنه ال بد منه،  مفصلة يف كتبهم، كالعوض عن األمَل فإِنه ال بّد منه، والثواب عىل ف

 (1) وصدق وعده ووعيده فإِنه ال بد منه(

يف مفهوم العدل وما يرتبط به    أئمة أهل البيت ثم ذكر مدى تأثري الروايات الواردة عن  

املعتزلة؛ فقال: )و مجلة األمر َأنَّ مذهب َأصحابنا   من مفهوم احلسن والقبح وغريمها يف عقائد

العدل   املؤمننييف  أمري  مأخوذ عن  فيها   والتوحيد  قد رّصح  التي  املواضع  املوضع من  وهذا 

 ( 2)(بمذهب أصحابنا بعينه ويف فرض كالمه من هذا النمط ما ال حيىص

اجلمع بني التوحيد والعدل، حيث قال: )َأّما الّتوحيد     الصادقاإلمام  وهكذا روي عن  

َز َعىل َربِّك ما جاَز ع  وِّ َ  (3)(ليَك، وأّما الَعْدل َفَأْن ال َتنْسَب إىل َخالِِقَك ما الََمَك َعَلْيهِ َفَأْن ال جت 

التوحيد، نجدها مستنبطة ومتفقة مع   العدل مع  التي جيتمع فيها  الروايات  وكل هذه 

عن  انفصال ألحدمها  ال  اقرتانا رضوريا  بالتوحيد  العدل  اقرتان  يعترب  الذي  الكريم  القرآن 

 لتوحيد، والتوحيد يقتيض العدل. فالعدل يقتيض ا ؛ اآلخر

أما اقتضاء العدل للتوحيد، فإن الشخص إن كلف تكاليف خمتلفة من جهات متعددة،  

العدل اإلهلي   متناقضني كان ذلك منتهى اجلور، ولكن  ثم حوكم يف حماكم خمتلفة من قضاة 

زاءه، فال مستند إىل التوحيد اإلهلي، فالعبد ال يكلف إال من رب واحد، وهو الذي يتوىل ج

 خياف ظلام وال هضام. 

أما اقتضاء التوحيد للعدل، فإن من أعظم أسباب اجلور فقر اجلائر ملن جار له بأي نوع  

من أنواع االفتقار، أو بغضه للمجور لعلة من العلل، واهلل تعاىل الغني عن عباده، ال يفتقر ألحد 

 
،  20، ج  بريوت ،  ه   1386رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية،    ( 1) 

 . 227ص  
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 منهم، وينزه عن العلل التي يقع بسببها اجلور والظلم. 

ا ورد يف النصوص اجلمع بني التوحيد والعدل، ومن ذلك قوله تعاىل حاكيا قول  وهلذ

ْلت  َعىَل ا هود   َو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إِنَّ َريبِّ َعىَل  هلل لقومه:﴿ إيِنِّ َتَوكَّ ٍة إاِلَّ ه  ْم َما ِمْن َدابَّ َريبِّ َوَربِّك 

ْسَتِقيٍم﴾ )هود: اٍط م  مع بني العدل والتوحيد، بل تسند أحدمها (، فهذه اآلية الكريمة جت56رِصَ

 لآلخر: 

أما التوحيد الذي هو أساس التوكل كام أنه أساس العدل، فقد عرب عنه بقوله:﴿ َما ِمْن  

َو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها ﴾ أي ال خيرج أي يشء عن قهره وسلطانه. ٍة إِالَّ ه   َدابَّ

توحيد، فقد عرب عنه بقوله:﴿  وأما العدل، والذي جاء مستدركا ملا قد يفهم خطأ من ال

ْسَتِقيٍم﴾ أي هو احلاكم العادل الذي ال جيور يف حكمه، فإنه عىل رصاط   اٍط م  إِنَّ َريبِّ َعىَل رِصَ

 مستقيم. 

وهكذا نرى النصوص القرآنية الكثرية التي توضح معنى العدل، وأنه امتناع الظلم عن  

َمْت َأيْ  ْم َوَأنَّ ااهلل، كام قال تعاىل:﴿ َذلَِك باَِم َقدَّ ٍم لِْلَعبِيِد﴾ )آل عمران:  هلل ِديك  (،  182َلْيَس بَِظالَّ

ِريد  ظ ْلاًم لِْلِعَباِد﴾ )غافر:    هللوقال تعاىل:﴿ َوَما ا (، وقال تعاىل:﴿ َمْن َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسِه  31ي 

ٍم لِْلَعبِيِد﴾ )فصلت: ال َيْظلِم  النَّاَس    هلل وقال تعاىل:﴿ إِنَّ ا  (،46َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ

وَن﴾ )يونس:  ْم َيْظلِم  َسه  ٍة   هلل (، وقال تعاىل:﴿ إِنَّ ا44َشْيئًا َوَلكِنَّ النَّاَس َأْنف  م  ِمْثَقاَل َذرَّ
ال َيْظلِ

ْنه  َأْجرًا َعظِياًم﴾ )النساء: (، وقال تعاىل:﴿ َوَمْن َيْعَمْل  40َوإِْن َتك  َحَسنًَة ي َضاِعْفَها َوي ْؤِت ِمْن َلد 

ْؤِمٌن َفال خَيَاف  ظ ْلاًم َوال َهْضاًم﴾ )طـه:  َو م  احِلَاِت َوه  (، واهلضم أن ينقص من جزاء  112ِمَن الصَّ

 ته، والظلم أن يعاقب بذنوب غريه، وكالمها مما يتناىف مع العدل. حسنا 

تدل عىل أن    أئمة أهل البيتوكل تلك اآليات الكريمة، ومثلها الروايات الواردة عن  

املراد من العدل والظلم هو نفس ما نفهمه يف تعابرينا العادية من معانيهام؛ فالعدل أن توضع 

 ، والظلم أن توضع يف غري مواضعها.األشياء يف مواضعها املناسبة هلا 
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أما من حرف هذا املعنى، ففرس العدل باملمكن، واعترب أن كل ما يمكن فعله بالعبد فهو  

ـ   ـ عقال  بذلك  إذنه، وأحالوا  بغري  الغري  الترصف يف ملك  بأنه  الظلم  عندهم عدل، وفرسوا 

حتت القدرة، فال يقدر الرب تعاىل  إمكانية الظلم عىل اهلل تعاىل باعتباره ممتنعا لذاته، فال يدخل 

 .(1)عىل ما يسمى )ظلام( حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل

فهذا ال يتناسب مع ما يفهم من ظواهر النصوص القرآنية والنبوية والروايات الواردة  

، وعىل قوهلم ذلك ال يمدح اهلل بالعدل، وال حيمد عىل ترك الظلم، ألنه ال    أئمة أهل البيتعن  

 حيمد عىل ترك املستحيل لذاته. 

املؤمن   التقي  يدخل  أن  اهلل  من عدالة  بأن  تردده  يشاع  ما  القول هبذا، وخاصة  إن  بل 

اجلنة الكافر  العايص  ويدخل  يف    (2) جهنم،  ورد  ملا  واملناقضة  اهلل  عىل  اجلراءة  أنواع  من  نوع 

 النصوص، زيادة عىل اآلثار العملية اخلطرية هلذا القول. 

هؤالء من وضعوا قانونا للعدالة أرادوا فرضه عىل اهلل، واعتقدوا التعارض  ويف مقابل  

بني عدل اهلل وتوحيده، فنفوا التوحيد ألجل العدل، كام نفى من قبلهم العدل ألجل التوحيد؛  

 
الظلم بأنه: إما أنه الترصف يف ملك الغري، أو أنه خمالفة اآلمر الذي جتب طاعته،  القائلون بذلك هم االشاعرة، فقد عرفوا  (1) 

وهلذا يعتقدون بأن الظلم بالنسبة هلل تعاىل غري ممكن الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل، والظلم منه ممتنع غري مقدور، 

 ا. وهو حمال لذاته كاجلمع بني الضدين، وكون اليشء موجودا معدوم

وبناء عىل هذا يقولون: لو عذب اهلل املطيعني ونعم العاصني مل يكن ظاملا، ألن الظلم إنام هو الترصف يف ملك الغري، واهلل تعاىل  

مالك امللك، فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه ومالئكته وأهل طاعته، وتكريم أعدائه من الكفار والشياطني مل يكن ظاملا، ألنه 

  يف ملكه، وكذلك فليس هناك آمر فوقه حتى خيالفه. مل يترصف إال

املعايل   وأيب  وأتباعه،  يعىل،  أيب  كالقايض  وأمحد،  والشافعي  مالك  أصحاب  من  كثري  قول  األشاعرة، وهو  قول مجهور  وهذا 

 (232/ 2،  90/ 1: )منهاج السنة اجلويني وأتباعه، وأيب الوليد الباجي وأتباعه وغريهم، انظر:

ْم﴾ ]العنكبوت:  من    (2)  َمه 
[:  40األمثلة عىل ذلك قول أيب عبد اهلل حممد بن عَرفة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ َوَما َكاَن اهلل  لِيَْظلِ

ف يف مْلِك الغري َجرْبًا، والكلُّ مْلٌك هلل تعاىل بْرِص، أي: ال يقبل اإلبصار؛ ألن الظلم: هو الترصُّ ، فيستحيل  )هذا من قبيل: احلائط  ال ي 

ليه َوْصف  الظلم. وهبذا نفهم مذهب أهل السنة يف أنه جيوز يف حق اهلل تعاىل أن يثيب الكافر الشقي وينعمه، ويعذب الطائع التقي؛ ع

 .(110/ص1ألن الكل عبيده()انظر: درر املعرفة من تفسري اإلمام ابن عرفة، ج
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عىل  بعضها  تغليب  أو  املعصومة  النصوص  عن  ابتعاده  بقدر  احلق  عن  ابتعد  الطرفني  فكال 

 مهال اآلخر. بعضها، أو إعامل بعضها وإ

 ـ رمحة اهلل:   6

يف مواضع كثرية من دعاء عرفة وغريه، ومنها قوله   وهي التي أشار إليها اإلمام احلسني

يبلغ  آالؤك، وال  كريم رحيم، ال حتىص  وتعاليت، من رب عظيم  )تقدست  دعاء عرفة:  يف 

 (1)ثناؤك، وال تكافئ نعامؤك(

اإلهلية: )اللهم إنك جتيب دعوة املضطر إذا دعاك،  وقوله يف اجلمع بني القدرة والرمحة  

وترحم   الكسري،  وجترب  الفقري،  وتغني  السقيم،  وتشفي  املكروب،  وتغيث  السوء،  وتكشف 

مطلق  يا  الكبري،  العيل  وأنت  قدير،  فوقك  وال  دونك ظهري،  وليس  الكبري،  وتعني  الصغري، 

ا الطفل الصغري، يا عصمة اخلائف  يا رازق  له وال  املكبل األسري،  يا من ال رشيك  ملستجري، 

 ( 2) وزير(

وقوله يف اجلمع بني العلم والرمحة اإلهلية: )يا خري من سئل، ويا أرحم من اسرتحم، يا  

عليه إغامض اجلفون، وال حلظ العيون، وال ما استقر يف املكنون، وال ما انطوت    من ال خيفى 

 (3) ه حلمك(عليه مضمرات القلوب، اال كل ذلك قد أحصاه علمك، ووسع

بل إنه يمكن قراءة مجيع الدعاء من نافذة هذه الصفة العظيمة من صفات اهلل تعاىل، فكل  

َوَرمْحَتِي َوِسَعْت   يشء يف الكون نابع من الرمحة اإلهلية التي وسعت كل يشء، كام قال تعاىل: ﴿ 

 ﴾ )األعراف:من:  
ٍ
ء لَّ يَشْ ْل َربُّ 156ك  ب وَك َفق  َردُّ  (، وقال:﴿ َفإِْن َكذَّ ْم ذ و َرمْحٍَة َواِسَعٍة َوال ي  ك 

ه  َعِن اْلَقْوِم املْ ْجِرِمنَي﴾ )األنعام:  ( 147َبْأس 

 
 .257البلد األمني، ص (1) 

 .257، صاملرجع السابق (2) 
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فاآليتان الكريمتان رصحيتان يف سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا لكل يشء، ومل يرد يف القرآن  

 الكريم اقرتان السعة بيشء من صفات اهلل إال يف صفتي الرمحة والعلم. 

 : ـ حكمة اهلل   7

يف مواضع من دعاء عرفة، ومنها قوله عند تعداد    وهي التي أشار إليها اإلمام احلسني 

مل خترجني لرأفتك يب، ولطفك بعض مظاهر الرمحة اخلاصة به، واملمتلئة بكل أنواع احلكمة: )

الكفر الذين نقضوا عهدك، وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني    أئمةيل، وإحسانك إيل، يف دولة  

 من اهلدى، الذي له يرستني، وفيه أنشأتني، ومن قبل رؤفت يب بجميل صنعك،  للذي سبق يل

ودم   حلم  بني  ثالث  ظلامت  يف  وأسكنتني  يمنى،  منى  من  خلقي  فابتدعت  نعمك،  وسوابغ 

وجلد، مل تشهدين خلقي، ومل جتعل إيل شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق يل من اهلدى 

 املهد طفال صبيا، ورزقتني من الغذآء لبنا مريا، وعطفت عىل إىل الدنيا تآما سويا، وحفظتني ىف

وكألتني الرواحم،  األمهات  وكفلتني  احلواضن،  من    قلوب  وسلمتني  اجلآن،  طوارق  من 

يا رمحن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكالم، أمتمت عىل  يا رحيم  الزيادة والنقصان، فتعاليت 

 (1) (سوابغ األنعام، وربيتني آيدا يف كل عام

اإلهلية،   احلكمة  مفهوم  توضح  التي  املعاين  من  الكثري  نرى  وغريه  النص  هذا  ويف 

فاحلكمة   حوهلا؛  وقعت  التي  التحريفات  تلك  يف  تطلق  وتصحح  واإلحكام  اإلتقان  عىل 

الصنعة، وهي التي وردت يف القطعة التي ذكرناها كام وردت يف مقاطع أخرى، منها قوله يف  

 ( 2) تقن بحكمته الصنائع( جناس البدائع، واأفطر بداية الدعاء: )

كل األفعال اإلهلية يف منتهى اللطف، وأنه يستحيل عليها العبثية، وقد قال  كون  ومنها  

يا مقيض الركب ليوسف يف البلد القفر وخمرجه  )معربا عن هذا املعنى يف الدعاء:    اإلمام احلسني
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عىل يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من يا راد يوسف  ،  وجاعله بعد العبودية ملكا ،  من اجلب

يا ممسك يد إبراهيم عن ذبح ابنه بعد أن  ،  يا كاشف الرض والبالء عن أيوب ،  فهو كظيم،  احلزن

يا من أخرج ،  يا من استجاب لزكريا فوهب له حييى ومل يدعه فردا وحيدا،  كرب سنه وفنى عمره

وجعل فرعون وجنوده من   يا من فلق البحر لبني إرسائيل فأنجاهم،  يونس من بطن احلوت

،  يا من ال يعجل عىل من عصاه من خلقه ،  يا من أرسل الرياح مبرشات بني يدي رمحته،  املغرقني

يا من استنقذ السحرة من بعد طول اجلحود وقد غدوا يف نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غريه  

 (1) (وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله

التي جينيها املؤمن من الثامر  ـ كام يظهر يف دعاء    وأول  القيمة  ـ هو    اإلمام احلسنيهذه 

ذلك الرضا عن اهلل يف مجيع أفعاله؛ ذلك أنه يعلم أن كل ما يف الكون مؤسس عىل حكمة اهلل  

 وقائم هبا وقائم عليها، فال ينكر فعال من أفعال اهلل، بل يستدل بأفعال اهلل عىل اهلل. 

وهبذا يعيش املؤمن بصحبة اهلل احلكيم الذي يضع األمور دقيقها وجليلها يف موضعه  

الذي يليق به، فال فطور يف الكون وال نشاز، بل كل يشء ينطق باحلكمة، وخيرب عن دقة الصنع  

 وإتقانه.  

لينبهنا إىل أن  )وهلذا نجد يف القرآن الكريم اقرتان اسم اهلل   احلكيم( بخلق اهلل وأمره، 

 صدر هذا اخللق أو ذاك األمر هو حكمة اهلل وتدبريه العجيب، ال العشوائية أو الصدفة: م

فتصوير اإلنسان يف األرحام، وتوفري كل ما حيتاجه صادر من حكمة اهلل، قال تعاىل:﴿  

ْم يِف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاء  ال  ك  ر  َو الَِّذي ي َصوِّ يم  إله  ه 
َو اْلَعِزيز  احْلَكِ  (  6﴾ )آل عمران: إِالَّ ه 

َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيم    ﴿ تعاىل:وإحياء املوتى كبدء احلياة كالمها صادران من حكمة اهلل، قال  

ْذ َأْربَ  يِي املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ت ْؤِمْن َقاَل َبىَل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفخ  ْ َعًة ِمَن الطَّرْيِ  َربِّ َأِريِن َكْيَف حت 

نَّ َيْأتِينََك َسْعيًا َواْعَلْم َأنَّ افَ  ه  ْزءًا ث مَّ اْدع  نَّ ج  لِّ َجَبٍل ِمنْه  نَّ إَِلْيَك ث مَّ اْجَعْل َعىَل ك  ه  ْ َعِزيٌز    هلل رص 
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 ( 260َحكِيٌم﴾ )البقرة:

َو ا  ﴿ تعاىل:وهلذا تقرتن أسامء اهلل املرتبطة باخللق بحكمة اهلل، كام قال     اخْلَالِق  اْلَباِرئ    هلل ه 

  ﴾ يم 
احْلَكِ اْلَعِزيز   َو  َوه  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ يِف  َما  َله   َسبِّح   ي  احْل ْسنَى  اأْلَْساَمء   َله   ر   املْ َصوِّ

 (  24)احلرش: 

اهلل   اسم  يقرتن  أيضا  اهلل  )وهلذا  باسم  القدرة  )العزيز(  كامل  تعني  فالعزة  احلكيم(، 

 ناسب. والترصف، واحلكمة تعني وضع ذلك يف موضعه امل 

َك َوإِْن    وهلذا كان من أدب املسيح   هنَّ ْم ِعَباد 
هْب ْم َفإِ قوله يف ختم إجابته لربه:﴿ إِْن ت َعذِّ

﴾ )املائدة:  يم 
فإنك أنت الغفور الرحيم( ألن  )(، فلم يقل  118َتْغِفْر هَل ْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيز  احْلَكِ

 ته. املقام يقتيض عزة الرب وحكمته ال مغفرته ورمح

احلسني  اإلمام  أقوال  من  استنباطها  يمكن  التي  اإليامنية  القيم  بعض  عن  نامذج    هذه 

بسبب   العقائد،  يف  وقعت  التي  التحريفات  تلك  كل  لصد  كافية  وحدها  وهي  وأدعيته، 

 .  وغريه من أئمة أهل البيت   اإلعراض عن اإلمام احلسني
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 الفصل الثاين 

 والقيم الروحية   اإلمام احلسني 

دون    ،ويعرف رسها وخصائصها ووظائفها وقيمتها   ،حد أن يفهم اإلمامةال يمكن أل

أن يعرف القيم الروحية التي ترتبط هبا، ذلك أن قيمة اإلمام تتأسس عىل عالقته باهلل قبل أن 

تتأسس عىل عالقته باخللق، واإلمام ـ كام دلت عىل ذلك النصوص الكثرية ـ ويل اهلل األعظم،  

خلقه عىل  الكربى  ورساطا وحجته  حق،  وراية  هداية،  رساج  ليكون  اهلل  اختاره  ولذلك   ،

 مستقيام. 

ْم  وقد أشار إىل هذا املعنى قوله تعاىل: ﴿ وَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل    أئمة َوَجَعْلنَاه  هَيْد 

َعابِِديَن   َلنَا  َوَكان وا  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاَء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاَم  اِت  َوَجَعْلنَا   ، وقال: ﴿ [ 73]األنبياء:    ﴾ اخْلَرْيَ

ْم  نَا ي وِقن   أئمةِمنْه 
وا َوَكان وا بِآَياتِ وَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَب   [ 24]السجدة:  ﴾ ونَ هَيْد 

وهذه اآليات الكريمة ال تنص فقط عىل أئمة بني إرسائيل، بل هي تعم كل األمم؛ فال  

تمثل فيهم الدين أحسن متثل، ليكونوا  ييمكن أن تتم حجة اهلل عىل خلقه ما مل يكن هناك هداة 

نِْذٌر  هداة ألقوامهم بأقواهلم وأفعاهلم، كام قال تعاىل: ﴿ لِّ َقْوٍم َهاٍد  إِنَّاَم َأْنَت م   [ 7]الرعد:    ﴾َولِك 

ما يدل عىل  األمة  ذكره، والذي اتفقت عليه  سبق  وقد ورد يف احلديث الرشيف الذي  

قال اهلل عز وجل: من أهان يل وليا فقد  : )عالقة القيم الروحية بالوالية، فقد قال رسول اهلل 

ليه، وإنه ليتقرب إيل بالنافلة  أرصد ملحاربتي، وما تقرب إيل عبد بيشء أحب إيل مما افرتضت ع

حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، ولسانه الذي ينطق 

  (1) ( به، ويده التي يبطش هبا، إن دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته

 
  قريبا من هذه الصيغة. (231/  4رواه البخاري )و، 22/  70بحاراألنوار: ، 454/  1املحاسن: ،   352/  2الكايف:  (1) 
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وهذا احلديث يرسم بدقة خصائص أولياء اهلل، ووظائفهم وقدراهتم، وهو يدل عىل أن  

َأْعَلم     هللا  مامة ليست جمرد هبة إهلية، وإنام هي جهد وعمل وكسب، كام قال تعاىل: ﴿هذه اإل

 [ 124]األنعام:  ﴾ َحْيث  جَيَْعل  ِرَساَلَته  

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل أن نبني بعض مظاهر القيم الروحية التي اتصف هبا  

وسائر    لكريم، أو بام قاله رسول اهلل  اإلمام احلسني ، أو دعا إليها، ونرى عالقتها بالقرآن ا

، ودورها يف احلفاظ عىل الدين األصيل، ومواجهة التحريفات التي حلقت به يف األزمنة    األئمة 

 املختلفة. 

 وقد رأينا تقسيمها بحسب ما هو متعارف إىل نوعني من القيم: 

التعبدية:  بالشعائر  املرتبطة  والدعاء    القيم  والذكر  الكريم  كالصالة  القرآن  وقراءة 

 ، باعتبارها وسائل الرتبية الروحية، ودالئل التحقق بمقاماهتا. ونحوها 

املرتبطة   الباطنيالقيم  كاإلخالص  بالسلوك  وو  والتسليم:  واحلمد  التوكل  التفويض 

 وغريها.األنس واملحبة ووالشكر 

 وسنتناول كال القسمني يف املبحثني التاليني:  

 : املرتبطة بالشعائر التعبدية   والقيم   اإلمام احلسني أوال ـ  

االهتامم بالشعائر التعبدية وتعظيمها، واعتبارها    من املظاهر املشرتكة عند مجيع األئمة 

اهلل إىل  للسلوك  السبل  املستحتعاىل  أقرب  الكثرية  املناهج  تلك  التي  ، وذلك عىل عكس  دثة 

أدخلتها بعض املدارس الصوفية إىل اإلسالم، والتي استهانت بالشعائر التعبدية، واستبدلتها 

 بالكثري من الطقوس التي تصورت أهنا أكثر جدوى يف التقريب من اهلل، وسلوك السبيل إليه. 

بينه وبني األمويني وأتباعهم وأذناهبم مل يكن   مام عيل اإلوهلذا نجد     يذكر أن الرصاع 

  ، رصاعا سياسيا فقط، وإنام كان رصاعا مرتبطا بالقيم الروحية واإليامنية، وخصوصا الصالة 

 باعتبارها املحل الذي جتتمع فيه كل القيم الدينية. 
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وقد روى عنه الديلمي أنه كان يوما يف حرب صفني مشتغال باحلرب والقتال، وهو مع  

يا   ابن عباس:  له  يرقب الشمس، فقال  الفعل؟ فقال  ذلك بني الصفني  املؤمنني، ما هذا  أمري 

: أنظر إىل الزوال حتى نصيل، فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صالة؟! إن عندنا   اإلمام عيل 

  (1)(: )عىل ما نقاتلهم؟! إنام نقاتلهم عىل الصالة   اإلمام عيل لشغال بالقتال عن الصالة، فقال 

ـ كل حني باالهتامم بالشعائر    اإلمام احلسني وهلذا كان يويص املؤمنني وأرستهـ  بمن فيهم  

َتاِب إِْساَمِعيَل إِنَّه  َكاَن التعبدية، امتثاال لتلك األسوة التي ذكرها اهلل تعاىل؛ فقال: ﴿
ْر يِف اْلكِ اْذك 

واًل َنبِيًّا ) ر   54َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرس  َكاِة َوَكانَ أهل( َوَكاَن َيْأم  اَلِة َوالزَّ ِه َمْرِضيًّا  ه  بِالصَّ   ﴾  ِعنَْد َربِّ

 [ 55،  54]مريم:  

)تعاهدوا أمر الّصالة، وحافظوا عليها، واستكثروا منها،  ومن األمثلة عىل ذلك قوله:  

النّار حني    أهلوتقّربوا هبا، فإهّنا ﴿كاَنْت َعىَل املْ ْؤِمننَِي كِتابًا َمْوق وتًا﴾.. أال تسمعون إىل جواب  

يِف  ْم  َسَلَكك  )  سئلوا: ﴿ما  املْ َصلِّنيَ 42َسَقَر  ِمَن  َنك   مَلْ  وا  قال  الّذنوب حّت  (  لتحّت  وإهّنا   ..﴾

ا الّربق، وشّبهها رسول  وتطلقها إطالق  فهو      هللالورق،  الّرجل،  باب  تكون عىل  باحلّمة 

يغتسل منها يف اليوم والّليلة َخس مّرات، فام عسى أن يبقى عليه من الّدرن.. وقد عرف حّقها 

  هلل ملؤمنني، اّلذين ال تشغلهم عنها زينة متاع، وال قّرة عني من ولد وال مال، يقول ا رجال من ا

ا ِذْكِر  َعْن  َبْيٌع  وال  جِتاَرٌة  ْلِهيِهْم  ت  ال  ﴿ِرجاٌل  ]طه:    هلل سبحانه:  كاِة﴾  الزَّ  
ِ
وإِيتاء الِة  الصَّ وإِقاِم 

ْر    هلل قول انصبا بالّصالة بعد الّتبشري له باجلنّة، ل     هلل [.. وكان رسول ا132 سبحانه: ﴿وْأم 

الِة واْصَطرِبْ َعَلْيها﴾، فكان يأمر هبا أهل  (2)   ه ويصرب عليها نفسه( أهلَك بِالصَّ

( قوله:  حيترض  وهو  ألبنائه،  وصيته  اهللاومن  به    هلل ،  بالعمل  يسبقكم  ال  القرآن!  يف 

بقيتم؛    يف بيت رّبكم! ال ختّلوه ما  هلل ، اهللا. ويف الّصالة! فإهّنا عمود دينكم.  هلل، اهلل ا. وغريكم. 

 
 . 2/505، هـ1403ن، مؤسسة النرش االسالمي، أكرب الغفاري، قم، إيرااخلصال، الصدوق، حممد بن عيل، تعليق: عيل  (1) 

 .505، صهنج البالغة (2) 
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 (1) فإّنه إن ترك مل تناظروا(

وقال يف وصية أخرى: )وليكن يف خاصة ما ختلص به هلل دينك: إقامة فرائضه التي هي  

ذلك كامال غري  له خاصة، فأعط اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك، ووف ما تقربت به إىل اهلل من 

مثلوم وال منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ. وإذا قمت يف صالتك للناس، فال تكونن منفرا وال  

حني وجهني إىل اليمن   مضيعا، فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة. وقد سألت رسول اهلل  

  (2) (صل هبم كصالة أضعفهم، وكن باملؤمنني رحيام)كيف أصيل هبم فقال:  

ه احلسني  وعىل  اإلمام  سار  املنهاج  كانذا  فقد  إىل    ؛  ويدعو  التعبدية،  بالشعائر  هيتم 

التزامها وحفظها وإقامتها بحسب ما أمر اهلل، وبحسب السنة املطهرة التي رآها بنفسه، أو رأى  

 أباه اإلمام ينفذها. 

حدثني من رأى احلسني بن عيل، وهو يصىل يف  ) أنه قال:    وقد روي عن اإلمام الباقر

  (3)(يصىل يف ثوب واحد وب واحد، وحدثه أنه رأى رسول اهلل ث

يف ثوب قد قلص عن نصف ساقه، وقارب    قال: )صىل احلسني   الصادقوعن اإلمام  

ركبتيه، ليس عىل منكبه منه إال قدر جناحي اخلطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلام 

  (4)(دأبه ودأبه مشتغال به حتى انرصف  سجد يناله عنقه فرده عىل منكبيه بيده، فلم يزل ذلك 

واتفق املؤرخون عىل مدى اهتاممه بمامرسة مجيع أنواع الشعائر التعبدية، ومن أمثلة ذلك  

ابن األثري: )وكان احلسني ريض اهلل عنه فاضاًل، كثري الصوم، والصالة، واحلج، والصدقة،    قول

 

 (1)
املرجع السابق 

 .688، ص

 .722، صاملرجع السابق (2) 

 . 210 /83 بحار األنوار (3) 

  / 1،  هـ  1390اإلسالميّة،  من ال حيرضه الفقيه، حمّمد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمّي الصدوق، طهران: دار الكتب    (4) 

 . 284 /3، وسائل الشيعة، حممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل البيت، قم املقدسة، 257
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  (1)(وأفعال اخلري مجيعها 

وقد شهد به بذلك كل من عارصه؛ فقد روي عن عبداهلل بن الزبري أنه قال: )أما واهلل  

  (2) (لقد قتلوه، طوياًل بالليل قيامه، كثريًا يف النهار صيامه

حّج َخسًا وعرشين حّجة ماشيًا عىل  أنه  و  ، كان كثري احلّج تفق املؤرخون عىل أنه  وهكذا ي

تقاد بني يديه  ،قدميه  :  وكان يمسك الركن األسود ويناجي اهلل ويدعو قائاًل   ،وكانت نجائبه 

فلم جتدين شاكراً   ، إهلي) فلم جتدين صابراً   ،أنعمتني  برتك   ؛وابتليتني  النعمة  أنت سلبت  فال 

  (3) (أدمت الشّدة برتك الصرب. إهلي ما يكون من الكريم إالّ الكرموال  ،الشكر 

فبلغ ذلك أباه أمري املؤمنني وكان    ، فمرض يف الطريق  ،خرج معتمرًا لبيت اهللروي أنه  و

( فقال:  ما تشتكي؟  ،يا بني: ) فقال له   ،فخرج يف طلبه فأدركه يف )السقيا( وهو مريض  ،يف يثرب

فلاّم أبل من   ، وحلق رأسه ورّده إىل املدينة   ، ملؤمنني )( ببدنة فنحرها فدعا أمري ا)أشتكي رأيس(،  

 .(4) مرضه قفل راجعًا إىل مكة واعتمر 

،  ها كان يدعو إىل االهتامم بمقاصد  ومل يكن يكتفي باالهتامم بأداء الشعائر التعبدية، وإنام

حتى ال تتحول إىل جمرد طقوس ال دور هلا يف تقويم الشخصية وإصالح املجتمع، ومن األمثلة  

ليجد الغني مّس اجلوع فيعود  : ) ترشيع الصوم من  عن احلكمة  عىل ذلك قوله جوابا ملن سأله  

 
عادل أمحد   -أسد الغابة يف معرفة الصحابة، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم، عز الدين ابن األثري، املحقق: عيل حممد معوض    (1) 

 .23، ص 2، ج  م 1994 -هـ 1415الطبعة: األوىل، عبد املوجود، دار الكتب العلمية، 

، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد، عز الدين ابن األثري، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار  تاريخالكامل يف ال  (2) 

ري، إعداد الشيخ أنساب األرشاف، البالذ.  99، ص  4، ج  م1997/    هـ1417  األوىل،:  الطبعة  لبنان،  –الكتاب العريب، بريوت  

 .304، ص 5، ج للمطبوعات، الطبعة األوىل، بريوتحممد باقر املحمودي، مؤسسة األعلمي 

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة،    (3) 

 . 193/  3، بريوت ه  1410

 . 395/   1، هـ1411مّي، بريوت، دار األضواء، اإلسالم، النعامن بن حمّمد التميدعائم  (4) 
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 ( 1) (بالفضل عىل املساكني

تامم العظيم الذي  ذلك االه  وهلذا كله يذكر الزائرون عند زيارهتم ملقام اإلمام احلسني

أشهد أنك قد أقمت الصالة كان يبديه للشعائر التعبدية بجميع أصنافها، ومن أمثلتها قوهلم: )

  (2)(وأطعت اهلل ورسوله حتى أتاك اليقني   ، وهنيت عن املنكر  ، وأمرت باملعروف  ، وآتيت الزكاة

احلسني اإلمام  اهتامم  مظاهر  بعض  هنا  نذكر  أن  سنحاول  هذا  من  الشعائر  ب  انطالقا 

   التعبدية، وآداهبا التي تؤهلها ألداء دورها يف الرتبية الروحية، والسلوك إىل اهلل تعاىل.

 وإقامة الصالة:   اإلمام احلسني ـ    1

واألحاديث   الكريم  القرآن  اتفق  التي  التعبدية  الشعائر  أهم  من  الصالة  إقامة  تعترب 

عىل تعظيمها واعتبارها من أقرص   بيت النبوةالنبوية املطهرة، والروايات الواردة عن أئمة أهل 

 الطرق وأقرب الوسائل إىل اهلل تعاىل. 

يوليها عنايته الكربى، بسلوكه وخطاباته وتوجيهاته، بل إهنا    اإلمام احلسني وهلذا كان  

 نالت حظها من اهتاممه الكبري، ويف أحلك الظروف التي مر هبا يف كربالء. 

ها الرشعية من اخلشوع، وذكر اهلل، واحلرص عىل  وكان يؤدهيا مرتبطة بجميع مقاصد

أنه كان يصىل،  يف ذلك  يف القرآن الكريم من كيفية إقامتها، وقد روي عنه ذكر أوقاهتا، وكل ما 

فمر بني يديه رجل فنهاه بعض جلسائه، فلام انرصف من صالته قال له: مل هنيت الرجل؟ فقال:  

حراب، فقال: )وحيك إن اهلل عز وجل أقرب إيل من خطر فيام بينك وبني امل يا بن رسول اهلل 

   (3) (أن خيطر فيام بينى وبينه أحد

ابن األثري:    وكان يكثر منها كام يكثر من سائر الشعائر التعبدية، وقد ذكرنا سابقا قول 

 
 . 93/339، بحار األنوار (1) 

 .721ص : ، ه، الطبعة اال وىل1411مصباح املتهّجد، حمّمد بن احلسن الطويس، بريوت: مؤّسسة فقه الشيعة،  (2) 

 . 434 /3 ،وسائل الشيعة (3) 
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)وكان احلسني ريض اهلل عنه فاضاًل، كثري الصوم، والصالة، واحلج، والصدقة، وأفعال اخلري  

بالليل قيامه، كثريًا يف  ومثله قول  ،  (1)(مجيعها  قتلوه، طوياًل  لقد  )أما واهلل  الزبري:  عبداهلل بن 

  (2) (النهار صيامه

: ما أقل ولد أبيك؟ فقال: )العجب كيف ولدت، كان يصىل يف  السجاد  وقيل لإلمام  

  (3) (اليوم والليلة ألف ركعة

حصل ليلة العارش، فمع كوهنا كانت  ومن أكرب دالئل اهتاممه بالصالة وتعظيمه هلا، ما  

ْم َوِمْن َأْسَفَل  ليلة ال تقل عن تلك الليايل التي وصفها اهلل تعاىل بقوله: ﴿ ْم ِمْن َفْوِقك  وك  إِْذ َجاء 

بِا  َوَتظ نُّوَن  احْلَنَاِجَر  ل وب   اْلق  َوَبَلَغِت  اأْلَْبَصار   َزاَغِت  َوإِْذ  ْم  )   هللِمنْك  اْبت يِلَ 10الظُّن وَنا  نَالَِك  ه   )

ْلِزل وا ِزْلَزااًل َشِديًدا   [ 11،  10]األحزاب:    ﴾املْ ْؤِمن وَن َوز 

والثلة املؤمنة الذين كانوا معه، مل يتزلزلوا، ومل يظنوا باهلل ظن السوء،    لكن اإلمام احلسني 

تلك املجزرة الرهيبة التي مل  ومل تبلغ قلوهبم احلناجر، بل باتوا قائمني ساجدين راكعني، وكأن  

 حيصل مثلها يف التاريخ كانت تنتظرهم. 

احلسني  اإلمام  أن  املؤرخون  ذكر  الفضل  قال ألخيه    فقد  من    العباس أيب  التاسع  يوم 

املحرم: )ارجع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤخرهم إىل غد، وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصيل لربنا 

م أين كنت قد أحب الصالة له، وتالوة كتابه، وكثرة الدعاء  الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعل

  (4)(واالستغفار

وأصحابه تلك    وقد ذكر بعض الرواة الذين شهدوا تلك الليلة؛ فقال: )وبات احلسني

 
 . 24 – 23، ص 2أسد الغابة، ج  (1) 

 .304، ص 5أنساب األرشاف، ج  ،99، ص 4، ج تاريخالكامل يف ال (2) 

 . 82/311 بحار األنوار (3) 

 . 392، ص44، جاملرجع السابق (4) 
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  (1)(الليلة وهلم دوي كدوي النحل، ما بني راكع وساجد وقائم وقاعد

وأصحابه طول ليلهم    بات احلسني: )قوله   وروي ابن كثري عن اإلمام عيل بن احلسني

يصلون ويستغفرون ويدعون ويترضعون، وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم، عليها 

ِسِهْم    يقرأ: ﴿  عزرة بن قيس األمحيس، واحلسني وا َأنَّاَم ن ْميِل هَل ْم َخرْيٌ أِلَْنف  ِذيَن َكَفر  َواَل حَيَْسَبنَّ الَّ

ِهنٌي ) إِنَّاَم ن ْميِل هَل ْم لَِيْزَداد و لَِيَذَر املْ ْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنت ْم َعَلْيِه    هلل( َما َكاَن ا178ا إِْثاًم َوهَل ْم َعَذاٌب م 

  (2)([ 179،  178]آل عمران:   ﴾َحتَّى َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب  

ة  لكن كل هذا ـ مع أمهيته الكربى ـ مل يكن يساوي شيئا أمام ذلك احلرص عىل أداء صال

اجلامعة يوم امللحمة الكربى، ويف ظل تلك املخاطر العظيمة التي كانت حتيط هبم، فقد روى 

أصحاب   من  كبري  عدد  استشهد  ملا  أنه  حمرم،    احلسني اإلمام  املؤرخون  من  العارش  يوم  يف 

، وقال لإلمام احلسني : )نفيس لك الفداء، إين  (3)وتناقص عددهم، جاء أبو ثاممة الصيداوي

ء قد اقرتبوا منك، ال واهلل، ال ت قتل حتى أ قتل دونك، وأحّب أن ألقى اهلل وقد صليت  أرى هؤال

هذه الصالة التي دنا وقتها(؛ فرفع اإلمام رأسه إىل السامء وقال: )ذكرت الصالة جعلك اهلل  

 (4)(من املصلني الذاكرين، نعم، هذا أول وقتها(، ثم قال: )سلوهم أن يكّفوا عنّا حتى نصيّل 

االهتامم   ذلك  كل  انتباههم  يلفت  مل  اإلسالم  يزعمون  كانوا  الذين  املجرمني  لكن 

، بل  الذي كان يمثل رسول اهلل    بالصالة، وكيف يلتفتون إليها، وهم مل يلتفتوا لإلمام احلسني

 
 . 394/  44: املرجع السابق(1) 

الدمشقي، املحقق: عيل شريي، دار إحياء الرتاث  البداية والنهاية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم    (2) 

 . 177ص  8ج ، م 1988 -، هـ 1408لطبعة: األوىل العريب، ا

اسمه عمر بن عبداهلل، وقد كان من أنصار اإلمام احلسني، ويسّمى بشهيد الصالة، استشهد يوم العارش من حمرم. كان من  (3) 

نواع السالح. عيّنه مسلم بن عقيل حني أخذ البيعة من الناس للثورة احلسينية، وجهاء الكوفة ورجال عارفًا وشجاعًا، له اّطالع بأ 

 (177قبل رشوع القتال. )مقتل احلسني للمقرم: عىل استالم األموال ورشاء السالح، سار من الكوفة والتحق باإلمام احلسني

 .21:45 بحار األنوار (4) 
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يمثل اإلسالم والقرآن الكريم وكل القيم النبيلة، وهذا يدل عىل أن الذي يقرص يف حق اإلمامة  

بني اإلسالم عىل َخسة أشياء: عىل قوله: )  كل ما عداها كام روي عن اإلمام الباقر   سيقرص يف 

الصالة والزكاة واحلج والصوم والوالية، قال زرارة: فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال:  

الوالية أفضل، ألهنا مفتاحهن والوايل هو الدليل عليهن، قلت: ثم الذي ييل ذلك يف الفضل؟  

ن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: الصالة عمود دينكم، قال: قلت: ثم الذي فقال: الصالة إ

يليها يف الفضل؟ قال: الزكاة ألنه قرهنا هبا وبدأ بالصالة قبلها وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه  

وآله: الزكاة تذهب الذنوب.أما لو أن رجال قام ليله وصام هناره وتصدق بجميع ماله وحج 

مل يعرف والية ويل اهلل فيواليه ويكون مجيع أعامله بداللته إليه، ما كان له عىل اهلل  مجيع دهره و 

  (1) (يف ثوابه وال كان من أهل اإليامنعز وجل حق 

، فقال  (تقبل إهنا ال ): جميبا لذلك الطلب  (2)احلصني بن نمريالناصبي الكبري  قال  وهلذا  

  (4)(  (3)ارَخ  وتقبل منك يا   بن رسول اهلل  تقبل الصالة زعمت من ا  ال )  : حبيب بن مظاهرله  

 
 .286، املحاسن 2/18الكايف  (1) 

األمويني، كان من كبار النواصب؛ ففي معركة صّفني كان إىل جانب معاوية، ويف عهد يزيد كان قائدًا عىل قسم  هو من قادة    (2) 

من اجليش، ويف واقعة مسلم بن عقيل سّلطه ابن زياد عىل دور أهل الكوفة، ليأخذ مسلم ويأتيه به، وهو الذي أخذ قيس بن مسّهر 

فقتل، وهو الذي نصب املنجنيق عىل جبل أيب قبيس ورمى به الكعبة ملّا حتّصن منه ابن   فبعث به إىل ابن زياد فأمر به  رسول احلسني

هـ متأّثرًا بجراح   68الزبري يف املسجد احلرام، ويف عهد يزيد شارك يف اهلجوم الذي أمر يزيد بشنّه عىل املدينة املنّورة، مات يف عام  

 (71: 3ىل ضفاف هنر اخلازر. )مروج الذهب أصابه هبا إبراهيم بن األشرت يف الواقعة التي جرت ع

قبل من آل )ففي مثري االحزان البن نام احليّل أنه قال:    ،حبيب بن مظاهر عىل احل صني  ا ردَّ هباختلف يف العبارة التي    (3)  ال ي 

احليّل، قم، نرش مدرسة وأنصارهم وت قبل منك وأنت شارب اخلمر )مثري األحزان، نجم الدين جعفر بن حمّمد بن نام  رسول اهلل  

  وت قبل منك يا ختَّار( واخلتَّار هو اَلغدار ال ت قبل الصالة زعمت من ابن رسول اهلل ): بحار األنوار ويف  ، (49، ص اإلمام املهدّي 

احلسني ، ويف لواعج األشجان للسيد حمسن االمني انَّه قال له: ياَخَّار )لواعج االشجان يف مقتل  (،  21ص    45ج  :  بحار األنوار)

 تاريخ يف  و  ،(156، صم1996السيد حمسن االمني العاميل، حتقيق: السيد حسن األمني، دار االمري للثقافة والعلوم، الطبعة: االوىل  

 (70ص    4ج  ،  تاريخالكامل يف ال،  334ص    4ج  ،  الطربي  تاريخ)  (يامحار : )البن االثري ذكرا انَّه قال له  تاريخالطربي والكامل يف ال

 . 156ص ،  لواعج االشجان يف مقتل احلسني، (4) 
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اإلمام احلسني  أن  القني قال حينها    وروي  اهلل   لزهريبن  بن عبد  أمامي    : وسعيد  تقدما 

 . فتقدما أمامه يف نحو من نصف أصحابه حتى صىل هبم صالة اخلوف  ؛حتى أصيل الظهر 

، فاستهدف هلم يرمونه بالنبل كلام  إمام احلسني  وروي أن سعيد بن عبد اهلل احلنفي تقدم  

رض وهو يقول:  فام زال يرمى به حتى سقط إىل األ  أخذ احلسني يمينا وشامال، قام بني يديه،

،  (اللهم العنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك السالم عني وأبلغه ما لقيت من أمل اجلراح)

أردت بذلك نرصة ذرية نبيك ثم مات رضوان اهلل عليه، فوجد به ثالثة عرش سهام سوى   فاين

 .(1)ما به من رضب السيوف وطعن الرماح

بالصالة؛ فذلك مما    وكل هذه الروايات التارخيية ال تدل فقط عىل اهتامم اإلمام احلسني 

الص الكريم  القرآن  ذكر  كام  األساسية  اإلمام  فمن رشوط  فيه،  تعاىل:  ال شك  قال  فقد  الة، 

ْم  ﴿ َكاِة َوَكان وا    أئمة َوَجَعْلنَاه  اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ وَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اخْلَرْيَ هَيْد 

 [ 73]األنبياء:   ﴾َلنَا َعابِِدينَ 

من قيم الدين  ـ  باهليئة التي أمر اهلل تعاىل هبا  ـ  وإنام تدل فوق ذلك عىل أن إقامة الصالة  

األساسية التي حاول الشيطان عن طريق أتباعه من املحرفني للدين أن يتالعبوا هبا، وقد روى 

فقد  ذلك،  الصحابة وغريهم عىل حصول  من  الترصحيات  من  الكثري  واملؤرخون  املحدثون 

البخا  بابا  وضع  السنية  املدرسة  يف  األحاديث  مصادر  أوثق  من  يعترب  الذي  يف صحيحه  ري 

ما أعرف شيئًا مما  )بعنوان ]باب تضييع الصالة عن وقتها[ روى فيه عن أنس بن مالك قوله:  

  (2) (، قيل: الصالة؟ !، قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها كان عىل عهد النبي 

رواد قال: سمعت الزهري يقول: دخلت عىل أنس بن مالك  وروى فيه عن عثامن بن أيب  

 
حمّمد بن طاهر السامواّي،  ،  ، إبصار العني يف أنصار احلسني  328و 315/ 3و  3/279الطربي    تاريخ،  39و2/38االرشاد    (1) 

 . 231و229، هـ1419حتقيق حمّمد جعفر الطبيّس، قم، مركز الدراسات اإلسالميّة حلرس الثورة، 

 . 141 / 1 :صحيح البخاري (2) 
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بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما ي بكيك؟ فقال: ال أعرف شيئًا مما أدركت إالّ هذه الصالة، وهذه 

  (1)(الصالة قد ضيعت 

قدم علينا   ملا  قال:  الزبري  بن  اهلل  بن عبد  ما رواه عباد  التضييع  األمثلة عىل ذلك  ومن 

الندوة قال: وكان معاوية حاجا قدمنا م كة قال: فصىل بنا الظهر ركعتني ثم انرصف إىل دار 

عثامن حني أتم الصالة إذا قدم مكة صىل هبا الظهر والعرص والعشاء اآلخرة أربعا أربعا فإذا  

خرج إىل منى وعرفات قرص الصالة فإذا فرغ من احلج وأقام بمنى أتم الصالة حتى خيرج فلام 

عتني هنض إليه مروان بن احلكم وعمرو بن عثامن فقاال له: ما عاب  صىل بنا معاوية الظهر رك

أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به فقال هلام: وحيكام وهل كان غري ما صنعت؟ قد صليتهام مع 

ومع أيب بكر ومع عمر فقاال: فإن ابن عمك قد كان أمتها وإن خالفك إياه عيب    رسول اهلل  

  (2)(فصالها بنا أربعا له قال: فخرج معاوية إىل العرص 

ما يدل عىل كون الصالة    وأئمة أهل البيت   وهكذا ورد يف الروايات عن رسول اهلل  

هدفا من أهداف التحريف التي حاول الشيطان عرب أدواته أن يامرسها مع اإلسالم مثلام كانت  

كيف أنت  ) يب ذر: ألأنه قال    مارسها مع سائر األديان، فقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  

قال: قلت:    ( إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها، أو يميتون الصالة عن وقتها؟

  (3)صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإهنا لك نافلة()فام تأمرين؟ قال: 

البيت أهل  أئمة  نرى  أن يدعي    وهلذا  الصالة، وأنه ال يصح ألحد  أمهية  ينصون عىل 

عزهيا بأيب  أالتشيع هلم دون االهتامم هبا، فعن أيب بصري قال: دخلت عىل أم محيدة  موالهتم وال  

عند املوت   فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا حممد، لو رأيت أبا عبد اهلل عبد اهلل الصادق

 
 . املرجع السابق (1) 

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي، عيل بن أيب  رواه أمحد وروى الطرباين بعضه يف الكبري ورجال أمحد موثقون، انظر:    (2) 

 (361ص  2)ج  م1988هـ/1408، بكر، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان،

 ، وغريه.(21631) 5/147 :أمحدرواه  (3) 



105 

 

لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: امجعوا إيل كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فلم نرتك أحدا إال  

  (1)(إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة) مجعناه، قالت: فنظر إليهم ثم قال: 

، فعن  ونرى كذلك اهتاممهم هبيئتها وأدائها بحسب الصفة التي صالها هبا رسول اهلل  

أنه قال: أبرص عيل بن أيب طالب رجال ينقر بصالته فقال: منذ كم صليت هبذه    الصادق م  اإلما 

الصالة؟ فقال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال: مثلك عند اهلل كمثل الغراب إذا ما نقر، لو مت  

  (2) (، ثم قال: )إن أرسق الناس من رسق صالتهمت عىل غري ملة أيب القاسم حممد 

 إنه ليأِت عىل الرجل َخسون سنة وما قبل اهلل منه صالة واحدة فأي يشء  وعنه قال: )اهلل

لتعرفون من جريانكم وأصحابكم من لو كان يصيل لبعضكم ما  إنكم  أشد من هذا؟! واهلل 

  ( 3) ( قبلها منه الستخفافه هبا، إن اهلل جل جالله ال يقبل إال احلسن، فكيف يقبل ما يستخف به

يف صالته    أثناءها؛ فكلهم كانوا مثلام كان اإلمام احلسني  أما خشوعهم وخضوعهم هلل 

 اإلمام عيل بكربالء، عندما انشغل هبا عن كل تلك اجلحافل التي اجتمعت حلربه، وقد روي أن  

املؤمنني؟!،   أمري  يا  لك  ما  له:  فقيل  ويتلون،  ويتزلزل  يتململ  الصالة  وقت  إذا حرض  كان 

ها اهلل عىل الساموات واألرض، فأبني أن حيملنها فيقول: جاء وقت الصالة، وقت أمانة عرض

  (4)(وأشفقن منها 

إذا قام إىل الصالة فقال: )وجهت وجهي للذي    قال: )كان عيل   الصادقوعن اإلمام  

 
ثواب األعامل، حمّمد بن عيل بن احلسني  ،  391  /10  :قم   ،هـ، مؤسسة البعثة1417األمايل، الشيخ الصدوق، ط األ وىل    (1) 

 . 272 /1، 1364سة: منشورات الرشيف الريض، بن بابويه القّمي )الصدوق(، قم املقدّ 

ي،  أمحد، حتقيق وتقديم، السيد حممد مهدروضة الواعظني، الفتال النيشابوري، حممد بن  ،  232/    162/    1املحاسن :    (2) 

 .  349 ،قم،إيران، منشورات الريض، د.ت 

 . 269/  3الكايف :  (3) 

 . 124/  2املناقب البن شهرآشوب :  (4) 
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  (1)(فطر الساموات واألرض( تغري لونه حتى يعرف ذلك يف وجهه

)إن    : احلسن  اإلمام  صالة  يصف  العابدين  زين  اإلمام  عليهام  وقال  عيل  بن  احلسن 

السالم كان إذا قام يف صالته ترتعد فرائصه بني يدي ربه جل جالله، وكان إذا ذكر اجلنة والنار 

  (2)(اضطرب اضطراب السليم، وسأل اهلل اجلنة وتعوذ باهلل من النار

يصف صالة أبيه اإلمام زين العابدين: )كان عيل بن احلسني صلوات    وقال اإلمام الباقر

   (3)(عليهام إذا قام يف الصالة كأنه ساق شجرة ال يتحرك منه يش ء إال ما حركه الريح منه  اهلل

وقال: )كان عيل بن احلسني عليهام السالم إذا قام يف صالته غيش لونه لون آخر، وكان  

قيامه يف صالته قيام العبد الذليل بني يدي امللك اجلليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية اهلل  

  (4) (جالله، وكان يصيل صالة مودع يرى أنه ال يصيل بعدها أبداجل  

: )كان عيل بن احلسني صلوات اهلل عليهام إذا قام يف الصالة تغري  الصادق  وقال اإلمام  

  (5) (لونه، فإذا سجد مل يرفع رأسه حتى يرفض عرقا 

ا بجدهم  وهكذا روي عن سائر األئمة، وكل ذلك التعظيم للصالة، واخلشوع فيها تأسي

، كام روي عنه ذلك يف مصادر الفريقني، فقد روت عائشة عنه قالت: )كان رسول  رسول اهلل  

  (6)(حيدثنا ونحدثه، فإذا حرضت الصالة فكأنه مل يعرفنا ومل نعرفه  اهلل 

 ( 7) (يقف يف الصالة حتى يرم قدماه  وقال اإلمام زين العابدين: )كان رسول اهلل 

 
اليوم والليلة، عيل بن موسو  فالح السائل  (1)  النرش  ینجاح املسائل يف عمل    بن جعفر بن حممد بن. حممد الطاوس، مركز 

 .  101 ،الم اإلسالميالتابع ملكتب اإلع

ّدة الداعي، أمحد بن فهد احليّل )م (2)   .139 ، صمكتبة الوجداين، الطبعة اال وىلق(، قم املقّدسة: 841ع 

 . 300/  3الكايف :  (3) 

 . 4/  517اخلصال :  (4) 

 . 5/   300/  3الكايف :  (5) 

 »شغال باهلل عن كل يش ء«. وزاد يف آخره  61/   324/  1عوايل الآليل : ، 139عدة الداعي :  (6) 

 .170 ، صإلحياء الرتاث بريوت، لبنان فتح األبواب، السيد ابن طاووس، مؤسسة آل البيت  (7) 
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عند عائشة ليلتها، فقالت: يا رسول اهلل، مل تتعب    : كان رسول اهلل    وقال اإلمام الباقر

عبدا  أكون  أال  عائشة،  )يا  فقال:  تأخر؟  وما  ذنبك  من  تقدم  ما  لك  اهلل  غفر  وقد  نفسك 

  (1)(؟شكورا

 والقرآن الكريم:   ـ اإلمام احلسني   2

التي كانت تربط اإلمام احلسني  ال  ربام يكون أحسن وصف للعالقة  كريم هو  بالقرآن 

والقرآن الكريم، والتي    العالقة بني أئمة أهل البيت  ذلك الوصف الذي وصف به رسول اهلل  

كت م به لن تضلُّوا بعدي  عرب عنها يف حديث الثقلني بقوله: ) مها   ـ إينِّ تارٌك فيكم ما إن متسَّ أحد 

امء إىل األرض، وِعرتِت:أعظم  من اآلَخر َقا    أهل   كتاب اهلل، حْبٌل ممدوٌد من السَّ بيتي، ولن يتفرَّ

  (2)(حتى يِرَدا عيلَّ احلوَض، فانظروا كيف خَتل فوين فيهام

ـ وهو باتفاق األمة مجيعا من    وهو تعبري يف منتهى البالغة يدل عىل أن اإلمام احلسني

أوائل الذين ينطبق عليهم احلديث ـ جمتمع مع القرآن الكريم، ومتحد به، بحيث ال ينفك عنه؛  

سلوك قرآين، وأخالقه أخالق قرآنية، ومعارفه مستمدة من بحار القرآن الكريم التي  فسلوكه  

ال تنفذ، وهكذا ينطق كل يشء فيه بالقرآن الكريم؛ حتى استحق ذلك التعبري الذي وصف به 

 ، بكوهنم قرآنا ناطقا، أو قرآنيا عمليا واقعيا يراه الناس بأعينهم.  مجيع أئمة أهل البيت 

اإلمام منّا  )قال:  السجاد عن هذا املعنى، وفرس به معنى عصمة اإلمام؛ ف  وقد عرب اإلمام

فيعرف  اخللقة  ظاهر  يف  العصمة  وليست  معصوما،  إاّل  يكون  إاّل    ال  يكون  ال  فلذلك  هبا، 

يا (،  منصوصا  له:  اا  فقيل  رسول  فقال:  هللبن  املعصوم؟  معنى  فام  ا ) ،  بحبل  املعتصم  ،  هلل هو 

 
:    وانظر:  ؛  520/    1االحتجاج :  ،  6/    95/    2( الكايف :    (1)  /    2375/    5وج    1078/    380/    1صحيح البخاري 

 .81/   2172/  4صحيح مسلم : ، 6106

ريُّ يف 1027(، وأبو َيعىَل )11147( و)11119أمحد )رواه    (2)   (املعجم الكبري )(، والطرباين يف 1702) (الرشيعة)(، واآلج 

جري يف  1/536)  تاريخ(املعرفة وال) قال: )حسن غريب(والَفَسوي يف  و(،  3788(، أخرجه الرتمذي )2679( )3/66) (، والشَّ

 ، وغريهم كثري. (738)  (ترتيب األمايل)
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هو القرآن، ال يفرتقان إىل يوم القيامة، واإلمام هيدي إىل القرآن والقرآن هيدي إىل    هللوحبل ا

ْرآَن هَيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوم   ﴿عّز وجّل:   هللاإلمام، وذلك قول ا   (1)[(9]اإلرساء:  ﴾ إِنَّ َهَذا اْلق 

ـ أن نذكر بعض مظاهر عالقة ـ باختصار  اإلمام    بناء عىل هذا نحاول يف هذا املبحث 

خالل    احلسني  من  وذلك  للدين،  األصيلة  القيم  عىل  احلفاظ  يف  ودورها  الكريم،  بالقرآن 

 العنوانني التاليني: 

 وعالقته بالقرآن الكريم:   أ ـ اإلمام احلسني 

احلسني اإلمام  احلديث عن عالقة  الصعب  كلها    من  حياته  أن  ذلك  الكريم،  بالقرآن 

ال نستغرب وجود اإلشارات الكثرية إليه يف القرآن   يمكن أن توضع ضمن هذه العالقة، وهلذا

 الكريم، إما برصاحة ووضوح متفق عليه، أو بتلميح قريب خمتلف فيه. 

آية التطهري، كام قال   النفر الذين ذكروا يف  فمن املتفق عليه عند مجيع املسلمني أنه من 

ِريد  ا  تعاىل: ﴿ ْجَس    هللإِنَّاَم ي  م  الرِّ ْم َتْطِهرًيا    لأه لِي ْذِهَب َعنْك  َرك  َطهِّ ،  [33]األحزاب:    ﴾ اْلَبْيِت َوي 

وكيف ال يتفقون عىل ذلك، وقد ورد يف احلديث الصحيح املتفق عليه عند الفريقني ما يدل عىل 

الذين تنزلت فيهم تلك اآلية  علّيًا وحسنًا وحسينًا وفاطمة،  اعترب    النبّي  أن   هم املصاديق 

 الكريمة. 

النبي   )خرج  قالت:  عائشة  عن  احلديث  شعر    ففي  من  مرحل،  مرط  وعليه  غداة 

أسود، فجاء احلسن بن عيل فأدخله، ثم جاء احلسني فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها،  

ِريد  ا  ثم جاء عيل فأدخله، ثم قال: ﴿  ْجَس    هلل إِنَّاَم ي  م  الرِّ مْ   أهل لِي ْذِهَب َعنْك  َرك  َطهِّ َتْطِهرًيا   اْلَبْيِت َوي 

  (2)([ 33]األحزاب:   ﴾

، فلام    وعن شداد أيب عامر، قال: دخلت عىل واثلة بن األسقع، وعنده قوم، فذكروا عليا 

 
 . 194ص  25ج بحار األنوار:  (1) 

 (1883/ 4صحيح مسلم ) (2) 
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؟ قلت: بىل، قال: أتيت فاطمة ريض اهلل  قاموا قال يل: أال أخربك بام رأيت من رسول اهلل  

. فجلست أنتظره حتى جاء رسول  تعاىل عنها أسأهلا عن عيل، قالت: توجه إىل رسول اهلل  

ومعه عيل وحسن وحسني ريض اهلل تعاىل عنهم، آخذ كل واحد منهام بيده، حتى دخل   اهلل 

واحد منهام عىل فخذه،    فأدنى عليا وفاطمة، فأجلسهام بني يديه، وأجلس حسنا، وحسينا كل 

ِريد  ا  ثم لف عليهم ثوبه ـ أو قال: كساء ـ ثم تال هذه اآلية: ﴿  ْجَس    هلل إِنَّاَم ي  م  الرِّ لِي ْذِهَب َعنْك 

ْم َتْطِهرًيا    أهل  َرك  َطهِّ ، وقال: )اللهم هؤالء أهل بيتي، وأهل بيتي  [33]األحزاب:    ﴾اْلَبْيِت َوي 

  (1)(أحق

موّدة  فيها  أنه من الذين تشملهم آية املوّدة التي فرض اهلل تعاىل  ومن املتفق عليه كذلك  

ْف َحَسنًَة    ﴿، كام قال تعاىل:  البيت أهل ْرَبى َوَمْن َيْقرَتِ َة يِف اْلق  ْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ املََْودَّ ْل اَل َأْسَأل ك  ق 

ا إِنَّ  ْسنًا  يَها ح 
فِ َله   وٌر    هلل َنِزْد  وٌر َشك  [؛ فقد ذهب مجهور املسلمني إىل أّن 23:  ]الشورى  ﴾ َغف 

عيل وفاطمة وابنامها احلسن واحلسني، وأّن اقرتاف احلسنة إّنام هي يف موّدهتم    : املراد بالقربى هم

 وحمّبتهم. 

ْم    ﴿ )ملّا نزلت هذه اآلية    : ومن تلك الروايات ما حدث به ابن عباس قال  ْل اَل َأْسَأل ك  ق 

ا إِنَّ  ْسنًا  ح  يَها 
فِ َله   َنِزْد  َحَسنًَة  ْف  َيْقرَتِ َوَمْن  ْرَبى  اْلق  يِف  َة  املََْودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  وٌر    هلل َعَلْيِه  َشك  وٌر    ﴾ َغف 

: َمن قرابتك هؤالء الذين أوجبت علينا موّدهتم؟ قال  ،[ قالوا: يا رسول اهلل 23]الشورى:  

  (2)(ابنامها )عيل وفاطمة و

هبذه اآلية الكريمة عىل الذين سلبوهم ما أعطاهم    أئمة أهل البيت وهلذا نرى احتجاج  

قال يف بعض خطبه يف    اإلمام احلسناهلل من مرجعية وإمامة األمة، ومن األمثلة عىل ذلك أن  

 
اين يف الكبري  والطرب،  (7486، وأبو يعىل )12/72(، وابن أيب شيبة  195/  28أخرجه هبذه الصيغة وما يقارهبا: أمحد )   (1) 

 .. وغريهم كثري. 22/7خمترصا، والطربي يف تفسريه  8/187الكبري   تاريخ( والبخاري يف ال160/ )22

رواه أمحد والطرباين، ورجال أمحد فيهم  ): 103/  7(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد:  12259) 444/  11رواه الطرباين  (2) 

 ( ضعف، وبقية رجاله ثقاتقزعة بن سويد وثقه ابن معني وغريه وفيه 
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فقال    ، البيت الذين افرتض اهلل موّدهتم عىل كل مسلم  أهل مواجهة التحريف األموي: )وأنا من  

ْف َحَسنًَة َنِزْد َله  فِيَها   ﴿   : تبارك وتعاىل ْرَبى َوَمْن َيْقرَتِ َة يِف اْلق  ْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ املََْودَّ ْل اَل َأْسَأل ك  ق 

ْسنًا إِنَّ ا وٌر  هللح  وٌر َشك    (1) (البيت أهل فاقرتاف احلسنة موّدتنا  ، [23]الشورى:    ﴾َغف 

ة أهل السنة تؤيد ذلك، وتعتربه، وحتتج به عىل فضل أهل  بل نرى نصوصا كثرية من أئم

 :(2)ومكانتهم، ومنها ذانك البيتان املرويان عن الشافعي وقوله   البيت

 يا أهل بيِت رسوِل اهلل حّبكم   

 

 فرٌض من اهلل يف القرآن أنزلـه     

م    م  من عظيِم الـقدِر أّنك   كـفاك 

 

ْم ال صالة له     َمن مل يصلِّ عليك 

آية   الذين تشملهم  أنه من  املتفق عليه كذلك  تعاىل: ﴿  ومن  قوله  َفَمْن  املبأهلة، وهي 

َونِ  َونَِساَءَنا  ْم  َوَأْبنَاَءك  َأْبنَاَءَنا  َنْدع   َتَعاَلْوا  ْل  َفق  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ِمْن  يِه 
فِ َك  ْم  َحاجَّ َساَءك 

ْم ث مَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََت اَوَأنْ  َسك  َسنَا َوَأْنف   [ 61]آل عمران:   ﴾َعىَل اْلَكاِذبِنَي   هلل ف 

بسبب الروايات    اإلمام احلسنيبمن فيهم  البيت    أهلاّتفق املفرّسون أهّنا نزلت يف  فقد  

)َأْبنَاَءَنا( إشارة إىل احلَسنَني )عليهام الّسالم(، )َونَِساَءَنا( إشارة إىل    الواردة يف ذلك، والتي تعترب

َسنَا(    .(3) إىل عيل إشارة فاطمة )عليها الّسالم(، )َوَأْنف 

عليه   املتفق  آيات ومن  تشملهم  الذين  من  أنه  املفرسين  أكثر  قوله  األبرار  عند  وهي   ،

ب وَن مِ ﴿  :تعاىل َها َكاف وًرا ) إِنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ ب  هِبَا ِعَباد  ا5ْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاج  وهَنَا    هلل( َعْينًا َيرْشَ ر  َفجِّ ي 

 
 . 23/232: بحار األنوار (1) 

الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة، ابن حجر الزندقة، ابن حجر امليثمي، إعداد عبد الوهاب عبد اللطيف،    (2) 

 .88 ،القاهرة ه،  1385لطبعة الثانية، مكتبة القاهرة، ا

تفسري  ،  699/    2واملحدثني، وهو حمل اتفاق بينهم، ومن األمثلة عىل ذلك: تفسري الرازي  وقد ذكر ذلك كل املفرسين    (3) 

، 166/    2صحيح الرتمذي  ،  35/    1تفسري اجلاللني  ،  457/    1تفسري روح البيان  ،  49/    1تفسري الكشاف  ،  (76البيضاوي /  

، 201/  2مصابيح السنّة للبغوي ، 185/  1حنبل  مسند أمحد بن  ، صحيح مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة، 63/  7سنن البيهقي 

 . 193/  3سري أعالم النبالء 
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 ( )6َتْفِجرًيا  ْسَتطِرًيا  م  ه   رَشُّ َكاَن  َيْوًما  َوخَيَاف وَن  بِالنَّْذِر  ي وف وَن  بِِّه  7(  ح  َعىَل  الطََّعاَم  وَن  ْطِعم  َوي   )

ْم لَِوْجِه ا8ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا ) ك  وًرا )   هلل ( إِنَّاَم ن ْطِعم  ك  ْم َجَزاًء َواَل ش  ( إِنَّا َنَخاف   9اَل ن ِريد  ِمنْك 

( َقْمَطِريًرا  َعب وًسا  َيْوًما  نَا  َربِّ ا10ِمْن  م   َفَوَقاه  وًرا   هلل(  َورس   ًة  َنرْضَ ْم  اه  َوَلقَّ اْلَيْوِم  َذلَِك    ﴾رَشَّ 

 [ 11 ـ  5]اإلنسان:  

، فقد رووا أن سبب نزوهلا مرتبط باإلمام عيل  (1)ملفرّسين واملحّدثنيثر اوقد ذكر هذا أك 

اإلمام  أن  أنه ذكر    عطاء عن ابن عباسوفاطمة وابنيهام احلسن واحلسني )عليهام الّسالم(؛ فعن  

ثلثه،    عيل  الشعري وطحن  وقبض  أصبح،  حتى  ليلة  شعري  من  بيشء  نخال  يسقي  نفسه  أجر 

ليأكلوه، يقال له: اخلزيرة، فلام تم إنضاجه، أتى مسكني فأخرجوا إليه الطعام،  فجعلوا منه شيئا  

ثم عمل الثلث الثاين، فلام تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه، ثم عمل الثلث الباقي، فلام تم  

  (2)(إنضاجه أتى أسري من املرشكني فأطعموه، وطووا يومهم ذلك، فأنزلت فيه هذه اآلية 

النبوة، أما املختلف    اإلمام احلسنيهذه اآليات املتفق عىل نزوهلا يف حق  و وأهل بيت 

فيها، فكثرية جدا، وهي كلها تشري إىل أن احلركة احلسينية كانت مستمدة من القرآن الكريم،  

وأنه أول مصاديقها، وال جيادل يف ذلك إال من أرشب اهلوى األموي، وتأثر بتلك التحريفات  

 مل يكن خروجا رشعيا.   اإلمام احلسنيها، فتصور أن خروج التي أدخلو

اهلل   التي وصف هبا رسول  العظيمة  املناقب  بتلك  املصدقني  مام  اإل  أما غريهم من 

هد له هبا بسبب تطبيقه الدقيق ملا احلسني   ؛ فإنه يرى أن تلك املناقب مل تعط له باملجان، وإنام ش 

لف به من وظائف.   ك 

مام  يات الكريمة التي ال يمكن أن جيادل مؤمن يف انطباقها عىل اإلمن األمثلة عىل اآل

 
النيسابوري يف تفسري سورة هل    133أسباب النزول للواحدي /  ، 392/    8من األمثلة عىل ذلك: تفسري الفخر الرازي    (1) 

 . 502إمتاع األسامع للمقريزي / ، 227 / 2الرياض النرضة ، 93/  1ينابيع املودة ، الدر املنثور،  546/  6روح البيان ، أتى

أسباب نزول القرآن، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، النيسابوري، الشافعي، املحقق: عصام بن عبد    (2) 

 (.448)ص: ، م 1992 - هـ 1412 الثانية،: الطبعة الدمام، –املحسن احلميدان، دار اإلصالح  
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  ، ، وفضل القائمني عىل ذلك مر باملعروف والنهي عن املنكراأل: اآليات التي تدعو إىل احلسني 

﴿ تعاىل:  َوَينَْهوْ   كقوله  وِف  بِاملَْْعر  وَن  ر  َوَيْأم  اخْلرَْيِ  إِىَل  وَن  َيْدع  ٌة  أ مَّ ْم  ِمنْك  ْن  املْ نَْكِر  َوْلَتك  َعِن  َن 

ونَ  م  املْ ْفلِح   . من أوائل مصاديقها   اإلمام احلسنيف، [104]آل عمران:  ﴾ َوأ وَلئَِك ه 

وقد جاء التحذير بعدها عن التفرق واالختالف، ليدعو األمة للوقوف مع من يدعو  

﴿ تعاىل:  قال  للمنكر،  بالدعوة  خيالفه  من  وجه  ويف  اخلري،  َكالَّ   إىل  ون وا  َتك  ق وا  َواَل  َتَفرَّ ِذيَن 

م  اْلَبيِّنَات  َوأ وَلئَِك هَل ْم َعَذاٌب َعظِيٌم  وا ِمْن َبْعِد َما َجاَءه   [ 105]آل عمران:   ﴾ َواْخَتَلف 

والبينات التي تشري إليها اآلية الكريمة يمكن تطبيقها عىل تلك الوصايا النبوية يف حق  

، ذلك أهنا من املتفق عليه عند املسلمني مجيعا، ومن املتفق عليه    أئمة أهل البيتو  اإلمام احلسني

 ال ينطق عن اهلوى، وإنام قاهلا تنبيها ملا سيحصل يف املستقبل.   عندهم أيضا أن رسول اهلل 

تأمر باجلهاد وترّغب املؤمنني فيهومثل ذلك اآليات   ِذيَن  ﴿ مثل قوله تعاىل:    ، التي  َوالَّ

وا َوَج  وا يِف َسبِيِل اآَمن وا َوَهاَجر  ا هَل ْم َمْغِفَرٌة   هللاَهد  م  املْ ْؤِمن وَن َحقًّ وا أ وَلئَِك ه  ِذيَن آَوْوا َوَنرَص  َوالَّ

قام بكل هذه األمور أحسن قيام، وال جيادل يف    اإلمام احلسني، ف[ 74]األنفال:  ﴾ َوِرْزٌق َكِريمٌ 

 ، مقدما أغىل التضحيات.ذلك أحد، فقد آمن وهاجر وجاهد يف سبيل اهلل حتى مات شهيدا

تدعو إىل الرجوع هلل ورسوله وأويل األمر عند التنازع، كقوله    التي ومثل ذلك اآليات  

وا ا تعاىل: ﴿  يع 
ِذيَن آَمن وا َأطِ َا الَّ    هلل َياَأهيُّ

ٍ
ء ْم َفإِْن َتنَاَزْعت ْم يِف يَشْ وَل َوأ ويِل اأْلَْمِر ِمنْك  س  وا الرَّ يع 

َوَأطِ

دُّوه  إِىَل   ولِ   هلل اَفر  س  ْم  ، وقال: ﴿[ 59]النساء:    ﴾ َوالرَّ وِل َوإِىَل أ ويِل اأْلَْمِر ِمنْه  س  َوَلْو َردُّوه  إِىَل الرَّ

ا َفْضل   َوَلْواَل  ْم  ِمنْه  َيْسَتنْبِط وَنه   ِذيَن  الَّ َمه  
َقلِياًل   هلل َلَعلِ إاِلَّ  ْيَطاَن  الشَّ َبْعت م   اَلتَّ َوَرمْحَت ه   ْم    ﴾ َعَلْيك 

 [ 83]النساء:  

فيها   ذكر  التي  النصوص  وروجعت  احلني،  ذلك  يف  طبقت  لو  الكريمة  اآليات  فهذه 

اإلمام احلسني ، وبني دوره يف هذه الدين، وأنه إمام وسيد، ملا وقف الكثري مع   رسول اهلل  

 يزيد، أو اختاروا احلياد، وتركوا اإلمام احلسني . 
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اإلمام  مية وغريه من اهتام حركة  وهكذا لو طبقت يف كل العصور، ملا جترأ أمثال ابن تي 

 بكوهنا حركة ال خري فيها، وأهنا شق لوحدة األمة.  احلسني 

اآليات   ذلك  واملستبدين،  التي  ومثل  الظاملني  وجه  يف  والوقوف  اإلصالح  إىل  تدعو 

ِمْن َريبِّ َورَ   ﴿شعيب، :  كقوله تعاىل عىل لسان   َبيِّنٍَة  نْت  َعىَل  إِْن ك  َأَرَأْيت ْم  ِرْزًقا  َياَقْوِم  ِمنْه   َزَقنِي 

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعت  َوَما   ْم َعنْه  إِْن أ ِريد  إِالَّ اإْلِ ْم إِىَل َما َأهْنَاك  َتْوفِيِقي إاِلَّ  َحَسنًا َوَما أ ِريد  َأْن أ َخالَِفك 

ْلت  َوإَِلْيِه أ نِيب   هللبِا   [ 88]هود:    ﴾َعَلْيِه َتَوكَّ

، فحركته  مام احلسني  قاله شعيب ، فقد قاله بعده اإلفهذا القول الكريم وإن كان قد  

كلها حركة إصالحية مستمدة من هدي األنبياء ، وهلذا نجد من النصوص التي تقرأ عند زيارته  

وارث آدم، ونوح،  بكونه    اإلمام احلسني، حيث يوصف فيها  (1)[زيارة وارث ما يطلق عليه ]

، لرتبط حركته    ة الزهراء، وخدجية الكربىوفاطم  وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد، وعيل،

 بحركته، وثورته بثورهتم، وأخالقه بأخالقهم، وروحانيته بروحانيتهم. 

والذي   اهلل،  سبيل  يف  وجهادهم  واألولياء  األنبياء  حركات  فيها  الزائر  يستعيد  حيث 

اإل  احلسني  أحياه  اإلمام  خماطبا  فيها  الزائر  يقول  حيث  متثيل،  أحسن  ومثله  احل،  :  سني  مام 

السالم عليك يا    ، السالم عليك يا وارث نوح نبي اهلل  ،السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل )

اهلل إبراهيم خليل  اهلل   ، وارث  كليم  وارث موسى  يا  عليك  وارث    ،السالم  يا  عليك  السالم 

  السالم عليك يا وارث أمري املؤمنني ،السالم عليك يا وارث حممد حبيب اهلل  ،عيسى روح اهلل

السالم عليك يا بن  ، السالم عليك يا بن عيل املرتىض، السالم عليك يا بن حممد املصطفى  ،

 ( 2)  (بن خدجية الكربىافاطمة الزهراء السالم عليك يا 

 
مفاتيح اجلنان ويليه كتاب الباقيات الصاحلات، الشيخ عباس القمي، تعريب: السيد حممد رضا النوري النجفي، مكتبة    (1) 

 .  430ـ  422، 2004: الطبعة الكويت، –الفقيه 

 . 422:  املرجع السابق (2) 
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وهكذا نرى يف سائر الزيارات ربطه بالقرآن الكريم، حيث يذكر الزائرون أنه رشيك  

 .، لكونه الثقل الثاين الذي أوىص به رسول اهلل  (1) (القرآن: )السالم عليك يا رشيك القرآن

، ويقصدون بذلك  (2)  ويذكرون أنه سند القرآن: )كنت للرسول ولدًا، وللقرآن سندًا(

املعاين   يعيش  أن  يريد  ملن  تطبيقيا  نموذجا  لتكون  الواقع  أرض  ومثلها عىل  معانيه،  أحيا  أنه 

 القرآنية األصيلة من غري حتريف وال تبديل. 

، فحق التالوة  (3)(ويذكرون أنه التايل للكتاب حّق تالوته: )وتلْوَت الكتاب حّق تالوته 

 هو أن تفهم معانيه عىل الوجه الصحيح، وتطبق كام أمر اهلل، ال كام تراه األهواء. 

 والدعوة للقرآن الكريم:   ب ـ اإلمام احلسني 

آنية، ودعوته ـ مثل سائر  حركة قر   بناء عىل ما سبق، يمكن اعتبار حركة اإلمام احلسني

ـ دعوة قرآنية، الغرض منها مواجهة التحريف الذي أشار إليه رسول    أهل البيت أئمة  دعوات  

سيكون له دور حموري يف مواجهته؛ ففي احلديث املتفق عليه عند  اإلمام عيل ، وأخرب أن اهلل 

، فخرج علينا من   سعيد اخلدري قال: كنا جلوسا ننتظر رسول اهلل املسلمني مجيعا عن أيب  

بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه، فانقطعت نعله، فتخلف عليها عيل خيصفها، فمىض رسول  

هذا   اهلل   تأويل  عىل  يقاتل  من  منكم  )إن  فقال:  معه،  وقمنا  ينتظره،  قام  ثم  معه،  ومضينا 

تنزيله(، فاسترشفنا  قاتلت عىل  فقال: ال، ولكنه خاصف    ،القرآن، كام  أبو بكر وعمر،  وفينا 

   )(4 )النعل. يعني عليا، قال: فجئنا نبرشه، فلم يرفع رأسه، كأنه قد كان سمعه من رسول اهلل  

 
 ..91:  2اإلرشاد  (1) 

تعريب: السيد حممد صادق احلسيني، الدار االسالمية للطباعة  امللحمة احلسينية، الشهيد الشيخ مرتىض مطهري،  انظر :    (2) 

 . 21/  3 ،1992والتوزيع، الطبعة: الثانية  والنرش

 .. 111:  2اإلرشاد  (3) 

خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، النسائي، أمحد بن شعيب، حتقيق: حممد هادي أميني، مكتبة نينوى احلديثة، د.ت. (4) 

 ،(82و   33/    3وأمحد )  ،(2207)،  هـ1414صحيح ابن حبّان، حمّمد بن حبّان التميمّي، بريوت، مؤّسسة الرسالة،  ،  (29)ص  
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اإلمام احلسني  أبيه وأخيه، فكالمها راح حيذر من    وهكذا كانت حركة  امتدادا حلركة 

أو ترك مفرسيه احلقيقيني، والذهاب ألولئك أو تأويله عىل غري ما أنزل،    ،خمالفة القرآن الكريم

 املدعني الذين مكن هلم بنو أمية يف األرض، ليمألوا القرآن الكريم باألساطري اإلرسائيلية. 

موسى بن عقبة أنه قال:  وقد ورد يف الرواية ما يشري إىل هذا، بل يرصح به، فقد حدث  

، فلو قد أمرته يصعد املنرب وخيطب فإن رموا أبصارهم إىل احلسني  ن الناس قدإلقد قيل ملعاوية:  

فقال هلم معاوية: قد ظننا ذلك باحلسن، فلم يزل حتى عظم يف    ،فيه حرصا أو يف لسانه كاللة 

  ؛ أعني الناس وفضحنا، فلم يزالوا به حتى قال للحسني: يا أبا عبد اهلل لو صعدت املنرب فخطبت

فسمع رجال يقول: من هذا ،  ىل النبي  فصعد احلسني املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، وصىل ع

األقربون، وأهل    نحن حزب اهلل الغالبون، وعرتة رسول اهلل  فقال احلسني: )  ؟الذي خيطب

ثاين كتاب اهلل تبارك وتعاىل، الذي فيه    بيته الطّيبون، وأحد الثقلني الذين جعلنا رسول اهلل  

الباطل من بني يديه وال من خ يأتيه  ل علينا يف تفسريه، وال  تفصيل كل يشء، ال  لفه، واملعوَّ

اهلل ورسوله   بطاعة  كانت  إذ  مفروضة،  فإن طاعتنا  فأطيعونا  نّتبع حقائقه؛  بل  تأويله،  يبطئنا 

ْم   وَل َوأ ويِل اأْلَْمِر ِمنْك  س  وا الرَّ يع 
وا اهلل َوَأطِ يع 

ِذيَن آَمن وا َأطِ َا الَّ مقرونة، قال اهلل عز وجل: ﴿ َياَأهيُّ

وِل﴾ ]النساء:  َفإِْن َتنَ س  دُّوه  إىَِل اهلل َوالرَّ  َفر 
ٍ
ء وِل  59اَزْعت ْم يِف يَشْ س  [، وقال: ﴿َوَلْو َردُّوه  إِىَل الرَّ

َوَرمْحَت   ْم  َعَلْيك  اهلل  َفْضل   َوَلْواَل  ْم  ِمنْه  َيْسَتنْبِط وَنه   الَِّذيَن  َلَعلَِمه   ْم  ِمنْه  اأْلَْمِر  أ ويِل  َبْعت م   َوإِىَل  اَلتَّ ه  

ْيَطاَن إِالَّ َقلِياًل﴾ ]النساء:  ال [، وأحّذركم اإلصغاء إىل هتوف الشيطان بكم، فإنه لكم عدو 83شَّ

ْم َفَلامَّ مبني فتكونوا كأوليائه الذين قال هلم: ﴿ ﴿ م  اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َوإيِنِّ َجاٌر َلك  اَل َغالَِب َلك 

مْ َتَراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعىَل َعِقَبْيِه وَ  با   ،[48]األنفال:    ﴾ َقاَل إيِنِّ َبِريٌء ِمنْك  فتلقون للسيوف رَضَ

َمد حطام، وللسهام غرضا، ثم ال   )أي مرضوبًا(، وللرماح َوَردا )أي ما ترد عليه الرماح( وللع 

 
/   1)بريوت، الطبعة الثانية.  ،  م أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين، دار الكتاب العريبحلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعي 

 (، وقال: صحيح عىل رشط الشيخني. 123 -  122/ 3(، واحلاكم )67
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  (1) (يقبل من نفس إيامهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريا

أتباعه بذلك، وأن حركته وسلوكه ومواقفه كلها  يذكر كل حني    وكان اإلمام احلسني

مستمدة من القرآن الكريم، وقد كان من حديثه ألصحابه وأهل بيته ليلة العارش من املحّرم  

  (2) (قوله: )اللهم إيّن أمحدك عىل أن أكرمتنا بالنبّوة، وعّلمتنا القرآن وفقهتنا يف الدين

إليه، وتعلم علومه، وخيربهم عن األجور العظيمة  وكان يدعوهم إىل تالوته واالستامع 

من استمع حرفًا من كتاب اهلل من  التي أعدها اهلل تعاىل ملن فعل ذلك، ومن أقواله يف ذلك: ) 

ومن قرأ نظرًا من غري صالة كتب    ، ورفع له درجة  ،وحما عنه سّيئة   ،غري قراءة كتب اهلل له حسنة 

ومن تعّلم منه حرفًا ظاهرا كتب اهلل    ، ورفع له درجة  ،وحما عنه سّيئة   ،اهلل له بكّل حرف حسنة

ولكن   ، بكّل آية  : ال أقول   :قال   ، ورفع له عرش درجات  ، وحما عنه عرش سيئات  ، له عرش حسنات

ومن قرأ حرفًا وهو جالس يف صالة كتب اهلل له به َخسني    : قال  ،بكّل حرف باء أو تاء أو شبههام

ومن قرأ حرفًا وهو قائم يف صالته كتب   ،َخسني درجةورفع له   ،وحما عنه َخسني سيئة  ،حسنة 

ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة    ، ورفع له مائة درجة  ،وحما عنه مائة سّيئة   ،اهلل له مائة حسنة 

  (3)(ختمه كّله)  :قال  ؟جعلت فداك ختمه كّله : : قلتالراوي قال   (مؤّخرة أو معجلة 

لو القرآن يف صالته قائاًم إالّ وله بكّل  ما من عبد من شيعتنا يتويف حديث آخر، قال: ) 

بكّل حرف َخسون حسنة  ، حرف مائة حسنة وله  إالّ  قرأ يف صالته جالسًا  وال يف غري    ، وال 

، ويف هذا احلديث إشارة إىل أن الشيعي الصادق  (4)(ته إالّ وله بكّل حرف عرش حسنات صال

املرتبط بالقرآن الكريم، ذلك أنه ال يصح هو ذلك    يف والئه لإلمام احلسني ، وألئمة أهل البيت 

 أن يأخذ بنصف الوصية، ويرتك نصفها الثاين. 

 
 .45حديث  144:  18، وسائل الشيعة 299االحتجاج:  (1) 
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اهلل   رسول  عن  روى  عنه:    وقد  احلديث  ففي  الكريم،  القرآن  ختم  يا  )  : قيلفضل 

 ؟وما احلال املرحتل   ،يا رسول اهلل )  :قيل  ،احلال املرحتل  :قال  ؟، أّي الرجل خري  رسول اهلل

  (1)(خيتمه فله عند اهلل دعوة مستجابةم الذي يقرأ القرآن والفاتح اخلات ) : قال

وكان يرضب هلم املثل العميل عن نفسه؛ فقد كان من التالني للقرآن الكريم حق التالوة،  

وقد روي أنه يف ليلة العارش من املحّرم قال ألخيه العّباس بن عيّل عليهام السالم بعد أن أتاه بام 

رجع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤّخرهم إىل غدوة وتدفعهم عند عرض عليه عمر بن سعد: )ا

العشّية، لعّلنا نصيّل لرّبنا الليلة، وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أيّن قد كنت أحّب الصالة له،  

 (2)(وتالوة كتابه، وكثرة الدعاء واالستغفار

حركاته كان يستشهد  وقد روى املؤرخون كثرة استشهاداته بالقرآن الكريم، وأنه يف كل  

، ومن األمثلة عىل ذلك إجابته ملروان بن احلكم عندما طلب منه أن يبايع يزيدا،  (3) به، ويتمثله

قال:   ثّم  احلسني،  كالم  من  مروان  غضب  يزيد،  معايب  عن  اإلمام  له  كشف  ال  )وملا  واهلل 

شحناء، وأرشبتم بغض آل بني  تفارقني حّتى تبايع ليزيد صاغرًا، فإّنكم آل أيب تراب قد ملئتم 

سفيان، وحقيق عليهم أن يبغضوكم(، فقال احلسني: )إليك عنّي فإّنك رجس، وإيّن من أهل  

فينا ﴿ أنزل اهلل  الطهارة، وقد  ابيت  ِريد   ي  ْجَس    هللإِنَّاَم  الرِّ م   َعنْك  ْم    أهللِي ْذِهَب  َرك  َطهِّ َوي  اْلَبْيِت 

  (4)(ان رأسه ومل ينطق، فنكس مرو[ 33]األحزاب:   ﴾ َتْطِهرًيا

ومنها ما روي أّنه أقبل رجل من عسكر عمر بن سعد، يقال له حممد بن األشعث بن  

ليست لغريك؟ فَتال   يا حسني بن فاطمة، أّي حرمة لك من رسول اهلل  الكندّي، فقال:  قيس 

َوآَل عِ   هلل إِنَّ اهذه اآلية: ﴿   احلسني  إِْبَراِهيَم  َون وًحا َوآَل  آَدَم  اْلَعاملَنَِي )اْصَطَفى  (  33ْمَراَن َعىَل 
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َها ِمْن َبْعٍض َوا ًة َبْعض  يَّ رِّ ، ثّم قال: )واهلل إّن حممدًا ملن [34،  33]آل عمران:    ﴾َسِميٌع َعلِيمٌ  هلل ذ 

 ) (1 ) ، وإّن العرتة اهلادية ملن آل حممد آل إبراهيم 

عندما هدد بالقتل،    يل عاإلمام  بكى مثلام فعل أبوه    وهكذا رووا أنه عندما زار قرب جده  

 ﴿ تعاىل:  قوله  يتلو  يِبَ  وأخذ  ت ْشِمْت  َفاَل  َيْقت ل وَننِي  َوَكاد وا  ويِن  اْسَتْضَعف  اْلَقْوَم  إِنَّ  أ مَّ  اْبَن  َقاَل 

َعْلنِي َمَع اْلَقْوِم الظَّاملنَِِي   [ 150]األعراف:   ﴾ اأْلَْعَداَء َواَل جَتْ

املن  املدينة  من  عند خروجه  أنه  رووا  تعاىل: ﴿وهكذا  قوله  قرأ  َخائًِفا  ورة  ِمنَْها  َفَخَرَج 

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملنِِيَ  قَّب  َقاَل َربِّ َنجِّ  [ 21]القصص:   ﴾َيرَتَ

َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء  وملّا دخل مّكة قرأ قوله تعاىل: ﴿ َوملََّا َتَوجَّ

بِيلِ     [ 22]القصص:    ﴾السَّ

حركة مستمدة من    ويف هذا كله إشارة إىل ما ذكرناه سابقا من كون حركة اإلمام احلسني 

 منهج األنبياء ، وأهنا استمرار هلدهيم، فاإلمامة امتداد للنبوة، ومتثيل صادق هلا. 

و ك    ويف الثعلبّية يف طريقه إىل الكوفة، أتاه رجل، وسأله عن قوله تعاىل: ﴿  لَّ  َيْوَم َنْدع 

، فقال له اإلمام احلسني : )إمام دعا إىل هدى فأجابوا إليه،  [71]اإلرساء:    ﴾ أ َناٍس بِإَِماِمِهْم  

َفِريٌق    وإمام دعا إىل ضاللة فأجابوا إليها، هؤالء يف اجلنّة وهؤالء يف النار، وهو قوله تعاىل: ﴿ 

ِعريِ   [  7]الشورى:    ﴾يِف اجْلَنَِّة َوَفِريٌق يِف السَّ

عرتضه عمرو بن سعيد أمري احلجاز لريده ويمنعه من املسري اىل العراق خاطبه  وعندما ا

تعاىل: ﴿ َتْعَمل ونَ   بقوله  مِمَّا  َبِريٌء  َوَأَنا  َأْعَمل   مِمَّا  َبِريئ وَن  َأْنت ْم  ْم  َعَمل ك  ْم  َوَلك  َعَميِل  يِل  ْل    ﴾ َفق 

 [ 41]يونس:  

ْم َمْن َقىَض َنْحَبه   تعاىل: ﴿وكان إذا سمع بشهادة أحد أصحابه أو ودعه قرأ قوله   َفِمنْه 

وا َتْبِدياًل  ل  ْم َمْن َينَْتظِر  َوَما َبدَّ  [  23]األحزاب:   ﴾َوِمنْه 
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أنه قرأها عندما جاءه خرب شهادة قيس بن مسّهر الصيداوّي، يف   فقد روى املؤرخون 

، وامجع بيننا وبينهم  طريقه إىل الكوفة، يف عذيب اجلهانات، ثم قال: )اللهّم اجعل لنا وهلم اجلنّة

  (1)(يف مستقّر من رمحتك ورغائب مذخور ثوابك

إليه احلسني به رمق، مشى  ومعه حبيب بن    وملّا وقع مسلم بن عوسجة رصيعًا وكان 

  (2)مظاهر، فقال له احلسني : )رمحك اهلل يا مسلم(، ثم تال اآلية الكريمة

 لعبيداهلل بن احلّر اجلعفي، فدعاه اىل  رأى فسطاطًا مرضوباً   (3)وملا انتهى إىل قرص مقاتل

ًدا  نرصته لكنّه امتنع، فقال اإلمام احلسني : ﴿  تَِّخَذ املْ ِضلِّنَي َعض  نْت  م   [51]الكهف:    ﴾َوَما ك 

وعندما طلب منه قيس بن األشعث أن ينزل عىل حكم يزيد، قال له احلسني: )عباد اهلل  

ْم ِمنْ  ﴿ ْذت  بَِريبِّ َوَربِّك  َساِب إِينِّ ع  ْؤِمن  بَِيْوِم احْلِ ٍ اَل ي  َتَكربِّ لِّ م   [ 27]غافر:  ﴾ ك 

اْصَطَفى آَدَم َون وًحا َوآَل    هللإِنَّ ا  وعندما رأى ابنه عيل األكرب يقاتل، قرأ قوله تعاىل: ﴿ 

َها ِمْن َبْعٍض َوا33إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعىَل اْلَعاملنََِي )  ًة َبْعض  يَّ رِّ ]آل عمران:    ﴾َسِميٌع َعلِيمٌ  هلل( ذ 

33  ،34 ] 

)أهّيا   بأعىل صوته:  فركبها، ونادى  براحلته  دعا  معسكره،  اجليش من  اقرتب  وعندما 

وال  قويل  اسمعوا  فإن الناس  إليكم،  أعذر  وحّتى  عيّل  لكم  حيّق  بام  أعظكم  حّتى  تعجلوا   

ْلت    هللَفَعىَل ا أعطيتموين النصف كنتم بذلك أسعد، وإن مل تعطوين النصف من أنفسكم ﴿ َتَوكَّ

وا إِيَلَّ  ًة ث مَّ اْقض  مَّ ْم غ  ْم َعَلْيك  ك  ْن َأْمر  ْم ث مَّ اَل َيك  َكاَءك  َ ْم َورش  وا َأْمَرك  وِن  َفَأمْجِع  نْظِر  ]يونس:    ﴾  َواَل ت 

نَي    هلل إِنَّ َولِيَِّي ا، ثّم قرأ قوله تعاىل: ﴿[71 احِلِ َو َيَتَوىلَّ الصَّ َتاَب َوه 
َل اْلكِ ]األعراف:    ﴾ الَِّذي َنزَّ

196 ])(4)  
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وهكذا تعلم أصحابه منه الرجوع الدائم للقرآن الكريم، وكيف ال يفعلون ذلك، وهم  

القرآن   يدي يف صحبة  قام بني  الشبامي  أسعد  بن  أّن حنظلة  األمثلة عىل ذلك  الناطق، ومن 

ْم ِمْثَل َيْوِم اأْلَْحَزاِب ) اإلمام احلسني ، ونادى بأعىل صوته: يا قوم ﴿ ( ِمْثَل  30إيِنِّ َأَخاف  َعَليْك 

وَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما ا ِريد    هلل َدْأِب َقْوِم ن وٍح َوَعاٍد َوَثم  ( َوَياَقْوِم إِينِّ َأَخاف   31 ظ ْلاًم لِْلِعَباِد ) ي 

ْم َيْوَم التَّنَاِد )  ْم ِمَن ا32َعَلْيك  ْدبِِريَن َما َلك  َولُّوَن م  ْضلِِل ا هلل( َيْوَم ت  َفاَم َله  ِمْن  هللِمْن َعاِصٍم َوَمْن ي 

 ( َوَقْد َخاَب َمِن َفي ْسِحَتك  يا قوم ال تقتلوا حسينًا ﴿  ،[33  ـ  30]غافر:    ﴾ (  33َهاٍد  بَِعَذاٍب  ْم 

، فقال احلسني: )يا ابن أسعد رمحك اهلل، إهّنم قد استوجبوا العذاب حيث  [ 61]طه:    ﴾اْفرَتَى

 ( 1)(رّدوا عليك ما دعوهتم إليه من احلّق 

من العودة للقرآن الكريم، واعتباره املركز واملرجع والثقل    وما دعا إليه اإلمام احلسني 

د الذي  هو  البيتاألكرب  أهل  أئمة  مجيع  إليه  التي    عا  التحريفات  تلك  مواجهة  يف  وذلك   ،

بل حتى   يقدمون األخبار والروايات،  املدارس اإلسالمية؛ فجعلتهم  الكثري من  حصلت يف 

 القياس عىل ما رصح به القرآن الكريم. 

عىل رضورة عرض الروايات الواردة عنهم عىل القرآن    وهلذا نجد اتفاق أئمة أهل البيت

الكريم، ذلك أنه يستحيل أن يروى عنهم ما هو خالف القرآن الكريم، بل إهنم يروون ذلك 

أنه خطب الناس بمنى، فقال: )أهّيا الناس، ما جاءكم عنّي    ، فقد رووا عنه  عن رسول اهلل  

 ( 2) (الف كتاب اهلل فلم أقلهيوافق كتاب اهلل فأنا قلته، وما جاءكم عنّي خي

الصادق اإلمام  فهو    وقال  القرآن  احلديث  من  يوافق  مل  )ما  متعددة:  أحاديث  يف 

 
 وغريها من املراجع. ، 26 ص،  نام البن « االحزان »مثريو

،  1يران، أنوار اهلدى، ط  إ،  اللهوف يف قتىل الطفوف، ابن طاووس، عيل بن موسى، قم ،  240:    6الطربي    تاريخا نظر :    (1) 

 . 65 ، صهـ 1417

 . 5ح 69: 1الكايف  (2) 



121 

 

  (1)(زخرف

وبناء عىل هذا نص أئمة الشيعة ـ عىل خالف غريهم من املدارس اإلسالمية ـ عىل اعتبار  

يف كتابه ]تصحيح   القرآن الكريم معيارا يف قبول األحاديث ورفضها، وقد قال الشيخ املفيد 

صحيح  يف  يتقاىض  وإليه  والروايات،  األحاديث  عىل  م  مقدَّ تعاىل  اهلل  )وكتاب  االعتقاد[: 

  (2)(األخبار وسقيمها، فام قىض به فهو احلّق دون سواه 

وهلذا أيضا نجد الروايات الكثرية عنهم خترب بام يف القرآن الكريم من حقائق يمكنها أن   

وتف  احلاجات،  أو  تغطي مجيع  القياس  إىل  له  املتدبرون  حيتاج  ال  بحيث  النوازل،  مجيع  تي يف 

 االستحسان أو غريها من املصادر التي خيتلط فيها احلق بالباطل والرشيعة باهلوى. 

: )عليكم بكتاب اهلل فإنه احلبل املتني، والنور    اإلمام عيل ومن األمثلة عىل ذلك قول  

والعصمة للمتمسك، والنجاة للمتعلق، ال يعوج فيقام،  املبني، والشفاء النافع، والري الناقع،  

 ( 3) (وال يزيغ فيستعتب

بن احلسني بقوله: )لو مات من   اإلمام عيل أما عالقتهم الروحية بالقرآن؛ فقد عرب عنها 

  (4)(بني املرشق واملغرب ملا استوحشت، بعد أن يكون القرآن معي

املذهب   مؤسس  ـ  أنس  بن  مالك  الصادق ووصف  لإلمام  ـ صحبته  فقال:    املالكي   ،

إليه زمانا فام كنت أراه إال عىل إحدى ثالث خصال: إما مصليا،   )جعفر بن حممد، اختلفت 

 ( 5) (وإما صائام، وإما يقرأ القرآن
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، فقال: )ما رأيت أحدا أشد خوفا من اهلل عىل نفسه من  الكاظم  ووصف آخر اإلمام  

منه، وكانت قراءته للقرآن حزنا، فإذا قرأ فكأنه خياطب    موسى بن جعفر ، وال أرجى للناس

 ( 1) (إنسانا 

سئل عن يشء إال علمه، وال رأيت    ، فقال: )ما رأيت الرضا   الرضا اإلمام  ووصف آخر  

أعلم منه بام كان يف الزمان إىل وقته وعرصه، وكان املأمون يمتحنه بالسؤال عن كل يشء فيجيب  

يقول:    تزاعات من القرآن املجيد، وكان خيتمه يف كل ثالث، وكانعنه، وكان جوابه كله ومتثله ان

)لو أين أردت أن أختمه يف أقرب من ثالث خلتمت، ولكنني ما مررت بآية قط إال فكرت فيها، 

 ( 2)(ويف أي يشء انزلت ويف أي وقت، فلذلك رصت أختمه يف كل ثالث 

ن عدم افرتاق العرتة عن  م   هذه بعض النامذج املصدقة ملا ورد يف حديث رسول اهلل  

واملجاهدة يف  والداعية له،  القرآن الكريم، وكيف تفرتق عنه، وهي املمثلة له، واملحافظة عليه،  

 سبيله. 

 والدعاء الرسايل:   اإلمام احلسني ـ    3

ـ    ـ كام استعملها مجيع أئمة أهل البيت  من أهم الوسائل التي استعملها اإلمام احلسني

دورهم   يمكن ألداء  ما  عليه  الطارئة  التحريفات  ومواجهة  وقيمه،  الدين  حفظ  يف  الرسايل 

تسميته ]الدعاء الرسايل[، وهو ذلك الدعاء الذي حيمل كل القيم اإليامنية والروحية والرتبوية  

 والسياسية وغريها. 

وهو ناتج عن تفاعلهم التام مع القرآن الكريم الذي استخدم هذا األسلوب يف عرض  

إليامنية، ويف عرض أنواع السلوك الروحي واألخالقي، ويف بيان مواقف املؤمنني من احلقائق ا

 
 .2/606، والكايف 3 :دعوات الراوندي (1) 

إيران، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء  ،  عالم الورى بأعالم اهلدى، الطربيس، الفضل بن احلسن، قم إ  (2) 

 . 327، هـ. 1417، 1الرتاث، ط 
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 أعدائهم ومواليهم أثناء مسريهتم الدعوية. 

يف هذا املجال ـ وبنفس األغراض واألساليب القرآنية ـ    وقد روي عن اإلمام احلسني 

ة احلسينية[، عىل غرار  الكثري من األدعية، والتي حاول البعض مجعها يف كتاب بعنوان ]الصحيف

 ، والتي مجعت يف ]الصحيفة السجادية[   األدعية واملناجيات التي قاهلا اإلمام السجاد

مهمة جدا يف الرتبية    وعند التأمل يف تلك األدعية نرى أهنا مجيعا تشتمل عىل ثالثة أركان

الرتبية،    الروحية، أنواع  من  يف  ،نحاول رشحها وغريها  عنها  النامذج  بعض  العناوين   وذكر 

 التالية: 

 : الثناء عىل اهلل أ ـ  

ونجده يف مقدمة األدعية عادة، وهي متتلئ بكل صيغ تنزيه اهلل، والثناء عليه بام هو أهله،  

وكل كلامهتا ومعانيها مستمدة من بحر القرآن الكريم، وهي حقائق كاملة جمردة ليس فيها ذلك 

ذ  والتجسيم، وال  التشبيه  أهل  فيه  الذي وقع  من اللغو  الكثري  فيه  الذي وقعت  التكلف  لك 

 املدارس الكالمية. 

وهي تشبه بذلك ما ورد يف األدعية القرآنية من البدء بحمد اهلل والثناء عليه قبل الرشوع  

نَا يف طلب احلاجات، كام قال   ْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر َربَّ نَا َما َخَلْقَت َهذا َباطاًِل س  تعاىل: ﴿َربَّ

نَادِ إِنََّك  نَاِدًيا ي  نَا َسِمْعنَا م  نَا إِنَّ بَّ ي لإِِلياَمِن َأْن  َمن ت ْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَته  َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأنَصاٍر رَّ

نَا   ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ ن وَبنَا َوَكفِّ نَا َفاْغِفْر َلنَا ذ  ْم َفآَمنَّا َربَّ نَا آِمن وْا بَِربِّك  نَا َوآتِنَا َما َوَعدتَّ َمَع األْبَراِر َربَّ

ْلِف  املِْيَعاَد﴾ ]آل عمران   ِْزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ خت  لَِك َوالَ خت  س   [ 194- 191 -َعىَل ر 

قاهلا  التي  يف آخر حلظات    ومن األمثلة عىل ذلك دعاؤه يوم الطف، وهو من األدعية 

تعاىل:    يف  قال املقدسة، حيث    حياته الدعاء مثنيا عىل اهلل  املكان، عظيم    يل)اللهم متعا مقدمة 

اجلربوت، شديد املحال، غني عن اخلالئق، عريض الكربياء، قادر عىل ما تشاء، قريب الرمحة،  

قريب إذا دعيت، حميط بام خلقت، قابل التوبة ملن ،  صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البالء
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  (1) ( ، ومدرك ما طلبت وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرتتاب إليك، قادر عىل ما أردت 

ويا ملجأ    ، اللهم إين اسألك يا مدرك اهلاربني)  عند املهامت: يف الدعاء    ومن أمثلتها قوله 

اللهم إين أسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرمحة من  اخلائفني ويا غياث املستغيثني، 

املبارك ﴿   القّدوس  املطهر  الطاهر  الكبري االكرب  العظيم األعظم  َأنَّاَم يِف  كتابك وباسمك  َوَلْو 

ه  ِمْن َبْعِدِه   دُّ ٍر َما َنِفَدْت َكلاَِمت  ااأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلبَْحر  َيم  َعِزيٌز    هللإِنَّ ا  هللَسْبَعة  َأْبح 

  ، يا هو   ،يا مواله يا غاية رغبتاه يا اهلل )عرش مرات( يا رباه )عرش مرات([ 27]لقامن:    ﴾َحكِيمٌ 

فضال واالنعام،  وال كيف هو إال هو، يا ذا اجلالل واالكرام واإل  ،يا من ال يعلم ما هو إال هو

وامللكوت، يا ذا العز والكربياء والعظمة واجلربوت، يا حيُّ ال يموت، يا من عال  يا ذا امللك  

ِِص فسرت، يا من بطن فخرب، يا من ال حييط   فقهر، يا من ملك فقدر، يا من عبد فشكر، يا من ع 

ر القدر، يا حمِص قطر املطر، يا دائم الثبات، يا خمرج النبات، ي ا  به الفكر، يا رازق البرش، يا مقدِّ

قايض احلاجات، يا منجح الطلبات، يا جاعل الربكات، يا حميي األموات، يا رفيع الدرجات،  

كلِّ   يا صاحب  السموات،  نور  يا  الكربات،  كاشف  يا  العثرات،  مقيل  يا  العربات،  راحم  يا 

يا راحم الشيخ الكبري،   يا مؤنس كلِّ وحيد، يا ملجأ كل طريد،  يا شاهدًا ال يغيب،  غريب، 

يا من ال حيتاج إىل  ياعصمة اخل العاين األسري،  يا فاكَّ  الفقري،  البائس  يا مغني  املستجري،  ائف 

التفسري، يا من هو بكل يشء خبري، يامن هو عىل كل يشء قدير، يا عايل املكان، يا شديد األركان 

  يا من ليس له ترمجان، يا نعم املستعان، يا قديم االحسان، يا من هو كل يوم يف شأن، يا من ال 

خيلو منه مكان، يا أجود األجودين، يا أكرم األكرمني، يا أسمع السامعني، يا أبرص الناظرين،  

يا أرسع احلاسبني، يا ويلَّ املؤمنني، يا يد الواثقني، يا ظهر الالجني، يا غياث املستغيثني، يا جار 

تق الرقاب، يا منيشء  املستجريين، يا رب األرباب، يا مسبَِّب األسباب، يا مفتِّح األبواب، يا مع

 
ملقّرم،  مقتل احلسني عليه السالم، السيّد عبد الرّزاق املوسوّي ا،  827مصباح املتهجد:    ، 843، ص  101بحاراألنوار، ج    (1) 

 .357 ،قم، مكتبة الرشيف الريّض 
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السحاب، يا وهاب يا تواب، يا من حيث ما دعي أجاب، يا فالق اإلصباح، يا باعث األرواح،  

يا من بيده كل مفتاح، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا باريء النسم، يا جامع األمم، يا ذا اجلود  

من ال عزَّ له، يا حرز َمن ال حرز له،    والكرم، يا عامد َمن ال عامد له، يا سند من ال سند له، يا عزَّ 

يا غياث من ال غياث له، يا حسن البالء، يا جزيل العطاء، يا مجيل الثناء، يا حلياًم ال يعجل، يا  

ِت يف شدِت، يا   علياًم ال جيهل، يا جوادًا ال يبخل، يا قريبًا ال يغفل، يا صاحبي يف وحدِت، يا عدَّ

األقارب ويسلمني كل صاحب، يا رجائي يف املضيق يا    كهفي حني تعييني املذاهب وختذلني

ركني الوثيق، يا إهلي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، أكفني ما ال أطيق وفكني  

دنياي وآخرِت   أمر  أمهني وما ال هيمني من  ما  القريب، واكفني  إىل فرجك  الضيق  َحَلق  من 

  (1)(برمحتك يا أرحم الرامحني 

: )اللهم منك البداء  ، والذي سبق ذكره، والذي يقول فيهثلتها دعاؤه يف القنوتومن أم

نت، جعلت قلوب أوليائك  أوأنت اهلل الذي ال إله إال   ،ة، ولك احلول، ولك القوةئولك املشي

  (2) .(.مسكنًا ملشيتك وممكنًا إلرادتك، وجعلت عقوهلم مناصب أوامرك ونواهيك

هبا هذا القسم عادة ذلك الكم الكبري من احلقائق واملعارف  من أهم املزايا التي حيفل  

بالقضايا املختلفة، وخاصة اإليامنية منها، ولذلك كان فهم تلك األدعية أو رشحها  املرتبطة 

هم مصاديق   يقتيض معارف خمتلفة، ويستدعي إملاما بعلوم كثرية، وهو يدل عىل أن أهل البيت

شهد عليه يف  أين اشهد يف مماِت عىل ما  إفلتي يقول فيها الزائر: )ما ورد يف تلك الزيارة املباركة، ا

ن أ ن حممدا عبدك ورسولك، وأنت وحدك ال رشيك لك، و أإال  إله    نك انت اهلل ال أحياِت  

عالمك أنصارك وحججك عىل خلقك، وخلفاؤك يف عبادك، وأولياؤك وأبيته    أهلمن    ئمةاأل

 
 . 41ص  ،1958سنه  ،طبعه مريزا حممد، احلسني بن عيل بن ايب طالب  ة، الصحيفه احلسيني (1) 
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  (1) (وترامجة وحيكيف بالدك، وخزان علمك، وحفظة رسك، 

وهيـ  مثل القرآن الكريمـ  يمكن أن يفهمها العامة البسطاء بحسب معارفهم املحدودة،  

بحوثا   تستدعي  جدا  عميقة  أهنا  واملتخصصون  الباحثون  فيه  يشعر  الذي  الوقت  نفس  يف 

 مفصلة، وتدبرا طويال، وتأمال واعيا.

رتبطة  من املعارف امل وقد ذكرنا يف الفصل السابق بعض األمثلة عىل ذلك، ومنها ما ذكره  

يا إهلي بحقيقة إيامين، وعقد عزمات    )وأنا اشهدك ، وذلك عندما قال يف الدعاء:  بخلق اإلنسان

برصي،   نور  جماري  وعالئق  ضمريي،  مكنون  وباطن  توحيدي،  رصيح  وخالص  يقيني، 

جبيني،   عرنيني   نفيس، وخذاريف   مسارب   وخرقوأسارير صفحة   ، ومسارب صامخمارن 

فمي وفكي،    سمعي، وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي، وحركات لفظ لساين، ومغرز حنك 

ومحالة أم رأيس، ومجل    ومرشيب،  مطعمي   عنقي، ومساغ  ومنابت أرضايس، وبلوغ حبائل بارع

وني صدري،  تامور  عليه  اشتمل  وما  وتيني،  حبل  حوايش  محائل  وأفالذ  قلبي،  حجاب  اط 

حوته رشاسيف  وما  عواميل،    كبدي،  وقبض  أناميل،  وأطراف  مفاصيل،  وحقاق  أضالعي، 

ودمي وشعري، وبرشي وعصبي، وقصبي وعظامي، وخمي وعروقي، ومجيع جوارحي، وما 

ذلك أيام رضاعي، وما أقلت األرض مني، ونومي ويقظتي، وسكوين وحركتي،    انتسج عىل 

  (2) عي وسجودي( وحركات ركو

تتعلق   خمتلفة،  جماالت  ويف  جدا،  كثرية  مضامني  حتمل  الكلامت  هذه  من  كلمة  فكل 

بالعبودية،   له  والشهادة  هلل،  املطلق  التسليم  بيان  هو  األكرب  هدفها  كان  وإن  مجيعا،  بالعلوم 

 والشكر له عىل النعمة. 

بعناية اهلل بعبادة ورمحته هبم، كام تشري  فتلك التفاصيل تشري إىل احلقائق اإليامنية املرتبطة  

 
 . 214/  85 بحار األنوار، 48: السابقاملرجع (1) 

 .253 ص، البلداألمني (2) 
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إىل علم اهلل بتفاصيل كل يشء، وقدرته عىل كل يشء، وإحاطته بكل يشء.. وتربهن عىل ذلك 

من خالل تلك التفاصيل، حيث أنه يمكننا أن نضع من خالهلا املقدمات التي توصل إىل تلك 

 النتائج العقدية. 

ما ذكره اإلمام احلسني ، وملاذا اختار تلك  وهي تدعو كذلك إىل البحث العلمي يف كل  

العلمية   املضامني  ذات  اجلميلة  البالغية  الصور  بتلك  عنها  تعبريه  وما رس  غريه،  دون  النعم 

 الدقيقة؟ 

وهي مجيعا تشري إىل ذلك التأثر باألسلوب القرآين يف عرض احلقائق، والذي متتزج فيه  

املتوجه إليه بالدعاء هو عامل الغيب والشهادة،  حقائق عامل الغيب، بحقائق عامل الشهادة، ألن  

 ومالك الغيب والشهادة. 

 : االفتقار واالضطرار ب ـ  

وهو من آداب الدعاء الكربى، ذلك أنه بقدر ما تتمثل عبودية الداعي إىل اهلل، وشعوره  

قربه من اهلل األمثلة عليه قول  تعاىل  بفقره واضطراره، يكون  تلبى حاجته، من  قربه  ، وبقدر 

أدعوك حمتاجا، وأرغب إليك فقريا، وأفزع يف دعاء الطف بعد الثناء عىل اهلل: )   إلمام احلسني ا

  (1)(إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأستعني بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا 

إِيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقريٌ   وهو يذكرنا بقول موسى : ﴿  َأْنَزْلَت  َا 
ملِ ،  [24]القصص:    ﴾ َربِّ إِينِّ 

عىل اهلل تعاىل، ثم رتب عىل ثنائه بيان فقره وحاجته، ومها   فهذا املقطع القصري أثنى فيه موسى

 كافيان يف الطلب. 

نْت  ِمَن الظَّاملنَِِي  إله    اَل ومثل ذلك قول يونس : ﴿ ْبَحاَنَك إِينِّ ك  ]األنبياء:    ﴾ إِالَّ َأْنَت س 

ذكر فيه فقره وحاجته واضطراره، وقد  ، والذي نزه اهلل تعاىل فيه، يف نفس الوقت الذي  [87

أخرب اهلل تعاىل أنه استجاب له، وأنه يستجيب لكل من يقول ذلك، ويتحقق بمعناه، كام قال  
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ْينَاه  ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ن نِْجي املْ ْؤِمننِيَ  تعاىل: ﴿  [ 88]األنبياء:   ﴾َفاْسَتَجْبنَا َله  َوَنجَّ

عب حيب  تعاىل  اهلل  أن  هو  ذلك  وحاجتهم،  ورس  فقرهم  يبدون  الذين  املتواضعني  اده 

وَء    ويمدون أيدهيم هبا إىل اهلل، كام قال تعاىل: ﴿  َوَيْكِشف  السُّ َدَعاه   إَِذا  املْ ْضَطرَّ  ِيب   ْن جي    ﴾ َأمَّ

ْم    ، وقال: ﴿[62]النمل:   َلَعلَّه   
ِ
اء َّ َوالرضَّ  

ِ
بِاْلَبْأَساء ْم  َفَأَخْذَناه  َقْبلَِك  ِمْن  أ َمٍم  إِىَل  َأْرَسْلنَا  َوَلَقْد 

 ( وَن  ع  َما  42َيَترَضَّ ْيَطان   الشَّ هَل م   َن  َوَزيَّ ل وهب  ْم  ق  َقَسْت  َوَلكِْن  وا  ع  َترَضَّ نَا  َبْأس  ْم  َجاَءه  إِْذ  َفَلْواَل   )

 [ 43،  42]األنعام:   ﴾َكان وا َيْعَمل وَن 

يف قوله يف الدعاء املشهور بدعاء أيب محزة الثاميل:    وقد أشار إىل هذا املعنى اإلمام السجاد 

رب إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا، وقد عفونا عمن ظلمنا كام أمرت فاعف عنا، فانك أوىل  )

يناك سؤاال ومساكني وقد وأمرتنا أن ال نرد سائال عن أبوابنا، وقد أت  ،بذلك منا ومن املأمورين

نائلك ومعروفك وعطاءك، فامنن بذلك علينا وال ختيبنا فانك  بفنائك وببابك نطلب  أنخنا 

  (1) ( أوىل بذلك منا ومن املأمورين

الكثري من الشكوى وبيان الفقر واحلاجة وكل أنواع    وهلذا نرى يف أدعية اإلمام احلسني 

ذي يستجري فيه باهلل تعاىل من رشور أعدائه: )اللهّم  االضطرار، مثل قوله يف الدعاء املشهور ال

يا عّدِت عند شّدِت، ويا غوثي عند كربتي، احرسني بعينك التي ال تنام، واكنفني بركنك الذي 

رجائي وأنت  أهلك  فال  عيّل،  بقدرتك  وارمحني  يرام،  مما    ، ال  وأقدر  وأجّل  أكرب  إّنك  اللهّم 

  (2)(وأستعيذ من رّشه، إّنك عىل كل يشء قدير أخاف وأحذر. اللهّم بك أدرأ يف نحره، 

احكم بيننا وبني قومنا فإهنم  ومنها قوله يف دعاء يوم الطف، بعد محد اهلل والثناء عليه: )

وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا، ونحن عرتة نبيك وولد حبيبك حممد بن عبد    غرونا 

 
 ( 104/ 46)  بحار األنوار (1) 

وقد دعا هبذا الدعاء الرشيف  ،  174:  47  بحار األنوار،  272رشاد:  ، اإل294:  2، وفيات األعيان  146:  نور األبصار  (2) 

حينام أمر الطاغية املنصور بإحضاره خمفورًا لينكل به، فأنقذه اهلل من رّشه، وفّرج عنه، فسئل عن سبب ذلك، فقال:    اإلمام الصادق

 . إّنه دعا بدعاء جّده احلسني 
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فاجعل لنا من أمرنا فرجا وخمرجا برمحتك اهلل، الذى اصطفيته بالرسالة وائتمنته عىل وحيك،  

  (1) (يا أرحم الرامحني

راح يشكو إىل اهلل ما حصل له مع قومه الذين آذوه، وهو    ونالحظ فيه أن اإلمام احلسني

قومه عىل  تعامل معه  ، وكيف  نوح  تعاىل عن  اهلل  التي ذكرها  األليمة  الشكوى  بتلك  يذكرنا 

 العظيم عليهم.  الرغم من رمحته الشديدة هبم، وحرصه 

اللهم إين  قومه عندما قال: )  ويذكرنا كذلك بتلك الشكوى التي شكا هبا رسول اهلل  

قوِت  إليك ضعف  الناس  ،وقلة حيلتي   ،أشكو  الرامحني  ، وهواين عىل  أرحم  أنت رب    ، أنت 

إن مل يكن   ؟أو إىل عدو ملكته أمري  ،إىل بعيد يتجهمني   ؟وأنت ريب إىل من تكلني  ، املستضعفني

أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له    ،ولكن عافيتك هي أوسع يل  ،بك عيل غضب فال أبايل

لكن   ، أو حيل عيل سخطك  ،الظلامت وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل يب غضبك

  (2)(وال حول وال قوة إال بك ، لك العتبى حتى ترىض

يقر بفقره وحاجته واضطراره إىل اهلل بكل أدب وعبودية،    اإلمام احلسني وهكذا نالحظ  

حتى أنه يصور نفسه بصورة اخلاطئ العايص الذي يستمطر مغفرة اهلل، ويطلب عفوه، بترضع  

 ﴿ تعاىل:  بقوله  يذكرنا  عظيم،  ِ وابتهال  َرهبِّ إِىَل  َأهنَّ ْم  َوِجَلٌة  ل وهب  ْم  َوق  آَتْوا  َما  ْؤت وَن  ي  ِذيَن  ْم  َوالَّ

وَن ) وَن  60َراِجع  ْم هَلَا َسابِق  اِت َوه  وَن يِف اخْلرَْيَ  [ 61، 60]املؤمنون:  ﴾( أ وَلئَِك ي َساِرع 

ْؤت وَن َما آَتْوا  وقد ورد يف تفسري اآلية أن عائشة قالت: قلت: يا رسول اهلل، ﴿ ِذيَن ي  َوالَّ

ل وهب  ْم َوِجَلٌة  اخلمر ويرسقون؟ فقال: )ال، ولكن هم  [ أهم الذين يرشبون 60﴾ ]املؤمنون:  َوق 

اِت  ﴿الذي يصومون ويصلون ويتصدقون، وخيافون أن ال يتقبل منهم   وَن يِف اخْلَرْيَ أ وَلئَِك ي َساِرع 

 
 . .357، مقتل احلسني للمقرم: 827مصباح املتهجد:  (1) 

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد، حممد بن يوسف    (2) 

 لبنان،  –الصاحلي الشامي، حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية بريوت  

 ( 439/ 2)، م 1993 -هـ  1414لطبعة: األوىل، ا
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ونَ  ْم هَلَا َسابِق    (1) ([61]املؤمنون:    ﴾َوه 

عرفة:  دعاء يوم  يف    ومن األمثلة عىل هذا النوع من الترضع واالفتقار قول اإلمام احلسني 

املعرتف) إهلى  يا  أنا  الذي   ثم  أنا  أغفلت،  الذي  أنا  أخطأت،  الذي  أنا  يل،  فاغفرها  بذنويب 

الذي مهمت،  أنا  الذي   جهلت،  أنا  الذى تعمدت،  أنا  الذي اعتمدت،  أنا  الذي سهوت،  أنا 

أخلفت،  الذي  أنا  بنعمتك عندي،    وعدت،  إهلى أعرتف  أقررت،  الذي  أنا  الذي نكثت،  أنا 

من ال ترضه ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم، واملوفق من عمل     فاغفر يل يا وأبوء بذنويب 

بمعونته هنيك،    منهم صاحلا  فارتكبت  وهنيتني  فعصيتك،  أمرتني  إهلى  احلمد  فلك  ورمحته، 

فأعتذر، وال ذا قوة فأنترص، فبأي شئ أستقبلك يا موالي، أبسمعى أم    براءة  فأصبحت ال ذا 

أليس كلها نعمك عندي، وبكلها عصيتك يا موالي، فلك احلجة    ؟يل أم برج  ببرصي أم بلساين 

يا  عيل،  أن    والسبيل  واالخوان  العشائر  ومن  يزجروين،  أن  واالمهات  االباء  من  من سرتين 

السالطني أن يعاقبوين ولو اطلعوا يا موالي عىل ما اطلعت عليه مني، إذا ما   يعريوين، ومن

  (2) ( ولرفضوين وقطعوين أنظروين

له شكري فلم حيرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآين عىل    يا من قّل له: )وقو

 ( 3)(املعايص فلم خيذلني 

يف تلك القطعة املنسوبة إليه من دعاء عرفة: )إهلي منِّي ما يليق بلؤمي، ومنك ما  وقوله   

نك.  يليق بكرمك. إهلي كلام أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلام آيستني أوصايف اطمعتني من 

إهلي َمن كانت حماسنه مساوىء فكيف ال تكون مساوئه مساوىء، ومن كانت حقائقه دعاوى 

  (4)(فكيف ال تكون دعاواه دعاوى 

 
 ووافقه الذهبي. 394/  2( وصححه احلاكم 3174رواه الرتمذي رقم ) (1) 

 .255البلداألمني ص :  (2) 

 .255ص :  املرجع السابق(3) 

 . 95/227، بحار األنوار (4) 
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إهلي نّعمتني فلم جتدين شاكرًا، وأبليتني فلم جتدين صابرًا، فال  )بالكعبة:  وقوله يف دعائه  

ي ما يكون من الكريم إالّ  الصرب، إهل أنت سلبت النعمة لرتك الشكر، وال أدمت الشدة لرتك  

  (1)الكرم(

وهذا وغريه كثري، يشبه تلك الترضعات الكثرية التي يستغفر فيها األئمة اهلل تعاىل، مثل  

يف دعاء أيب محزة: )أنا يا رب الذي مل أستحيك يف اخلالء ومل أراقبك يف املأل    اإلمام السجاد قول  

ىل سيده اجرتا، أنا الذي عصيت جبار السام، أنا الذي أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي ع

شى، أنا الذي حني ب رشت هبا خرجت إليها أسعى، أنا الذي  أعطيت عىل معايص الدليل الر 

  (2)استحييت وعملت باملعايص فتعديت( أمهلتني فام ارعويت وسرتت عيلَّ فام

أن ذلك دال عىل وقوعهم  ـ    وذلك ال يعني ـ كام يتصور القارصون يف فهم كالم األئمة

فذلك يستحيل عىل أهل بيت الطهارة، الذين جعلهم اهلل قدوة وأسوة    ؛يف اخلطايا واملعايص

للناس، وإنام يعني شفافية أرواحهم وعظم أدهبم مع اهلل إىل الدرجة التي يشعرون فيها أهنم  

 مقرصون يف حقه غاية التقصري.

الكريم القرآن  اتفقت األمة عىل    وهم يطبقون بذلك ما ورد يف  عن األنبياء ، والذين 

 عصمتهم، ومع ذلك نراهم يبتهلون إىل اهلل، ويترضعون إليه أن يغفر هلم. 

ْؤِمننَِي    ﴿ : قوله   نوح فقد حكى اهلل تعاىل عن   ْؤِمنًا َولِْلم  َْن َدَخَل َبْيِتَي م 
َربِّ اْغِفْر يِل َولَِوالَِديَّ َوملِ

املنَِِي ِإالَّ َتَباراً   ( 28)نوح:   ﴾ َوامْل ْؤِمَناِت َوال َتِزِد الظَّ

عن   َسا   ﴿ : قوله   إبراهيم وحكى  احْلِ وم   َيق  َيْوَم  ْؤِمننَِي  َولِْلم  َولَِوالَِديَّ  يِل  اْغِفْر  َنا    ﴾ ب  َربَّ

 ( 41)ابراهيم: 

َنا َوِإَلْيَك املَِْصري    ﴿ : قوله   وحكى عن رسول اهلل   ْفَراَنَك َربَّ  ( 285)البقرة:   ﴾ َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا غ 

 
 . 595  /11، مكتبة آية اهلل املرعيّش النجفّي إحقاق احلّق، السيّد نور اهلل التسرتّي، قم، منشورات  (1) 

 .209البلداألمني ص :  (2) 
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باإلضافة إىل هذا املعنى الذي دل عليه القرآن الكريم هناك معان أخرى ذكرها العلامء،  

 : (1)نلخصها فيام ييل 

وفعل  األول  املستحب  ترك  أن  بعض  :  ارتكاب  بل  ذنبا وعصيانا،  يسمى  قد  املكروه 

املباحات أيضا بالنسبة إىل رفعة شأهنم وجاللتهم ربام عربوا عنه بالذنب النحطاط ذلك عن 

 سائر أحواهلم. 

اخللق  الثاين  معارشة  من  هبا  أمروا  التي  الطاعات  بعض  عن  انرصافهم  بعد  أهنم   :

الق مقام  إىل  عنها  ورجوعهم  وهدايتهم  ربام وتكميلهم  اجلالل  ذي  ومناجاة  والوصال  رب 

وجدوا أنفسهم النحطاط تلك األحوال عن هذه املرتبة العظمى مقرصين، فيترضعون لذلك 

وإن كان بأمره تعاىل، كام أن أحدا من ملوك الدنيا إذا بعث واحدا من مقريب حرضته إىل خدمة  

ه يبكي ويترضع وينسب  من خدماته التي حيرم هبا من جملس احلضور والوصال فهو بعد رجوع

 نفسه إىل اجلرم والتقصري حلرمانه عن هذا املقام اخلطري. 

: أن كامالهتم وعلومهم وفضائلهم ملا كانت من فضله تعاىل، ولوال ذلك ألمكن  الثالث 

أن يصدر منهم أنواع املعايص، فإذا نظروا إىل أنفسهم وإىل تلك احلال أقروا بفضل رهبم وعجز  

ت املومهة لصدور السيئات فمفادها أين أذنبت لوال توفيقك، وأخطأت  أنفسهم هبذه العبارا

 لوال هدايتك. 

: أهنم ملا كانوا يف مقام الرتقي يف الكامالت، والصعود عىل مدارج الرتقيات يف كل  الرابع

آن من اآلنات يف معرفة الرب تعاىل وما يتبعها من السعادات، فإذا نظروا إىل معرفتهم السابقة  

: )وإين ألستغفر  ها اعرتفوا بالتقصري وتابوا منه، ويمكن أن ينزل عليه قول النبي  وعملهم مع

 
، فام بعدها، وقد قدم هلا بقوله: )اعلم أن اإلمامية اتفقوا عىل عصمة األئمة صلوات اهلل 25/210:    بحار األنوارانظر :    (1) 

ما يوهم خالف ذلك من  قال: )فأما  أن  إىل  نسيانا(  يقع منهم ذنب أصال العمدا وال  الذنوب صغريها وكبريها، فال  عليهم من 

 ي ذكرناها. األخبار واألدعية فهي مأولة بوجوه(، ثم ذكر الوجوه الت
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  اإلمام عيل الذي كان يقوله  يف دعاء الصباح  وقد ذكر هذا املعنى  ،  (1)اهلل يف كل يوم سبعني مرة(

ففيه واضح ،  يف  إليك  يب  السالك  فمن  التوفيق،  بحسن  منك  الرمحة  تبتدئني  مل  إن  )إهلي   :

الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد األمل واملنى فمن املقيل عثراِت من كبوات اهلوى؟ وإن 

النصب   حيث  إىل  خذالنك  وكلني  فقد  والشيطان  النفس  حماربة  عند  نرصك  خذلني 

  (2)واحلرمان(

بغاية  اخلامس  األعامل  من  به  أتوا  ما  فكل  ملعبودهم  املعرفة  غاية  يف  كانوا  ملا  أهنم   :

ثم   املعايص  جهدهم،  من  طاعاهتم  عدوا  رهبم  بجناب  يليق  أن  عن  قصورها  إىل  نظروا 

واستغفروا منها كام يستغفر املذنب العايص، ومن ذاق من كأس املحبة جرعة شائقة ال يأبى  

عن قبول تلك الوجوه الرائقة، والعارف املحب الكامل إذا نظر إىل غري حمبوبه أو توجه إىل غري  

 اخلاطئني.  مطلوبه يرى نفسه من أعظم 

 ات: طلب احلاج ج ـ  

قال   بكونه  لذلك  ويقدمون  ذكره،  عىل  أحيانا  الرواة  يقترص  وقد  الدعاء،  خامتة  وهو 

 وآله.  الدعاء بعد محد اهلل والثناء عليه والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

مرتبطة بالدين وبحركته الرسالية،    ونالحظ أن كل احلاجات التي طلبها اإلمام احلسني

لطلب  وال   املادية، ومن األمثلة عىل ذلك دعاؤه  الدنيوية  املطالب  بأي مطلب من  عالقة هلا 

التوفيق للعمل الصالح، وقوله فيه: )اللهم إينِّ أسالك توفيق أهل اهلدى، وأعامل أهل التقوى،  

ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصرب، وحذر أهل اخلشية، وطلب أهل العلم، وزينة أهل  

وحذ أعمل  الورع،  وحتى  معاصيك،  عن  حتجزين  خمافة  اللهم  أخافك  حتى  اجلزع،  أهل  ر 

بطاعتك عماًل استحقُّ به كرامتك، وحتى أناصحك يف التوبة خوفًا لك، وحتى أخلص لك يف  

 
 (5164( وأبو داود )5899( )2/111( ويف )5635( )2/90أمحد )رواه  (1) 

 ( 340/ 84)  ،بحار األنوار (2) 
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النور،   خالق  سبحان  بك،  ظن  حسن  األمور  يف  عليك  ل  أتوكَّ وحتى  لك،  حبًا  النصيحة 

  (1) ( وسبحان اهلل العظيم وبحمده

أمثلتها قوله يف طلب اآلخرة والرغبة فيام عند اهلل: )اللهم ارزقني الرغبة يف اآلخرة  ومن  

حتى أعرف صدق ذلك يف قلبي بالزهادة مني يف دنياي. اللهم ارزقني برصًا يف اآلخرة حتى  

  (2) (اطلب احلسنات شوقًا، وأفرَّ من السيئات خوفًا يا رب

( عرفة:  دعاء  يف  قوله  أمثلتها  قلبي،  م  للها ومن  يف  واليقني  نفيس،  يف  غناي  اجعل 

واجعل   بجوارحي،  ومّتعني  ديني،  يف  والبصرية  برصي،  يف  والنّور  عميل،  يف  واإلخالص 

بذلك  وأقّر  منّي وانرصين عىل من ظلمني، وارزقني مآريب وثاري  الوارثني  سمعي وبرصي 

، وفّك رهاين  ّم اكشف كربتي واسرت عورِت، واغفر يل خطيئتي، وأخسئ شيطاينللهعيني، ا 

 ( 3)  الدرجة العليا يف اآلخرة واألوىل(واجعل يل يا إهلي 

وهذه األدعية تشابه تلك األدعية التي وردت يف القرآن الكريم عن أويل األلباب، مثل  

﴿ عنهم:  تعاىل  أِل  قوله  آَلَياٍت  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْختاَِلِف  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ويِل  إِنَّ 

وَن ا190اأْلَْلَباِب )  ر  ِذيَن َيْذك  اَمَواِت    هلل( الَّ وَن يِف َخْلِق السَّ ر  ن وهِبِْم َوَيَتَفكَّ وًدا َوَعىَل ج  ع  ِقَياًما َوق 

ْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر ) نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل س  نَا إِنََّك َمْن ت ْدِخلِ 191َواأْلَْرِض َربَّ النَّاَر    ( َربَّ

ْم  192َفَقْد َأْخَزْيَته  َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر ) نَاِدي لإِْلِياَمِن َأْن آِمن وا بَِربِّك  نَاِدًيا ي  نَا َسِمْعنَا م  نَا إِنَّ ( َربَّ

نَا َمَع اأْلَ  ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ ن وَبنَا َوَكفِّ نَا َفاْغِفْر َلنَا ذ  نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل 193ْبَراِر ) َفآَمنَّا َربَّ ( َربَّ

ْلِف  املِْيَعاَد )  ِْزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل خت  لَِك َواَل خت  س   [ 194 -   190]آل عمران:    ﴾(194ر 

بطلب   املادي  الغيث  طلب  فيه  يمتزج  والذي  لالستسقاء،  دعائه  يف  نالحظ  وهكذا 

 
 . 191ص  91ج  بحار األنوارو، 195مهج الدعوات، ص  (1) 

 .313، ص 2ومعايل السبطني ج  194ص  2كشف الغمة ج  (2) 

 .70البلداألمني ص :  (3) 
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فقد قال يف الدعاء: )اللهّم اسقنا سقيًا واسعة وادعة، عامة نافعة غري ضاّرة،    ؛الغيث الروحي 

تعّم هبا حارضنا وبادينا، وتزيد هبا يف رزقنا وشكرنا. اللهّم اجعله رزق إيامن، وعطاء إيامن؛ إّن 

  (1)(عطاءك مل يكن حمظورًا. اللهّم أنزل علينا يف أرضنا سكنها، وأنبت فيها زيتها ومرعاها 

)و عرفة:  دعاء  يف  قوله  ذلك  والّليايل،  مثل  األيام  الدهر، ورصوف  بوائق  عىل  أعنّي 

ّم ما للهونّجني من أهوال الدنيا وكربات اآلخرة واكفني رّش ما يعمل الظاملون يف األرض، ا

 أهيل أخاف فاكفني، وما أحذر فقني، ويف نفيس وديني فاحرسني، ويف سفري فاحفظني، ويف  

ني، وفيام رزقتني فبارك يل، ويف نفيس فذّللني، ويف أعني الناس فعّظمني،  ومايل وولدي فاخلف

فال   وبعميل  ختزين،  فال  وبرسيرِت  تفضحني،  فال  وبذنويب  فسّلمني،  واإلنس  اجلّن  رّش  ومن 

  (2)فال تسلبني وإىل غريك فال تكلني( تبتلني، ونعمك

قارئ   أي  يكتشفها  التي  املالحظة  فإن  هذا،  إىل  اإلمام  باإلضافة  أدعية  من  ملا وصلنا 

ارتباطها بحركته الرسالية، وشكواه من قومه، ودعوته اهلل أن حيكم بينهم، مثلام رأينا   احلسني 

 . بعض النامذج عن ذلك سابقا 

الشعور   تنمية  املطالب  من  النوع  هذا  يف  نكتشفها  التي  املهمة  الرتبوية  النواحي  ومن 

و الدين  ومواالهتامم  بخدمة  قضاياه،  راحوا  مجيع  الذين  املستبدين  الظاملني  املستكربين  اجهة 

 يستعملون كل الوسائل لتحريفه، وحتويله من دين إهلي مقدس إىل دين برشي مدنس. 

عىل أعداء الدين، واملحاربني له، وهي    ولتحقيق هذا املعنى نجد أدعية لإلمام احلسني 

عىل أقوامهم بعد يأسهم    عية األنبياءنابعة من تلك اآليات القرآنية التي يذكر اهلل تعاىل فيها أد

اًرا ) منهم، كام قال تعاىل عن نوح : ﴿ ِريَن َديَّ
(  26َوَقاَل ن وٌح َربِّ اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ

اًرا وا إاِلَّ َفاِجًرا َكفَّ ْم ي ِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلِد   [ 27،  26]نوح:   ﴾إِنََّك إِْن َتَذْره 

 
 . 278 /2، قتيبة الدينوري، دار الكتاب العريب، بريوتعيون األخبار، ابن  (1) 

 .254األمني ص :  البلد (2) 
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نَا إِنََّك    عىل فرعون وملئه، قال تعاىل: ﴿  كره عن دعاء موسى ومثله ما ذ وَسى َربَّ َوَقاَل م 

اطْ  نَا  َربَّ َسبِيلَِك  َعْن  لِي ِضلُّوا  نَا  َربَّ ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف  َوَأْمَوااًل  ِزينًَة  َوَمأَلَه   ْرَعْوَن 
فِ َعىَل آَتْيَت  ِمْس 

ل وهِبِمْ  ْد َعىَل ق  ْم َواْشد  ا اْلَعَذاَب اأْلَلِيمَ  َأْمَواهِلِ ْؤِمن وا َحتَّى َيَرو   [ 88]يونس:    ﴾َفاَل ي 

أدعية عىل أعدائه وأعداء الدين، والتي نرى فيها    وعىل هذا املنهج كان لإلمام احلسني 

أدعية تعرف هبم  العلمية والرتبوية، فهي  اجلوانب  القادمة،    ،الكثري من  وتفضحهم لألجيال 

م األموي يشيد هبم، ويستعمل رجال الدين الذين التحقوا به وخاصة أولئك الذين راح النظا 

 ألداء ذلك. 

باإلضافة إىل ذلك نجد هلا دورا يف تنمية روح الرباءة من أعداء اهلل، ذلك أن إيامن املؤمن  

ِذيَن آَمن وا اَل ال يمكن أن يتحقق ما مل يوال أولياء اهلل، وحيارب أعداءه، كام قال تعاىل: ﴿ َا الَّ   َياَأهيُّ

ْم ِمَن احْلَ  وا باَِم َجاَءك  ِة َوَقْد َكَفر  إَِلْيِهْم بِاملََْودَّ وَن  ْلق  ت  َأْولَِياَء  ْم  ك  وَّ ي َوَعد  وِّ وا َعد  وَن َتتَِّخذ  ِْرج  قِّ خي 

ْم َأْن ت ْؤِمن وا بِا  اك  وَل َوإِيَّ س  نْت ْم َخَرْجت ْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتِغَ  هللالرَّ ْم إِْن ك  وَن َربِّك  اَء َمْرَضاِِت ت رِسُّ

َسوَ  َضلَّ  َفَقْد  ْم  ِمنْك  َيْفَعْله   َوَمْن  َأْعَلنْت ْم  َوَما  َأْخَفْيت ْم  باَِم  َأْعَلم   َوَأَنا  ِة  بِاملََْودَّ بِيِل  إَِلْيِهْم  السَّ   ﴾ اَء 

 [ 1]املمتحنة:  

اهلل   أن رسول  أرقم  بن  زيد  احلديث عن  ورد يف  واحلسن    وهلذا  وفاطمة  لعيل  قال 

  (1)(احلسني: )أنا حرب ملن حاربتم، وسلم ملن ساملتم و

النبي   بباب  قال: كنت  آخر عن صبيح  فجاء عيل، وفاطمة، واحلسن،    ويف حديث 

اهلل    واحلسني رسول  فخرج  ناحية،  كساء    فجلسوا  وعليه  خري(،  عىل  )إنكم  فقال:  إلينا، 

  (2)(خيربي، فجللهم به، وقال: )أنا حرب ملن حاربكم، سلم ملن ساملكم

إىل عيل، واحلسن، واحلسني، وفاطمة، فقال: )أنا    وعن أيب هريرة قال: نظر رسول اهلل  

 
 . 3/149، احلاكم ىف املستدرك: 319ص  2الرتمذي ج رواه  (1) 

 (: رواه الطرباين يف األوسط، وفيه من مل أعرفهم. 169/ 9قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (2) 
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 (1) حرب ملن حاربكم، سلم ملن ساملكم(

النصوص فإن كل هذه  اإلمام    وبناء عىل هذا،  الذين حاربوا  أولئك  الدفاع عن  حترم 

الذي أعلن وقوفه التام مع اإلمام    احلسني ، ذلك أن الدفاع عنهم هو مواجهة لرسول اهلل  

 ، وأعداء اهلل تعاىل. احلسني ، وأن أعداءه هم أعداء رسول اهلل 

احلسني  اإلمام  هبا  دعا  التي  األدعية  تلك  عىل    ومن  العام  دعاؤه  أعدائه  من  عىل  كل 

يوم    قال:كنت مع احلسني بن عيل   حاربه، فقد حدث مسلم بن رباح موىل عيل بن أيب طالب 

ق تل، فرمي يف وجهه بنّشابة فقال يل: )يامسلم، أدن يديك من الدم( فأدنيتهام فّلام امتألتا قال:  

بن  ابن  بدم  اطلب  )اللهّم  وقال:  السامء  إيل  هبام  فنفح  يده  يف  فسكبته  يدي(،  يف  ت  )أسكبه 

  (2)(نبّيك

فام وقع منه إىل  وقد روى ابن عساكر تعقيبا عىل هذا الدعاء عن راوي احلديث قوله: )

كان )العباس بن هشام بن حممد الكويف عن أيب عن جده، قال:  عن حدث  (، ثم  األرض قطرة 

رجل من بني أبان بن دارم، يقال له: زرعة، شهد قتل احلسني، فرمى احلسني بسهم فأصاب  

فج بامء  حنكه  دعاء  احلسني  أن  وذلك  به،  فريمي  السامء  إىل  هكذا  يقول  ثم  الدم،  يلتقي  عل 

قال: فحدثني من شهده،  ، ليرشب، فلام رماه حال بينه وبني املاء فقال: اللهم ظمه، اللهم ظمه

وهو يموت وهو يصيح من احلر يف بطنه، والربد يف ظهره، وبني يديه املراوح والثلج، وخلفه  

وهو   املاء  الكافور،  أو  السويق  فيه  العظيم  بالعس  فيؤتى  العطش،  أهلكني  اسقوين  يقول: 

واللبن، لو رشبه َخسة لكفاهم، قال: فيرشبه ثم يعود فيقول: اسقوين أهلكني العطش، قال:  

 
الزوائد    (1)  الفوائد )قال يف جممع  تليد بن سليامن، وفيه خالف، وبقية رجاله 169/  9ومنبع  (: رواه أمحد والطرباين، وفيه 

 رجال الصحيح. 

الرويفعى   تاريخخمترص    (2)  االنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  عساكر،  البن  دمشق 

  سوريا،  – اد، حممد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش، دمشق  اإلفريقى، املحقق: روحية النحاس، رياض عبد احلميد مر

 ( 148/ 7)، م1984 - هـ 1402 األوىل،: الطبعة
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  (1)(فانقد بطنه كانقداد البعري

وي أّن عيل بن احلسني األكرب    عىل   ومنها دعاؤه  أعدائه بعد شهاده ولده عيل األكرب، فقد ر 

ملّا تقدم واستأذن أباه بالقتال، أذن له أبوه، ثّم نظر إليه نظر آيس منه وأرخي عينيه فبكي،ثّم  

رفع سّبابته نحو السامء وقال: )اللهّم اشهد عيل هؤالء القوم، فقد برزإليهم غالم أشبه الناس  

لقا ومنطقا برسولك، كنّا إذا إشتقنا إيل نبّيك نظرنا إيل وجهه؛ اللهّم امنعهم بركات  َخلقا وخ  

األرض، وفّرقهم تفريقا، ومّزقهم متزيقا، واجلعهم طرائق قددا، والترض الوالة عنهم أبدا،  

  (2)(فإهّنم دعونا لينرصونا، ثّم عدوا علينا يقاتلوننا 

تِل، فجاءه احلسني ثم برز إيل القتال ومل يزل يقاتل   وقف عليه وهو يقول:    ىحتّ   حّتي ق 

الدنيا   عىل ..      انتهاك حرمة الرسول  الرمحن وعىل   )قتل اهلل قوما قتولك يابنّي، ما أجرأهم عىل 

  (3)(بعدك العفا 

اإلمام  أخرى  وجاء يف رواية   ما أشّد    احلسني أّن  ياولدي،  قتلوك  اهلل قوما  )لعن  قال: 

  )(4)انتهاك حرم رسول اهلل  اهلل وعىل  جرأهتم عىل 

ملّا خرج   أنه  املؤرخون  فقد ورى  احلسن،  بن  القاسم  بعد شهادة  عليهم  دعاؤه  ومنها 

كالصقر املنقض فقال: )ب عدا لقوم قتلوك،    القاسم إيل املعركة، فقاتل حتي ق تل، جاءه احلسني

  (5)(ومن خصمهم يوم القيامة فيك جّدك

 
 (148/ 7دمشق ) تاريخخمترص  (1) 

 . 442؛ إعالم الوري، ص 381، ص 6األمم وامللوك، ج  تاريخ، ومع اختالف يسري: 24-34، ص 54بحاراالنوار، ج  (2) 

اريف  أعيان الشيعة، االمني، حمسن، حّققه وأخرجه حسن األمني، بريوت، دارالتع؛ 375، ص 6األمم وامللوك، ج  تاريخ (3) 

 .239، االرشاد، ص 076، ص 1م، ج   1983هـ،  0341للمطبوعات، 

 . 171، ص 2، ج هـ1411رشف، املكتبة احليدرّية، إبراهيم القندوزّي، النجف األينابيع املوّدة، سليامن بن  (4) 

االمم   تاريخ؛  35، ص 54؛ بحاراالنوار، ج 086، ص 1؛ اعيان الشيعة، ج88؛ مقاتل الطالبني، ص 239االرشاد، ص  (5) 

 .342؛ اعالم الوري، ص 75، ص 4، جتاريخ؛ الكامل يف ال377، ص 6وامللوك، ج 
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قال: )اللهّم أنت تعلم أهّنم دعونا لينرصونا،    احلسني   ام أّن االمأخرى  وجاء يف رواية  

الترض   اللهّم  بركاتك،  وأحرمهم  السامء،  قطر  عنهم  احبس  اللهّم  علينا،  وأعانوا  فخذلونا 

عنهم أبدا. اللهّم إّنك إن كنت حبست عنّا النرص يف الدنيا، فاجعله لنا ذخرا يف اآلخرة، وانتقتم  

  (1) (لنا من القوم الظاملني

رواية و احلسنيأخرى  يف  )اللهّم أحصهم عددا،    صدره عىل   : وضع  قال:  ثّم  صدره، 

واقتلهم بددا، وال تغادر منهم أحدا، وال تغفرهلم أبدا؛ صربا يابني عمومتي، صربا يا أهل بيتي،  

  (2)(الرأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا

وي أنّ   ومنها دعاؤه  ملّا  عليهم بعد شهادة عبداهلل بن احلسن، فقد ر   عبداهلل بن احلسن 

فضّمه اليه، ثّم رفع ،  يا اّماه! فأخذه احلسني    ى:بن كعب بالسيف وقطع يده، ناد  بجرأرضبه  

يده املعلقة وقال: )اللهّم إن متّعتهم إيل حني، ففّرقهم فِرقا، واجعلهم طرائق ِقدادا، وال ت رض  

  (3) (فقتلونا  الوالة عنهم أبدا، فاهّنم دعونا لينرصونا، ثّم عدوا علينا 

جلس أمام    عليهم بعد شهادة ولده الصغري عبد اهلل، فقد روي أّن احلسني   ومنها دعاؤه 

الفسطاط فأِت بانه عبداهلل بن احلسني وهو طفل فأجلسه يف حجره فرماه  رجل من بني أسد 

حبست  بسهم فذبحه فتّلقي احلسني من دمه مألكّفه وصّبه عيل االرض، ثم قال: )رّب إن تكن  

   (4) (عنّا النرص من السامء عندك فاجعل ذلك ملا هو خري وانتقم من هؤالء الظاملني

عليهم بعد شهادة عبداهلل بن مسلم بن عقيل ملّا برز عبداهلل بن مسلم يف    ومنها دعاؤه 

 
 . 170، ص 2املودة، ج  ينابيع (1) 

 . 63، ص 54بحاراالنوار، ج  (2) 

،  تاريخ؛ الكامل يف ال381 ،6االمم وامللوك، ج  تاريخ، ومع اختالف يسري: 442؛ اعالم الوري، ص  142االرشاد، ص  (3) 

 . 77، ص 4ج 

االمم وامللوك،    تاريخ؛  75، ص4، ج  تاريخ؛ الكامل يف ال042، ومع اختالف يسري: االرشاد، ص  342اعالم الوري، ص    (4) 

 . 378، ص 6ج 
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ساحة القتال، مل يزل يقاتل حتّي قتل من األعداء نيفا وَخسني فارسا، ثّم ق تل فّلام نظر احلسني  

  (1) (يه، قال: )اللهّم اقتل قاتل آل عقيلال

يينة أّنه قال: أدركت من قتلة احلسني   ومنها دعاؤه  وي عن ابن ع    عىل بعض القتلة، فقد ر 

ّما أحدمها فإّنه طال ذكره حّتي كان يّلفه، وأّما اآلخر فإّنه كان يستقبل الرواية فيرشهبا  أ رجلني،  

وقد أهوي إيل فيه بامء وهو يرشب، فرماه بسهم،    حلسنيإيل آخرها واليروي، وذلك أّنه نظر إيل ا

ألقي نفسه    ى فعطش الرجل حتّ   ،آخرتك(  فقال احلسني : )ال أرواك اهلل من املاء يف دنياك وال

(2) مات  ىورشب حتّ  ،يف الفرات 
 . 

وي أّنه ملا كثرت العساكر عيل    ومنها دعاؤه  عليهم بعد أن كثرت عليه العساكر؛ فقد ر 

أيقن   هم  احلسني  ثّم  لينرصونا،  دعونا  قوم  وبني  بيننا  احكم  )اللهّم  فقال:  له،  حميص  ال  أّنه 

  (3) (يقتلوننا 

وي أّنه ملّا عّبأ عمر بن سعد أصحابه ملحاربة   ومنها دعاؤه عليهم يوم عاشوراء، فقد ر 

الناس فاستنصتهم، فأبوا أن ينصتوا، ثّم    ى أت  ىحتّ   ورّتبهم مراتبهم، خرج اإلمام   احلسنياإلمام  

قال يف كالم له: )اللهّم احبس عنهم قطر السامء، وابعث عليهم سنني كسني يوسف، وسّلط  

ب قتلة  قتله،  إاّل  أحدا  فيهم  واليدع  مصرّبة،  كأسا  يسقهيم  ثقيف،  تلة، ورضبة  قعليهم غالم 

م غّرونا وكّذبونا وخذلونا، وأنت برضبة، ينتقم يل وألوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم، فإهّن 

  (4) (رّبنا عليك توّكلنا وإليك َأنبنا وإليك املصري

 
 .861، ص 2ينابيع املوّدة، ج (1) 

قم، انتشارات عالمه،   مناقب آل ايب طالب، ابن شهر آشوب، عني بتصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم الرسويل املحالِت،  (2) 

 . 300ص  574؛ بحاراالنوار، ج65، ص 4ج

لسعادة، الطبعة الرابعة،  اجلوهر، املسعودي، حتقيق حممدحميي الدين عبداحلميد، القاهرة، مطبعة امروج الذهب ومعادن    (3) 

 . 70، ص 3، ج هـ 4138

 .8، ص 54بحاراالنوار، ج  (4) 
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ومنها أدعيته عىل بعض املشاركني بسبب بعض املواقف التي قاموا هبا، وقد استجاب  

اهلل هلا مجعيا، ومنها دعاؤه عىل عبد اهلل بن حصني األزدي الذي قال بأعىل صوته: ياحسني، أال  

  )اللهمّ املاء كأّنه كبدالسامء! واهلل التذوق منه قطرة حتى متوت عطشا، فقال احلسني:    تنظر إىل

  ذلك   بعد  كان وقد حتقق ذلك الدعاء، فقد روى املؤرخون أنه  ،  (1)(أبدا  تغفرله   وال   عطشا،  اقتله 

 . (2)عطشا  فامت  بطنه سقى حّتى  يروى وال املاء يرشب 

دعا  الذين  سعد   احلسنياإلمام  عليهم    ومن  عتوه  عمربن  رأى  أن  بعد  ـ  قال  فقد  ؛ 

  (3)(حرشك  يوم غفرلك وال  عاجاًل، فراشك عىل  اهلل  ذبحك )مالك،وطغيانه: 

فقال:   األكرب؛  عيل  ملّا خرج  عليه    يف   لك   اهلل  والبارك  رمحك،   اهلل   قطع  )مالك،ودعا 

 من  قرابتي   حتفظ  ملو   رمحي  قطعت  كام  فراشك،  عىل   بعدي  يذبحك  من  عليك   وسّلط  أمرك، 

  )(4)اهلل  رسول

وقد استجاب اهلل دعاء اإلمام احلسني ، فقد ورد يف األخبار عن الفريقني ما يدل عىل  

قتل عمر بن سعد وحّز رأسه،    ذلك، ومنها أنه ملا خرج املختار يف طلب ثأر قتلة اإلمام احلسني

رأس؟ قال: نعم، وال خري  وجاء به إىل ولده حفص بن عمر بن سعد، فقال له: أتعرف هذا ال

  (5)(يف العيش بعده، فقال له املختار: )إنك ال تعيش بعده وأمر بقتله وقطع رأسه 

؛ فقد حدث ابن أعثم قال: أقبل  مالك بن حوزة   اإلمام احلسني عليهم    ومن الذين دعا 

 
،  240:    17العوامل  ،  389:    44  ، بحار األنوار556:    2  تاريخالكامل يف ال،  228اإلرشاد :  ،  311:    3الطربي    تاريخ  (1) 

 .  582:  11إحقاق احلّق 

 ..742تذكرة اخلواص، ص  (2) 

 .599، ص 1أعيان الشيعة، ج  (3) 

 . 34، ص 54بحاراألنوار، ج  (4) 

الشهداء 56:  6  بحار األنوارمستدرك سفينة    (5)  الناجي     ، وانظر: كتاب جزاء قتلة سيد  الدنيا، ملؤلفه السيد هاشم  دار  يف 
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رجل من معسكر عمربن سعد يقال له مالك بن حوزة عىل فرس له حتى وقف عند اخلندق،  

نادي: أبرش ياحسني، فقد تلفحك النار يف الدنيا قبل اآلخرة! فقال له اإلمام احلسني :  وجعل ي

(، ثم قال  )كذبت ياعّدواهلل، إيّن قادم عىل رّب رحيم وشفيع مطاع، وعىل جّدي رسول اهلل  

زه   )اللهم احلسني: )من هذا الرجل؟( فقالوا: )هذا مالك بن حوزة( فقال احلسني:     النار،   إىل   ح 

  فألقته الفرس  به شّبت أن بأرسع يكن  فلم: قال  (،اآلخرة  إىل مصريه قبل الدنيا  ىف  حّرها  أذقه و

: ياهلا من دعوة ماكان وقال،  رأسه  رفع  ثم   مطيعا،  ساجدا  هلل  فخّراحلسني:  قال  فاحرتق   النار،  ىف

  قرابته، و  ذريته و  نبّيك   بيت   أهل   إّنا   )اللهمّ أرسع إجابتها! قال: ثم رفع احلسني صوته ونادى:  

  (1) (جميب سميع  إّنك حّقنا، وغصبنا  ظلمنا  من  فاقصم

الكلبي دعاؤه عىل جبرية  احلسني فقد روي    ، ومنها  اإلمام  حفروا حول    أن أصحاب 

اخليمة خندقا ومألوه نارا حتى تكون احلرب من جهة واحدة، فقال رجل ملعون: عجلت يا  

: تعريين بالنار وأيب قاسمها وريّب غفور رحيم، ثم    فقال احلسني  ،حسني بنار الدنيا قبل اآلخرة

  اللهم قال ألصحابه: أتعرفون هذا الرجل؟ فقالوا: هو جبرية الكلبي لعنه اهلل فقال احلسني : )

 عىل   مّكبا   فطرحه  جواده   به  حترك  حتى   كالمه  استتمّ   فام  ( اآلخرة  نار  قبل   الدنيا   يف   بالنار  احرقه

 ابن  يا   رسيعا   باإلجابة  هنيت:  السامء  من  مناد  ونادى  فّكربوا،  فاحرتق،   النار  وسط  يف  رأسه

  (2)(اهلل  رسول

فطعنه بالرمح،    ، حيث محل عيل فسطاط احلسني ومنها دعاؤه عىل شمر بن ذي اجلوشن 

الفسطاط،   من  النساء وخرجن  فصاح  أهله  عيل  البيت  هذا  أحّرق  حتي  بالنار  عيّل  قال:  ثّم 

)ياب به احلسني:  أهيل، حّرقك اهلل  وصاح  بيتي عيل  لتحّرق  بالنار  أنت تدعو  ن ذي اجلوشن، 

 
 ( 302/ 45بحار األنوار ) (1) 

 . 661-761، ص 2ينابيع املودة، ج  (2) 
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  (1) (!بالنار

وي أّنه برز من عسكر عمر بن سعد  فقد    ،ومنها دعاؤه عىل متيم بن حصني الفزاري  ر 

ترون  أما  احلسني،  أصحاب  ويا  ياحسني  فنادي:  الفزاري،  حصني  بن  متيم  له:  يقال  رجل 

احلّيا  بطون  كأّنه  يلوح  فقال  الفرات  رعا،  ج  املوت  تذوقوا  قطرة حتي  منه  أذقتم  ال  واهلل  ت؟ 

: )هذا وأبوه من أهل النار، اللهّم اقتل هذا عطشا يف هذا اليوم( قال فخنقته العطش    احلسني 

: )اللهّم أمته عطشا( قال:  قال   ويف رواية،  (2)حّتي سقط من فرسه فوطأته اخليل بسنابكها فامت

ول: أسقوين ماء، فيؤِت بامء، فيرشب حتي خيرج من فيه وهو يقول:  واهلل لقد كان هذا الرجل يق

(3)مات  ى اسقوين قتلني العطش، فلم يزل كذلك حت
. 

مالك بن حوزة،  عىل    ملّا دعا احلسني  ، فقد روي أنهومنها دعاؤه عىل حممد بن األشعث 

)اللهّم أرين فيه يف هذا سمع كالمه حممدبن األشعث وجري بينهام حمادثات، ثّم قال اإلمام :  

  (4) (اليوم ذاّل عاجالً 

رأسه إىل السامء فقال: )اللهّم أذّل حممدبن األشعث ذاّل يف هذا   ويف رواية: رفع احلسني

فسّلط اهلل عليه    ،فعرض له عارض فخرج من العسكر يترّبز   ،اليوم التعّزه بعد هذا اليوم أبدا(

 .  (5)عقربا فلدغته فامت

احلسني : )اللهّم إن كان عبدك كاذبا فخذه إيل النار، واجلعه اليوم آية    ويف رواية: قال 

حتي   فرضبه  الركاب  يف  رجله  وثبتت  به،  فرمي  فرسه،  عنان  ثني  أن  هوإاّل  فام  ألصحابه( 

 
 .96، ص 4، ج تاريخ؛ الكامل يف ال763، ص 6األمم وامللوك، ج  تاريخ (1) 

 . 317، ص 44، ومع اختالف يسري: بحاراألنوار، ج 185، ص 1روضة الواعظني، ج  (2) 

 . 51- 52، ص 54؛ بحاراالنوار، ج 117مقاتل الطالبني، ص  (3) 

 .302، ص 54؛ بحاراألنوار، ج 58، ص 4ب، ج مناقب آل أيب طال (4) 

 .185، ص 1روضة الواعظني، ج  (5) 
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  (1)قطعه

أّنه أقبل رجل من عسكر عمرفقد  ،  ومنها دعاؤه عىل ابن أيب جويرية املزين  وي  بن    ر 

بن أيب جويرية املزين، فلام نظر إيل النار تّتقد، صّفق بيده ونادي: يا  فرس يقال له: ا  سعد عىل 

حسني ويا أصحاب احلسني، أبرشوا بالنار، فقد تعجّلتموها يف الدنيا، فقال احلسني : )اللهّم  

(2)أذقه عذاب النّار يف الدنيا( فنفر به فرسه وألقاه يف تلك النار فاحرتق
 . 

الدارمي له  فقد    ،ومنها دعاؤه عىل زرعة  يقال  دارم،  بن  أبان  بني  أّن رجاًل من  وي  ر 

احلسني  أّن  وذلك  حفكه،  فأصاب  بسهم  احلسني  فرمي   ، احلسني  قتل  بامء    زرعة، شهد  دعا 

املاء، فقال: )اللهّم أظمئه( قال: فحّدثني من شهد موته وهو   بينه وبني  ليرشب فرماه فحال 

الربد يف ظهره، وبني   الكانون وهو  يصيح من احلّر يف بطنه ومن  الثلج واملراوح وخلفه  يديه 

 . (3)يقول: أسقوين أهلكني العطش

احلتوف  أيب  عىل  دعاؤه  فقد  ومنها  احلسني،  أّن  رواية  يف  أبواحلقوق    جاء  رماه  حينام 

اجلعفي بسهم فوقع السهم يف جبهته، نزعه من جبهته، فسالت الدماء عيل وجهه وحليته، فقال:  

تر إّنك  بد  ى)اللهّم  واقتلهم  عددا،  أحصهم  اللهّم  العصاة،  هؤالء  عبادك  من  فيه  أنا  ا،  دما 

  (4) (وجه األرض منهم أحدا، وال تغفرهلم أبدا  والتذر عىل 

وي أّن احلسنيفقد ، ومنها دعاؤه عىل حصني بن ن مري التميمي  ملّا اشتّد عليه العطش،   ر 

يف فمه، فجعل يتلقي الدم بيده،  دنا من الفرات ليرشب، فرماه حصني بن نمري بسهم، فوقع  

ورمي به إيل السامء، ثّم محداهلل وأثني عليه، ثم قال: )اللهّم إيّن أشكو إليك ما ي صنع بابن بنت  

 
 . 31ص  574بحاراألنوار، ج  (1) 

 . 317، ص 44ج ،  املرجع السابق(2) 
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  (1)(نبيك! اللهّم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، والتبِق منهم أحدا

بن اليرس  ّن رجاًل من كندة يقال له مالك  أ  ، فقد روي ومنها دعاؤه عىل مالك بن اليرس

أِت احلسني بعد ما ضعف من كثرة اجلراحات فرضبه عيل رأسه بالسيف وعليه برنس من خز،  

ذلك الربنس من   ىفألق  ، فقال له احلسني : )ال أكلت هبا وال رشبت وحرشك اهلل مع الظاملني(

فو  رأسه فأخذه الكندي فأِت به أهله، فقالت له امرأته: أَسَلَب احلسني تدخله يف بيتي؟ أخرج  

(2)هلك ى اهلل التدخل بيتي أبدا؛ فلم يزل فقريا حت
 . 

قال   الظاملني(،  القوم  مع  اهلل  وحرشك  هبا  والرشبت  بيمنك  أكلت  )ال  رواية:  ويف 

احلسني عاممة  الكندي  أخذ  ملا  ثيابه!    ابوخمنف:  احلسني وسلبت  قتلت  ويلك  زوجته:  قالت 

فأ يلطمها  أن  فأراد  بيت واحد،  يده من  فواهلل ال جتمعت معك يف  يده قطعت  صاب مسامر 

  (3)املرفق، ومل يزل فقريا حتي هلك(

ويف مقابل هذا نجد أدعيته للموالني له الصادقني يف اجلهاد معه، وهو ينطبق عىل من  

، عندما قال له: يا أبت  دعاؤه لولده عيل بن احلسني عارصه وغريهم، وأوهلم أهل بيته، ومنها  

فقال حمقنّي  نموت  أن  النبايل  عن   إذن  ولدا  ماجزي  خري  والد  من  اهلل  )جزاك   : احلسني  له 

  (4)(والده

أبا عبداهلل،    األرض وهو يقول يا   ملّا وقع العّباس عىل   دعاؤه ألخيه العّباس بن عيل ومنها  

عليك منّي السالم، قال اإلمام: واعّباساه! وامهجة قلباه! ومحل عليهم وكشفهم عنه، ومحله  

اخليمة، وبكي بكاء شديدا وقال: )جزاك اهلل عنّي خرياجلزاء، فلقد جاهدت  عيل جواده فأدخله  

 
 . 379ص  76األمم وامللوك، ج  تاريخ، 67، ص 4، ج تاريخالكامل يف ال (1) 
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  (1) (حق اجلهاد

اهلل   ، فقد روي أّن أم وهب زوجة عبدوهكذا دعا لكل من حرض معه، ومنهم أم وهب 

بن عمري الكلبي بعد ماخرج زوجها إيل ساحة املعركة، أخذت عمودا، ثّم أقبلت نحوه وهي  

و أيب  فداك  له:  ذرّية حممد تقول  الطّيبني  دون  قاتل  نحو    أّمي!  يرّدها  إليها  عبداهلل  فأقبل   ،

إيّن لن أدعك دون أن أموت معك، فناداها احلسني:    النساء، فأخذت جتاذب ثوبه، ثم قالت:

زيتم من أهل البيت خريا، ارجعي رمحك اهلل إىل النساء    النساء فاجليس معهن، فإّنه ليس عىل   )ج 

(2) هنفانرصفت الي ،قتال( 
 . 

، فإّن اجلهاد    ويف رواية أنه قال هلا: )إرجعي يا أّم وهب، أنت وابنك مع رسول اهلل

يقطع   ، فقال هلا احلسني : )ال(تقطع رجائي  مرفوع عن النساء(، فرجعت وهي تقول: )إهلي ال

  (3)(اهلل رجاك يا أم وهب 

راكبا، قال:إيّن قدجئتك  ، حيث أنه ملّا حلق باحلسني  ومنها دعاؤه للحّربن يزيد الرياحي 

تائبا ممّا كان منّي إيل ريّب ومواسيا لك بنفيس حّتي أموت بني يديك، أفرتي ذلك يل توبة؟ قال  

 اإلمام: )نعم، يتوب اهلل عليك(، فأنزل قال: أنا لك فارسا خري منّي راجاًل، أقاتلهم لك عىل 

(  : احلسني  له  فقال  أمري،  آخر  مايصري  النزول  وإىل  ساعة  ما فريس  اهلل  يرمحك   بدا  فاصنع 

  (4)(لك

، حيث قال أبوثاممة للحسني: يا أبا عبداهلل، نفيس لك  ومنها دعاؤه أليب ثاممة الصائدي

الفداء! إيّن أري هؤالء قد اقرتبوا منك، واهلل ال ت قتل حّتي أ قتل دونك إن شاءاهلل، وأحّب أن 

رأسه، ثّم قال: )ذكرت الصالة،    فرفع احلسني  ،ألقي ريّب وقد صّليت هذه الصالة التي دنا وقتها 
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  (1)(جعلك اهلل من املصّلني الذاكرين

، فقد روي أنه ملّا برز حبيب يف ساحة القتال، مل يزل يقاتل  ومنها دعاؤه حلبيب بن مظاهر 

: )يرمحك اهلل يا حبيب، لقد كنت ختتم القرآن يف    حّتي قتل منهم خلقا كثريا، ثّم قال احلسني 

  (2)  حدة وأنت فاضل(ليلة وا

وقاتل قتاالً    ،مرجتزا خرج  بن القني    زهري، حيث روي أن  ومنها دعاؤه لزهريبن القني 

التميمي فقتاله، فقال احلسني   عليه كثري بن عبد  شديدا، فشدّ  الشعبي ومهاجر بن أوس    اهلل 

  (3)(ير حسني رصع زهري: )اليبعدك اهلل يا زهري! ولعن قاتلك لعن الذين مسخوا قردة وخناز

الرمحن الغفاريان    اهلل وعبد   ملّاجاء عبد ، فقد روي أنه  ومنها دعاؤه لألخوين الغفاريني 

أبا عبداهلل، السالم عليك، جئنا لنقتل بني يديك، وندفع عنك، فقال:    وقاال له:يا   احلسني   إىل

   (4)(ّياي بأنفسكام أحسن جزاء املتقني إ)جزاكام اهلل يا ابني أخي بوجدكام من ذلك ومواساتكام 

  ّن سيف بن احلارث بن رسيع ومالك بن عبد أ  ؛ فقد روي ومنها دعاؤه للفتيني اجلابريني 

مايبكيكام؟ إيّن ألرجوا    يبكيان، فقال هلام:  ومها   حسينا   أخوان ألّم، أتيا بن رسيع، ومها ابنا عّم و

أنفسنا نيكي، ولكن نبكي عليك، نراك قدأ     عىل   فقاال: واهلل ما   ،أن تكونا عن ساعة قريري عني 

  (5)(حيط بك والنقدر أن نمنعك! فقال: )جزاكام اهلل جزاء املتقني 

وي أّن ابن أسعد جاء، فوقف بني يدي  ، فقد  الشبامي ومنها دعاؤه حلنظلة بن أسعد   ر 

ْم ِمْثَل َيْوِم اأْلَْحَزاِب ) وجعل ينادي: ﴿  احلسني  ( ِمْثَل َدْأِب َقْوِم ن وٍح 30َياَقْوِم إِينِّ َأَخاف  َعَلْيك 

ِريد  ظ ْلاًم لِْلِعَباِد )  ِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اهللَّ  ي  وَد َوالَّ ْم َيْوَم  31َوَعاٍد َوَثم  ( َوَياَقْوِم إِينِّ َأَخاف  َعَلْيك 
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ِل اهللَّ  َفاَم َله  ِمْن َهادٍ 32التَّنَاِد ) 
ْم ِمَن اهللَِّ ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ي ْضلِ ْدبِِريَن َما َلك  ]غافر:    ﴾ ( َيْوَم ت َولُّوَن م 

ْم بَِعَذاٍب َوَقْد َخاَب   يا قوم ال تقتلوا احلسني ﴿   ، [33  -   30 ،  [61]طه:    ﴾  َمِن اْفرَتَىَفي ْسِحَتك 

: )يا ابن أسعد، رمحك اهلل، إهّنم قد استوجبوا العذاب حني رّدوا ما دعوهتم    له احلسني  فقال

  (1)(إليه من احلق 

حينام بدأ املرشقي القتال راجاًل مع األعداء    ومنها دعاؤه للّضحاك بن عبداهلل املرشقي 

يومئذ مرارا: )التشلل، ال يقطع   وقتل بني يدي احلسني رجلني وقطع يدآخر، قال له احلسني

  )(2) اهلل يدك،جزاك اهلل خريا عن أهل بيت نبّيك

ملّا تقّدم جون وكان عبدا أسود،  ، فقد روي أنه  أيب ذرالغفاري   ومنها دعاؤه جلون موىل 

ثّم قاتل حتّ   إىل   ما جري بينه وبني مواله، برز   اّطلع عىل و قتل، فوقف عليه    ى القتال مرجتزا، 

  وقال: )اللهّم بّيض وجهه، وطّيب رحيه، واحرشه مع األبرار، وعّرف بينه وبني حممد   احلسني 

 (3)(  وآل حممد  

ركبتيه بني  جثا عىل  الشعثاء الكنديا أب ، فقد روي أنومنها دعاؤه أليب الشعثاء الكندي

، فرمي بامئة سهم ما سقط منها إاّل َخسة أسهم، وكان راميا، وكّلام رمي يقول له   يدي احلسني

  (4)(: )اللهّم سّدد درميته واجعل ثوابه اجلنّة  احلسني 

ملّا برز عروة الغفاري وكان شيخا كبريا شهد  فقد روي أنه    ،ومنها دعاؤه لعروة الغفاري 

  (5)(: )شكر اهلل لك أفعالك ياشيخ ني، قال له احلسني بدرا وحنني وصف

وغريها من األدعية الرسالية الكثرية التي حفظت لنا أحداث عاشوراء، وربطتها باهلل،  
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 وبفضله العظيم، وبكل القيم اإلنسانية النبيلة. 

 والقيم املرتبطة بالسلوك الباطني:   اإلمام احلسني ثانيا ـ  

بالشعائر التعبدية، وتعظيمه اهلل فيها،    تامم اإلمام احلسنيمن خالل ما سبق ذكره من اه

وأدائها بذلك الشوق والتعظيم، نستدل عىل ما يف باطنه وروحه وقلبه من معان سامية؛ ألن  

بأن  املعظمني لشعائر اهلل  إناء بام فيه يرشح، وقد وصف اهلل تعاىل  الباطن، وكل  الظاهر مرآة 

َعظِّْم َشَعائَِر ال: ﴿قا فذلك من عالمات تقوى قلوهبم،   ل وِب   هللَذلَِك َوَمْن ي  َا ِمْن َتْقَوى اْلق    ﴾ َفإِهنَّ

 [ 32]احلج:  

ومواقفه وأدعيته وغريها نكتشف الكثري من املعاين الروحية    ومن خالل مطالعة سريته 

الرمحن  عباد  عن  الكريم  القرآن  ذكره  ما  كل  ـ  اإلنسانية  احلياة  واقع  يف  ـ  متثل  التي  السامية 

 ملخبتني واملتبتلني واألبرار واملقربني، وكل األوصاف التي أشاد اهلل فيها باملؤمنني. وا

اهلل   به رسول  الذي وصفه  العظيم  اللقب  ذلك  يستحق  بذلك  ، وهو وصف  وهو 

السيادة، واإلمامة، ألنه يمثل الشخصية اإلسالمية املتكاملة واملتوازنة يف مجيع جوانبها، ذلك 

باجلوانب الروحية الباطنية قرص يف الكثري من شعائر الدين الظاهرية، وبعض  أن بعض من اهتم  

من اهتم بالشعائر الظاهرية قرص يف السلوك الباطني، أو قرص يف واجباته الرسالية، وقد كان 

 هو النموذج األمثل الذي اجتمعت له كل تلك الكامالت التي تفرقت يف غريه.  اإلمام احلسني 

باخت ـ  هنا  الباطني، ومدى  وسنحاول  بالسلوك  املرتبطة  القيم  أمهات  نذكر  أن  ـ  صار 

اهلل   دين  حسب  عىل  املسلم  شخصية  تشكيل  يف  أمهيتها  ومدى   ، احلسني  اإلمام  يف  حتققها 

 األصيل، ال الدين الذي اجتهد أعداء أهل البيت يف نرشه، واستبدال دين اهلل به. 

 ـ اإلخالص والتسليم:   1

التي هيتم هبا عادة علامء السلوك والعرفان والتصوف، ويذكرون    وهي أول الصفات 

أهنا الصفة التي جتعل صاحبها متجردا هلل متوجها إليه، ال يطلب منه غريه؛ فاهلل هو مقصوده 
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 األعىل، وغايته األسمى، فال يعبد اهلل إال هلل. 

املخلصني،  وعباد اهلل    وقد اعترب القرآن الكريم هذه الصفة من صفات الرسل واألئمة

تعاىل: ﴿ قال  اكام  يِف  وَننَا  اجُّ َ َأحت  ْل  َله     هللق  َوَنْحن   ْم  َأْعاَمل ك  ْم  َوَلك  نَا  َأْعاَمل  َوَلنَا  ْم  َوَربُّك  نَا  َربُّ َو  َوه 

ونَ  ْلِص  ْل إِينِّ أ ِمْرت  َأْن َأْعب َد ا ، وقال: ﴿ [139]البقرة:    ﴾خم  يَن )   هللق  ْلًِصا َله  الدِّ   ( َوأ ِمْرت  11خم 

َل املْ ْسلِِمنَي   وَن َأوَّ ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفَه  ﴿ ، وقال:  [12،  11]الزمر:    ﴾أِلَْن َأك  َمْن َيْرَغب  َعْن ِملَّ

نَي ) احِلِ ْنَيا َوإِنَّه  يِف اآْلِخَرِة ملََِن الصَّ ه  َأْسلِمْ 130َنْفَسه  َوَلَقِد اْصَطَفْينَاه  يِف الدُّ َله  َربُّ إِْذ َقاَل  َقاَل  (   

 [ 131، 130]البقرة:   ﴾َأْسَلْمت  لَِربِّ اْلَعاملنَِيَ 

؛ فقال ـ عند حديثه    إىل هذا املعنى، كام أشار إليه سائر األئمة   وقد أشار اإلمام احلسني 

: )إّن قومًا عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التّجار، وإّن قومًا عبدوا اهلل رهبة  ـ    عن أنواع العبادة

  (1)(د، وإّن قومًا عبدوا اهلل شكرًا فتلك عبادة األحرار، وهي أفضل العبادةفتلك عبادة العبي

وقد اعترب العابد احلقيقي ذلك العابد املتجرد عن األغراض، وأخرب أنه سينال ـ بسبب  

ذلك التجرد ـ ما ال يمكن أن خيطر عىل البال، وما هو فوق مجيع األغراض، فقال: )َمن َعَبد اهلل  

  (2) (اه اهلل فوق أمانيه وكفايتهحّق عبادته أت

طوبى ملن  أنه قال: )  ؛ فقد روي عن أبيه أمري املؤمنني  وهو نفس ما ذكره مجيع األئمة

ذناه، ومل  أأخلص هلل العبادة والدعاء، ومل يشغل قلبه بام ترى عيناه، ومل ينس ذكر اهلل بام تسمع  

بام   وقال:  (3)   ( عطي غريهأحيزن صدره  من)،  بخالص  عاملوه  عبادا  رسه، فشكر هلم    إن هلل 

ا هلم من ولئك متر صحفهم يوم القيامة فرغا، فإذا وقفوا بني يديه مألهأبخالص من شكره، ف

ليست الصالة قيامك وقعودك، إنام الصالة إخالصك، وأن تريد  ) ، وقال:  (4)(رس ما أرسوا إليه
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  (1)(هبا اهلل وحده

واجعل جهادنا فيك، ومهنا يف طاعتك، وأخلص  )يف مناجاته:    السجاداإلمام  وقال ابنه  

 ( 2)(نياتنا يف معاملتك 

عبادا عاملوه بخالص من رسه، فعاملهم بخالص  إن هلل : )الصادق وقال حفيده اإلمام 

من بره، فهم الذين تم صحفهم يوم القيامة فرغا، فإذا وقفوا بني يديه مألها من رس ما أرسوا 

  (3) (إليه، فقلت: يا موالي ومل ذلك؟ فقال: أجلهم أن تطلع احلفظة عىل ما بينه وبينهم

ألعامل، وحصول الربكة فيها،  عىل أن اإلخالص رشط لقبول ا  وهكذا نص مجيع األئمة 

بقوله:    الصادقوأن اهلل ال يقبل من األعامل إال ما كان خالصا لوجهه، كام عرب عن ذلك اإلمام  

  (4)(قال اهلل تعاىل: أنا خري رشيك، من أرشك يب يف عمله لن أقبله إال ما كان يل خالصا )

وجل: أنا أغنى الرشكاء   قال اهلل، عز: ) فقد قال ، وقد روي مرفوعا إىل رسول اهلل 

 ( 5) عن الرشك، فمن عمل يل عمال أرشك فيه غريي، فأنا منه بريء، وهو للذي أرشك(

ولذلك  حركة متجردة هلل، ال تريد أي غرض؛    وبناء عىل هذا كانت حركة اإلمام احلسني 

مل حيسب أي حساب للتضحيات التي سيقدمها، ألنه كان يعلم أنه يقوم بواجبه الرشعي، كام 

: )بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما أوىص  بن احلنفية  خيه حممدألعرب عن ذلك بقوله يف وصيته  

إله    به احلسني بن عىل بن أيب طالب إىل أخيه حممد املعروف بابن احلنفية: أن احلسني يشهد أن ال

له، وأن حممدا عبده ورسوله، جاء، باحلق من عند احلق، وأن اجلنة    إال اهلل وحده ال  رشيك 

آتية الريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، وأين مل أخرج أرشا،   والنار حق، وأن الساعة 
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يف   االصالح  لطلب  وإنام خرجت  ظاملا،  وال  مفسدا،  وال  آمر  أمة جدي،  أوالبطرا،  أن  ريد 

وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جدي وأيب عىل بن أيب طالب عليهام السالم، فمن   باملعروف

قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، ومن رد عىل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق 

  (1)(وهو خري احلاكمني 

يش الذي مع  وقال بعد أن انتهى إليه نبأ قتل رسوله وسفريه مسلم بن عقيل، خماطبا اجل

قال: )من رأى سلطانا جائرا مستحال حلرم اهلل، ناكثا لعهد  أهيا الناس، ان رسول اهلل احلر: )

، يعمل يف عباد اهلل باالثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل وال قول، كان  اهلل، لسنة رسول اهلل

وتركوا طاعة الرمحن،  أال وان هوالء قد لزموا طاعة الشيطان،    ،حقا عىل اهلل أن يدخل مدخله( 

بالفئ، وأحلوا حرام اهلل، وحرموا حالل اهلل،  أو الفساد، وعطلوا احلدود، واستأثروا  ظهروا 

غري من  أحق  و وأنا  وال  ،  تسلموين  ال  أنكم  ببيعتكم  رسلكم  عيل  وقدمت  كتبكم،  أتتني  قد 

بنت رسول   ن متمتم عىل بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا احلسني بن عىل، وابن فاطمة إختذلوين، ف

سوة، وإن مل تفعلوا ونقضتم عهدكم،  أيكم، فلكم يف أهل مع  أهيل ، نفيس مع أنفسكم، واهلل  

وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأيب وأخي وابن عمي  

مسلم ! واملغرور من اغرت بكم، فحظكم أخطأتم، ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانام ينكث عىل 

  (2)(وسيغني اهلل عنكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، نفسه

ما   ألداء  والسعي  هلل،  والتسليم  والتجرد  اإلخالص  بعطر  املضمخة  النصوص  فهذه 

ألدائها، مهام   يتطلبه التكليف الرشعي هي التي ترشح بدقة الرسالة التي انتهض اإلمام احلسني 

هذا، أو ال يقرؤون هذه النصوص، أو يشكون فيها،  كانت الظروف، لكن الذين ال يعرفون  

يسيئون فهم هذه احلركة، ألهنم ال ينظرون إليها من مفاتيح أسباهبا الرشعية، وإنام من زاوية  
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 األهواء واملصالح املحدودة. 

احلسني  اإلمام  أن  وعرفوا  الكريم،  القرآن  قرؤوا  لو  إمكاهنم  يف  ال    وكان  والقرآن 

اإلخالص والتسليم هلل، جيعل صاحبه يقدم عىل كل تضحية، مادام فيها يفرتقان، لوجدوا أن  

 رىض اهلل، وال هيمه النتائج التي حتصل بعد ذلك. 

ينفذ كل األوامر اإلهلية من دون أن   وقد رضب اهلل مثال لذلك بإبراهيم ، الذي راح 

ذي اختار اسم  جيادل أو حيسب أي حساب للمصالح واملفاسد، وهلذا ذكر اهلل تعاىل أنه هو ال

م  املْ ْسلِِمنَي ِمْن َقْبل  ﴾ ]احلج:  ك  َو َسامَّ ْم إِْبَراِهيَم ه  َة َأبِيك   [ 78اإلسالم، فقال: ﴿ِملَّ

وذلك   واقعيا واضحا،  فعليا  تعريفا  االسم  هذا  الذي عّرف  هو  أنه  تعاىل  اهلل  ذكر  بل 

ـ لو كان إب يفكر بتلك الطريقة    راهيم عندما أمر بذبح ابنه يف رؤيا منامية.. حينها كان يمكن 

التي يفكر هبا من انتقدوا احلركة احلسينية ـ أن يصيح بملء فيه: )يستحيل أن يصدر هذا األمر  

أنشأها  شيطانية  وساوس  ويعتربها  الرؤيا،  تلك  من  يستعيذ  ثم  الرحيم(..  الرمحن  اهلل  من 

 شياطني الدجل يف عقله الباطن.

ملكوتي رؤيا  فيعتربها  يتنازل،  ربام  املتالعبني  أو  من  الكثري  يفعله  بام  يؤوهلا  لكنه  ة، 

باألحكام الرشعية؛ فيفرس الذبح بذبح التخلف والفقر والسلبية ونحوها.. أو يفرسها بذبح 

كل حتكم أو توجيه البنه ليرتكه يعيش حياته الطبيعية، وكأنه من غري أب، وكأن األب من غري  

 ابن..

، ومتجرد من كل أهوائه، وأنه ال يملك من أمره  لكن إبراهيم ، والذي يعلم أنه عبد اهلل

القاطع  اليقيني  الرؤيا إال أهنا أمر إهلي بذبح ابنه.. فهم ذلك مع علمه  شيئا مل يفهم من تلك 

برمحة اهلل ورأفته بعباده، ولكنه يعلم يف نفس الوقت أن اهلل حكيم ولطيف، وأنه حلكمته ولطفه  

، وإن مل يعلم بادئ الرأي الرمحة والرأفة يف أجىل مراتبها يدبر من التدابري لعباده ما تتحقق به  

ذلك، كام قال تعاىل حاكيا عن يوسف ، وكيف استشعر لطف ربه العظيم بعد كل االمتحانات  
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ا َوَقْد َأْحَسَن يِب إِْذ َأْخ   ﴿ التي مر هبا:   ْؤَياَي ِمْن َقْبل  َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحقًّ َرَجنِي  َياَأَبِت َهَذا َتْأِويل  ر 

إِْخَوِِت إِنَّ َريبِّ َلطِ  َبْينِي َوَبنْيَ  ْيَطان   َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ ْم ِمَن اْلبَْدِو ِمْن  ْجِن َوَجاَء بِك  يٌف ملَِا ِمَن السِّ

يم  
َو اْلَعلِيم  احْلَكِ    [ 100]يوسف:   ﴾َيَشاء  إِنَّه  ه 

إبراهيم  إليه بذلك األم  ولذلك، فإن  الذي أوحى  يعلم أن  إله عظيم خلق هذا  كان  ر 

الكون مجيعا، وقدراته ال حد هلا، وعلمه ال حد له.. فلذلك راح يلغي العقل املحدود، والذوق  

 القارص، ويسلم نفسه تسليام مطلقا لصاحب العلم املطلق، والرمحة الواسعة. 

وهذا هو اإلسالم.. فاإلسالم هو أن نسلم وجوهنا إىل اهلل.. وال ندبر معه.. وال نقرتح  

ليه.. بل نعلم أن أمره ال يكون إال خلري أو مصلحة حتى لو جهلناها نحن، ومل تتناسب مع  ع

 مزاجنا، كام ال يتناسب الذبح مع مزاج أي أب يف الدنيا.. فاملزاج يتناقض مع التسليم. 

بل  ،  أيضا، وهو الشاب اليافع الذي مل يرتدد ومل حيتل عىل أمر اهلل  وهذا ما فهمه إسامعيل

أن   إقناع،  بمجرد  تلكؤ، وال طلب  تفكري وال  يرد عليه من غري  القضية راح  أبوه  طرح عليه 

فيكفي أن يكون اهلل هو اآلمر حتى يكون ذلك مربرا لقناعتنا، لقد قال له بكل هدوء: ﴿َياَأَبِت  

ابِِريَن﴾ ]الصافات:   يِن إِْن َشاَء اهلل ِمَن الصَّ  [ 102اْفَعْل َما ت ْؤَمر  َسَتِجد 

هلل تعاىل عىل ترصف األب وابنه جتاه أمره بكونه إسالما، فقال: ﴿َفَلامَّ َأْسَلاَم  وهلذا عقب ا

 [ 103َوَتلَّه  لِْلَجبِنِي﴾ ]الصافات:  

يف االختبار، لكونه مل يعمل عقله القارص، وال مزاجه املحدود، وال    وقد نجح إبراهيم

ما أمره به ربه حتى لو كان  أعمل فقطبل هلة، وال أي يشء آخر، ا رأيه الضعيف، وال بيئته اجل

 ذلك الوحي رؤيا منامية. 

إىل فهمه، وتعريف اإلسالم    وغريه من األئمة   وهذا املعنى هو الذي دعا اإلمام احلسني 

ْسَأل  َعامَّ  من خالله؛ فاإلسالم هو دين اهلل املعرب عن مرضاته، واهلل خالق كل يشء، وهو ﴿اَل ي 

ْسَأل وَن﴾ ]األن ْم ي  فلذلك كان األدب مع اهلل هو التسليم املطلق له، مثلام   ؛[ 23بياء:  َيْفَعل  َوه 
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 نسلم أنفسنا للطبيب اجلراح ثقة منا فيه ويف علمه املحدود وقدراته القارصة. 

الذي قدم كل ما يملك يف سبيل اهلل، متجردا عن كل    وكل هذا حصل لإلمام احلسني

ثروة   مواقفه  وكل  وحركته  صوته  اهلل  جعل  ولذلك  األجيال،  يشء،  كل  منها  تستمد  كبرية 

وتنتفض هبا كل الشعوب، وما كان ذلك ليحصل لو أنه راح يتخىل عن رسالته ومهمته التي  

 وكلت إليه، والتي مل يفهمها من مل يقدروا اإلمامة حق قدرها.  

 ـ التفويض والتوكل:   2

أنبياءه ورسل  التي وصف اهلل هبا  العظيمة  الصفات  ثتهم،  وأتباعهم من ور   هوهي من 

ليستعينوا هبا عىل مواجهة املأل واملستبدين واملستكربين الذين استعملوا كل وسائل العنف،  

 ليجربوهم عىل ترك دينهم. 

نْت ْم آَمنْت ْم بِا   قال لقومه ناصحا: ﴿   فاهلل تعاىل خيرب أن موسى   هلل َوَقاَل م وَسى َياَقْوِم إِْن ك 

ْس  م  نْت ْم  ك  إِْن  ل وا  َتَوكَّ ) َفَعَلْيِه  َعىَل ا84لِِمنَي  َفَقال وا  الظَّاملنَِِي    هلل (  لِْلَقْوِم  فِْتنًَة  َعْلنَا  جَتْ اَل  نَا  َربَّ ْلنَا  َتَوكَّ

نَا بَِرمْحَتَِك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن 85)  [ 86 -  84]يونس:  ﴾ ( َوَنجِّ

َعْيب     أنه أجاب قومه الذين قالوا له: ﴿ وأخرب عن شعيب ِذيَن آَمن وا  َلن ْخِرَجنََّك َياش  َوالَّ

تِنَا   ود نَّ يِف ِملَّ َأْو َلَتع  نَا 
َقْرَيتِ نَّا َكاِرِهنَي )   بقوله: ﴿  [ 88]األعراف:    ﴾َمَعَك ِمْن  ( َقِد  88َأَوَلْو ك 

ْينَا َعىَل ا اَنا ا  هللاْفرَتَ ْم َبْعَد إِْذ َنجَّ ْدَنا يِف ِملَّتِك  وَد فِيَها إِالَّ َأْن   هللَكِذًبا إِْن ع  ون  َلنَا َأْن َنع  ِمنَْها َوَما َيك 

 ِعْلاًم َعىَل ا  هللَيَشاَء ا
ٍ
ء لَّ يَشْ نَا ك  نَا َوِسَع َربُّ احْلَقِّ َوَأْنَت َخرْي     هللَربُّ

نَا اْفَتْح َبْينَنَا َوَبنْيَ َقْوِمنَا بِ ْلنَا َربَّ َتَوكَّ

 [ 89، 88]األعراف:   ﴾ اْلَفاحِتِنَي 

َياَقْوِم إِْن َكاَن  أنه أجاب قومه الذين بالغوا يف إيذائه وحماربته بقوله: ﴿  عن نوح  وأخرب 

ْم َمَقاِمي َوَتْذكِرِيي بِآَياِت ا َ َعَلْيك  ْن   هلل َفَعىَل ا  هللَكرب  ْم ث مَّ اَل َيك  َكاَءك  َ ْم َورش  وا َأْمَرك  ْلت  َفَأمْجِع  َتَوكَّ

ًة ث مَّ ا  مَّ ْم غ  ْم َعَلْيك  ك  وِن )َأْمر  نْظِر  وا إيَِلَّ َواَل ت  ْم ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجِرَي 71ْقض  ْيت ْم َفاَم َسَأْلت ك  ( َفإِْن َتَولَّ

وَن ِمَن املْ ْسلِِمنيَ  هلل إِالَّ َعىَل ا  [ 72، 71]يونس:    ﴾َوأ ِمْرت  َأْن َأك 
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بصورة  وكل هذه الكلامت املمتلئة بالتوكل عىل اهلل وتفويض األمر إليه، نجدها متحققة  

فيها، بل    جلية واقعية يف حياة اإلمام احلسني ، فقد كان قرآهنا الناطق، وكان وارث مجيع الرسل

أتيحت له من الفرص لتجيل التوكل فيه ما مل يتح لغريه؛ فقد خرج بكل ما يملك مهاجرا يف  

حا سبيل اهلل، ومواجها جلميع الظلمة، ومل يرجع بيشء، بل بقي عىل أرض الطرف رصيعا مذبو 

، ولذلك مداسا باخليل، وكل ذلك من غري أن يضجر أو جيزع، بل اعترب ذلك كله قربانا هلل تعاىل

 ( 1)(نه بعني اهللأهون عيل ما نزل يب راح يردد ذلك الشعار العظيم: )

عن توكله عىل اهلل تعاىل بصيغ كثرية نقترص منها عىل الصيغتني    وقد عرب اإلمام احلسني 

 التاليتني: 

 والتوكل:   أ ـ أدعية اإلمام احلسني 

ومرآة   مفتاح شخصيته،  تعترب  والتي   ، احلسني  اإلمام  عن  الواردة  األدعية  تأمل  عند 

حقيقته، نجدها ممتلئة بالكثري من املعاين الروحية العميقة املتعلقة بالتوكل عىل اهلل، وتفويض  

 األمر إليه، واعتباره امللجأ واملنجا.

ق  ذلك  القنوت:  ومن  دعاء  يف  ولك  وله  احلول  ولك  املشية،  ولك  البدء  منك  )اللهم 

ال الذي  اهلل  وأنت  ومكمنا  إله    القوة،  ملشيتك،  مسكنا  أوليائك  قلوب  جعلت  أنت،  إال 

ما تشاء حركت من   إذا شئت  أوامرك ونواهيك، فأنت  الرادتك، وجعلت عقوهلم مناصب 

إراد  فيهم، وأبدأت من  أبطنت  ما  به عنك يف  أرسارهم كوامن  أفهمتهم  ما  ألسنتهم  تك عىل 

علم مما علمتني مما أنت  ليك بحقائق ما منحتهم به، وإنى ألعقودهم بعقول تدعوك وتدعو إ

اللهم وإين مع ذلك كله عائذ بك، الئذ بحولك  آويتنى.  وإليه  أريتني،  منه  ما  املشكور عىل 

، قاصد ما أممتني، غري  وقوتك، راض بحكمك الذى سقته إىل يف علمك، جار بحيث أجريتني 

ضنني بنفيس فيام يرضيك عنى إذبه قد رضيتني، والقارص بجهدي عام إليه ندبتنى، مسارع ملا 
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عرفتني، شارع فيام أرشعتني، مستبرص يف ما برصتني، مراع ما أرعيتني، فال ختلني من رعايتك،  

به إرادتك،    وال خترجني من عنايتك، وال تقعدين عن حولك، وال خترجني عن مقصد أنال

عىل اهلداية حمجتي، وعىل الرشاد مسلكي، حتى تنيلني وتنيل  و  واجعل عىل البصرية مدرجتي، 

حتل يب عىل ما به أردتني، وله خلقتني، وإليه آويتني، وأعذ أولياءك من اإلفتتان يب،  و  يب امنيتي،

طريقتي، بسلوك  واالستخالص  االجتباء،  تفتني  نعمتك  يف  لرمحتك  برمحتك  واتباع   وفتنهم 

  (1)(منهجي، وأحلقني بالصاحلني من آبائي وذوى رمحي 

بأن   والشعور  إليه،  األمر  وتفويض  اهلل  عىل  بالتوكل  ممتلئة  الدعاء  هذا  كلامت  وكل 

احلاجات كلها لديه، وأن من وجده فقد وجد كل يشء، ومن فقده فقد كل يشء، كام عرب عن 

 عرفة. ذلك يف القطعة املنسوبة إليه يف دعاء 

اللهم من  ونجد نفس هذه املعاين يف دعاء القنوت اآلخر املأثور عنه، والذي يقول فيه: )

أوى إىل مأوى فانت مأواي، ومن جلأ إىل ملجأ فأنت ملجأى، اللهم صل عىل حممد وآل حممد،  

إفتنان  بلواي من  ندائي، وأجب دعائي، واجعل مآيب عندك ومثواي، واحرسني يف  واسمع 

ملة الشيطان، بعظمتك التى ال يشوهبا ولع نفس بتفتني، والوارد طيف بتظنني، وال  االمتحان، و

حتى تقلبني إليك بارادتك غري ظنني وال مظنون، والمراب وال مرتاب، إنك أنت    يلم هبا فرج

  (2)(أرحم الرامحني 

يقول    ونجد نفس هذه املعاين السامية يف قوله يف دعاء الصباح واملساء املأثور عنه، والذي

)بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل وباهلل، ومن اهلل واىل اهلل، ويف سبيل اهلل وعىل ملة رسول  فيه: 

اهلل، وتوكلت عىل اهلل، والحول والقوة اال باهلل العىل العظيم. اللهم انى اسلمت نفيس اليك،  

الد يف  سوء  كل  من  العافية  اسأل  اياك  اليك،  امري  وفوضت  اليك،  وجهي  نيا ووجهت 

 
 . 214: 85 بحار األنوار، 48مهج الدعوات:  (1) 

 . 214: 85 بحار األنوار، 49مهج الدعوات:  (2) 
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واالخرة. اللهم انك تكفيني من كل احد وال يكفينى احد منك، فاكفني من كل احد ما اخاف  

واحذر واجعل يل من امري فرجا وخمرجا، انك تعلم وال اعلم، وتقدر وال اقدر، وانت عىل 

  (1) (كل شئ قدير، برمحتك يا ارحم الرامحني

وإشعار قارئها أنه ال حول له وال  وهكذا نجد كل أدعيته ممتلئة بالتجرد واإلخالص هلل،  

]دعاء   بـ  املسمى  العظيم  الدعاء  ذلك  أبوه  علمه  من  عىل  غريبا  ذلك  وليس  باهلل،  إال  قوة 

، بعد أن ذكر له فضله، وما أعد اهلل ألهله من األجر، وقال له: )يا بني إنه البد (2) [العرشات

وس وقىض،  أحب  ما  عىل  وأحكامه  مقاديره  عزوجل  اهلل  يمىض  وقدره أن  قضاءه  اهلل  ينفذ 

  (3)وحكمه فيك(

ومما ورد يف الدعاء مما له عالقة بالتوكل عىل اهلل تعاىل قوله: )بسم اهلل الرمحن الرحيم  

سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب، والحول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، سبحان 

النهار، سبحان   وأطراف  الليل  آناء  واالبكار،  اهلل  بالعيش  اهلل  واالصال، سبحان  بالغدو  اهلل 

وحني   وعشيا  واالرض  السموات  يف  احلمد  وله  تصبحون،  وحني  متسون  حني  اهلل  سبحان 

وكذلك  موهتا  بعد  االرض  وحييي  احلي  من  امليت  وخيرج  امليت  من  احلي  خيرج  تظهرون، 

حلمد هلل رب العاملني.  خترجون سبحان ربك رب العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، وا

سبحان ذي امللك وامللكوت، سبحان ذي العزة واجلربوت، سبحان ذي الكربياء والعظمة،  

امللك احلق املبني املهيمن القدوس، سبحان اهلل امللك احلي الذي ال يموت، سبحان اهلل امللك 

، سبحان ريب  احلي القدوس، سبحان القائم الدائم، سبحان الدائم القائم سبحان ريب العظيم

االعىل، سبحان احلي القيوم، سبحان العيل االعىل، سبحانه وتعاىل، سبوح قدوس ربنا ورب  

 
 . 313: 86 بحار األنوار، 157مهج الدعوات:  (1) 

 ..145مهج الدعوات  :انظر وهذا الدعاء مروى بطريق آخر عن االمام احلسن (2) 

 .149مهج الدعوات:  (3) 



159 

 

املالئكة والروح. سبحان الدائم غري الغافل، سبحان العامل بغري تعليم، سبحان خالق ما يرى 

م إين  وما ال يرى، سبحان الذي يدرك االبصار وال تدركه االبصار، وهو اللطيف اخلبري. الله 

أصبحت منك يف نعمة وخري وبركة وعافية فصل عىل حممد وآله، وأمتم عيل نعمتك وخريك 

ما  أبدا  وكرامتك  وفضلك  وعافيتك  شكرك  وارزقني  النار،  من  بنجاة  وعافيتك  وبركاتك 

أبقيتني، اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك استغنيت، وبنعمتك أصبحت وأمسيت. اللهم إين  

شهيدا،   بك  وكفى  وسكان اشهدك  عرشك  ومحلة  ورسلك  وأنبياءك  مالئكتك  واشهد 

سمواتك وأرضك ومجيع خلقك، بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك وأن حممدا  

عبدك ورسولك، وأنك عىل كل شئ قدير، حتيي ومتيت ومتيت وحتيي، وأشهد أن اجلنة حق،  

 (1) يف القبور(والنار حق، والساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من 

فكل هذه احلقائق الواردة يف الدعاء، تثمر التوكل عىل اهلل، والتفويض إليه، ذلك أهنا  

الكامل، وذلك  أنواع  الوقت تثبت له كل  يليق به، ويف نفس  تسبح اهلل وتنزهه عن كل ما ال 

 وحده كاف لغرس الثقة يف تدبري اهلل، وهو ما ينبني عليه التوكل. 

 كربالء والتوكل عىل اهلل: ب ـ مواقف  

يتساءل الكثري من الذين مل يفهموا رس كربالء، وما حدث فيها من املآيس عن سبب عدم  

ملا آتاه اهلل من والية تكوينية، جتعل دعاءه مستجابا، وطلبه حمققا، ومهته    استخدام اإلمام احلسني 

 تد جلميع التاريخ. نافذة، ورس ذلك هو عدم فهمهم للدور الرسايل لتلك احلركة، واملم

استعمل تلك الصالحيات التي أتاحها اهلل له كام أتاحها ألوليائه    فلو أن اإلمام احلسني

وأنبيائه؛ فراح يوفر عن نفسه وأهل بيته العناء، ويسأل اهلل أال حيدث ما حدث، لكان للتاريخ  

 حركة أخرى غري احلركة التي نعرفها، ونعيشها. 

الذين آتاهم اهلل تلك الوالية التكوينية، وأتاح هلم هبا    وقد كان أسوته يف ذلك الرسل

 
 .149مهج الدعوات:  (1) 
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الرسالية   أدوارهم  مارسوا  بل  الصالحيات،  تلك  يستخدموا  مل  ذلك  ومع  املعجزات،  حتقق 

 بجهودهم البرشية، ومل يدخلوا أي قوة غيبية فيها، حتى يكونوا أسوة لغريهم. 

الذي أرسى اهلل به إىل بيت املقدس يف حلظات معدودات، وعرج به إىل    فرسول اهلل  

السموات العال يف ليلة واحدة، مل يستعمل الرباق، وال أي وسيلة غيبية عندما هاجر إىل املدينة  

لغريه من  تلقى حتى يكون أسوة  ما  العناء  الناس، وتلقى من  إليها كسائر  بل هاجر  املنورة، 

 الدعاة.

اوم هجامت أعدائه بام أتيح له من سالح، ومن عدد قليل، وعدة قليلة،  وهكذا كان يق

ومل يستعمل الوسائل الغيبية املتاحة له، إال إذا أراد اهلل ذلك، ولذلك حصل نوع من اهلزيمة  

اهلل   رسول  أن  لو  كله  ذلك  أال حيصل  اإلمكان  يف  وكان  عمه محزة،  واستشهد  أحد،   يوم 

تكوينية، ومن دعاء مستجاب، لكنه مل يفعل، ألن اهلل تعاىل جعله  استخدم ما أتيح له من والية  

 أسوة لألمة، بل للبرش مجيعا. 

حاجته وفاقته، وعدم قدرته عىل    وقد ورد يف الرواية أن بعضهم أنكر عىل اإلمام السجاد

  األرض و  عجبا هلؤالء يّدعون مّرة أّن السامءتسديد بعض حاجات املسلمني املادية، وقال: )

لعجز عن خرى با أء من طلباهتم، ثّم يعرتفون  ال يرّدهم عن يش   هلل أّن او  ء يطيعهم،يش كّل  و

: هكذا قالت قريش للنبي  بقوله: )  إصالح حال خواّص إخواهنم(، فرد عليه اإلمام السجاد 

يرجع إليها يف ليلة واحدة و   يشاهد ما فيه من آثار األنبياء من مّكة و   كيف يميض إىل بيت املقدس

 جهلوا ..  ذلك حني هاجر منها و  يقدر أن يبلغ من مكة إىل املدينة إاّل يف اثني عرش يوما؟!من ال  

ا  هللاو و أمر  بالتسليم  هلل  إاّل  تنال  الرفيعة ال  املراتب  إّن  معه،  أوليائه  ثناؤه،  هللأمر  ترك و   جّل 

صربا مل يساوهم  املكاره  و  صربوا عىل املحن  هلل الرضا بام يدبرهم به، إّن أولياء او  االقرتاح عليه،

جّل عن ذلك بأن أوجب هلم نجح مجيع طلباهتم، لكنّهم مع  و  عزّ   هللفيه غريهم، فجازاهم ا
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 (1)(ذلك ال يريدون منه إاّل ما يريده هلم 

التوكل وتفويض األمر هلل، والتي ال زالت إىل اآلن   امتألت كربالء بمواقف  ولذلك 

 .  بأدوارهم اإلصالحية، اقتداء بأيب الثوار، وسيد الشهداء نرباسا يشجع الرساليني عىل القيام 

من مواقف قبيل شهادته، وبعد أن رأى بعينه ما رأى    ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عنه

ثالث ساعات من النهار ملّطخا بدمه رامقا   : بقي احلسنيقال خمنفمن مآس، فقد حدث أبو  

  (2)(قضائك، والمعبود سواك، ياغياث املستغيثني   بطرفه إيل السامء وينادين: )ياإهلي، صربا عيل 

ويف تلك اللحظات الشديدة، دعا بابنه عبد اهلل، وهو صغري، فأجلسه يف حجره، فرماه  

امتألت كّفه، ثّم رمي به إيل    ىدمه حتّ   هل األسدي بسهم فذبحه، فتلقي احلسني ا حرملة بن ك

ه ملا هو خريمنه، وانتقم لنا من الظاملني،  السامء، وقال: )إهلي إن كنت حبست عنّا النرص، فاجعل

مل يسقط من ذلك أنه )   واجعل ما حّل بنا يف العاجل ذخرية لنا يف اآلجل(، وقد ذكر اإلمام الباقر 

  (3) ( األرضواحدة إىل الدم قطرة 

وقبل ذلك، ويف املدينة املنورة، وقبل مسريه إىل كربالء، لتنفيذ األمر اإلهلي، زاره قرب  

إليه  قرب جّده   يودعه، ويشكو  أنا احلسني بن   : قائالً ، وراح   ! اهلل  يا رسول  )السالم عليك 

فاطمة، أنا فرخك وابن فرختك، وسبطك يف اخللف الذي خلفت عىل أمتك، فاشهد عليهم يا  

ثم    ، نبى اهلل. أهنم قد خذلوين وضيعوين وأهنم مل حيفظوين، وهذا شكواي إليك حتى ألقاك(

 .(4)ومل يزل راكعا وساجدا وثب قائام وصف قدميه، 

 
 .  20/ 46ج  ، بحار األنوار367( أمايل الصدوق: 2)  (1) 

 . 417، ص 2ينابيع املودة، ج  (2) 

وي هذا الدعاء بعبارات أخرى منها: )رّب أن تك حبست عنّا النرص من السامء،  46-74، ص  54بحاراألنوار، ج    (3)  ، وقد ر 

ذخرية لنايف اآلجل(،  فاجعل ذلك ملا هو خري، وانتقم لنا من هؤالء الظاملني(، ومنها: )إهلي تري ماحّل بنا يف العاجل، فاجعل ذلك 

 ومنها: )اللهّم إن كنت حبست عنّا النرص، فاجعل ذلك ملا هو خريلنا( 

 . 177: 17، وفيه بدل يف اخللف )والثقل(، العوامل 186: 1للخوارزمي  ، مقتل احلسني19: 5الفتوح  (4) 
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صالته جعل    فلام كانت الليلة الثانية خرج اىل القرب أيضا فصىل ركعتني، فلمل فرغ من

مر ما قد علمت،  اللهم إن هذا قرب نبيك حممد وأنا ابن بنت حممد وقد حرضين من األ)  يقول:

واالكرام بحق هذا القرب ومن  اللهم وإين احب املعروف وأكره املنكر، وانا أسألك يا ذا اجلالل  

  (1) (فيه ما اخرتت من أمري هذا ما هو لك رىض 

  ، قد أقبَل يف كتيبة ِمن املالئكة  فرأى جّده الرسول  حينها؛  غلبه النوم  وقد روي أنه  

كأيّن عن قريب أراك مقتوالً مذبوحًا   ، يا ب ني)   : وهو يقول له  ، إىل صدره وقّبل ما بني عينيهه  فضمّ 

ال تروى،    وظمآن  ،وأنت مع ذلك عطشان ال ت سقى  ، بني عصابة ِمْن أ ّمتي  ،وبالءبأرض كرٍب  

القيامة فام هلم عند اهلل من  ؛  وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، ماهلم ال أناهلم اهلل شفاعتي يوم 

خالق، حبيبي يا حسني إن أباك وأمك وأخاك قد قدموا عيل وهم إليك مشتاقون، وإن لك يف  

  (2) (اهلا إال بالشهادةاجلنة درجات لن تن

كان يعلم مصريه بدقة، لكنه    وهذا النص مع نصوص كثرية يدل عىل أن اإلمام احلسني

مع ذلك أقدم عليه، متوكال عىل اهلل، مفوضا األمر إليه، ألنه يعلم أن املأساة التي ستتحقق عىل 

 تلك األرض، ستصبح بعد ذلك معوال هيدم الباطل، ومشعال ينرص احلق. 

أنه  من    وقد روي  بك  أعوذ  إيّن  )اللهم  قال:  ثّم  عيناه  دمعت  قرب كربالء،  ملّا وصل 

  (3) (الكرب والبالء

ويف رواية أخرى أن زهري بن القني قال لإلمام احلسني : رسبنا إىل هذه القرية حتى ننزهلا  

قتال من   فإهّنا حصينة وهي عيل شاطئ الفرات؛ فإن منعونا قاتلناهم؛ فقتاهلم أهون علينا من

  (4) (جييء بعدهم؛ فقال احلسني: ماهي؟ قال: العقر، قال: )اللهّم إيّن أعوذ بك من العقر

 
 . املراجع السابقة (1) 

 . 328: 44 اربحار األنو ، 186: 1للخوارزمي  ، مقتل احلسني20: 5الفتوح  (2) 

 ..381، ص 44، ج بحار األنوار (3) 

 .52، ص 4، ج تاريخالكامل يف ال (4) 
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: مجع احلسني أصحابه عند قرب املساء فدنوت منه  اإلمام السجاد  وليلة عاشوراء قال  

اهلل أحسن   ألسمع ما يقول هلم وأنا إذا ذاك مريض، فسمعت أيب يقول ألصحابه: )أثني عيل 

ء، وأمحده عيل الرّساء والرّضاء، اللهّم إيّن أمحدك عيل أن أكرمتنا بالنبّوة، وعلمتنا القرآن،  الثنا 

   (1)  وفّقهتنا يف الدين، وجعلت لنا أسامعا وأبصارا وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرين(

السجادو عن   يديه وقال:    اإلمام  تقبل عيل احلسني، رفع  اخليل  ملّا أصبحت  قال:  أّنه 

)اللهّم أنت ثقتي يف كّل كرب، وأنت رجائي يف كّل شّدة، وأنت يل يف كّل أمر نزل يب ثقة وعّدة،  

كم من هّم يضعف فيه الفؤاد، وتقّل فيه احلليلة، وخيذل فيه الصديق، ويشمت فيه العّدو، أنزلته  

نعمة  كّل  ويّل  فأنت  وكشفته،  فّفرجته  سواك،  عّمن  إليك  منّي  رغبة  إليك،  وشكوته  ،  بك، 

  (2)(وصاحب كّل حسنة، ومنتهي كّل رغبة 

هذه بعض املشاهد من ذلك اليوم العظيم يف كربالء، والتي تدل عىل مدى توكل اإلمام  

عىل اهلل، وتفويضه األمر إليه، وأنه ال خيتلف يف سلوكه ذلك عن سلوك إبراهيم ، عندما   احلسني

 قدم ولده قربانا هلل، من دون أن جيزع أو يضجر. 

 مد والشكر: ـ احل   3

وهي من الصفات العظيمة التي وصف اهلل هبا عباده املقربني، وأخرب أنه مل يتحقق هبا  

ور  إال القلة القليلة، كام قال تعاىل: ﴿ ك  يٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
ْكًرا َوَقلِ وَد ش  ]سبأ:    ﴾ اْعَمل وا آَل َداو 

ْمَع َوا﴿، وقال:  [13 م  السَّ َو الَِّذي َأْنَشَأ َلك  ونَ َوه  ر  ياًل َما َتْشك 
]املؤمنون:   ﴾ أْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدَة َقلِ

78 ] 

فام أقل من قبلها، ومحلها حق  ، فقال يف بعض مواعظه: )  اإلمام عيل وقد وصفهم اهلل  

وهم  أ  ،محلها  عددا،  األقلون  يقول:    أهلولئك  إذ  سبحانه  اهلل  ِعَباِدَي ﴿صفة  ِمْن  َوَقلِيٌل 

 
 .26حتف العقول:  443، ص 6األمم وامللوك للطربي، ج  تاريخ، 231اإلرشاد للمفيد، ص  (1) 

 . 16-06، ص 4، ج تاريخ؛ الكامل يف ال233، اإلرشاد، ص 350، ص 6األمم وامللوك، ج  تاريخ (2) 
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ور   ك    (1) ([ 13]سبأ:   ﴾ الشَّ

الشاكرين  الصادقاإلمام  وقال   قلة  يتعبد هبا عباده  ) :  مبينا رس  اهلل عبادة  لو كان عند 

املخلصون أفضل من الشكر عىل كل حال ألطلق لفظه فيهم من مجيع اخللق هبا، فلام مل يكن 

ور  َوَقلِيٌل ِمْن ِعَبا ﴿أفضل منها خصها من بني العبادات وخص أرباهبا، فقال تعاىل:   ك    ﴾ِدَي الشَّ

  (2) ([13]سبأ:  

وبام أن الركن األول من أركان هذه الصفة هو التعرف عىل نعم اهلل وإحصائها، ثم شكر  

اهلل عليها مجيعا، كام هو املنهج القرآين يف تعداد النعم، والدعوة إىل محد اهلل عليها؛ نرى أدعية  

احلسني وإحصاء    اإلمام  النعم  بذكر  هبا،  ممتلئة  اهلل  عىل  الثناء  ثم  واجلليل،  منها  الدقيق 

 واالستغفار من تقصريه يف حق شكرها. 

( عرفة:  دعاء  يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  فجعلتني  لله اومن  خلقتني  كام  احلمد  لك  ّم 

  سميعا بصريا، ولك احلمد كام خلقتني فجعلتني حّيا سوّيا، رمحة يب وكنت عن خلقي غنّيا. 

ت فطرِت، رّب بام أنشأتني فأحسنت صورِت، يا رّب بام أحسنت يب ويف  رّب بام برأتني فعّدل

بام أنعمت عيّل فهديتني، رّب بام آويتني ومن كّل    نفيس عافيتني، رّب بام كألتني ووفقتني، رّب 

خري آتيتني وأعطيتني، رّب بام أطعمتني وسقيتني، رّب بام أغنيتني وأقنيتني، رّب بام أعنتني  

فلك احلمد يا     ألبستني من ذكرك الصايف، ويرّست يل من صنعك الكايف، وأعززتني، رّب بام

من أقال عثرِت، ونّفس كربتي، وأجاب دعوِت، وسرت عورِت وذنويب، وبّلغني طلبتي، ونرصين  

  (3)(عىل عدّوي، وإن اعّد نعمك ومننك وكرائم منحك ال أحصيها يا موالي

أنعمت، أنت الذي  الدعاء: )أنت  الذي أمجلت،    وقوله يف نفس  الذي أحسنت، أنت 

 
 .444، صهنج البالغة (1) 

 . 55 ، صمؤسسة األعلمي، إلمام الصادق ، منسوب لمصباح الرشيعة (2) 

 .146ص ،  لعالمة املجليس، نرش سعدي، طهرانزاد املعاد، ا، 251البلد االمني ص  (3) 
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الذي  أنت  رزقت،  الذي  أنت  أكملت،  الذي  أنت  مننت،  الذي  أنت  أفضلت  الذي  أنت 

أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي أويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي 

أقلت، أنت   الذي  الذي غفرت، أنت  الذي سرتت، أنت  أنت  الذي عصمت،  هديت، أنت 

ت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أّيدت،  الذي مّكن

تباركت ريب   الذي أكرمت،  أنت  الذي عافيت،  الذي شفيت، أنت  الذي نرصت، أنت  أنت 

   (1) وتعاليت، فلك احلمد دائام، ولك الشكر واصبا(

وهكذا نرى مجيع أدعيته مضمخة بعطر الشكر هلل عىل الرغم من كل املحن التي عاشها  

من   بنت رسول اهلل  عليها السالم  يف حياته مجيعا ابتداء من مشاهدته ملا حصل ألمه الزهراء  

 من تنكر ملكانتهم، وحرب هلم.   مآس إىل ما حصل ألبيه وأخيه ومجيع أهله

 ـ األنس واملحبة:   4

املقامات العالية، بل من أعىل من مقامات املؤمنني الصادقني املخلصني، وقد  وهي من  

فقال  أهلها،  تعاىل  اهلل  ا﴿وصف  د وِن  ِمْن  َيتَِّخذ   َمْن  النَّاِس  ا   هللَوِمَن  بِّ  َكح  بُّوهَن ْم 
ِ حي    هللَأْنَداًدا 

بًّا  ِذيَن آَمن وا َأَشدُّ ح   [ 165]البقرة:   ﴾  هللَوالَّ

اعترب حمبة اهلل أول صفاهتم،    للذين يقرصون يف طاعة رسول اهلل    وعندما ذكر البديل

ا﴿فقال:   َيْأِِت  َفَسْوَف  ِدينِِه  َعْن  ْم  ِمنْك  َيْرَتدَّ  َمْن  آَمن وا  ِذيَن  الَّ َا  ِبُّوَنه     هلل َياَأهيُّ َوحي  ْم  بُّه 
ِ حي    ﴾بَِقْوٍم 

العهود وعد54]املائدة:   ونقض  االرتداد  أن  إىل  إشارة  من [، ويف ذلك  ناشئ  االلتزام هبا  م 

ٍة  ﴿التقصري يف حمبة اهلل، وهلذا عقب اهلل اآلية الكريمة بأوصاف الذين حيبون اهلل، فذكر أهنم:   َأِذلَّ

ا وَن يِف َسبِيِل  َاِهد  ِريَن جي 
ٍة َعىَل اْلَكافِ َأِعزَّ َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضل  ا   هللَعىَل املْ ْؤِمننَِي    هلل َواَل خَيَاف وَن 

يِه َمْن َيَشاء  َواي  
 [ 54]املائدة:  ﴾ َواِسٌع َعلِيٌم  هللْؤتِ

فهذه الصفات ـ كام ينص القرآن الكريم ـ عالمة عىل حمبة املؤمن هلل تعاىل، وكلها تنطبق  
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التكاليف  ، وحركته العظيمة مام احلسني  عىل اإل ؛ ذلك أنه ال يمكن أن يصرب عىل أداء تلك 

عن ذلك بقوله:    اإلمام عيل الرشعية، فرائضها ونوافلها من مل يمتلئ قلبه بحب اهلل، كام عرب  

عنده فإّن كّل من خرّي له أمران؛    هلل منزلة ا  ، فلينظر كيف هللمن أحّب أن يعلم كيف منزلته عند ا)

ومن اختار أمر الدنيا   هلل أمر اآلخرة عىل الدنيا فذلك الذي حيّب ا  أمر الدنيا وأمر اآلخرة فاختار

 ( 1)(عنده  هللفذلك الذي ال منزلة 

يا رّب، وددت أن أعلم من حتّب  )  أنه سأل اهلل تعاىل، فقال:  بل روي عن رسول اهلل  

يف ذلك،    إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له(؛ فأجابه اهلل تعاىل بقوله: )حّبه؟أمن عبادك ف

 (2.) وأنا أحّبه وإذا رأيت عبدي ال يذكرين فأنا حجبته وأنا أبغضته

ال يمكن أن يفهم رس    اإلمام احلسنيوهلذا، فإن الذي ال يفهم هذا البعد يف شخصية  

حركته وثورته؛ ذلك أهنا حركة وثورة مل تنطلق فقط من دافع أداء التكليف الرشعي يف مواجهة  

فسدين يف األرض، وإنام انطلقت حمبة هلل وتعظيام له، ولذلك الحظنا الظلمة واملستبدين وامل

 فيها تلك املعاين السامية الرفيعة، ومل تكن لتوجد تلك املعاين لوال توفر حمبة اهلل. 

أدعية   ويكرر    اإلمام احلسني وهلذا نالحظ يف  فهو خياطبه  العظيمة هلل،  األشواق  تلك 

ورد يف   وقد  )اسمه كل حني،  قوله:  إليه من دعاء عرفة  املنسوبة  الذي أرشقت  القطعة  أنت 

قلوب   عن  األغيار  أزلت  الذي  وأنت  ووّحدوك،  عرفوك  حتى  أوليائك  قلوب  يف  األنوار 

احبائك حتى مل حيّبوا سواك، ومل يلجؤوا إىل غريك أنت املؤنس هلم حيث أوحشتهم العوامل،  

ذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك،    وأنت الذي هديتهم حيث استبانت هلم املعامل ما 

لقد خاب من ريض دونك بدال، ولقد خرس من بغى عنك متحّوال، كيف يرجى سواك وأنت  

ما قطعت اإلحسان، وكيف يطلب من غريك وأنت ما بّدلت عادة اإلمتنان، يا من أذاق احّباءه  

 
 .178جامع األخبار ص  (1) 

 . 160ص  93ج  بحار األنوار (2) 
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مالبس هيبته فقاموا بني يديه    حالوة املؤانسة فقاموا بني يديه متمّلقني، ويا من ألبس أولياءه

وأنت   العابدين  توّجه  قبل  باإلحسان  البادي  وأنت  الذاكرين،  قبل  الذاكر  أنت  مستغفرين، 

اجلواد بالعطاء قبل طلب الطالبني، وأنت الوهاب ثم ملا وهبتنا من املستقرضني إهلي اطلبني  

ئي ال ينقطع عنك،  برمحتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنّك حتى أقبل إليك، إهلي إّن رجا 

وإن عصيتك، كام أّن خويف ال يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوامل إليك وقد أوقعني علمي  

  (1) (بكرمك عليك، إهلي كيف أخيب وأنت أميل 

ممتلئة بكل معاين الشوق واملحبة هلل تعاىل، بل    أئمة أهل البيت وهكذا نرى سائر أدعية  

تعاىل بمناجاة خاصة، هي املناجاة التاسعة املسامة ]مناجاة خص املحبة هلل    السجاد  إن اإلمام

املحبني[، والتي يبدؤها بقوله: )إهلي من ذا الذي ذاق حالوة حمبتك، فرام منك بدال؟ ومن ذا  

وواليتك،   لقربك  اصطفيته  ممن  فاجعلنا  إهلي  حوال؟  عنك  فابتغى  بقربك،  أنس  الذي 

ضيته بقضآئك، ومنحته بالنظر إىل وجهك،  وأخلصته لودك وحمبتك، وشوقته إىل لقآئك، ور

وخصصته   جوارك،  يف  الصدق  مقعد  وبوأته  وقالك،  هجرك  من  وأعدته  برضاك،  وحبوته 

ته لعبادتك، وهيمت قلبه الرادتك، واجتبيته ملشاهدتك، وأخليت وجهه لك،  أهلبمعرفتك، و

ته بطاعتك،  وفرغت فؤاده حلبك، ورغبته فيام عندك، وأهلمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغل

 (2)(وصريته من صاحلي بريتك، واخرتته ملناجاتك، وقطعت عنه كل يشء يقطعه عنك

وفيها يقول: )اللهم اجعلنا ممن دأهبم االرتياح إليك واحلنني، ودهرهم الزفرة واالنني،  

خشيتك،   من  سآئلة  ودموعهم  خدمتك،  يف  ساهرة  وعيوهنم  لعظمتك،  ساجدة  جباههم 

، وأفئدهتم منخلعة من مهابتك، يامن أنوار قدسه البصار حمبيه رآئقة،  وقلوهبم متعلقة بمحبتك 

 
 . 349إقبال األعامل:  (1) 

الصحيفة السجادية الكاملة، االمام زين العابدين عيل بن احلسني عليه السالم، حتقيق وتنسيق: عيل انصاريان، املستشارية  (2) 
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وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شآئقة، يا منى قلوب املشتاقني، ويا غاية آمال املحبني أسألك 

حبك وحب من حيبك، وحب كل عمل يوصلني إىل قربك، وأن جتعلك أحب إيل مما سواك 

  (1)(وأن جتعل حبي 

آخر قوله: )إهلي لو قرنتني باألصفاد، ومنعتني سيبك من بني األشهاد  وقال يف دعاء  

 ( 2) (ماقطعت رجائي منك والرصفت وجه تأمييل للعفو عنك وال خرج حبك من قلبي

قوله يف الدعاء: )سيدي أنا من حبك جائع ال أشبع،    الصادقاإلمام  وهكذا روي عن  

   ( 3) (ال أراهأنا من حبك ظمآن ال أروى، واشوقاه إىل من يراين و

وهذه املعاين السامية هي التي أعطت للدين بعده احلقيقي املمتلئ بالقيم النبيلة، ذلك  

ـ هو دين املحبة، وال يتحقق به إال من امتألت قلوهبم    أئمة أهل البيت ـ عند مجيع    أن اإلسالم 

أحّب    هلليكون احّتى    هللال يمّحض رجل اإليامن با )  قوله:   الصادقوقد روي عن اإلمام  باملحبة،  

 ( 4)(ه وماله ومن الناس كّلهم أهلإليه من نفسه وأبيه وأّمه وولده و

ومن أكرب ثامر املحبة األنس باهلل، والذي جيعل صاحبه ال يبايل بغريه هل رضوا عنه أو  

ورسوله    هلل ما رّضك إن أحببت ا):    اإلمام عيل مل يرضوا، ألنه ال ينظر إال لرضا اهلل تعاىل كام قال  

حد من   أوال  هلليبغض أحّباء ا  هللورسوله، من أبغضك، فإّنه ليس أحد من أولياء ا  هللوأحّبك ا

أنيسه، وال يذّل    هلل: ال يستوحش من كان ا  هللثّم قال: قال رسول ا غريه حيّبك فينفعك حّبه،  

بغري أنيس، ومن    هلل آنسه ا  هللغناؤه، فمن استأنس با   هللكان با   أعّزه، وال يفتقر من  هلل من كان ا

 
 .. 294الصحيفة السجادية:  (1) 
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 ( 1) (بغري دنياه هللأغناه ا هللبغري عدد وال عشرية، ومن يستغني با  هلل أعّزه ا هللاعتّز با 

الذي هجره    اإلمام احلسنيوقد كانت حركة   فهو  تعبري،  الواقع أحسن  تعرب عن هذا 

مل   ذلك  ومع  معدودون،  أصحاب  إال  معه  يبق  ومل  أبيه،  مع  جاهد  الكثري ممن  حتى  اجلميع، 

َن ما نزل يب أّنه بعني اهلل)يستوحش، بل كان يقول:     (2) ( هوَّ

لقول   )الصادق  اإلمام  وقد كان يف ذلك كله مصداقا  الد:  املؤمن من  نيا سام  إذا ختىّل 

وإّنام خالط القوم حالوة حّب    ،الدنيا كأّنه قد خولط   أهل وكان عند    ،هلل ووجد حالوة حّب ا

 (3)(فلم يشتغلوا بغريه ،هللا

إاّل ببغض كثري    هلل ، أّنه ال تنال حمّبة اهلل واعلم رمحك ا: )  اإلمام الباقروكان مصداقا لقول  

ا من  ذلك  لدرك  يسري  قليل  ذلك  وفوت  بمعاداهتم،  إاّل  واليته  وال  الناس،  لقوم    هللمن 

 ( 4)(يعلمون 

وهلذا نرى اخلطباء يف املجالس احلسينية حياولون أن يصوروا حالته، وارتباطها بمحبة  

إبراهيم بن أدهم،  اهلل تعاىل واألنس به؛ فيذكرون عىل لسانه تلك األبيات املنسوبة لرابعة أو  

 :(5) والتي يقول فيها 

 
ص  ،  ، د.ت1وشمند، قم، دار احلديث، ط  مشكاة األنوار يف غرر األخبار، الطربيس، عيل بن حسن، حتقيق: مهدي ه  (1) 

125 . 

 .116، اللهوف: 288: 17، العوامل 46: 45بحار االنوار  (2) 

 10الزهد فيها ح و باب ذّم الدنيا  105ص  2الكايف ج  (3) 
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مع أهنا يف احلقيقة ليست له، ولكن معناها صحيح النسبة   ينسبها الكثري من اخلطباء لإلمام احلسنيبيات التي  وهي من األ  (5) 

يقول الشيخ كاظم العبادي النارصي تعليقا عىل نسبة السيّد حمّمد إليه، بل هو أوىل الناس هبا، ولذلك ال حرج عىل من ينسبها إليه،  

عند    هّنا لرابعة العدوّية وقد قاهلا احلسنيالصدر تلك األبيات لإلمام احلسني: )شاع عىل ألسنة اخلطباء احلسينيّني هذه األبيات، وأ

مرصعه، وال أعلم عىل أّي مصدٍر قد اعتمد هؤالء اخلطباء أو ِمن أين أتى هذا الشياع؟! فقد تتبّعت  أغلب املصادر املعتَمدة اّلتي 

أّن احلسني أحدًا يذكر  أجد  فلم   ، إليه،  تذكر مقتل احلسني  ن سبَت  أهّنا  أو حتّى  األبيات،  إىل رابعة   قال هذه  بالنسبة  اليشء  ونفس 

 ( تذكر هذه األبيات أو تنسبها هلا  يّة اّلتي ذكرهتا ملتارخي العدوّية، فأغلب املصادر ال
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 تركت  اخللَق ط ّرًا يف هواكا 

 

 وأيتمت  العياَل لكي أراكا    

ًا    ولو قطَّعتني يف احلـّب إرـب

 

ا ـمال الفؤاد  إىل ســـواـكا      ملـَ

اذهب عنّي، قال أنس:    ساير أنس بن مالك فأتى قرب خدجية فبكى، ثّم قال:  وروي أنه   

 :(1)فلاّم طال وقوفه يف الصالة سمعته قائالفاستخفيت عنه، 

ت مواله  ا رّب أـن ا رّب ـي  ـي

 

دا إلـيك ملـجاه    ـفارحم عبـي

 يا ذا املعايل عليك معتمدي 

 

 طوبى ملن كنت أنت مواله  

ا   ا أرـق ان خـائـف  طوبى ملن ـك

 

 يـشكو إىل ذي اجلالل بلواه 

ة وال ســـــقم  ــّ ـعل ــه  ب ــا  م  و 

 

ــواله   مل ه  ــّ ــب ح ــن  م ــر  ــث  أك

ه  ـت ه وغصـــّ  إذا اشـــتكى بثـّ

 

اه   ــّ ــبـ لـ ــّم  ثـ اهلل  ــه  ــابـ  أجـ

ـتـهال  ـب ـم ــاـلـظالم  ب ـتال  اـب  إذا 

 

ــاه  أدنـ ــّم  ثـ اهلل  ــه  ــرمـ  أكـ

 فنودي:   

ـكـنـفي يف  ــت  أن ــك  ـلـبي ــك   ـلبـّي

 

ــاه   ــد عـلـمـن ق قـلــت  كـلـام   و 

ه مالئكتي   اـق  صـــوـتك تشــــت

 

 فحسبك الصوت قد سمعناه 

 دعاك عندي جيول يف حجب  

 

ــرت قد    ــبك الس ــفرناه فحس  س

ــه  الريح من جوانب ت  ــّ هب  لو 

 

اه   ــّ ــغشـــ ت ــا  مل ــا  ــع ــّر رصي  خ

 ســـلني بال رغبـة وال رهـب  

 

اهلل  أنـــا  إيّن  حســــــاب   وال 

بأبياٍت    تمّثل يوم الطف كان ينشد أو ي  اإلمام احلسني وقد روي يف املصادر املعتمدة أن    

 
ثم قال: (، نسبها إىل إبراهيم بن أدهم،  27بن رجب احلنبيل يف كتابه )كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة:  ا  ثم ذكر أن

استعملوه ) اخلطباء  أّن  الظّن  أّنه وأغلب  فقال يل  األبيات،  املؤّلف يف هذه  ا جمازًا كلسان حاٍل عن احلسني.. وقد راجعت  سامحة 

ضواء عىل ثورة أانظر:  )سمعها شخصيًّا من أحد اخلطباء الكبار، ومل يقرأها يف كتاب، ولذلك مل ي سنِدها، وإّنام عرّب عنها بـ )قيل(،  

الصدر،    احلسني الشهيد حممد  :  ،  السيد  النارصيحمقق  العبادي  كاظم  النجف ،  الشيخ  الصدر)قدس(  الشهيد  السيد  تراث  هيئة 

 . 103و 102ص،  األرشف

 . 69/ 4مناقب ابن شهرآشوب  (1) 
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 :(1) يقول فيها 

 سأميض وما باملوت عاٌر عىل الفتى  

 

 حّقًا وجاهد مسلام إذا ما نوى   

ه     وواســى الرجاَل الصــاحلنَي بنفســِ

 

ا     رـم ارق مثبورًا وـخالف جم   وـف

 ـفإن عشـــت  مل أـندم، وإن ـمتُّ مل أ مَل   

 

َذّل وت رَغام      كفى ـبك موـتًا أن تـ 

وهذه األبيات تشري إىل قيمة املحبة واألنس باهلل، ذلك أن كل األعامل الصاحلة دليل    

عىل حمبة صاحبها هلل تعاىل؛ فاالتباع واخلضوع والتسليم هلل دليل عىل استقرار حمبة اهلل يف قلب  

بُّوَن ا صاحبها، كام قال تعاىل: ﴿ 
ِ نْت ْم حت  ْل إِْن ك  م    هللق  بِبْك  ْ ويِن حي  بِع  ْم َوا   هلل  اَفاتَّ ن وَبك  ْم ذ    هلل َوَيْغِفْر َلك 

وٌر َرِحيمٌ   [31]آل عمران:    ﴾َغف 

  ، عّز وجّل   هللوطلبت حّب اعن بعض مظاهر ذلك، فقال: )  الصادقاإلمام  وقد عرب  

إال بغضا ألهل املعايص،    اإلمام احلسني ، وما كانت حركة  (2)(املعايص   أهل فوجدته يف بغض  

 تشوهيات للدين األصيل. وما يقومون به من  

ويف مقابل ذلك؛ كانت حمبة الصاحلني ومواالهتم ونرصهتم من أكرب عالمات حمبة اهلل،  

إيّن ألرجو النجاة ملن عرف حّقنا من ) حفص بن غياث: خماطبا   الصادق ويف ذلك يقول اإلمام 

ّم تال:  هذه األّمة، إاّل ألحد ثالثة صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسق املعلن، ث 

ا﴿ بُّوَن 
ِ حت  نْت ْم  ك  إِْن  ْل  ا  هللق  م   ْبِْبك  حي  ويِن  بِع  َوا  هلل َفاتَّ ْم  ن وَبك  ذ  ْم  َلك  َرِحيمٌ   هللَوَيْغِفْر  وٌر  ]آل    ﴾َغف 

من   هللما أحّب ا  هللوا)، ثّم قال:  ( يا حفص، احلّب أفضل من اخلوف )ثّم قال:  ،  [31عمران:  

 ( 3) (تبارك وتعاىل هللا وأحّبنا فقد أحّب اأحّب الدنيا وواىل غرينا، ومن عرف حّقن

إذا أردت أن تعلم أن فيك خريا فانظر إىل قلبك، فإن كان حيّب ):    وقال اإلمام الباقر

 
 .378/  44: بحار األنوار، 180، روضة الواعظني: 274ح  194كامل الزيارات:  (1) 

 .  173ص  12املستدرك ج  (2) 

 .  128ص  8الكايف ج  (3) 
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هلل  طاعة ا   أهل إذا كان يبغض  و  حيّبك،  هلل او  معصيته ففيك خري،  أهليبغض  هلل وطاعة ا  أهل

 .(1)(املرء مع من أحّب و يبغضك، هلل او معصيته فليس فيك خري،  أهلحيّب و

إن كان  و  عىل حّبه إّياه،  هلل، ألثابه اهلل لو أّن رجال أحّب رجال  ) :  وقال يف حديث آخر 

إن كان و  عىل بغضه إّياه،  هللألثابه ا  هلل لو أّن رجال يبغض  و  النار،  أهلمن   هللاملحبوب يف علم ا

 (2)(اجلنّة أهل من   هلل املبغض يف علم ا

بمحبة اهلل؛ فال يمكن أن جيتمع بغضه    األحاديث ربط حمبة اإلمام احلسني وهلذا ورد يف  

حسني مني، وأنا من حسني، أحب اهلل من أحب حسينا،  : )مع حمبة اهلل، كام قال رسول اهلل  

  (3) (حسني سبط من األسباط

ا   قال: )من أحّبني و   احلسني عليهام السالم،و  أخذ بيد احلسن     هلل ويروى أّن رسول 

 (4)(أّمهام كان معي يف درجتي يوم القيامةو أبامها،و   هذين،أحّب و
أنا نائم عىل املنامة، فاستسقى  و ، هلل دخل عيّل رسول ا  قال: أنه  اإلمام عيل عن روي و

فحلبها، فدّرت فجاء    (5)ءإىل شاة لنا بكي  احلسني عليهام السالم، قال: فقام النبّي  و  احلسن

  كأّنه أحّبهام إليك؟، قال: ال،   هللفقالت فاطمة عليها السالم: يا رسول ا  فسقاه النبّي    احلسن 

 (6)(هذا الراقد يف مكان واحد يوم القيامة و  ابنيك، و  إّياكو  : )إيّن لكنّه استسقى قبله، ثّم قال  و

 

 (1)
 السابقاملرجع 

2 :126 /11 . 

 (2)
 املرجع السابق

2 :127 /12 . 

،  1/51( وقال : حسن . وابن ماجه )3775رقم ، 5/658والرتمذى )، (364رقم ، 1/133رواه البخارى ىف األدب ) (3) 

أمحد ( وقال : صحيح اإلسناد . وأخرجه أيًضا :  4820رقم  ،  3/194واحلاكم )،  (702رقم  ،  22/274والطربانى )،  (144رقم  

 .16/   264وص  1/  261/  43: بحار األنوار(، وانظر: 32196رقم ، 6/380وابن أبى شيبة )، (17597رقم ، 4/172)

املحقق: د. ويص اهلل  ، فضائل الصحابة، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبليف رواه أيضا و 77/ 1مسند أمحد بن حنبل ج  (4) 

 .  693/ 2، 1983 – 1403 األوىل،: الطبعة بريوت،  –حممد عباس، مؤسسة الرسالة 

 بكيئة: قّل لبنها. و  ءبكاءة فهي بكيو بكأت الناقة بكئا  (5) 

 . 72/ 37 « بحار األنوار أخرجه يف» ، و692/ 2 :فضائل الصحابة، 101/ 1أمحد مسند  (6) 
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 وقد نظم هذا املعنى بعضهم، فقال:  

  وصنوهأخذ النبّي يد احلسني

 

 يوما وقال وصحبه يف جممع 

ا قوم أو هـذين أو   من وّدين ـي

 

 أبوهيام فاخللد مســكنه معي   

خري متثيل، ودعا    هذه نامذج عن بعض القيم الروحية الكربى التي مثلها اإلمام احلسني   

إليها أعظم دعوة، وهي كافية وحدها لتشكيل شخصية املسلم الروحية، بعيدا عن كل القيم  

،  الدخيلة التي التصقت باجلانب الروحي يف اإلسالم، وأبعدته عن كتاب اهلل وسنة رسوله  

 وهدي العرتة الطاهرة . 
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 الفصل الثالث 

 والقيم األخالقية   اإلمام احلسني 

يم األخالقية نتيجة حتمية لتغلغل القيم اإليامنية والروحية يف النفس، ذلك أنه  تعترب الق

وترشيعاته،   ألوامره  وتنفيذه  به،  تعلقه  وبقدر  معرفة صحيحة،  اهلل  عىل  املؤمن  تعرف  بقدر 

وتضحيته يف سبيله تكون أخالقه، فالدين ـ كام ورد يف األحاديث والروايات الكثرية ـ عبارة 

عالية  أخالق  مع   عن  بالتعامل  وتنتهي  وتعظيمه،  معه  باألدب  اهلل  مع  ممارستها  تبدأ  رفيعة، 

 خلقه، وإنزاهلم املنازل التي أمر اهلل أن ينزلوا فيها. 

الالتحقق بالفضائل  وهلذا كان   كام قال اهلل تعاىل  ،  كامل اإلنسايناألخالقية عالمة عىل 

ل ٍق نبيه مثنيا عىل   ( 4َعظِيٍم﴾ )القلم: : ﴿ َوإِنََّك َلَعىَل خ 

قال   خلقا،  أحسنهم  إيامنا  املؤمنني  أرفع  بأن  خترب  الكثرية  النصوص  وردت  وهلذا 

 أخالقا أحاسنكم  خلقا،  (1) (:)خياركم  أحسنهم  إيامنا  املؤمنني  أكمل  من  وقال:)إن   ،

  (2) (وخياركم خياركم لنسائهم

القرب من رسول اهلل   بقدر حسن    بل ورد ما هو أعظم من ذلك، وهو أن درجة 

:)إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا وإن من  اخللق، قال  

أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيقهون( قالوا:)يا رسول اهلل  

 ( 3)(ن واملتشدقون فام املتفيهقون( قال:)املتكربونقد علمنا الثرثارو

اهلل   رسول  أخرب  من  أن    وهكذا  إال  العظيمة ال حيوزها  واألجور  العليا  الدرجات 

 
 (21/ 8)( 2321يف األدب، ومسلم رقم ) 378/  10البخاري رواه  (1) 

 (2612) وقال: حديث صحيح، الرتمذي، (6/99( ويف )6/47أمحد )رواه  (2) 

 (2018الرتمذي )رواه  (3) 
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:)ما من يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من حسن اخللق، وإن اهلل  حسن خلقه، فقال  

ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن :)أنا زعيم  ، وقال  (1)(تعاىل ليبغض الفاحش البذيء 

كان حمقا، وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا، ويبيت يف أعىل اجلنة ملن حسن 

الثالثة، وهي حسن اخللق واألوسط  (2) (خلقه املقامات  العلوي جزاء ألعىل  البيت  ، فجعل 

اة وإن كان معه حق وال ريب أن ألوسطها وهو ترك الكذب، واألدنى ألدناها وهو ترك املامر

 حسن اخللق مشتمل عىل هذا كله. 

  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال:)تقوى اهلل وحسن اخللق(، وسئل  وسئل 

  (3)(عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:)الفم والفرج

 ( 4) (أن )املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بل أخرب 

  أهل البيت أئمة وبناء عىل هذا كانت القيم األخالقية من أهم القيم التي دعا إليها مجيع 

فقد كانوا يدعون إىل نفس ما كان يدعو  ،  أحسن متثيل، وبإقرار األمة مجيعا   ، ومثلوها يف حياهتم 

الباقركل حني؛    إليه رسول اهلل   نا إّن أكمل املؤمنني إيام )قال:  أنه    ففي احلديث عن اإلمام 

 (5)(أحسنهم خلقا 

اأنه قال: )  الصادق وعن اإلمام   املؤمن عىل  الفرائض    هللما يقدم  عّز وجّل بعمل بعد 

إّن اخللق احلسن يميث اخلطيئة كام  ):  ، وقال (6)(تعاىل من أن يسع الناس بخلقه   هلل أحّب إىل ا

 
 (  4799وأبو داود رقم ) ،وقال: حديث حسن صحيح، (2004( و )2003الرتمذي رقم )رواه  (1) 

 (4800أبو داود )رواه  (2) 

   وقال: حديث صحيح.، (2004) رواه الرتمذي (3) 

 (4798أبو داود )، (6/64أمحد )رواه  (4) 

 . 81ص  2الكايف ج  (5) 

 . 82ص  2الكايف ج  (6) 
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 ( 1)  (متيث الشمس اجلليد

مجيعا نموذجا مجيال وكامال لألخالق    حياة اإلمام احلسني اعتبار  وبناء عىل هذا يمكن  

يب يف حجر الطهر واملثل العالية، وقد ورد يف  العالية الرفيعة، وكيف ال يكون كذلك، وقد ر  

 يرشفان عىل تربيته، وتنمية األخالق العالية فيه.   اإلمام عيل و  الروايات كيف كان رسول اهلل  

؟ قال: )أتى رسول    رسول اهلل: ما تذكر من  ومن تلك الروايات ما روي أنه قيل له

لقاها يف  أبتمر من الصدقة، فأخذت منه مترة فجعلت ألوكها، فأخذها مني بلعاهبا حتى    اهلل  

  (2)(التمر( وقال: إن آل حممد ال حتل هلم الصدقة 

يف هذا احلديث يدرب حفيده عىل الورع، والذي يعترب أصال من أصول    فرسول اهلل  

 ن كل الرذائل، ويلزمه بكل الفضائل. األخالق، حيمي صاحبه م

ال يكتفي بتلك التوجيهات، وإنام كان يسأل كل حني والده عن    وكان اإلمام احلسني 

، ومن األحاديث املشهورة له يف ذلك ما روي عنه  الفضائل التي كان يتحىل هبا رسول اهلل  

لنفسه مأذونا   ، فقال: )كان دخول رسول اهلل  عن مدخل رسول اهلل    أنه قال: )سألت أيب

له يف ذلك، فإذا آوى إىل منزله جّزء دخوله ثالثة أجزاء: جزء اهلل، وجزء ألهله، وجزء لنفسه،  

  (3) (ثم جّزء جزأه بينه وبني الناس، فريّد ذلك باخلاصة عىل العامة، وال يّدخر عنهم منه شيئا 

الناس، فقال: )و كان من    كان  يفصل له كيف    اإلمام عيل ثم راح أبوه   يتعامل مع 

يف جزء األمة: إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه عىل قدر فضلهم يف الدين، فمنهم ذو    سريته  

أصلحهم   ما  يف  ويشغلهم  هبم  فيتشاغل  احلوائج،  ذو  ومنهم  احلاجتني،  ذو  ومنهم  احلاجة، 

ينبغي هلم،  بالذي  األّمة، من مسألته عنهم، وإخبارهم  الشاهد منكم    وأصلح  ليبّلغ  ويقول: 

 

 (1)
 املرجع السابق

 9بمضمونه ح و -7ح  82ص  2ج 

 . 113الذرية الطاهرة ، 90: 3، جممع الزوائد 2741ح  86: 3، املعجم الكبري للطرباين 201: 1مسند أمحد بن حنبل  (2) 

 .8، مكارم االخالق: 274: 8جممع الزوائد ، 79معاين االخبار:  (3) 
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الغائب، ويقول: أبلغوين حاجة من ال يقدر عىل إبالغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 

ال يقدر عىل إبالغها، ثّبت اهلل قدميه يوم القيامة. وال يذكر عنده إال ذلك، وال يقبل من أحد 

 ّلة فقهاء( وخيرجون أد -وال يفرتقون إال عن ذواق  - غريه. يدخلون رّوادا

بقوله:    اإلمام عيل وكيف كان يصنع فيه، فأجابه    عن خمرجه    ثم سأله اإلمام احلسني

خيزن لسانه إال مما يعنيه، ويؤّلفهم وال يفّرقهم، وكان يكرم كريم كل قوم    )كان رسول اهلل  

ويوّليه عليهم. وكان حيّذر الناس، وحيرتس منهم من غري أن يطوي عن أحد برشه وال خلقه،  

ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عام يف الناس، وحيّسن احلسن ويقّويه، ويقّبح القبيح وهيّونه.  

تلف. ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو يميلوا. وكان لكل حال عنده عتاد. وكان معتدل األمر غري خم 

عنده  أفضلهم  وكان  خيارهم.  الناس  من  يلونه  الذين  وكان  جيوزه.  وال  احلق  عن  يقرص  ال 

 أعّمهم نصيحة للمسلمني، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة هلم( 

ال جيلس وال يقوم إال عىل ذكر    رسول اهلل  ، فأجابه بقوله: )كان  ثم سأله عن جملسه  

اهلل جل اسمه، وال يوطن األماكن وينهى عن إيطاهنا، وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به 

املجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه منه، حتى ال حيسب من جالسه أن أحدا أكرم  

ن هو املنرصف عنه. من سأله حاجة  عليه منه. من جالسه أو قاومه يف حاجة صابره، حتى يكو

مل يرجع إال هبا، أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه خلقه وصار هلم أبا، وصاروا عنده 

يف احلق سواء. جملسه جملس حلم وحياء، وصدق وأمانة، ال ترفع فيه األصوات، وال يوهن فيه  

بالتقوى، متواضعني، يوقرون   احلرم، وال تنثى فلتاته، ترى جلساءه متعادلني، متواصلني فيه

 فيه الكبري، ويرمحون فيه الصغري، ويؤثرون ذا احلاجة، وحيفظون الغريب( 

لنّي  ثم سأله عن سريته يف جلسائه   دائم البرش، سهل اخللق،  ، فأجابه بقوله: )كان 

اجلانب، ليس بفّظ وال غليظ، وال صّخاب وال فّحاش، وال عّياب وال مّداح، يتغافل عام ال  

املراء،  يش من  ثالث:  من  نفسه  ترك  قد  مؤّمليه.  فيه  خيّيب  وال  راجيه،  منه  يؤيس  فال  تهي، 
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واإلكثار، وما ال يعنيه. وترك الناس من ثالث: كان ال يذم أحدا وال يعرّيه، وال يطلب عثراته  

وال عورته، وال يتكلم إال فيام رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنام عىل رؤوسهم الّطري،  

تكلموا، وال يتنازعون عنده احلديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده   إذا سكتف

للغريب عىل  منه. ويصرب  يتعجبون  مما  ويتعجب  منه،  مما يضحكون  أوهلم، يضحك  حديث 

اجلفوة يف مسألته ومنطقه، حتى أن كان أصحابه ليستجلبوهنم، وكان يقول: إذا رأيتم طالب  

فدوه، وكان ال يقبل الثناء إال من مكافئ، وال يقطع عىل أحد كالمه حتى  احلاجة يطلبها فأر

 جيوز، فيقطعه بنهي أو قيام( 

عىل أربع: عىل احللم،    ، فأجابه بقوله: )كان سكوت رسول اهلل  ثم سأله عن سكوته  

كره واحلذر، والتقدير، والتفكر. فأما التقدير ففي تسوية النظر، واالستامع بني الناس. وأما تف

ء وال يستفّزه. ومجع له احلذر  ففيام يبقى أو يفنى. ومجع له احللم يف الصرب، فكان ال يغضبه يش 

يف أربع: أخذه باحلسن ليقتدى به. وتركه القبيح لينتهى عنه. واجتهاده الرأي يف صالح أمته.  

 ( 1)  والقيام فيام مجع هلم خري الدنيا واآلخرة(

نا اإلمام احلسني موسوعة كاملة يف األخالق وشامئل  فهذا احلديث العظيم الذي حفظه ل

  النبوة، وهو كاف وحده ليؤسس للقيم األخالقية التي جاء هبا اإلسالم، ومثلها رسول اهلل  

 خري متثيل.  وأهل بيته

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل التعرف عىل أمهات األخالق احلسنة التي متثلت يف  

وكا   ، احلسني  اإلمام  التصحيحية  شخصية  بحركته  له عالقة  مما  وكلها  إليها،  الدعوة  دائم  ن 

 الكربى التي حفظت أصالة الدين من أن حترف. 

التي وضعها   التصنيفات  لألخالق احلسنة،    اإلمام عيل وقد قسمناها من خالل تلك 

ا،  )إّنا لنحّب من كان عاقال فهام فقيها حليام مداريا صبورا صدوقا وفيوالتي عرب عنها بقوله:  

 
 .8، مكارم االخالق: 274: 8جممع الزوائد ، 79معاين االخبار:  (1) 
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من مل تكن فيه  و  عىل ذلك،   هلل خّص األنبياء بمكارم األخالق، فمن كانت فيه فليحمد ا  هلل إّن ا

  الصرب، والشكر، و  القناعة، و  ما هّن؟ قال: )هّن الورع،و  ليسأله إّياها(، قيل: هلل وفليترّضع إىل ا

 (1)(األمانةأداء و  صدق احلديث،و الرّب،و  الغريةو الشجاعة،و السخاء، و احلياء، و احللم، و

املكارم عرش، فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإهّنا تكون  ):  وقال يف موضع آخر 

كون يف العبد وال تكون يف  تو  ال تكون يف أبيه،و  تكون يف الولدو  ال تكون يف ولده،و  يف الرجل

  ، صلة الرحمو  أداء األمانة، و  صدق اللسان،و  ،(2) صدق البأس ) ما هّن؟ قال:  و  قيل: احلّر(،  

  التذّمم للصاحب، و  التذّمم للجار،و  املكافاة عىل الصنائعو  إطعام السائل،و  إقراء الضيف،و

 ( 3) (رأسهّن احلياءو

وقد علمتم أّنه ال ينبغي أن يكون الوايل عىل  ):  وذكر الصفات األساسية لإلمام، فقال 

يف   فتكون  البخيل،  املسلمني  وإمامة  واألحكام  واملغانم  والدماء  وال  الفروج  هنمته،  أمواهلم 

فيّتخذ قوما دون قوم،    فيضّلهم بجهله، وال اجلايف فيقطعهم بجفائه، وال اخلائف للدول   أهلاجل

فيهلك  للسنّة  املعّطل  وال  املقاطع،  دون  هبا  ويقف  باحلقوق،  فيذهب  احلكم  يف  املرتيش  وال 

 ( 4) (االّمة

الناس، وأحكم الناس،  لإلمام عالمات: يكون أعلم  ):  ، فقال  الرضا وذكرها اإلمام  

ويكون أوىل  ..  وأتقى الناس، وأحلم الناس، وأشجع الناس، وأسخى الناس، وأعبد الناس 

عّز    هلل الناس منهم بأنفسهم، وأشفق عليهم من آبائهم واّمهاهتم، ويكون أشّد الناس تواضعا  

 ( 5) (وجّل 

 
 . 3/ 56: 2الكايف  (1) 

 الكايف: » اليأس«. يف و  النهي عن املنكر،و إظهار احلقهلل والبأس: الشجاعة احلسنة الصادقة يف اجلهاد يف سبيل ا (2) 

 . 1/ 55: 2الكايف  (3) 

 189صبحي ص  - 131يف خ  407هنج البالغة ص  (4) 

 . 527ص  2اخلصال ج  (5) 
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 التالية:   السبعة  األصنافيمكن اجتامعها يف  وغريها  رأينا أن هذه الصفات    بناء عىل هذا

 أوال ـ الصرب والرىض: 

الصفات األساسية   تعاىل أهنا من  القيم األخالقية وأساسها، وقد أخرب اهلل  وهي أول 

ْم  التي ال يمكن لإلمامة أن تتم من دوهنا، قال تعاىل: ﴿ وا   أئمةَوَجَعْلنَا ِمنْه  وَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَب  هَيْد 

وِقن وَن َوَكان وا بِآَياتِنَ  [ 24]السجدة:  ﴾ ا ي 

ذلك أن من سنة اهلل تعاىل يف أوليائه، واهلداة إليه أن يبتليهم بأصناف البالء، ليثبتوا عرب  

َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم    ﴿اختيارهم وسلوكهم مدى استحقاقهم لإلمامة، كام قال تعاىل عن إبراهيم :  

نَّ َقاَل إِينِّ َجاِعل َك لِلنَّاِس إِ  َّه  ه  بَِكلاَِمٍت َفَأمَت  [ 124]البقرة:   ﴾ َماًما َربُّ

األنبياء، ثم األمثل فاألمثل،  أنه قال: )أشد الناس بالء    ويف احلديث عن رسول اهلل  

يبتىل الرجل عىل حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة عىل حسب  

  (1)(دينه 

اهلل تعاىل لن حيتاج    للذين تصوروا أن اإلمام بحكم مكانته من  وقد ذكر اإلمام السجاد 

 جهلوا )إىل البالء، وأنه يف حصوله له يمكنه أن يتخلص منه بام آتاه اهلل من والية تكوينية؛ فقال:  

ا  هللاو و أمر  بالتسليم  هلل  إاّل  تنال  الرفيعة ال  املراتب  إّن  معه،  أوليائه  ثناؤه،  هللأمر  ترك و   جّل 

املكاره صربا مل يساوهم  و  صربوا عىل املحن  هلل أولياء االرضا بام يدبرهم به، إّن  و  االقرتاح عليه،

جّل عن ذلك بأن أوجب هلم نجح مجيع طلباهتم، لكنّهم مع  و  عزّ   هللفيه غريهم، فجازاهم ا

 (2)(ذلك ال يريدون منه إاّل ما يريده هلم 

التي شهد له هبا رسول اهلل    اإلمام احلسني ولذلك تعرض   ـ    ـ بحكم إمامته الدينية 

استطاع اجتيازها مجيعا بنجاح،  وقد  الباكر إىل شهادته؛   من أنواع البالء، ومنذ صغره  للكثري

 
 ( 4023وابن ماجة )، ( وصححه2398الرتمذي ) (1) 

 .196روضة الواعظني: ، 20/ 46ج   ، وبحار األنوار367أمايل الصدوق:  (2) 
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الذي  الوصف  بذلك  حقيقا  كان  ولذلك  والرىض،  الصرب  يف  األمثلة  أعظم  بذلك  وأعطى 

صف به يف زيارة وارث من كونه وارثا ألويل العزم من الرسل، الذين أمر اهلل تعاىل باالهتداء   و 

ِل    : ﴿خماطبا رسوله  بصربهم؛ فقال   س   [ 35]األحقاف:    ﴾ َفاْصرِبْ َكاَم َصرَبَ أ ول و اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

حيث يقول  الكثري من مظاهر صربه؛    (1)[الناحية املقدسة املعروفة بـ ] زيارة  وقد ورد يف ال 

  أهل املهتوك اخلباء، السالم عىل خامس    السالم عىل   ، السالم عىل املرمل بالدماءالزائر فيها: )

شهيد الشهداء، السالم عىل قتيل األدعياء،    الكساء، السالم عىل غريب الغرباء، السالم عىل 

من  عىل  السالم  كربال،  ساكن  عىل  السام  السالم  مالئكة  ذريته  بكته  من  عىل  السالم  ء، 

  (2)(األزكياء

السالم عىل من  : )مام احلسني  حصلت لإلالتي  البالء  وفيها يقول معددا بعض أنواع  

ذمته دمه  ، السالم عىل من هتكت حرمته  ، نكثت  بالظلم  أريق  السالم عىل   ، السالم عىل من 

السالم   ،السالم عىل املضام املستباح ،السالم عىل املجرع بكأسات الرماح ، املغسل بدم اجلراح

الورى  املهجور يف  توىل دفنه    ،عىل  الوتني   ،ىالقر   أهلالسالم عىل من  املقطوع    ، السالم عىل 

السالم عىل اخلد الرتيب السالم    ، السالم عىل الشيب اخلضيب  . السالم عىل املحامي بال معني

السالم    ،السالم عىل الودج املقطوع  ،السالم عىل الثغر املقروع بالقضيب ،  عىل البدن السليب

  (3)(عىل الرأس املرفوع 

 
  ، وهي من الزيارات امل طَلقة. وهي منسوبة للنّاحية املقّدسةـ  أي اإلمام املهدي   لإلمام احلسنيهي إحدى الزيارات املشهورة    (1) 

وأولياء دينه   هللـ مع خالف يف ذلك، وقد تناول اإلمام فيها ما جرى عىل جده وأصحابه يف كربالء، وهي تبدأ بالّسالم عىل أنبياء ا

 وسريته.. وأنصاره، ثّم تعّرج عىل صفات اإلمام احلسني حلسنيثّم بالّسالم عىل اإلمام ا ، األئّمة األطهار 

املزار الكبري، أبو عبداهلل حممد بن جعفر بن املشهدي، حتقيق: جواد القيومي االصفهاين، مؤسسة النرش اإلسالمي، الطبعة:   (2) 

مؤسسة ،  إلحياء الرتاث  . مؤسسة آل البيت  قيحتق   ،ابن طاووس  یالسيد عيل بن موس،  مصباح الزائر  ،496ص  ،  هـ1419االوىل  

 . 221ص ، قم  هـ، 1411، إلحياء الرتاث آل البيت 

 املرجع السابق.  (3) 
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أصاب التي  اآلالم  معددا  يقول  )وفيها  فقده:  بعد  والدين  األمة  بقتلك  ت  قتلوا  لقد 

والصيام  ،اإلسالم الصالة  واألحكام  ، وعطلوا  السنن  اإليامن  ،ونقضوا  قواعد    ،وهدموا 

القران وعاد   ،موتورا   لقد اصبح رسول اهلل    .ومهلجوا يف البغي والعدوان  ، وحرفوا آيات 

  ، وفقد بفقدك التكبري والتهليل  ،وغودر احلق إذ قهرت مقهورا   ،كتاب اهلل عز وجل مهجورا 

التغيري والتبديل  ، والتنزيل والتأويل  ، والتحريم والتحليل   ، واإلحلاد والتعطيل  ، وظهر بعدك 

 ( 1) (واألهواء واألضاليل والفتن

يقابل كل ذلك البالء بام آتاه اهلل من يقني، ويف يوم عاشوراء،    اإلمام احلسني وقد كان  

ـ بقوله:   يا رب  وأمام تلك املواقف الصعبة، كان يردد ـ خماطبا اهلل تعاىل  )صربا عىل قضائك 

الإله سواك، يا غياث املستغيثني، مايل رب سواك وال معبود غريك، صربا عىل حكمك يا غياث  

ينى  من ال غياث له، يا دائام ال نفاد له، يا حميى املوتى، يا قائام عىل كل نفس بام كسبت احكم ب

   ( 2) (وبينهم وأنت خري احلاكمني

السجادذكر  وقد   احلسني حديث    اإلمام  سيصيبه    اإلمام  ما  يف  عىل  البالء  أنواع  من 

ه وأصحابه يف ليلة ذلك اليوم فقال  أهل: )ملا كان اليوم الذي استشهد فيه أيب، مجع  كربالء؛ فقال

وانجوا بأنفسكم، فليس املطلوب غريي،    ، وشيعتي اختذوا هذا الليل مجال لكمأهيل هلم: )يا  

ولو قتلوين ما فكروا فيكم، فانجوا رمحكم اهلل وأنتم يف حل وسعة من بيعتي وعهدي الذي 

ه وأنصاره بلسان واحد: واهلل يا سيدنا يا أبا عبد اهلل ال خذلناك أهل خوته وإفقال    ،عاهدمتوين( 

يدهم وحده حتى قتل ونبلوا بيننا وبني اهلل  أبدا، واهلل ال قال الناس: تركوا إمامهم وكبريهم وس

هلم: )يا قوم اين غدا أقتل وتقتلون كلكم معي وال يبقى    عذرا وال نخليك أو نقتل دونك. فقال

فقالوا: احلمدهلل الذي أكرمنا بنرصك ورشفنا بالقتل معك، أوال ترىض أن نكون ،  منكم واحد(

 
 املرجع السابق.  (1) 

 .  418، ينابيع املودة: 357للمقرم:  مقتل احلسني (2) 
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 خريا(، ودعا هلم بخري، فقال له القاسم  فقال : )جزاكم اهلل  معك يف درجتك يابن رسول اهلل؟

فأشفق عليه فقال له )يا بني كيف املوت عندك(. قال: يا عم أحىل   ؟بن احلسن : وأنا فيمن يقتل

حد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبلوا  نك ألإفقال : )أي واهلل فداك عمك    ،من العسل 

 ؟ النساء حتى يقتل عبد اهلل وهو رضيع ببالء عظيم وابني عبد اهلل(. فقال: يا عم ويصلون إىل

فطلبت ماء ولبنا    ؛ ىل خيمنا إورصت    ،فقال : )فداك عمك يقتل عبد اهلل إذ جفت روحي عطشا 

فال أجد قط فأقول: ناولوين ابني الرشب من فيه، فيأتوين به فيضعونه عىل يدي فأمحله الدنيه  

كفي، فأرفعه اىل السامء وأقول:    من يف فريميه فاسق بسهم فينحره وهو يناغي فيفيض دمه يف

سنة فيهم والنار تسعر يف اخلندق الذي يف ظهر اخليم،  م صربا واحتسابا فيك، فتعجلني األالله

  (1) (فأكر عليهم يف أمر أوقات يف الدنيا، فيكون ما يريد اهلل

وأهل    تأمل هذه الرواية وغريها من الروايات التي حتكي ما حصل لإلمام احلسنيوال

بيته يف كربالء وغريها، نرى أنه ختلق بام هو أكرب من الصرب، وهو الرىض، ذلك أن الرىض مرتبة  

فالصرب فيه بعض املعاناة، ذلك أن الصابر حياول أن حيبس نفسه، ويكفها عن   ؛ أعىل من الصرب

السخط مع وجود األمل الذي يتمنى زواله، بخالف الرضا الذي يوافق الصرب يف حبس النفس،  

ه يزيد عليه بعدم متني زوال األمل، ألن الرايض خيتار ما اختار اهلل له؛ فلذلك ينرشح صدره لكن

 بام حصل له من دون أمل. 

الباقر الرواية عن اإلمام  ما يعرب عن هذه املرتبة الروحانية العظيمة، فقد    وقد ورد يف 

شتهي أن أكون ممن فقلت: أ  مرضت مرضا شديدا فقال يل أيب : ما تشتهي؟أنه قال: )   عنه روي  

فقال يل: أحسنت، ضاهيت إبراهيم اخلليل صلوات  ،  ح عىل اهلل ريب سوى ما يدبره يلال اقرت

ونعم    هلل فقال: ال أقرتح عىل ريب، بل حسبي ا  عليه حيث قال له جربائيل : هل من حاجة؟  هللا

 
، بحراين، مؤسسة املعارف اإلسالميةمدينة معاجز االئمة االثني عرش ودالئل احلجج عىل البرش، العالمة السيد هاشم ال  (1) 
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 ( 1)  ( الوكيل 

ة ما سيحصل له، ومع ذلك  ـ كام يف الرواية السابقة ـ يعلم بدق  وهلذا نرى اإلمام احلسني

التي عرب عنها بقوله يف دعاء عرفة: ) السعادة  البالء بتلك  إىل من يقدم عليه، ويتجرع كأس 

تكلني إىل القريب يقطعني، أم إىل البعيد يتجهمني، أم إىل املستضعفني يل، وأنت ريّب ومليك 

م فال حتلل يب غضبك،  لله أمري، أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواين عىل من مّلكته أمري، ا

فإن مل تكن غضبت عيّل فال أبايل سواك غري أّن عافيتك أوسع يل، فأسألك بنور وجهك الذي 

أرشقت له األرض والساموات وانكشفت به الظلامت، وصلح عليه أمر األولني واآلخرين،  

قبل ذلك ال  العتبى حتى ترىض    إاّل إله    أن ال متيتني عىل غضبك وال تنزل يب سخطك، لك 

  (2)(أنت

ي    وقد حتقق له بذلك ما نص عليه قوله تعاىل يف وصف املؤمنني: ﴿ َوِمَن النَّاِس َمْن َيرْشِ

وٌف بِاْلِعَباِد    هلل َوا  هللَنْفَسه  اْبتَِغاَء َمْرَضاِت ا  املْ َهاِجِريَن ، وقوله: ﴿[207]البقرة:    ﴾َرء 
ِ
َقَراء لِْلف 

وَ  ِدَياِرِهْم  ِمْن  وا  أ ْخِرج  ِذيَن  االَّ ِمَن  َفْضاًل  وَن  َيْبَتغ  ْم  ا  هللَأْمَواهِلِ وَن  َوَينْرص   وَله     هلل َوِرْضَواًنا  َوَرس 

اِدق ونَ  م  الصَّ  [ 8]احلرش:    ﴾أ وَلئَِك ه 

باع نفسه هلل، وهاجر يف سبيله، وقدم كل ما يملك من أهل ومال وعافية    فاإلمام احلسني

ومصدر ذلك كله هو يقينه يف اهلل تعاىل، فاليقني باهلل، وبام عند ،  قربانا هلل تعاىل، وطلبا لرضوانه

وهلذا مجع اهلل تعاىل اهلل هو الذي جيعل صاحبه راضيا مطمئنا مهام حصل له من أنواع البالء،  

ْم  ﴿بني الصرب واليقني عند ذكره لإلمامة؛ فقال:   وا    أئمة َوَجَعْلنَا ِمنْه  وَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصرَب  َوَكان وا  هَيْد 

وِقن ونَ  نَا ي 
 [24]السجدة:  ﴾ بِآَياتِ

ذكر   الغزايل  وقد  حامد  وذلك  أبو  باليقني،  الرضا  الرضا  عالقة  أن  تصور  ملن  جوابا 

 
 . 208/ 81 ، وبحار األنوار95/ 1املستدرك ، و168دعوات الراوندي  (1) 

 . 219/  95: بحار األنوار (2) 
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أنواع و  اعلم أّن من قال: ليس فيام خيالف اهلوى: )، فقال خاص بالنعمة، وليس له عالقة بالبالء

ام أتى من ناحية إنكار املحّبة فأّما إذا ثبت تصّور احلّب  البالء إاّل الصرب فأّما الّرضا فال يتصّور فإنّ 

 (1) (استغراق اهلّم به فال خيفى أّن احلّب يورث الّرضا بأفعال احلبيب و تعاىل  هلل

ال  و  أن يبطل اإلحساس باألمل حّتى جيري عليه املؤمل)  أوهلامثم استدل لذلك بوجهني:  

مثاله الّرجل املحارب فإّنه يف حال غضبه أو حال  و   أملها، هو ال يدرك  و   تصيبه جراحةو  حيّس به 

هو ال حيّس هبا فإذا رأى الّدم استدّل به عىل اجلراحة بل اّلذي يعدو و  خوفه قد تصيبه جراحة 

ال حيّس بأمله لشغل قلبه بل اّلذي حيجم أو حيلق رأسه  و  يف شغل قريب قد تصيبه شوكة يف قدمه 

هو ال  و  مشغول القلب بمهّم من مهاّمته فيفرغ املزّين أو احلّجام   بحديدة كآلة يتأمّل به فإن كان

ور مستوىف به مل يدرك ما عداه،  كّل ذلك ألّن القلب إذا صار مستغرقا بأمر من األمو  يشعر به

فكذلك العاشق املستغرق اهلم بمشاهدة معشوقه أو بحبه، قد يصيبه ما كان يتأمل به أو يغتم له  

غمه وأمله لفرط استيالء احلب عىل قلبه، هذا إذا أصابه من غري حبيبه  لوال عشقه ثم ال يدرك  

  (2)  فكيف إذا أصابه من حبيبه(

فقد يغلب    ؛ بل لكونه مراد املحبوب ورضا له  ، ال حلظ وراءه  ، الرضا به، فهو )الثاين وأما  

بوبه  فيكون ألذ األشياء عنده رسور قلب حم ،احلب بحيث ينغمر مراد املحب يف مراد املحبوب

وهذا ممكن مع (،  فام جلرح إذا أرضاكم أمل : )ورضاه ونفوذ إرادته ولو يف هالك روحه كام قيل

باألمل األمل   ، اإلحساس  إدراك  عن  يدهش  بحيث  احلب  يستويل  والتجربة   ، وقد  فالقياس 

فال ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه ألنه إنام فقده لفقد سببه وهو    ، دالة عىل وجوده  واملشاهدة

 ( 3)   (فللمحبني عجائب أعظم مما وصفناه ، ومن مل يذق طعم احلب مل يعرف عجائبه ، فرط حبه

 
 ( 347/ 4)،  بريوت –إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، دار املعرفة  (1) 

 (347/ 4)املرجع السابق،  (2) 

 (350/ 4)املرجع السابق،  (3) 
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، بل هو من أكرب  مام احلسني  وكل هذه األوصاف التي ذكرها الغزايل تنطبق متاما عىل اإل

 بتلك الروايات التي أخرب رسول اهلل    منذ صغره الباكر  مصاديقها، ذلك أنه كان قد سمع

فيها أنه سيقتل، وأنه سيتعرض لبالء عظيم، ومع ذلك مل جيزع ومل يبدو منه إال حمبة اهلل، والرضا 

 بام كتب له، بل الرسور به، ألنه موافق ملرضاة اهلل. 

نام ألجل األمة  أما ما تذكره بعض الروايات من أمله وحزنه؛ فهو ليس ألجل نفسه، وإ

اهلل   بذلك التي راحت هتجره وتستبدله بغريه مع كونه ويص رسول  يشبه  ، ووراثه، وهو 

ول وَن ، كام قال تعاىل:  احلزن الذي كان يصيب جده رسول اهلل   ن َك الَِّذي َيق  ﴿ َقْد َنْعَلم  إِنَّه  َلَيْحز 

ب وَنَك َوَلكِنَّ الظَّاملنَِِي  َكذِّ هنَّ ْم اَل ي 
وَن ﴾ ]األنعام:  َفإِ  [ 33بِآَياِت اهلل جَيَْحد 

لكه، حتى  عىل قومه كاد  ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل أن حزن رسول اهلل  بل    هي 

اٍت ﴾ ]َفاطر:  ذلك بقوله:  هناه اهلل تعاىل عن   َك َعَلْيِهْم َحرَسَ : ﴿  ، وقال [ 8﴿ َفاَل َتْذَهْب َنْفس 

يَ  َنْفَسَك َأال  َباِخٌع  ْؤِمننَِي ﴾ ]الشعراء:  َلَعلََّك  م  ون وا  َنْفَسَك َعىَل ، وقال:  [3ك  َباِخٌع  َفَلَعلََّك   ﴿

ْؤِمن وا هِبََذا احْلَِديِث َأَسًفا ﴾ ]الكهف:    [ 7آَثاِرِهْم إِْن مَلْ ي 

وهكذا يقال يف خروجه من مكة واملدينة وكل البالد التي يتسلط عليها بنو أمية، والذي  

فيه،    اإلمام احلسنيشية من االغتيال، وهو مقصد رشعي، وخوف  ب رر يف بعض الروايات باخل

ليس ألجل نفسه، وإنام ألجل األمة؛ فهو يريد من موته أن يكون رسالة ممتدة ألجيال األمة،  

وليس موتا عاديا، أو قتلة عادية ال تتأثر هلا األجيال، وال تستفيد منها، وال تستدل هبا عىل ذلك 

 ن املحرفني له، والبغاة عىل نبيه وأهل بيته. الظلم الذي وقع لإلسالم م

وقد كان خروجه فوق ذلك امتثاال ألمر اهلل تعاىل للمستضعفني املظلومني باهلرب إىل  

وا    ﴿بالد اهلل الواسعة، كام قال تعاىل:   نْت ْم َقال  وا فِيَم ك  ِسِهْم َقال  م  املاََْلئَِكة  َظاملِِي َأْنف  ِذيَن َتَوفَّاه  إِنَّ الَّ

ْن َأْرض  اك   وا َأمَلْ َتك  ْستَْضَعِفنَي يِف اأْلَْرِض َقال  ْم َجَهنَّم     هلل نَّا م  يَها َفأ وَلئَِك َمْأَواه 
وا فِ َواِسَعًة َفت َهاِجر 

 [97]النساء:   ﴾ َوَساَءْت َمِصرًيا
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 : الثبات الصدق و ثانيا ـ  

تعاىل:   قال  الصادقني،  املؤمنني  اهلل هبا عباده  التي وصف  القيم  أعظم  ِمَن  ﴿وهي من 

ا وا  َما َعاَهد  ِرَجاٌل َصَدق وا  ل وا    هلل املْ ْؤِمننَِي  َبدَّ َوَما  ر  
َينَْتظِ َمْن  ْم  َوِمنْه  َنْحَبه   َقىَض  َمْن  ْم  َفِمنْه  َعَلْيِه 

 [ 23]األحزاب:    ﴾َتْبِدياًل 

مقرتنان؛   يف  وكالمها  صاحبه  ثبات  إىل  يؤدي  والعزم،  واإلرادة  اإليامن  يف  فالصدق 

يف   اإليامن  شجرة  تغلغل  عىل  دليل  والثبات  ارتداده،  أو  فراره،  أو  تزحزحه  وعدم  املواقف 

تعاىل:   قال  كام  ا  ﴿ القلب،  َب  رَضَ َكْيَف  َتَر  َثابِ   هللَأمَلْ  َأْصل َها  َطيَِّبٍة  َكَشَجَرٍة  َطيَِّبًة  َمًة 
َكلِ ٌت  َمَثاًل 

  
ِ
اَمء َها يِف السَّ  [ 24]إبراهيم:   ﴾َوَفْرع 

تصف   الكريمة  اآلية  احلسنيوهذه  يف    اإلمام  اجلذور  متغلغل  فهو  وصف،  أصدق 

اهلل   كان يف عهد رسول  أنه  ذلك  والثبات،  الكساء يف خيمة    الصدق  أهل  مع جده، ومع 

كث واملروق من ، وحصل النقض والنالطهارة والعصمة والنبل، وعندما تويف رسول اهلل  

مواليا له، وحمافظا عىل ذلك العهد الذي   الذين خانوا العهود، ومل يفوا هبا، كان مع أبيه اإلمام 

أبوه، حافظ عىل والئه   تويف  الشهادة، وعندما  له  عاهده عليه، وظل ينارصه إىل أن كتب اهلل 

 من قبل.   ألخيه ، وظل ينارصه إىل أن سار يف الطريقة الشهادة الذي سار عليه أبوه

وعندما جاءت نوبته، وهو يعلم البالء اخلاص الذي ابتيل به من دون سائر املؤمنني، مل  

يتزحزع عن مواقفه، بل ظل ثابتا، وراح يواجه التحريفات بنفسه، وأتباعه القليلني إىل أن رزقه  

سيد اهلل الشهادة اخلاصة التي مل يرزق أحد مثلها، ولذلك استحق من جده لقب السيادة؛ فال 

للهداية، ورساطا  للعهود، ولذلك يستحق أن يكون علام  الناقض  الثابت عىل احلق، غري  هو 

 مستقيام للحق. 

السنية   املدرسة  من  الفريقني  مؤرخو  عليها  اتفق  التي  الكثرية  الروايات  يف  ورد  وقد 

سريته  عن م  اإلمام احلسنيوالشيعية أن كثريا ممن يعتربون من فضالء أقوامهم حاولوا أن يثنوا 
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وحركته، وحيذروه من األخطار التي تنتظره، لكنه ـ مع علمه بكل ذلك ـ مل ينصع لتحذيراهتم،  

ألنه ال يتلقى تعليامته منهم، وإنام يتلقاها من مصدر اهلداية، الذي أعلمه بالرسالة التي كلف  

 هبا. 

  ولذلك قابل كل حتذيراهتم بالسكوت أو باألسف، ألن موقف املحذرين كان يستدعي 

التبيعة لإلمام، والقيام بالتكليف الرشعي يف نرصته، لكنهم استبدلوا موقف التبعية بموقف  

 األستاذية، وتصوروا أهنم أئمة إلمامهم. 

اإلمام  ويف مقابل تلك املواقف املمتلئة بالوهن والعجز والتثبيط نجد موقف أصحاب  

وأهل بيته الذين وقفوا معه عىل الرغم من إخباره هلم باملصري الذي سيصريون إليه،    احلسني 

  أهل )إين ال أعلم أصحابا أصح منكم وال أعدل وال أفضل  فقد مجعهم قبل املعركة؛ فقال:  

وليأخذ كل رجل منكم    عني خريا، فهذا الليل قد أقبل فقوموا واختذوا مجال،   بيت، فجزاكم اهلل 

بيد صاحبه أو رجل من إخوِت وتفرقوا يف سواد هذا الليل وذروين وهؤالء القوم، فإهنم ال  

  (1)(يطلبون غريي، ولو أصابوين وقدروا عىل قتيل ملا طلبوكم 

ليعربوا عن ذلك الصدق والثبات الذي نتج  حينها قام أخوه العباس وغريه من أقاربه  

،  (بعدك؟ ال أرانا اهلل ذلك أبدا  مل نفعل ذلك ؟ لنبقىعن والئهم ألهل بيت النبوة، فقالوا: ) 

يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا أنتم فقد  ):  مام احلسني  هلم اإل فقال  

لكم فقالوا:  (أذنت  اهلل)،  للناس؟  .. سبحان  نقول  وبني    ما  وسيدنا  شيخنا  تركنا  إنا  نقول: 

عمومتنا خري االعامم، ومل نرم معهم بسهم ومل نطعن معهم برمح، ومل نرضب معهم بسيف، وال  

نا، ونقاتل معك أهلولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا و  ،ندري ما صنعوا، ال واهلل ما نفعل ذلك

  (2)(حتى نرد موردك، فقبح اهلل العيش بعدك

 
 . 197، وقعة الطف: 600: 1، اعيان الشيعة 559: 2 تاريخالكامل يف ال، 315: 3الطربي  تاريخ، 105: 5الفتوح  (1) 

 . .198، وقعة الطف: 244:  17، العوامل 559: 2، الكامل يف التاريخ 315: 3ريخ الطربي ا ، ت231االرشاد:  (2) 
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أنحن نخيل عنك، بام نعتذر إىل اهلل يف أداء حقك ؟ ال  ، فقال: )بن عوسجةمسلم  ثم قام  

واهلل حتى أطعن يف صدورهم برحمي، وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي، ولو مل يكن معي  

قاتلهم به لقذفتهم باحلجارة، ال واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا قد حفظنا غيبة رسول  أسالح  

ذرى، يفعل يب ذلك أحيا ثم  أحرق ثم  أحيا ثم  أقتل ثم  أفيك، أما واهلل لو علمت أين    اهلل  

سبعني مرة، ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك، فكيف ال أفعل ذلك وإنام هي قتلة واحدة، ثم  

  (1) (هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا

القني بن  ثم نرشت) :  ، وقال وقام زهري  قتلت  أين  لوددت  قتلت، حتى    واهلل  قتل  أ ثم 

من   الفتيان  هؤالء  أنفس  وعن  نفسك  عن  القتل  بذلك  يدفع  اهلل  وإن  مرة،  ألف    أهلهكذا 

 ( 2)(بيتك

وألهل بيت    عن صدق والئهم هلل ولرسوله    اإلمام احلسني وهكذا برهن أصحاب  

تعاىل  رسوله ، وأحيوا بذلك تلك السنة التي يمثلها الصادقون من أتباع الرسل، كام أخرب اهلل  

فقال:   ا  ﴿ عنهم،  َأْنَعَم  خَيَاف وَن  ِذيَن  الَّ ِمَن  اَلِن  َرج  َفإَِذا    هلل َقاَل  اْلَباَب  َعَلْيِهم   ل وا  اْدخ  َعَلْيِهاَم 

َغالِب وَن َوَعىَل ا ْم  َفإِنَّك  وه   ْؤِمننَِي    هللَدَخْلت م  م  نْت ْم  إِْن ك  ل وا  يف مقابل أولئك   [ 23]املائدة:    ﴾َفَتَوكَّ

َقال وا َيام وَسى إِنَّ فِيَها َقْوًما   ﴿ القاعدين الناكثني للعهود، والذين أخرب اهلل تعاىل عنهم، فقال:  

وا ِمنَْها َفإِنَّا َداِخل ونَ  ج  وا ِمنَْها َفإِْن خَيْر  ج  َلَها َحتَّى خَيْر   [ 22]املائدة:  ﴾َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن َنْدخ 

يوم بدر    اإليامنية تذكرنا بموقف الصادقني من أصحاب رسول اهلل  وتلك املواقف  

اإلمام  ، ويف نفس املوقف الذي وقفه  الذي قام جميبا رسول اهلل    ملقداد بن األسود من أمثال ا

يا رسول اهلل امض ملا أمرك اهلل، فنحن معك، واهلل ما نقول لك كام قال قوم  ):  قائال  احلسني 

وَن    َفاْذَهْب ﴿موسى ملوسى:   نا قاِعد  إِنَّا هاه  َوَربَُّك َفقاتاِل  [ ولكن اذهب  24]املائدة    ﴾َأْنَت 

 
 . املراجع السابقة (1) 

 . املراجع السابقة (2) 
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أنت ربك فقاتال إنا معكام مقاتلون، عن يمينك وشاملك، وبني يديك وخلفك، والذي بعثك 

، فأرشق وجه رسول اهلل  (باحلق لو رست بنا إىل برك الغامد جلالدنا معك من دونه حتى نبلغه

(1)دعا له، وقال له خريا و  . 

اإلمام  ، لصدقه وثباته، فقد قال فيه    أئمة أهل البيتولذلك استحق الثناء العظيم من  

   (2) (إنام منزلة املقداد يف هذه األ مة كمنزلة ألف يف القرآن، ال يلزق هبا يشء): الصادق 

الرضا و اإلمام  كتبه  ألمري    مما  والوالية  الدين،  ورشائع  اإلسالم،  حمض  يف  للمأمون 

لوا، مثل: سلامن الفاريس، وأيب    والذين مضوا عىل منهاج نبيهم  )املؤمنني:   ومل يغريوا، ومل يبدِّ

  (3) (ذر الغفاري، واملِقداد بن األسود

 : واإلقدام   ثالثا ـ الشجاعة 

وورثتهم  أنبياءه  ي وصف اهلل هبا  والتوهي من الصفات التي متثل الشخصية املتكاملة،  

َوَكَأيِّْن   ﴿، ومل يدخل قلوهبم فزع وال هيبة وال جبن، قال تعاىل:  الذين واجهوا أقوامهم بكل قوة

َا َأَصاهَب ْم يِف َسبِيِل ا 
يُّوَن َكثِرٌي َفاَم َوَهن وا ملِ وا َوَما اْسَتَكان وا    هللِمْن َنبِيٍّ َقاَتَل َمَعه  ِربِّ ف    هللَواَوَما َضع 

ابِِريَن ) بُّ الصَّ
ِ اَفنَا يِف َأْمِرَنا َوَثبِّْت  146حي  ن وَبنَا َوإرِْسَ نَا اْغِفْر َلنَا ذ  وا َربَّ ( َوَما َكاَن َقْوهَل ْم إِالَّ َأْن َقال 

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ  ْ  [  147،  146]آل عمران:   ﴾َأْقَداَمنَا َواْنرص 

الذي ذكر أنه كان من النفر القليل الثابتني    داود رضب بعض النامذج عن ذلك، ومنهم  و

يف جهادهم ضد عدو بني إرسائيل، وأنه كان بشجاعته وإقدامه سبب انتصاراهتم، قال تعاىل:  

أَ ﴿ َوَثبِّْت  ا  َصرْبً َعَلْينَا  َأْفِرْغ  نَا  َربَّ وا  َقال  ن وِدِه  َوج  جِلَال وَت  وا  َبَرز  اْلَقْوِم  َوملََّا  َعىَل  َنا  ْ َواْنرص  ْقَداَمنَا 

ْم بِإِْذِن ا250اْلَكافِِريَن ) وه  ود  َجال وَت َوآَتاه  ا  هلل( َفَهَزم  ْكَمَة َوَعلََّمه  مِمَّا    هللَوَقَتَل َداو 
املْ ْلَك َواحْلِ

 
 (26/ 4سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) (1) 

 (2)  ( البغدادي  املفيد  النعامن  بن  حمّمد  بن  حمّمد  إىل(  )املنسوب  قم  413،  336االختصاص،  النرش  ق(،  مؤّسسة  املقّدسة: 

 . 10،اإلسالمي

 . 2/134،  ، حممد بن عىل بن احلسني الصدوق، مكتبة طوس، قم املقدسة عيون اخبار الرضا  (3) 
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 [ 251،  250]البقرة:   ﴾ َيَشاء  

مثاال للشجاعة واإلقدام والبطولة، وقد حدث عن نفسه؛    وهكذا كان رسول اهلل  

والذي نفيس بيده، لوال أن رجاال من املؤمنني ال تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني، وال  فقال: )

أجد ما أمحلهم عليه، ما ختلفت عن رسية تغزو يف سبيل اهلل، ولوددت أين أقتل يف سبيل اهلل، ثم  

 (1)(ل ثم أحيا، ثم أقتل أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقت 

أحسن الناس وأشجع    كان النبي  )  قال: بن مالك بعض مظاهر شجاعته؛ ف  أنس وذكر  

سبقهم عىل فرس، وقال: وجدناه  الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل املدينة، فكان النبي  

  (2)(بحرا

قال له: أكنتم وليتم يوم حنني يا أبا عامرة؟ ، فرجل حني سأله    الرباء بن عازب  وذكرها 

ما وىل ولكنه انطلق أخفاء من الناس، وحرس إىل هذا احلي من   أشهد عىل نبي اهلل  )فقال:  

هوازن، وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل. كأهنا رجل من جراد. فانكشفوا. فأقبل القوم  

لته. فنزل ودعا واستنرص، وهو يقول:  ، وأبو سفيان بن احلارث يقود به بغإىل رسول اهلل  

  (3) (أنا النبي ال كذب. أنا ابن عبد املطلب. اللهم نزل نرصك)

وإن الشجاع منا للذي    ،كنا واهلل إذا امحر البأس نتقي به):  عىل ذلك بقوله   الرباء ثم عقب  

  ) (4)يعني النبي  ،حياذي به

يا ومثاليا هلا، حتى أن املؤرخني  وبعده نموذجا ح  يف عهد رسول اهلل    اإلمام عيل وكان  

يؤكدون باألدلة الدامغة، أنه كان السبب األكرب يف كل االنتصارات التي حصلت للمسلمني،  

 ولذلك بارزه املرشكون والطلقاء العداوة. 

 
 (1876ومسلم رقم )، 187/  13رواه البخاري  (1) 

 (2307ومسلم )، (2820) 6الفتح  ،البخاريرواه  (2) 

 (1776ومسلم )( 4317) 7الفتح  ،البخاريرواه  (3) 

 (1776مسلم )رواه  (4) 
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يف حماجته للمنكرين حلقه، حيث    اإلمام عيل ومن األمثلة عىل تلك الشجاعة ما ذكره  

عينيه، وأعطاه الراية    نشدتكم باهلل هل فيكم أحد مسح رسول اهلل  قال هلم يف معرض ذلك: )

يوم خيرب فلم جيد حرًا وال بردًا غريي؟ قالوا: ال. قال: نشدتكم باهلل هل فيكم أحد قتل مرحبًا 

اليهودي مبارزة فارس اليهود غريي؟ قالوا: ال. قال: نشدتكم باهلل هل فيكم أحد احتمل باب  

رجال فلم يطيقوه غريي؟ قالوا:  به مائة ذراع ثم عاجله بعده أربعون  خيرب حني فتحها فمشى  

  (1)(ال

احلسنيوهكذا ورث   األنبياء  اإلمام  الكريم ووارث  القرآن  تلميذ  أبيه وجده    ـ  ـ عن 

الشجاعة واإلقدام، فكان بطال يف كل املعارك التي خاضها، ومنها معركة صفني التي خاضها 

عبد اهلل بن قيس، قال: كنت مع من غزى مع أمري  فيها، ما رواه مع أبيه، ومن مشاهد شجاعته  

فشكى    املؤمنني الناس،  عن  وحرزه  املاء  السلمي  االعور  أيوب  أبو  اخذ  وقد  صفني،  يف 

فوارس عىل كشفه، فانحرفوا خائبني، فضاق صدره، فقال له ولده   املسلمون العطش، فأرسل 

ولدي، فمىض مع فوارس فهزم أبا ايوب عن   احلسني : )أميض إليه يا أبتاه( ؟ فقال امض يا 

املاء، وبنى خيمته وحط فوارسه، وأِت إىل أبيه وأخربه، فبكى أمري املؤمنني ، فقيل له: ما يبكيك 

يا أمري املؤمنني ؟ وهذا أول فتح بربكة احلسني . فقال: )ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربال،  

  (2)(يمة المة قتلت ابن بنت نبيها حتى ينفر فرسه وحيمحم ويقول: الظليمة الظل

أما يف كربالء، فقد شهد له كل املؤرخني أنه أبىل فيها بالء حسنا عىل الرغم من كثرة  

 : (3) وقد وصف بعض الشعراء مواقفه الشجاعة يف كربالء، فقالاملحيطني به ورشاستهم،  

 طعمـت أن تســـومـه الضـــيم قوم  

 

ـيع      الصـــــن ــام  اهلل واحلســـ  وأـبى 

 
 

 .. 21/ 21 ، بحار األنوار1/322، االحتجاج (1) 

 . 149  /17، العوامل 266 /44 بحار األنوار (2) 
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ــدا  جـي ــة  ي ــدـن ال لـوى عـىل  ـي  كـيـف 

 

 لســـوى اهلل مــا لواه اخلضـــوع     

عــزيــزا   اال  يــعــيــش  أن   فــأبــى 

 

ــاح وهـو رصيـع      الـكـف  أو جتـىل 

ــكــن   ول ــردا  ف اجلــمــوع  ــى  ــق ــل ــت  ف

 

ــه      ــن م ــروع  ال يف  ــو  عضـــ ــل   ك

 مجوع زوج السيف بالنفوس ولكن  

 

 مهرها املوت واخلضاب النجيع   

التي     القضية  وبحقانية  إليه،  يصري  الذي  وباملصري  باهلل،  القوي  إيامنه  هو  ذلك  ورس 

ـ معربا عن دور    قال الفخر الرازيحيملها، ويتحمل يف سبيلها كل ألوان األمل والتعب، وقد  

ن أقوى قلبا وأقل ضعفا،  : )إن كل من كان أكثر علام بأحوال عامل الغيب كا اإليامن يف الشجاعة

)واهلل، ما قلعت باب خيرب بقوة جسدانية، ولكن   :وهلذا قال عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه 

نظره عن عامل األجساد   انقطع  الوقت  ربانية(، وذلك ألن عليا كرم اهلل وجهه يف ذلك  بقوة 

واح امللكية وتألألت  فتقوى روحه وتشبه بجواهر األر  وأرشقت املالئكة بأنوار عامل الكربياء، 

العظمة، فالجرم حصل له من القدرة ما قدر هبا عىل ما مل يقدر عليه  و  فيه أضواء عامل القدس

كنت له سمعا )ب عىل الطاعات بلغ إىل املقام الذي يقول اهلل:  ض كذلك العبد إذا واو  غريه،

فإذا صار نور جالل اهلل سمعا له سمع القريب والبعيد، وإذا صار ذلك النور برصا    (؛ وبرصا

السهل  و  له رأى القريب والبعيد، وإذا صار ذلك النور يدا له قدر عىل الترصف يف الصعب

  (1)  (والبعيد والقريب

مل تكن قارصة عىل املعارك فقط، بل كانت عامة يف    والشجاعة التي مثلها اإلمام احلسني 

اتفق علامء السلوك  مجيع سلوكياته ومواقفه، والتي مل تكن لتكون كذلك، لوال شجاعته؛ فقد  

التي تقوم عليها الفضائل اخللقية،    سس الكربىساسا من األأعىل اعتبار الشجاعة  واألخالق  

رهية ترفع، أو مكرمة تكتسب ال تتحقق اعلم أن كل ك):  معربا عن ذلك  الطرطويش وقد قال  

قلبك،   مالك خار طبعك، ووهن  متنح شيئا من  أن  إذا مهمت  أنك  ترى  أال  بالشجاعة،  إال 

 
 . 21/91التفسري الكبري،  (1) 
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وعجزت نفسك، فشححت به، وإذا حققت عزمك، وقويت نفسك، وقهرت ذلك العجز،  

أو   بإخراجه،  النفس  طيبة  تكون  وضعفه  القلب  قوة  قدر  وعىل  به،  املضنون  املال  أخرجت 

كراهية النفس إلخراجه مع إخراجه، وعىل هذا النمط مجيع الفضائل، مهام مل تقارهنا قوة نفس  

مل تتحقق، وكانت خمدوعة. فاجلبان يفر عن أمه وأبيه. والشجاع يقاتل عمن ال يثوب به إىل  

يصاب   القلب  وبقوة  الزواجر،  عن  واالنتهاء  األوامر  امتثال  يصاب  القلب  فبقوة  رحله، 

ائل، وبقوة القلب ينتهى عن اتباع اهلوى والتضمخ بالرذائل. وبقوة القلب يصرب  اكتساب الفض

اجلليس عىل إيذاء اجلليس وجفاء الصاحب، وبقوة القلب يكتم األرسار ويدفع العار، وبقوة  

القلب يقتحم األمور الصعاب، وبقوة القلب يتحمل أثقال املكاره، وبقوة القلب يصرب عىل 

  (1) (القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها احلزم والعدلأخالق الرجال، وبقوة 

التي تدفع  من املهلكات العظيمة  وهلذا ورد يف النصوص املقدسة ذم اجلبن، واعتباره  

حّب الراحة، ومتكني الظاملني من الظلم عليه،  صاحبها إىل املهانة والذل والطمع والكسل )و

ن الشتم والقذف، وعدم مباالته بام يوجب  ه، واستامع القبائح مأهل وحتّمله للفضائح يف نفسه و

املنكر   عن  والنهي  باملعروف  األمر  كرتك  تكاليفه  بعض  وترك  مقاصده  وتعطيل  الفضيحة، 

 (2) (وغريها 

يوم األحزاب:   املنافقني  تعاىل يف وصف  قال  اخْلَْوف     ﴿ وهلذا  َجاَء  َفإَِذا  ْم  َعَلْيك  ًة  َأِشحَّ

ْغَشى َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت َفإَِذا َذَهَب اخْلَْوف  َسلَ  ْم َكالَِّذي ي  ور  َأْعي ن ه  وَن إَِلْيَك َتد  ْم َينْظ ر  ْم  َرَأْيَته  وك  ق 

ْؤِمن وا َفأَ  ًة َعىَل اخْلرَْيِ أ وَلئَِك مَلْ ي  (  19َيِسرًيا )   هلل َأْعاَمهَل ْم َوَكاَن َذلَِك َعىَل ا  هلل ْحَبَط ابَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد َأِشحَّ

ل وَن َعْن حَيَْسب وَن اأْلَْحَزاَب مَلْ َيْذَهب وا َوإِْن َيْأِت اأْلَْحَزاب  َيَودُّوا َلْو َأهنَّ ْم َباد وَن يِف اأْلَْعَراِب َيْسأَ 

 
العربية    (1)  املطبوعات  املالكي،  الطرطويش  الفهري  الوليد  ابن  حممد  بن  حممد  بكر  أبو  امللوك،   هـ،1289  مرص،  –رساج 

 (670 -668/ 2)، م1872

 . 207ص  1ج ، 1428اسامعليان، الطبعة: السابعة جامع السعادات، الشيخ املوىل حممد مهدي النراقي، انتسارات  (2) 
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ْم َما َقاَتل وا إِ  ْم َوَلْو َكان وا فِيك   [ 20، 19]األحزاب:    ﴾الَّ َقلِياًل َأْنَبائِك 

مطلقا:   َتْسَمْع  ﴿وقال يف وصف حالتهم  ول وا  َيق  َوإِْن  ْم  ه  َأْجَسام  ت ْعِجب َك  ْم  َرَأْيَته  َوإَِذا 

م    َقاَتَله  ْم  َفاْحَذْره  وُّ  اْلَعد  م   ه  َعَلْيِهْم  َصْيَحٍة  لَّ  ك  حَيَْسب وَن  َسنََّدٌة  م  ٌب  ش  َكَأهنَّ ْم خ  ْم 
َأنَّى    هلل الَِقْوهِلِ

ونَ  ْؤَفك   [ 4]املنافقون:   ﴾ ي 

التي توبق صاحبها، فقال يف    وهكذا حذر رسول اهلل   منه، بل اعتربه من املهلكات 

يا عيّل، ال تشاورّن جبانا، فإّنه يضّيق عليك املخرج.. واعلم يا عيّل، أّن  وصيته لإلمام عيل : ) 

 ( 1)(هللبا اجلبن والبخل واحلرص غريزة واحدة جيمعها سوء الظّن 

 ( 2)(البخل عار واجلبن منقصة ):   اإلمام عيل قال و

ال يؤمن رجل فيه الشّح  ): اإليامن احلقيقي الكامل عن اجلبان؛ فقال  اإلمام الباقر ونفى  

 ( 3)(واحلسد واجلبن، وال يكون املؤمن جبانا وال حريصا وال شحيحا 

،  مام احلسني  ختلف عن اإل وانطالقا من هذه النصوص يمكن تفسري كل ما حصل من  

ونقض للعهود املرتبطة به وبأبيه وأخيه ، هبذه اخلصلة الذميمة، التي جعلت كبار القوم يرتكون 

 ويقبلون ببيعة يزيد خوفا وجبنا وحرصا عىل احلياة.  حفيد رسول اهلل 

 العزة واألنفة: رابعا ـ  

للدين احلقيقي، والذين  وهي من الصفات التي وصف اهلل هبا عباده املؤمنني املمثلني  

ْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف  ﴿يستبدل اهلل هبم املغريين واملبدلني، فقال:   ِذيَن آَمن وا َمْن َيْرَتدَّ ِمنْك  َا الَّ َياَأهيُّ

ا َا   هلل َيْأِِت  اْلَكافِِريَن جي  َعىَل  ٍة  َأِعزَّ املْ ْؤِمننَِي  َعىَل  ٍة  َأِذلَّ بُّوَنه  
ِ َوحي  ْم  بُّه 

ِ ابَِقْوٍم حي  َسبِيِل  يِف  وَن  َواَل    هلل ِهد 

يِه َمْن َيَشاء  َوا هللخَيَاف وَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضل  ا 
ْؤتِ  [ 54]املائدة:    ﴾َواِسٌع َعلِيمٌ  هلل ي 

 
 . 101ص  1اخلصال ج  (1) 

 .  1089هنج البالغة ص  (2) 

 8ح  82ص  1اخلصال ج  (3) 
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الذي خرج مع تلك الثلة املؤمنة القليلة    اإلمام احلسنيفهذه الصفات مجيعا تنطبق عىل  

أكرب حركة حتريفية حصلت لإلسالم إىل دين كرسوي وقيرصي، ال  ليواجه  أن حتوله  تريد   ،

 عالقة له باحلياة، وال بالسياسة، وال هبموم الناس. 

عن تلك احلركة بذلك الشعار الذي ال يزال يردده احلسينيون    اإلمام احلسني ولذلك عرب  

وهيهات ،  أال وإّن الّدعي ابن الّدعي قد ركز بني اثنتني : بني السّلة والذّلةإىل اليوم، وهو قوله: )
ونفوٌس أبّية وأنوٌف محّية ِمْن أْن نؤثَر طاعة اللئام على ،  أيىب هللا لنا ذلك ورسوله،  مّنا الذلّة

  (1) (مصارع الكرام

للدنيا وقال   واستسلموا  الباطل،  مواجهة  عن  قعدوا  الذين  اجلبناء  أولئك  خماطبا 

تغريت وتنكرت وأدبر معروفها،  قد    ن الدنيا إنه قد نزل من االمر ما قد ترون، و وأهوائها: )إ

ناء، وخسيس عيش كاملرعى الوبيل، أال ترون مل يبق منها إال صبابة كصبابة اإلواستمرت جدا و

إىل احلق ال يعمل به، وإىل الباطل ال يتناهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء ربه حقا حقا، فاين ال  

والدين لعق عىل   ،ن الناس عبيد الدنيا ، وإ، واحلياة مع الظاملني إال برما سعادةأرى املوت إال  

  (2)(فإذا حمصوا بالبالء قل الديانون ، ألسنتهم حيوطونه مادرت معائشهم

 متمثاّل: ثم أنشد  

 سأميض فام باملوت عار عىل الفتى

 

 إذا ما نوى خريا وجاهد مـسلام  

 و واـسى الرجال الـصاحلني بنفـسه 

 

 و فارق مذموما وخالف جمرما  

ــّدم    ــاءهــا أق بــق ــد  أري ال   نــفيســـ 

 

 لنلقى َخيســا يف اهلياج عرمرما   

 فإن عشـــت مل أذمم وإن مّت مل أمل 

 

ك ذال أن تعيش فرتغام   كفى ـب

)واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، وال أفر فرار العبيد، إين عذت بريب وربكم  وقال:    

 
 . 83:45 بحار األنوار، 7:2، مقتل اخلوارزمي 131نفس املهموم: (1) 

مناقب ابن شهرآشوب   .237:  1، مقتل احلسني عليه السالم للخوارزمي  116:  78  بحار األنوار،  307:  3الطربي    تاريخ  (2) 

4 /68- 69 . 
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   (1) (أن ترمجون

عزم عىل مغادرة احلجاز والتوجه اىل العراق اجتمع إليه خلق كثري يف املسجد  عندما  و

)احلمد هلل وما شاء اهلل، وال قوة إال باهلل،    :وأهل مكة، فخطب فيهم قائال احلرام من احلجاج  

خط املوت عىل ولد آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهلني إىل   ،  وصىل اهلل عىل رسوله

تقطعها عسالن أ بأوصايل  أنا القيه كأين  يوسف، وخري يل مرصع  إىل  يعقوب  اشتياق  ساليف 

جربة سغبا، ال حميص عن يوم خط  أ بني النواويس وكربال، فيمألن مني اكراشا جوفا، و الفالة

ال أهل  رضانا  اهلل  رضا  عن بالقلم،  تشذ  لن  الصابرين،  أجور  ويوفينا  بالئه،  عىل  نصرب  بيت 

حلمته، بل هي جمموعة له يف حضرية القدس، تقرهبم عينه، وينجز هبم وعده، أال    رسول اهلل  

ن شاء  إين راحل مصبحا إف ،ومن كان فينا باذال مهجته، موطنا عىل لقاء اهلل نفسه فلريحل معنا 

  (2) (اهلل تعاىل

ال هذه  كانت  التاريخ  وقد  يف  حصل  ما  حركت  التي  الشعارات  هي  وغريها  كلامت 

أسوة   اإلمام احلسنياإلسالمي من ثورات عىل الظلم واالستبداد، والتي اختذ فيها املسلمون  

 هلم يف مقارعة الظاملني، وعدم السكون للظلمة واملستبدين. 

يف    ن أيب احلديداب، وقال  (3)شديد العزةبكونه أيب الضيم و  اإلمام احلسني وهلذا وصف  

سيد أهل اإلباء الذي علم الناس احلمية، واملوت حتت ظالل السيوف اختيارا عىل )  :وصفه

عرض عليه األمان هو وأصحابه فأنف من   الدنية، أبو عبد اهلل احلسني بن عيل بن أيب طالب

 ( 4) (ذلكالذل، وخاف ابن زياد أن يناله بنوع من اهلوان مع أنه ال يقتله، فاختار املوت عىل  

قوله:   ومنها  للضيم،  وإبائه  ومحيته  عزته  يف  أشعار  من  قيل  ما  بعض  يذكر  راح  ثم 

 
 . 6 /45، بحار االنوار 561 /2اريخ ، الكامل يف الت 234، االرشاد: 318 /3تاريخ الطربي  (1) 

 .. 241/   2كشف الغمة  (2) 

 . 293/  2اليعقويب  تاريخ (3) 

 .. 302/  1رشح ابن أيب احلديد  (4) 
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أبا زيد حييى بن زيد العلوي يقول: كأن أبيات أيب متام يف حممد بن محيد الطائي    سمعت النقيب )

 :(1)ما قيلت إال يف احلسني

 وقد كان فوت املوت سهال فرده

 

ر      امـل ــاظ  احلـف ــه  ي وعـر إـل اـل ق   واخلــل

 ونفس تعـاف العـار حتى كـأنـه   

 

 هو الكفر يوم الروع أو دوـنه الكفر    

 فأثبت يف مســـتنقع املوت رجله   

 

 وقال هلا من حتت أَخصـــك احلرشـــ  

 تردى ثيــاب املوت محرا فام بــدا    

 

 هلا الليل إال وهي من سندس خرض  

وهكذا نجد كل الشعراء يثنون عىل العزة احلسينية التي جعلته مثاال ونموذجا للسيد    

 :(2)الذي قال يف بعض قصائدهالسيد حيدر احليل احلقيقي الذي يأبى اخلضوع والذلة، ومنهم 

 طمعت أن تسومه القوم ضيام 

 

ع   ـي ـــن الصــ ــام  اهلل واحلســـ  وأـبى 

دا    ة جـي دنـي  كيف يلوي عىل اـل

 

لواه اخلضـــوع   ــا  م  لســـوى اهلل 

 ولـديـه جـأش أرد من الـدرع  

 

ــا وـهن رشوع     ن ـق اـل ــمــأى   لضــ

 وبــه يرجع احلفــاظ لصــــدر   

 

 ضاقت األرض وهي فيه تضيع    

زا    ش إال عـزـي عــي ـي أن  ى  ــأـب  ف

 

ع     ــاح وهـو رصـي الـكـف  أو جتـىل 

 : (3)  يصف إباء احلسنيوقال يف قصيدة أخرى   

 لقـد مـات لكن ميتـة هـاشـــميـة

 

 هلم عرفــت حتــت القنــا املتقصــــد    

ــه    ف أـن ــة  ي ــدـن ال ــم  شــ أـبى  م   ـكرـي

 

 فأشـــممه شـــوك الوشـــيج املســـدد  

 وقــال قفي يــا نفس وقفــة وارد   

 

املـرتدد     ــة  الـردى ال وقـف ــاض   حـي

 رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا    

 

 من املوت حيث املوت منه بمرصد 

ــعى عىل مجرة الوغى     فآثر أن يس

 

ــد  ي ـعن  ــادة  امـلق ـيـعـطي   ـبرجــل وال 

  
 .. 302/  1رشح ابن أيب احلديد  (1) 

 .71 ديوان السيد حيدر احليل: (2) 

 .72 املرجع السابق، ص (3) 
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  خامسا ـ املروءة والشهامة:   

وورثتهم األساسية،    من صفات الرسل  أئمة أهل البيتوهي من الصفات التي اعتربها  

عّز وجّل خّص رسله بمكارم األخالق، فامتحنوا أنفسكم،    هللإّن ا ):  الصادق  اإلمام  كام قال  

وارغبوا    هلل، واعلموا أّن ذلك من خري، وإن ال تكن فيكم فاسألوا اهللفإن كانت فيكم فامحدوا ا

فذكر ها عرشة: اليقني، والقناعة، والصرب، والشكر، واحللم، وحسن اخللق،  :  إليه فيها، قال 

 ( 1) (روءةوالسخاء، والغرية، والشجاعة، وامل

املروءة مروءتان: مروءة يف السفر ومروءة يف احلرض،  وعرفها يف حديث آخر بقوله: )

اخلري، والنظر يف الفقه، وأّما   أهلفأّما مرّوة احلرض، فتالوة القرآن وحضور املساجد وصحبة  

ا يسخط  ما  غري  يف  واملزاح  الزاد،  فبذل  السفر،  من   هللمروءة  عىل  اخلالف  وقّلة  وجّل،  عّز 

يف كّل مصعد ومهبط ونزول    هللوكثرة ذكر ا   ،صحبك، وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم

 ( 2) (وقيام وقعود

 ( 3)(ها هلء تكمل املروءة ألبالصدق والوفا رشوطها، فقال: ) اإلمام عيل وذكر 

 (4)(كرم املؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه ): وقد ورد ذكرها يف قوله 

إن اهلل عز وجل كريم حيب  : )وورد يف حديث آخر بمعناها، حيث قال رسول اهلل  

 ( 5)(الكرماء وحيب معايل األمور، ويكره سفسافها 

مراعاة األحوال إىل أن  )وبناء عىل هذه النصوص وغريها عرفها علامء األخالق بكوهنا 

 
 . 2/46، الكايف  (1) 

   436ص  11الوسائل ج  (2) 

 . 335هنج البالغة، ص  (3) 

 ( وقال: صحيح عىل رشط مسلم. 123/ 1احلاكم ) (4) 

جممع  ، انظر: إال أنه قال: حيب معايل األخالق، ورجال الكبري ثقات: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط بنحوه اهليثمي قال (5) 

 ( 188/ 8الزوائد )
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 ( 1)(تكون عىل أفضلها، حتى ال يظهر منها قبيح عن قصد، وال يتوجه إليها ذم باستحقاق

 . (2)(ة هي اإلنسانية. وقيل هي الرجولية الكاملة ءاملرو ):  آخر وقال  

ر األفعال اجلميلة عنها املستتبعة للمدح رشعا  هي قوة للنفس مبدأ لصدو):  آخر وقال  

  (3)(وعقال وعرفا 

  النبل و  الرشف وهي بذلك جتتمع مع كثري من األخالق الطيبة املقاربة هلا كالشهامة و

 ، وغريها، ونحن ال تعنينا املصطلحات بقدر ما تعنينا املعاين. علو اهلمةو

إليها   أشار  احلسني وقد  حني    اإلمام  خطبه،  بعض  )يف  يف  قال:  نافسوا  الناس  أهيا  يا 

املكارم، وسارعوا يف املغانم، وال حتتسبوا بمعروف مل تعجلوا، واكسبوا احلمد بالنجح، وال  

فمهام ذّما  باملطل  رأى    تكتسبوا  له  أحد صنيعة  عند  له  أيكن ألحد  فاهلل  بشكرها  يقوم  ال  نه 

عليكم    هللاس إليكم من نعم ااعلموا أن حوائج الن، وفأته فإنه أجزل عطاء، وأعظم أجرابمكا 

نقام فتحور  النعم  متّلوا  و فال  رأيتم  ،  فلو  أجرا،  ومعقب  محدا،  مكسب  املعروف  أن  اعلموا 

اللؤم رأيتموه سمجا  الناظرين، ولو رأيتم  مشّوها   ، املعروف رجال رأيتموه حسنا مجيال يرّس 

 ( 4)(ر منه القلوب وتغّض دونه األبصارتنفّ 

جاد ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من ال  أهيا الناس من  ثم قال: ) 

يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه، واألصول  

 
 تبة احلياة،أدب الدنيا والدين، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، دار مك   (1) 

 (306)، م1986

الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي، املحقق:    (2) 

 ( 874)، بريوت –حممد املرصي، مؤسسة الرسالة  -عدنان درويش 

بريوت    (3)  العلمية  الكتب  دار  اجلرجاين،  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات،    األوىل :  الطبعة  لبنان،–كتاب 

 (210)، م1983- هـ1403
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  هلل عىل مغارسها بفروعها تسمو، فمن تعّجل ألخيه خريا وجده إذا قدم عليه غدا، ومن أراد ا 

وقت حاجته، ورصف عنه من بالء الدنيا ما هو  تبارك وتعاىل بالصنيعة إىل أخيه كافأه هبا يف  

هلل اليه،  من احسن احسن او  عنه كرب الدنيا واآلخرة،   هلل اكثر منه، ومن نّفس كربة مؤمن فّرج ا

 ( واهلل حيب املحسنني

هذا   وخاصة   ، موسى  لقصة  ذكره  عند  مظاهرها  بعض  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

َوملََّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه    ﴿املشهد الذي يمثل املروءة والشهامة بأنبل معانيها، قال تعاىل: 

ودَ  َتذ  اْمَرَأَتنْيِ  د وهِنِم   ِمْن  َوَوَجَد  وَن  َيْسق  النَّاِس  ِمَن  ًة  َحتَّى  أ مَّ َنْسِقي  اَل  َقاَلَتا  اَم  َما َخْطب ك  َقاَل  اِن 

َعاء  َوَأب وَنا َشْيٌخ َكبرٌِي ) ْصِدَر الرِّ َا َأْنَزْلَت إيَِلَّ ِمْن 23ي 
( َفَسَقى هَل اَم ث مَّ َتَوىلَّ إِىَل الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ إيِنِّ ملِ

 [ 24،  23]القصص:   ﴾َخرْيٍ َفِقرٌي  

لعظيم يف قصة يوسف ، وكيف أنه أجاب العزيز إىل طلبه مع  وهكذا ذكر هذا اخللق ا

َقاَل الَِّذي ﴿ كونه يف السجن، من غري أن يشرتط إخراجه منه، بل أجاب بكل أرحيية، قال تعاىل:  

ْم بَِتْأِويلِِه َفَأْرِسل وِن )  ٍة َأَنا أ َنبِّئ ك  َكَر َبْعَد أ مَّ اَم َوادَّ َا ال45َنَجا ِمنْه  ف  َأهيُّ يق  َأْفتِنَا يِف َسبِْع ( ي وس  دِّ صِّ

رْضٍ َوأ َخَر َيابَِساٍت َلَعيلِّ َأْرِجع  إِىَل النَّا  نْب اَلٍت خ  نَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع س  ل ه  ِس  َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأك 

وَن ) َيْعَلم  ْم  وه   46َلَعلَّه  َفَذر  ْم  َحَصْدت  َفاَم  َدَأًبا  ِسننَِي  َسْبَع  وَن  َتْزَرع  َقاَل  مِمَّا (  َقلِياًل  إِالَّ  نْب لِِه  يِف س 

ل وَن )  ِصن وَن )47َتْأك  ْ ْمت ْم هَل نَّ إِالَّ َقلِياًل مِمَّا حت  ْلَن َما َقدَّ (  48( ث مَّ َيْأِِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأك 

َغاث  النَّاس  َوفِيِه َيْعرِص   يِه ي 
 [ 49  -  45]يوسف:    ﴾وَن  ث مَّ َيْأِِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِ

إليه، فهو مل يستغل   امللك املجيء  منه  الكريم كذلك موقفه عندما طلب  القرآن  وذكر 

الفرصة، ويرسع باخلروج عىل الرغم من كونه كان يف السجن، ولفرتة طويلة، وإنام راح يطلب  

ول  َقاَل اْرِجْع إِىَل َربَِّك َوَقاَل املَْلِك  اْئت ويِن بِِه َفَلامَّ  ﴿ تربئة ساحته قبل ذلك، قال تعاىل:   س  َجاَءه  الرَّ

ِِت َقطَّْعَن َأْيِدهَي نَّ إِنَّ َريبِّ بَِكْيِدِهنَّ َعلِيمٌ   [ 50]يوسف:    ﴾َفاْسَأْله  َما َبال  النِّْسَوِة الالَّ

بأولئك   أشاد  عندما  الكريم  القرآن  ذكرها  ِمنْ ﴿وهكذا  ياَمَن  َواإْلِ اَر  الدَّ وا  ء  َتَبوَّ ِذيَن    الَّ
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وَن َعىَل َأنْ  ْؤثِر  وِرِهْم َحاَجًة مِمَّا أ وت وا َوي  د  وَن يِف ص  ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهْم َواَل جَيِد  ِسِهْم  َقْبلِِهْم حي  ف 

وَن  م  املْ ْفلِح  حَّ َنْفِسِه َفأ وَلئَِك ه   [ 9]احلرش:   ﴾ َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ي وَق ش 

ا اآليات  يف  ذكره  وذكرها  عند  وذلك  العالية،  وأخالقهم  النبوة  بيت  بأهل  تشيد  لتي 

بِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا ) ﴿ لألبرار الذين   وَن الطََّعاَم َعىَل ح  ْطِعم  ْم لَِوْجِه ا8ي  ك  اَل    هلل( إِنَّاَم ن ْطِعم 

وًرا ) ك  َواَل ش  َجَزاًء  ْم  ِمنْك  ن9َن ِريد   َربِّ ِمْن  َنَخاف   إِنَّا  َقْمَطِريًرا(  َعب وًسا  َيْوًما    -   8]اإلنسان:    ﴾ا 

10 ] 

نجدها مملوءة بالنبل واملروءة والشهامة    اإلمام احلسنيوعند تطبيق هذه املعاين عىل حياة  

واهلمة العالية، ولذلك ال يمكن اختصار أخالقه يف أي مشهد من املشاهد، ذلك أنه دفع حياته  

ي قام مع ثلة حمدودة جدا يف وجه أكرب قوة عاتية طاغية،  الكريمة ثمنا ملروءته ونبله؛ فهو الذ

 لينرص املستضعفني، ويرد حقوقهم، وال زال إىل اآلن مثاال للنبل والشهامة واألخالق العالية. 

ولكن مع مع ذلك نذكر هنا بعض مشاهد مروءته، كام رواه الرواة عنه، ومنها ما روي  

يا غالم اذكرين هبذه اللقمة إذا    فقال:   ، ا إىل غالم لهفدفعه  ،فوجد لقمة ملقاة  ؛ أنه دخل املسرتاح

خرج   فلام  الغالم،  فأكلها  احلسني خرجت  اللقمة؟  اإلمام  أين  غالم  يا  يا   قال:  أكلتها  قال: 

قال: نعم، سمعت جدي   قال له رجل: أعتقته يا سيدي؟  تعاىل.  هللقال: أنت حّر لوجه ا   موالي. 

أو غسل ما عليها ثّم أكلها مل تستقّر يف    ، ملقاة فمسح منها من وجد لقمة  )يقول:      هلل رسول ا

 ( 1)  ( تعاىل من النار هلل من النار، ومل أكن ألستعبد رجال أعتقه ا  هللجوفه إاّل أعتقه ا

أنا بصري بديني  )فقال:  ،  : اجلس حّتى نتناظر يف الدينله روي أّن رجال قال  و يا هذا 

اذهب واطلبه، ما يل وللمامراة؟! واّن الشيطان  بدينك فهالا مكشوف عيّل هداي، فإن كنت ج

ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس يف الدين كي ال يظنّوا بك العجز واجلهل، ثم  

أوجه: أربعة  من  خيلو  ال  بذلك   املراء  تركتام  فقد  تعلامن  فيام  وصاحبك  أنت  تتامرى  أن  إّما 
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،  هالنه فأظهرمتا جهال وخاصمتام جهال أو جت،  النصيحة وطلبتام الفضيحة وأضعتام ذلك العلم

عثرته بطلبك  فظلمت صاحبك  أنت  تعلمه  تنزله  ،  أو  ومل  يعلمه صاحبك فرتكت حرمته  أو 

هذا كّله حمال، فمن أنصف وقبل احلّق وترك املامراة فقد أوثق إيامنه، وأحسن صحبة  و  منزلته. 

 ( 1)  (دينه، وصان عقله 

اغاّمه. فقال له احلسني :  و  مريض، وهو يقول:دخل عىل أسامة بن زيد وهو  وروي أنه  

قال: إيّن أخشى    فقال احلسني: هو عيّل!  قال: ديني وهو سّتون ألف درهم.  وما غّمك يا أخي؟

 .(2) قال: فقضاها قبل موته  فقال احلسني: لن متوت حّتى أقضيها عنك.  أن أموت.

فدّل  هبا،  الناس  أكرم  فسأل عن  املدينة،  قدم  أعرابيا  أن  ، فدخل    وروي  احلسني  عىل 

 املسجد فوجده مصّليا فوقف بإزائه وأنشأ يقول:  

 مل خـيب اآلن من رـجاك ومن 

 

 حّرك من دون ـباـبك احللـقه  

ـمـعـتمــد   ــت  ـجواد وأن ــت   أن

 

ــقه    أبوك قد كان قاتل الفسـ

 لو ال اّلذي كان من أوائلكم  

 

 كانت علينا اجلحيم منطبقه  

ء؟ قال: نعم أربعة آالف  قال: فسّلم احلسني وقال: يا قنرب هل بقي من مال احلجاز يش   

دينار، فقال: هاهتا قد جاء من هو أحّق هبا منّا، ثم نزع برديه ولّف الدنانري فيها وأخرج يده من 

 شّق الباب حياء من األعرايب وأنشأ يقول: 

ــذر  إليــك معت ــإيّن  ف  خــذهــا 

 

 شفقهو اعلم بأيّن عليك ذو   

 لو كان يف سرينا الغداة عصا  

 

 أمسـت سـامنا عليك مندفقه  

ـغري  ذو  ــان  اـلزم ــب  ري  ـلـكّن 

 

النفقــه   الكّف منّي قليلــة   و 

قال: ال، ولكن    قال: فأخذها األعرايب وبكى، فقال له: لعّلك استقللت ما أعطيناك؟  

 
 .135/ 2 بحار األنوار (1) 
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 .(1)كيف يأكل الرتاب جودك

قال: )وروي   أنه  النبي  عنه  قول  إدخال  صّح عندي  الصالة  بعد  أفضل األعامل   :

فقال: يا  ، يواكل كلبا، فقلت له يف ذلك الرسور يف قلب املؤمن بام ال إثم فيه، فإيّن رأيت غالما 

اا أطلب رسورا برسو    هلل بن رسول  مغموم  أفارقهإيّن  أريد  فأتى  ،  ره ألّن صاحبي هيودي 

هذا البستان له  فقال اليهودي: الغالم فداء خلطاك، و،  دينار ثمنا لهإىل صاحبه بامئتي    احلسني 

فقال  ،  فقال: قبلت املال ووهبته للغالم،  نا قد وهبت لك املالفقال : وأ،  ورددت عليك املال

،  مرأته: قد أسلمت ووهبت زوجي مهري فقالت ا ،  : أعتقت الغالم ووهبته له مجيعا احلسني  

 (2) ( ت وأعطيتها هذه الدار ا أيضا أسلم فقال اليهودي: وأن

فقال    ،فدخلت عليه جارية فحّيته بطاقة رحيان  : كنت عند احلسني قال  أنس وروي عن  

، قال  هللقال: كذا أّدبنا ا  فقلت: حتييك بطاقة رحيان ال خطر هلا فتعتقها؟،  هلا: أنت حّرة لوجه اهلل

دُّوَها إِنَّ ا  ﴿تعاىل:    هللا يِّيت ْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ر   َحِسيًبا    هللَوإَِذا ح 
ٍ
ء لِّ يَشْ   ﴾ َكاَن َعىَل ك 

 ( 3)  ( وكان أحسن منها عتقها ، [86]النساء:  

يا أخا األنصار  )   جاءه رجل من األنصار يريد أن يسأله حاجة فقال : ومنها ما روي أنه  

(،  هلل لة املسألة وارفع حاجتك يف رقعة، فإيّن آت فيها ما ساّرك إن شاء اصن وجهك عن بذ

فلام قرأ  ، ألّح يب فكّلمه ينظرين إىل ميرسةإن لفالن عيّل َخسامئة دينار وقد  هللفكتب: يا أبا عبد ا

أما َخسامئة فاقض هبا  )له:    الرقعة دخل إىل منزله فأخرج رّصة فيها ألف دينار، وقال   احلسني 

وأما َخسامئة فاستعن هبا عىل دهرك، وال ترفع حاجتك إاّل إىل أحد ثالثة: إىل ذي دين،  دينك  

أو مرّوة، أو حسب، فأّما ذو الدين فيصون دينه، وأّما ذو املرّوة فإّنه يستحيي ملرّوته، وأما ذو  

 

 (1)
 املرجع السابق

4 /65- 66 . 

 (2)
 املرجع السابق

4 /75 . 

 . 206/  2كشف الغّمة  (3) 
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احلسب فيعلم إنك مل تكرم وجهك أن تبذله له يف حاجتك، فهو يصون وجهك أن يرّدك بغري  

 ( 1)  ( حاجتك  قضاء

جناية توجب العقاب عليه، فأمر به أن يرضب،  جنى   للحسني ا غالمومنها ما روي أن  

 واليفقال: يا م،  ّلوا عنهخ قال: ، [134]آل عمران:    ﴾ َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيظَ ﴿فقال: يا موالي:  

ِبُّ    هلل َوا﴿  قال: يا موالي ،  قال: قد عفوت عنك،  [ 134]آل عمران:    ﴾ َواْلَعافِنَي َعِن النَّاسِ ﴿ حي 

 (2)(، ولك ضعف ما كنت أعطيكهللقال: أنت حّر لوجه ا،  [134]آل عمران:   ﴾ املْ ْحِسننَِي 

مام احلسني : حر أنت أم  اإل فقال له  ، مر براع فأهدى الراعى إليه شاةومنها ما روي أنه 

اململوك:   له  فقال  عليه  احلسني  فردها  مملوك،  فقال:  ؟  اشرتاه  هنإمملوك  ثم  منه  فقبلها  ىل،  ا 

 .  (3)واشرتى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له

زهري  أن  وهكذا كان يراعي مروءته يف أحلك الظروف التي مر هبا يف كربالء، فقد روي  

بأيب  ، قبل أن جيتمع اجليش، وقال له: )منازلة احلر وأصحابه اإلمام احلسنيطلب من بن القني 

اهلل، واهلل لو مل يأتنا غري هؤالء لكان لنا فيهم كفاية، فكيف بمن سيأتينا من  وأمي يا ابن رسول 

يأتينا من غريهم   (، غريهم ؟ فهلم بنا نناجز هؤالء، فإن قتال هؤالء أيرس علينا من قتال من 

  (4)(أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوا إين )احلسني :  له قال ف

يف سببا  وغريها،  الروايات  هذه  كانت  لقب  وقد  عليهم  يطلق  من  ظهور  الفتيان(،  ) 

الفتوة(، ولعل هذا االصطالح ناشئ من أن أكثر من يتخصص يف  )لقب  وأطلق عىل سلوكهم  

والشباب الفتيان  يكون من  اجلانب  من  (5) هذا  للكشافة  ينتسب  أكثر من  وقتنا  نجد يف  كام   ،

 
 .247العقول حتف  (1) 

 . 207/  2شف الغّمة ك (2) 
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هنَّ ْم فِتْيٌَة    تعاىل اتفق املتحدثون عىل الفتوة عىل أن أصلها من الفتى، وهو الشاب احلديث السن، قال اهلل    (5) 
عن أهل الكهف: ﴿ إِ
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 الشباب واألحداث. 

ـ  و ـ كام عرفها بعضهم  ا) هي  لناس، وكف األذى عنهم، واحتامل  منزلة اإلحسان إىل 

  (1) (أذاهم، فهي استعامل حسن اخللق معهم، فهي يف احلقيقة نتيجة حسن اخللق واستعامله

والفتوة من أعظم خصال اخلري جامعة كامل املروءة وحسن اخللق  ) ، فقال:آخروعرفها  

حتى تكون   ،عىل ذلكواإليثار عىل النفس واحتامل األذى وبذل الندى وطالقة الوجه والقوة  

فتوته عىل ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خصام لربه عىل نفسه وينصف من 

املدح والذم والدعاء والطرد وال   ينازع فقريا وال غنيا ويستوي عنده  ينتصف وال  نفسه وال 

ك فهو  حيتجب وال يدخر وال يعتذر ويظهر النعمة وحيقق املحبة رسا وعلنا فإذا قوي عىل ذل

  (2) ( الفتى وإذا اجتمع قوم عىل ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو

استعامل ما جيمل ويزين مما  )املروءة( أعم منها، ألهنا )وهي قريبة من املروءة، وإن كان  

أو متعلق  به  أيضا  يدنس ويشني مما هو خمتص  ما  إىل غريه، وترك  متعد  أو  بالعبد  هو خمتص 

  (3)(بغريه

ثم الفضيل بن  الصادق ،  جعفر  اإلمام  قيم أن أقدم من تكلم يف الفتوة  وقد ذكر ابن ال 

أنه   الصادقجعفر اإلمام فذكر عن  ، عياض واإلمام أمحد وسهل بن عبداهلل واجلنيد ثم الطائفة

إن أعطيت شكرت وإن منعت صربت(،  )ما تقول أنت؟( فقال:) سئل عن الفتوة فقال للسائل: 

 
)الكهف: دًى﴾  ه  ْم  َوِزْدَناه  ِْم  بَِرهبِّ إبراهيم  13آَمن وا  قوم  عن  وقال   ،)   ِإ َله   َقال   ي  ْم  ه  ر  َيْذك  َفتًى  َسِمْعنَا   ﴿ قالوا:  ﴾ إهنم  ْبَراِهيم 

ْجَن َفتَيَاِن﴾ )يوسف:(، وقال تعاىل عن يوسف  60)االنبياء: ْم  36: ﴿ َوَدَخَل َمَعه  السِّ (، وقال: ﴿ َوَقاَل لِِفتْيَانِِه اْجَعل وا بَِضاَعتَه 

ْم﴾ )يوسف:  ( 62يِف ِرَحاهِلِ

ب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية،  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حممد بن أيب بكر بن أيو   (1) 

 . 2/340،  م1996 - هـ 1416 الثالثة،: الطبعة بريوت،  –املحقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العريب 

 . 2/548 ،عبد الكايف السبكي، دار املعارف فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن (2) 
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فقال )فقال: كذلك(،  عندنا  اهلل  ) السائل:  الكالب  رسول  ابن  عندكم؟(،    يا  الفتوة  فام 

  (1) إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا()فقال:

 الزهد والورع: سادسا ـ  

مل   ما  يكون هناك زهد  أن  أنه ال يمكن  ارتباطا رضوريا، ذلك  ومها صفتان مرتبطتان 

بالزهد يف الدنيا وزخارفها؛ فحب  يسبقه ورع، وال يمكن أن يتم ورع ما مل يكن صاحبه ممتلئا  

اقتحام   إىل  الدنيا جير بعضه إىل بعضه إىل أن يوصل صاحبه  الدنيا رأس كل خطيئة، وحطام 

 حرمات اهلل، والتخيل عام يقتضيه الورع من مراعاة االحتياط. 

رجال  اجلمع بني هاتني الصفتني واحلث عليهام، فقد روي أن    وهلذا نرى يف كلامت األئمة

عرشة أشياء؛ فأعىل درجة الزهد أدنى درجة الورع،  )عن الزهد، فقال:    مام السجاد اإلسأل  

 ( 2)(وأعىل درجة الورع أدنى درجة اليقني، وأعىل درجة اليقني أدنى درجة الرضا 

كل   رأس  الدنيا  أن حب  كام  الفضائل،  أبو  هو  الزهد  أن  إىل  إىل  يشري  احلديث  وهذا 

ورعا حتّى يكون زاهدا، وال يكون موقنا خطيئة، ذلك أن الرجل ـ بحسب الرواية ـ ال يكون  

موقنا  يكون  أن  إاّل  راضيا  يكون  وال  ورعا،  يكون  فإنحّتى  وبذلك  الورع  ،  إىل  جيّر    ، الزهد 

الجير  والورع   الرضا جير  واليقني    ،يقني إىل  إىل  إىل  بعضها  األخالقية  الفضائل  ت سلم  ، وهكذا 

 بعض.

من املعاين القرآنية والنبوية التي ال جيادل    أئمة أهل البيت وهذا املعنى الوارد يف رواية  

بالزهد يف حطام الدنيا، وخيربه أن ما عند اهلل خري وأبقى،    فيها أحد، فاهلل تعاىل يأمر رسوله  

ْم فِيهِ  ﴿عاىل: قال ت نَه 
ْنَيا لِنَْفتِ ْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ نَّ َعْينَْيَك إىَِل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا ِمنْه  َوِرْزق    َواَل مَت دَّ
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 .  104ص  2الكايف ج  (2) 



208 

 

 ( َوَأْبَقى  َخرْيٌ  ْر  131َربَِّك  َوْأم  نَ أهل(  َنْحن   ِرْزًقا  َنْسَأل َك  اَل  َعَليَْها  َواْصَطرِبْ  اَلِة  بِالصَّ ق َك َك  ْرز 

 [ 132، 131]طه:   ﴾َواْلَعاِقَبة  لِلتَّْقَوى

وسريته العطرة الروايات الكثرية التي خترب عن تقلل    وهكذا نرى يف سنة رسول اهلل  

 من الدنيا، وتنفريه منها، ودعوته إىل الرغبة يف اآلخرة، وفيام عند اهلل تعاىل.  رسول اهلل 

ياته وسلوكه وأكثر مواعظه كانت حتذيرا من  ؛ فحمام احلسني  وعىل هذا املنهج سار اإل 

الدنيا، والرغبة فيها، وبيع اآلخرة ألجلها، ألنه رأى أن ما حصل من تبديل وتغيري وحتريف  

 للدين وقيمه، مل ينشأ إال بسبب حب الدنيا واالستكثار منها. 

وهلذا صار خاصة الناس وعامتهم يرضون بني أمية، ويتبعوهنم، ال ألن احلق معهم،  

هم موقنون أن احلق مع آل بيت النبوة ، ولكن اتبعوهم طمعا يف زخرف احلياة الدنيا، وقد ف

الكوفة كتب إىل أيب    أهل أن رجال من    : حّدثني أيب عن أبيه أنه قال  الصادقاإلمام  روي عن  

الرمحن    هللبسم ا)  عليه:  هلليا سّيدي أخربين بخري الدنيا واآلخرة فكتب صلوات ا  احلسني بن عيل 

أمور الناس، ومن طلب رىض    هللبسخط الناس كفاه ا   هللالرحيم، أما بعد، فإن من طلب رىض ا

 ( 1)  ( إىل الناس والّسالم  هلل وكله ا هلل الناس بسخط ا

وكان خيربهم أن رس الزهد يكمن يف اليقني فيام عند اهلل؛ فمن عرف قدرة اهلل وفضله  

هبا، وكيف يفعل ذلك، وهي ال تساوي عند اهلل جناح   الواسع، احتقر احلياة الدنيا، ومل يبال

نظر إليه من كان   اإلمام احلسني ملّا اشتّد األمر بأنه قال: )    بعوضة، وقد روي عن اإلمام السجاد

فرائصهم ووجلت   وارتعدت  ألواهنم  تغرّيت  األمر  اشتّد  كّلام  بخالفهم، ألهّنم  هو  فإذا  معه 

خصائصه ترشق ألواهنم، وهتدأ جوارحهم، وتسكن   وبعض من معه من  قلوهبم، وكان احلسني

صربا بني  )  :مام احلسني  اإل نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا ال يبايل باملوت! فقال هلم  

،  ئمةاالكرام! فام املوت إاّل قنطرة تعرب بكم عن البؤس والرّضاء إىل اجلنان الواسعة والنعم الد
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ما هو ألعدائكم إاّل كمن ينتقل من قرص إىل سجن فأّيكم يكره أن ينتقل من سجن إىل قرص؟ و 

أّن الدنيا سجن املؤمن وجنّة الكافر، واملوت جرس      هلل حدثني عن رسول ا وعذاب، إن أيب

 ( 1)  ( وال كذبت ، هؤالء إىل جنّاهتم، وجرس هؤالء إىل جحيمهم، ما كذبت

فام نزل منزال وال ارحتل منه إاّل وذكر حييى ابن   خرجنا مع احلسنيوروي عنه أنه قال: )

يى بن زكرّيا أهدى إىل بغّي من عّز وجّل أّن رأس حي  هللمن هوان الدنيا عىل ا  وقال يوما:  زكرّيا 

 ( 2)(بغايا بني إرسائيل 

  ، إّن مجيع ما طلعت عليه الشمس يف مشارق األرض ومغارهبا )  : يف بعض مواعظه  قالو

  ( 3) (املعرفة بحق اهلل كفيء الظاِلل أهلسهلها وجبلها عند ويل من أولياء اهلل و ،بحرها وبّرها 

فال    ،ليس ألنفسكم ثّم إالّ اجلنّة   ، ها هلاللامظة ـ يعني الدنيا ـ ألأال حرٌّ يدع هذه  )  : وقال

 (4) (فإنه َمن رىض اهلل بالدنيا فقد ريض باخلسيس  ؛تبيعوها بغريها 

  ، أصبحت ويل رّب فوقي)  : فقالف؟    كيف أصبحت يابن رسول اهلل   : وسأله بعضهم

وال    ، ال أجد ما أحب  ،عميل وأنا مرهتن ب  ،واحلساب حمدق يب   ، واملوت يطلبني   ، والنار أمامي

  (5) ( ؟فأّي فقري أفقر منّي  ،وإن شاء عفا عنّي  ،فإن شاء عّذبني  ،واال مور بيد غريي  ،أدفع ما أكره

أين ملوك الدنيا وأرباهبا الذين عّمروا    :تفّكر وقل   ، يابن آدم)  وقال يف موعظة أخرى: 

أهنارها   ، خراهبا  أشجارها   ،واحتفروا  كارهون  ،وغرسوا  وهم  فارقوها  مدائنها؟    ، ومّدنوا 

آخرون قوم  الحقون.  ،وورثها  قليل  عاّم  هبم  آدم  ونحن  مرصعك  ، يابن  قربك   ،اذكر  ويف 

  ، وتبلغ القلوب احلناجر   ، تشهد جوارحك عليك يوم تزول فيه األقدام  ،مضجعك بني يدي اهلل 

 
 ،.288معاين األخبار  (1) 

 . 175/ 14 بحار األنوار (2) 
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ذكر مصارع آبائك وأبنائك ا  ، يابن آدم،  وي وضع امليزان القسط  ، وتبدو الرسائر  ، وتبّيض وجوه

 (1)(ورصت عربة املعترب   ،وكأّنك عن قليل قد حللت حمّلهم  ، كيف كانوا وحيث حّلوا

 : يقولثّم أنشد  

 أين امللوك  التي عن حفظها غفلْت 

 

 حّتى سقاها بكأِس املوت ساقيها    

ــةً   ي خــاـل ــاق  اآلف ــداـئن  يف  امل ــك   ـتل

 

انيهـا   ًا وذاق املوت  ـب  عـادت خراـب

هــا     الوّراث نجمع  لــذوي  ــا   أموالن

 

ــا   بـنـيـه ـن ــدهـِر  ال ــا خلـراب   ودورن

يعتربونه زهدا إىل     الذين جرهم ما  ليفعل ما فعله أولئك  ولكن مع ذلك كله مل يكن 

تِي  ﴿ حتريم احلالل، أو ترك الطيبات، التي هنى اهلل عن حتريمها، فقال:  َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ْل َمْن َحرَّ ق 

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة كَ َأْخَرَج لِعِ  ْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمن وا يِف احْلََياِة الدُّ ْزِق ق  يَِّباِت ِمَن الرِّ َذلَِك َباِدِه َوالطَّ

ونَ  ل  اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلم   [ 32]األعراف:    ﴾ن َفصِّ

أنه   روي  فقد  ا   ؛ قومعليه  دخل  وهلذا،  رسول  بن  يا  منز  هللفقالوا:  يف  أشياء  نرى  لك 

ونامرق  ـ  مكروهة  بساطا  منزله  يف  رأوا  مهورهّن،  )فقال:  ـ    وقد  فنعطيهّن  النساء  نتزّوج  إّنام 

  (2)(ءفيشرتين هبا ما شئن، ليس لنا منه يش 

فقال: يا ابن    ،يف ثوب خزلقيه  سفيان الثوري  الذي روي أن    وهذا يذكرنا باإلمام الرضا 

فإذا حتت    ؛ وأدخل كمه  ،فأخذ بيده  ؛فقال: هات يدك  ،هذالو لبست ثوبا أدنى من    رسول اهلل  

  (3) (يا سفيان اخلز للخلق واملسح للحق: )ذلك مسح، فقال

 ـ التواضع واأللفة:   سابعا 

 
 :هـ، دار االسوة، قم.  1424إرشاد القلوب املنجي من عمل به من أليم العقاب، احلسن بن أيب احلسن الديلمي، ط األ وىل    (1) 
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وكالمها من الصفات الرضورية التي وصف اهلل تعاىل هبا أنبياءه ورسله وأولياءه ، والتي  

َفباَِم   ﴿جعلت املستضعفني ينجذبون إليهم، فرارا من كربياء املستكربين وجتربهم، قال تعاىل:  

وا مِ   هلل َرمْحٍَة ِمَن ا نَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ ْم َواْستَْغِفْر  لِنَْت هَل ْم َوَلْو ك  ْن َحْولَِك َفاْعف  َعنْه 

ْل َعىَل ا ْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ لنِيَ  هللإِنَّ ا هللهَل ْم َوَشاِوْره  ِبُّ املْ َتَوكِّ  [159]آل عمران:   ﴾حي 

ِذينَ   ﴿ وقال خمربا عن صفوة عباده، الذين سامهم عباد الرمحن:   مْحَِن الَّ وَن  َوِعَباد  الرَّ  َيْمش 

م  اجْلَ   [ 63]الفرقان:   ﴾وَن َقال وا َساَلًما أهلَعىَل اأْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبه 

ووصف عباده الذين حيافظون عىل قيم الدين يف الوقت الذي يبدل فيه غريهم؛ فقال:  

ْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيأْ ﴿ ِذيَن آَمن وا َمْن َيْرَتدَّ ِمنْك  َا الَّ ٍة َعىَل املْ ْؤِمننَِي    هلل ِِت اَياَأهيُّ ِبُّوَنه  َأِذلَّ ْم َوحي  بُّه 
ِ بَِقْوٍم حي 

وَن يِف َسبِيِل ا َاِهد  ِريَن جي 
ٍة َعىَل اْلَكافِ ْؤتِيِه َمْن َيَشاء     هلل َواَل خَيَاف وَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضل  ا  هلل َأِعزَّ ي 

 [ 54]املائدة:    ﴾َواِسٌع َعلِيمٌ  هللَوا

الذين وقفوا    أئمة أهل البيتويف مجيع    اإلمام احلسنيذه الصفات اجتمعت يف  وكل ه

بقوة وعزة يف وجوه املستبدين واملستكربين يف نفس الوقت الذي كانوا فيه ألني الناس مع العامة  

تعاىل:   لقوله  امتثاال  املْ ْؤِمننَِي    ﴿ والضعفاء،  ِمَن  بََعَك  اتَّ ملَِِن  َجنَاَحَك  عراء:  ]الش  ﴾َواْخِفْض 

215 ] 

مّر بمساكني قد بسطوا كساء هلم فألقوا عليه  يف ذلك أنه    ومما يروى عن اإلمام احلسني 

ينَ ﴿:  قوله تعاىل  فأكل معهم، ثم تال   ..هللفقالوا: هلّم يا بن رسول ا  ،كرسا بُّ املْ ْسَتْكرِبِ
ِ   ﴾إِنَّه  اَل حي 

عني،    وتعمى ،    هلل بن رسول اا قالوا: نعم يا  ،  د أجبتكم فأجيبوين ق  ثم قال:   ،[ 23]النحل:  

 ( 1) (اخرجي ما كنت تّدخرين)فقال للرباب:  ، فقاموا معه حتى أتوا منزله

أن   جاءوروي  يا    ه أعرابّيا  ااوقال:  رسول  عن    هلل بن  كاملة وعجزت  دية  قد ضمنت 

فقال  ،    هلل بيت رسول ا  أهل أدائها، فقلت يف نفيس: أسأل أكرم الناس، وما رأيت أكرم من  

 
 . 257/ 2: تفسري العيايش، حمّمد بن مسعود العيايش، املكتبة العلمية اإلسالمية ـ طهران (1) 
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جبت عن اثنتني  أعطيتك ثلث املال، وإن أجبت عن واحدة أ: )أسألك عن ثالث مسائل، فإن 

  بن رسول اهلل ا جبت عن الكل أعطيتك الكل(. فقال األعرايب: يا أأعطيتك ثلثى املال، وإن 

 )بىل، سمعت جدي رسول اهلل    نت من أهل العلم والرشف ؟ فقال احلسنيأو   ،ل مثىل أيس

يقول: املعروف بقدر املعرفة. فقال األعرايب: سل عام بدا لك، فإن أجبت وإال تعلمت منك.  

فقال احلسني : )فام النجاة   ،االيامن باهلل  : فقال االعرايب  ، (؟فضلأعامل  فقال احلسني : )أي األ

الثقة باهلل  ،( ؟من املهلكة :    ،فقال االعرايب:  عرايب:  ( فقال األ؟)فام يزين الرجلفقال احلسني 

فقال احلسني    ، عرايب: مال معه مرؤةعلم معه حلم. فقال احلسني : )فإن أخطأه ذلك(، فقال األ

فقال    (، عرايب: فقر معه صرب. فقال احلسني : )فإن اخطأه ذلك؟فقال األ   (، : )فإن أخطاه ذلك؟

ورمى إليه برصة    فضحك احلسني  االعرايب: فصاعقة تنزل من السامء فتحرقه فإنه أهل لذلك،

ألف  م  ، دينار  فيها  قيمته  وفيه فص  احلسني  ئوأعطاه خامته  وقال  درهم،  أعط    : تا  اعرايب  )يا 

املال وقال: ﴿    ، الذهب غرماءك، وارصف اخلاتم يف نفقتك( َحْيث   فأخذ األعرايب  َأْعَلم   اهللَّ  

  (1) ([124]األنعام:  ﴾ جَيَْعل  ِرَساَلَته  

بعد وفاة أخيه احلسن ، وكان عبد    كان جالسا يف مسجد جده رسول اهلل  ي أنه  روو

اهلل بن الزبري جالسا يف ناحية املسجد، وعتبة بن أيب سفيان يف ناحية أخرى، فجاء أعرايب عىل 

له   فقال   ، فرد  عليه  فسلم  سفيان  أيب  بن  عتبة  عىل  فوقف  ودخل،  املسجد  باب  فعقلها  ناقة 

قتل إين  تعطيني شيئا؟األعرايب:  أن  بالدية، فهل لك  ابن عم يل وطولبت  إىل    ،ت  فرفع رأسه 

مائة درهم، فقال األعرايب: ما أريد إال الدية متاما. ثم تركه، وأتى  ، وطلب منه أن يدفع له  غالمه

عبد اهلل بن الزبري وقال له مثل ما قال لعتبة، فقال عبد اهلل لغالمه: ادفع إليه مائتي درهم، فقال  

فسلم عليه وقال: يا ابن رسول اهلل إين   ايب: ما أريد إال الدية متاما. ثم تركه، وأتى احلسني األعر

 
املجلس   210:  1، املجالس السنية  1حديث    59: 17، العوامل  11حديث    196:  44  بحار األنوار،  160جامع األخبار:    (1) 

 .. 579: 1، اعيان الشيعة 4410: 11التاسع، احقاق احلق 
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)يا أعرايب نحن قوم   : له قتلت ابن عم يل وقد طولبت بالدية، فهل لك أن تعطيني شيئا ؟ فقال 

ما   ال نعطي املعروف إال عىل قدر املعرفة(. فقال: سل ما تريد. فقال له احلسني : )يا إعرايب 

النجاة من اهللكة( ؟ قال: التوكل عىل اهلل عزوجل، فقال : )وما اهلمة( ؟ قال: الثقة باهلل، ثم  

له: )هذه   سأله احلسني غري ذلك وأجاب األعرايب فأمر له احلسني  بعرشة آالف درهم وقال 

تنفق و  لقضاء ديونك، وعرشة آالف درهم أخرى وقال: هذه تلم هبا شعثك وحتسن هبا حالك

 : (1)عىل عيالك(، فأنشأ األعرايب يقول منها 

 طربــت ومــا هــاج يل معبق 

 

 وال يل مـقام وال معشـــق  

 ل الرســـول  ولكن طربت آل 

 

ــذ  الشــــعر واملـنـطق   فل  يل 

 هم األكرمون هم األنجبون  

 

 نجوم الســامء هبم ترشــق  

 ســـبقت األنام إىل املكرمات  

 

 فقرص عن سبقك السبق   

ــاد   اب الرشــ  بكم فتح اهلل ـب

 

 وباب الفســاد بكم مغلق 

أثر،    وجد عىل ظهرهوفوق هذا كله، فقد كان ما خيفيه أكثر مما يظهره، وقد روي أنه    

عن ذلك ؟ فقال )هذا مما كان ينقل اجلراب عىل ظهره إىل منازل األرامل    فسئل زين العابدين

 ( 2) واليتامى واملساكني( 

 
 .  580: 1أعيان الشيعة  (1) 

 .  580: 1 املرجع السابق(2) 
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 الرابع الفصل  

 الرسالية والقيم    اإلمام احلسني 

كل القيم التي سبق ذكرها، يمكن أن يؤدهيا الوارث للنبوة بنفسه ولنفسه، من غري أن  

يصاب بأي أذى، أو يتعرض ألي مكروه، أو حياول الطغاة صده عن طريقهم، ألهنا قيم بني  

 العبد ونفسه، أو العبد وربه، أو العبد وعامة الناس. 

الرسالية خمتلف، ألهنا تقف يف وجه املفاصلة التي يريدها الطغاة من  لكن األمر يف القيم  

ليتناسب مع طموحهم   العبد بربه، أو يريدون تدجينه  يريدون حرصه يف عالقة  الذي  الدين 

وأهوائهم، وحيول الرعية إىل سدنة لرغباهتم، وبذلك يتحول الدين إىل أفيون للشعوب، وخمدر  

 لطغاة يامرسون من خالله شهواهتم يف االستبداد واللصوصية. هلا، كام يتحول إىل أداة بيد ا

ـ باعتبار الظروف التي مر هبا ـ هو يف    مام احلسني وهلذا كان الدور األكرب واألشهر لإل 

مواجهة االستكبار واالستبداد والتحريف، ولذلك كانت القيم الرسالية يف هذا اجلانب أظهر  

 رفه الكثريون إال من خالهلا. عنده من سائر اجلوانب، حتى ال يكاد يع

القيم   حيفظ  أن  ـ  التاريخ  يف  مثلها  حيصل  مل  التي  امللحمة  تلك  بسبب  ـ  استطاع  وقد 

الرسالية حفظا أبديا؛ فيسطر بدمه ودم أهله وأصحابه التعريف احلقيقي لإلسالم، وأنه ليس  

ستخفاف بعقول  كتلك األديان التي حتولت إىل أدوات بيد الطغاة والظلمة يستعملوهنا يف اال

 شعوهبم، وإنام هو دين العدالة والرمحة وكل القيم اإلنسانية النبيلة. 

أحياها   التي  الرسالية  للقيم  كان  احلسني لذلك  الدين،    اإلمام  حياة  يف  الكبري  دورها 

وثورة الشعوب، والتخلص من نري االستبداد واالستكبار، كام كان هلا دورها يف حفظ الدين  

 مدى مجيع العصور. من التحريف وعىل 
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يف    اإلمام احلسني بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل التعريف بأهم األدوار التي قام هبا  

 حفظ الدين األصيل، وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل أربعة أدوار كربى. 

ـ دوره يف تبليغ الدين األصيل والقيم املرتبطة به، وذلك عرب رواية أحاديث رسول    1

 حاديث أبيه ونقلها لألمة عرب أصحابه وأهله. أو أ  اهلل 

ـ دوره يف مواجهة االنحرافات العقدية والسلوكية التي حاول املحرفون من بني أمية   2

 وغريهم إلصاقها بالدين. 

ـ دوره يف مواجهة االستبداد والظلم واحلكم الوراثي الذي أراد من خالله بنو أمية    3

 طوري مستبد. حتول اإلسالمي إىل نظام ملكي امربا

ـ دوره يف حفظ الدين لألجيال القادمة، أو ما يمكن أن يطلق عليه ]االمتداد الرسايل[،    4

 وذلك عرب تلك الشعائر الكثرية املرتبط بزيارته واملناسبات املرتبطة هبا. 

 وسنتناول هذه األدوار األربعة يف املباحث التالية: 

 وتبليغ الدين:    اإلمام احلسني أوال ـ  

لألوهي   األوىل  الرسالية  تعاىل:  ئمةالوظيفة  قوله  عنها  عرب  والتي  وَن  ﴿،  َبلِّغ  ي  ِذيَن  الَّ

 [ 39]األحزاب:    ﴾َحِسيًبا  هللَوَكَفى بِا  هللَوخَيَْشْوَنه  َواَل خَيَْشْوَن َأَحًدا إِالَّ ا   هللِرَسااَلِت ا

به   قام  الرسايل، أن نجد    اإلمام احلسنيويمكننا من خالل استقراء ما  الدور  جتاه هذا 

 مظهرين مهمني ال يكتمل البالغ إال هبام، وسنرشحهام يف املطلبني التاليني: 

 ـ التبليغ النظري للدين:   1

، وذلك  نقصد به إيصال الرسالة اإلسالمية غضة طرية نقية كام جاء هبا رسول اهلل  و

 ، ونقلها لألجيال التالية. حفظ األحاديث الواردة عن رسول اهلل  عرب

يف هذه اجلهة كان عظيام   اإلمام احلسنيالدور الذي قام به فإن املعنى؛  وانطالقا من هذا

دور يف تبليغه؛   مام احلسنيبيت النبوة من أحاديث كان لإل أهلكل ما روي عن  جدا، ذلك أن 
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حلقاته، ورجال من رجال سنده، وذلك أكرب رد عىل من يزعم    فقد كان ـ بشهادهتم ـ حلقة من 

 من بعده تلقوه منه، كام تلقاه هو عن أبيه وأخيه وجده.  ئمةقلة ما روي عنه، فكل ما حتدث به األ

يد كربالء فدخل عليه فسّلم عليه،  بالثعلبّية وهو ير   لقيه رجال أن    وقد روي عنه يف ذلك 

الكوفة    أهليا أخا  ) قال:    الكوفة.   أهل فقال: من    البلدان أنت؟من أّي  :  اإلمام احلسني  فقال له  

  أهل لو لقيتك باملدينة ألريتك أثر جربائيل من دارنا ونزوله عىل جّدي بالوحي، يا أخا    هللأما وا

 ( 1)  ( الكوفة مستقى العلم من عندنا، أ فعلموا وجهلنا؟ هذا ما ال يكون

خيربون عن أنفسهم أن كل ما عندهم وراثة من رسول  مجيعا    أئمة أهل البيت وهلذا نرى  

آبائهم  اهلل   من  تعلموها  علوم  عندهم  ما  كل  بل  عندهم،  من  شيئا  يقولون  ال  وأهنم   ،

 لوحي. وأجدادهم إىل مصدر الرسالة، ومنبع ا

إذا حدثت احلديث  ) :  ، فقالنه سئل عن احلديث يرسله وال يسندهأ  اإلمام الباقر فعن  

  )(2)فلم أسنده فسندي فيه أيب عن جدي عن أبيه عن جده رسول اهلل 

وحديث  ،  وحديث أيب حديث جدي،  حديثي حديث أيب) :  قال  الصادق اإلمام    وعن

وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني  ، احلسنوحديث احلسني حديث ، جدي حديث احلسني

  (3) (قول اهلل عز وجل ، وحديث رسول اهلل ، وحديث أمري املؤمنني حديث رسول اهلل 

  (4) (إنا عن اهلل وعن رسوله نحدث):  اإلمام الرضا وقال 

الكاظم    وقال  امل اإلمام  املسائل  بعض  إال عن  ،  واهلل)شكلة:  جوابا عىل  أخربك  ما  إين 

 
كوجه باغي التربيزي، مكتبة آية اهلل  ، الصفار القمي، إعداد احلاج مريزا حمسن      بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد  (1) 

 .1/11: قم  ،ه  1404املرعيش النجفي، 

 .  226روضة الواعظني : ، 893/  2اخلرائج واجلرائح : ، 167/  2اإلرشاد :  (2) 

 . 233روضة الواعظني : ،  14/  53/  1الكايف :  (3) 

 . 490/  2 ،ش، الطبعة اال وىل1348مشهد، عة رجال الكيّش، حمّمد بن احلسن الطويس، مشهد املقّدسة: جام (4) 
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  (1)(عن جربئيل عن اهلل عز وجل  رسول اهلل 

أنه قال :   ولقد علم املستحفظون من أصحاب حممد ):   اإلمام عيل وقبلهم مجيعا قال 

و) مطهرون  أهل إين  فتضلوا،  بيتي  تسبقوهم  فتزلوا،  فال  عنهم  تتخلفوا  ختالفوهم ،  وال    وال 

  (2)(وأحلم الناس صغارا، هم أعلم الناس كبارا، منكموال تعلموهم فإهنم أعلم ، فتجهلوا

إين تارك فيكم أمرين إن أخذتم هبام لن تضلوا : كتاب  : )وقبلهم مجيعا قال رسول اهلل  

،  اسمعوا وقد بلغت أنكم سرتدون عيل احلوض ،  بيتي عرتِت . أهيا الناس  أهل و،  اهلل عز وجل 

الثقلني يف  فعلتم  عام  كتا ،  فأسألكم  ووالثقالن  ذكره  جل  اهلل  تسبقوهم  ،  بيتي   أهلب  فال 

  (3) (وال تعلموهم فإهنم أعلم منكم، فتهلكوا

رواية الناس  ) :  ويف  وأعلم  صغارا  الناس  أحلم  أرومتي  وأطائب  عرتِت  أبرار  إن  أال 

ال خيرجونكم من باب هدى وال يدخلونكم يف باب  ،  فال تعلموهم فإهنم أعلم منكم،  كبارا

  (4)(ضاللة

كل ما روي عنهم من أحاديث هي وراثة نبوية، كام رصحوا بذلك، فقد قال    وهلذا، فإن

ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها ،  لو أننا حدثنا برأينا ضللنا كام ضل من كان قبلنا : )  اإلمام الباقر 

  (5)(فبينها لنا  لنبيه 

واليتنا )  وقال:  فرض  اهلل  واهلل،  إن   . مودتنا  نقول  ،  وأوجب  نعمل  ،  بأهوائنا ما  وال 

  (6) (وال نقول إال ما قال ربنا عز وجل، بآرائنا 

 
 . 94/  3الكايف :  (1) 

 . 4/  1: هـ1404، 3تفسري القمي، القمي، عيل بن ابراهيم قم،إيران، مؤسسة دار الكتاب للطابعة والنرش، ط (2) 

 . 294/  1الكايف :  (3) 

 . 436/  2االحتجاج : ،  204/  1عيون أخبار الرضا :  (4) 

 .281االختصاص : ، 294إعالم الورى :  (5) 

 . 4/   60: م1993هـ/ 1414، 2طاألمايل، املفيد، حممد بن حممد، قم،إيران، منشورات دار املدرسني يف احلوزة العلمية،  (6) 
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واعلموا أنكم لن تعرفوا  خماطبا الراغبني عن بيت النبوة إىل غريهم: )  اإلمام عيل وقال  

الذي نقضه، ولن  الكتاب حتى تعرفوا  الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق  تعرفوا  الرشد حتى 

نبذه الذي  تعرفوا  به حتى  العلم وموت  متسكوا  فإهنم عيش  أهله،  عند  من  ذلك  فالتمسوا   ،

اجلهل، هم الذين خيربكم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن باطنهم،  

  (1)(ال خيالفون الدين وال خيتلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق، وصامت ناطق

اهلل   رسول  أشار  به    وقد  كلف  الذي  الدور  هذا  البيت إىل  أهل  احلديث    أئمة  يف 

دعا أبا بكر    ملا نزلت عرش آيات من براءة عىل النبى  )  املعروف الذي وراه الفريقان، وهو أنه 

ليقرأها عىل    فبعثه النبى    أهل هبا  دعانى  ثم  فحيثام حلقته، فخذ   مكة،  بكر  أبا  أدرك  فقال: 

اقرأه عليهم، فلحقته باجلحفة، فأخذت الكتاب منه، ورجع  مكة ف  أهل الكتاب منه، فاذهب إىل  

، فقال: يا رسول اهلل نزل ىف يشء، قال: )ال، ولكن جربيل جاءنى، فقال:  أبو بكر إىل النبى  

  (2)(لن يؤدى عنك إال أنت أو رجل منك 

واهلدف من كل ذلك هو توحيد البالغ، وحتى ال يقع التناقض والتنافر يف الدين، وحتى  

بيته الذين   أهلو  اإلمام عيل ال يندس من يريد تشوهيه وحتريفه، وقد كان أوىل الناس هبذا الدور  

 عاشوا يف بيت النبوة، ومل يرتكوها حلظة من اللحظات. 

الكثري عىل هذا الدور، وراحوا يروون  جتارس    لكن لألسف، وبعد وفاة رسول اهلل  

الغث والسمني، واملقبول واملرفوض من غري أن يتحاكموا إىل من هم أوىل منهم بذلك، وهلذا 

والتشبيه   التجسيم  ذلك  فوق  ودخل  الواحدة،  املسألة  يف  األقوال  وكثرت  االختالط،  وقع 

 والتحريف يف الكثري من املجاالت. 

ائرا سياسيا فقط، وإنام كان قبل ذلك حمدثا وعاملا ومفتيا  ث  اإلمام احلسنيوهلذا مل يكن  

 
 . 390/  8الكايف : ، 147هنج البالغة : اخلطبة  (1) 

 . 4400مردويه، كنز العامل ، وعبد اهلل ىف زوائده عىل املسند، وأبو الشيخ، وابن 1/151:رواه أمحد (2) 
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ومرجعا كبريا، ال يمكن ملن يريد أن يبحث عن أصول الدين وفروعه أال يمر عليه، وقد روي 

: يا أبا عبد اهلل، ما تقول  كان يستفتيه يف مسائل الدين، ومن ذلك قوله له  عبد اهلل بن الزبريأن  

وسأله ثانيا:  ،  فأجابه: )عىل القوم الذين أعاهنم أو قاتل معهم( يف فكاك األسري، عىل من هو؟  

وسأله  ،  يا أبا عبد اهلل، متى جيب عطاء الصبي؟ فأجابه: )إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه( 

 .(1)بلقحة ـ أي ناقة ـ له فحلبت، فرشب قائام وناولهاإلمام ثالثا: عن الرشب قائام، فدعا 

من حسن  : )  ، ومنها قوله  املختلفة يف املصادر    اهلل    وهلذا نجد له روايات عن رسول

  (2) (من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، وقوله: ) إسالم املرء قلة الكالم فيام ال يعنيه( 

ما من مسلم وال مسلمة يصاب بمصيبة ـ أو  ) يقول:    سمعت رسول اهلل  ومنها قوله:  

قال: تصيبه مصيبة ـ وإن قدم عهدها، فيحدث هلا اسرتجاعا إال أحدث اهلل عنه ذلك، وأعطاه 

  (3) (صيب هبا أثواب ما وعده عليها يوم 

 ( 4) (مور، ويكره سفاسفها إن اهلل حيب معايل األ)يقول:    سمعت النبي ومنها قوله: 

من يطع اهلل يرفعه، ومن يعص اهلل يضعه، ومن  ) يقول:    سمعت النبي  ومنها قوله:  

  (5) (خيلص نيته هلل يزينه، ومن يثق بام عند اهلل يغنيه، ومن يتعزز عىل اهلل يذله

اللهم اسقنا سقيا واسعة وادعة عامة  )إذا استقى قال:    كان رسول اهلل  ومنها قوله:  

هبا حارضنا وبادينا، وتزيد هبا يف رزقنا وشكرنا. اللهم اجعله رزق إيامن  نافعة غري ضارة، تعم  

نبت فيها زينتها أنزل علينا يف أرضنا سكنها، وأيكن حمظورا. اللهم    وعطاء ايامن، إن عطاءك مل 

 
االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي، املحقق:    (1) 

 . 1/398، م 1992 -هـ  1412لطبعة: األوىل، عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ا

 .. 201/  1مسند اإلمام أمحد بن حنبل  (2) 

 .. 222/  1، اإلصابة 19/  2، اسد الغابة 312/  4ابن عساكر  تاريخ (3) 

 .. 219/  2اليعقويب  تاريخ (4) 

 .. 219/  2 املرجع السابق(5) 
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  (1)(ومرعاها 

  (2) (املغبون ال حممود وال مأجور)أنه قال:   حدثني أيب عن النبي ومنها قوله:  

رأس العقل بعد اإليامن باهلل عز وجل التحبب  ):  قوله  رسول اهلل  يته عن  ومنها روا

  (3)(إىل الناس 

)ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن  قوله:    رسول اهلل  ومنها روايته عن  

أربع، عن عمره فيام أفناه، وعن شبابه فيام أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه، وعن 

  (4) (البيت أهلحبنا 

عجبت ملن حيتمي من الطعام خمافة الداء، كيف  ):  قوله  رسول اهلل ومنها روايته عن  

  (5)(ارال حيتمي من الذنوب خمافة الن

وكان فيام    ، أوىص إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أنه )   رسول اهلل  ومنها روايته عن  

أوىص به أن قال له: يا عيل من حفظ من أمتي أربعني حديثا يطلب بذلك وجه اهلل عز وجل  

وحسن   والصاحلني  والشهداء  والصديقني  النبيني  مع  القيامة  يوم  اهلل  حرشه  اآلخرة  والدار 

ئك رفيقا. فقال عيل: يا رسول اهلل أخربين ما هذه األحاديث؟ فقال: أن تؤمن باهلل وحده ال  أول

رشيك له، وتعبده وال تعبد غريه، وتقيم الصالة بوضوء سابغ يف مواقيتها وال تؤخرها فإن يف  

غري علة غضب اهلل عز وجل، وتؤدي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وحتج البيت    تأخريها من

لك مال وكنت مستطيعا، وأن ال تعق والديك، وال تأكل مال اليتيم ظلام، وال تأكل  إذا كان  

الربا، وال ترشب اخلمر وال شيئا من األرشبة املسكرة، وال تزين، وال تلوط، وال متيش بالنميمة،  

 
 .. 273/  2عيون األخبار  (1) 

 .. 312/  4ابن عساكر  تاريخ (2) 

 .. 17 ص ،اخلصال (3) 
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وال حتلف باهلل كاذبا، وال ترسق، وال تشهد شهادة الزور ألحد قريبا كان أو بعيدا، وأن تقبل  

ممن جاء به صغريا كان أو كبريا، وأن ال تركن إىل ظامل وإن كان محيام قريبا، وأن ال تعمل    احلق

تقول   وأن ال  باهلل عز وجل،  الرياء رشك  أيرس  فإن  ترائي  املحصنة، وال  تقذف  باهلوى، وال 

لقصري: يا قصري، وال لطويل: يا طويل تريد بذلك عيبه، وأن ال تسخر من أحد من خلق اهلل،  

صرب عىل البالء واملصيبة، وأن تشكر نعم اهلل التي أنعم هبا عليك، وأن ال تأمن عقاب اهلل  وأن ت

عىل ذنب تصيبه، وأن ال تقنط من رمحة اهلل، وأن تتوب إىل اهلل عز وجل من ذنوبك فإن التائب  

باهلل   الذنوب مع االستغفار فتكون كاملستهزئ  له، وأن ال ترص عىل  ذنوبه كمن ال ذنب  من 

ته ورسله، وأن تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وأن وآيا 

ال تطلب سخط اخلالق برىض املخلوق، وأن ال تؤثر الدنيا عىل اآلخرة ألن الدنيا فانية واآلخرة 

باقية، وأن ال تبخل عىل إخوانك بام تقدر عليه، وأن يكون رسيرتك كعالنيتك، وأن ال تكون  

حسنة ورسيرتك قبيحة فإن فعلت ذلك كنت من املنافقني، وأن ال تكذب وال ختالط  عالنيتك 

ك وولدك وجريانك عىل وأهل  الكذابني، وأن ال تغضب إذا سمعت حقا، وأن تؤدب نفسك

حسب الطاقة، وأن تعمل بام علمت، وال تعاملن أحدا من خلق اهلل عز وجل إال باحلق، وأن 

للقريب   سهال  والتهليل  تكون  التسبيح  من  تكثر  وأن  عنيدا،  جبارا  تكون  ال  وأن  والبعيد، 

والدعاء وذكر املوت وما بعده من القيامة واجلنة والنار، وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بام 

فيه، وأن تستغنم الرب والكرامة باملؤمنني واملؤمنات، وأن تنظر إىل كل ما ال ترىض فعله لنفسك 

من املؤمنني، وأن ال متل من فعل اخلري، وال تثقل عىل أحد إذا أنعمت عليه،  فال تفعله بأحد  

عليها  استقام  من  حديثا  أربعون  فهذه  جنة،  لك  جيعل  حتى  سجنا  عندك  الدنيا  تكون  وأن 

دخل اجلنة برمحة اهلل، وكان من أفضل الناس وأحبهم إىل اهلل عز وجل    وحفظها عني من أمتي 

هداء والصاحلني  رشه اهلل يوم القيامة مع النبيني والصديقني والشبعد النبيني والصديقني، وح 
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  (1)(وحسن أولئك رفيقا 

  320)تويف أبو بشري حممد بن أمحد الدواليب  وغريها من األحاديث الكثرية التي مجعها  

 (2)[الذرية الطاهرةيف كتابه ] يف مسند خاص هـ(

)لتأمرن باملعروف ولتنهون عن    وهكذا روى عن أبيه األحاديث الكثرية، ومنها قوله: 

)إن اهلل  ، وقوله:  (3)(املنكر أو ليسلطن اهلل عليكم أرشاركم، ثم يدعو خياركم فال يستجاب هلم 

تبارك وتعاىل أخفى أربعة يف أربعة؛ أخفى رضاه يف طاعته، فال تستصغرن شيئا من طاعته؛ فربام 

تستصغرن شيئا من طاعته؛ فربام وافق سخطه  وافق رضاه وأنت ال تعلم. وأخفى سخطه، فال 

معصيته وأنت ال تعلم. وأخفى إجابته يف دعوته، فال تستصغرن شيئا من دعائه، فربام وافق 

إجابته وأنت ال تعلم. وأخفى وليه يف عباده، فال تستصغرن عبدا من عبيد اهلل؛ فربام يكون وليه  

النجار، ثم بنو عبد األشهل، ثم بنو احلرث،  خري دور األنصار بنو  ، وقوله ) (4) (وأنت ال تعلم

  (5) (ثم بنو ساعدة، ويف كل دور األنصار خري

لسان   عىل  وضعوا  النبوة  ألهل  والنواصب  اإلسالم،  أعداء  أن  هنا  نذكر  أن  ونحب 

بعض األحاديث التي تتناىف مع القيم التي ذكرها القرآن الكريم، أو نص عليها   اإلمام احلسني 

يف أحاديثهم الصحيحة القطعية، ولذلك كان احلكم فيها هو رفضها تطبيقا ملا   أئمة أهل البيت 

من عرض كل ما يروى عنهم عىل   أئمة أهل البيت وعن    ورد يف الروايات عن رسول اهلل  

 القرآن الكريم. 

أهيا الناس ما  )، فقال :  ىبمن   خطب النبي  ، قال:  الصادق  اإلمام  ففي احلديث عن  

 
 .156: 2 بحار األنوار، 18/   542وص ، 19/  543اخلصال:  (1) 
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  (1) (وما جاءكم خيالف كتاب اهلل فلم أقله ، يوافق كتاب اهلل فأنا قلتهجاءكم عني  

وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو  ،  كل شئ مردود إىل الكتاب والسنة ):  وعنه قال

 ( 2)  (زخرف

وما جاءك يف رواية من  ، ما جاءك يف رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ بهوقال: )

 ( 3)  (خيالف القرآن فال تأخذ بهبر أو فاجر 

 ـ التبليغ العميل للدين:   2

مرتبطة   اإلمام احلسنيونقصد به التنفيذ العميل للقيم الدينية، وقد كانت مجيع حركات 

اللقب  هبذا الدور الرسايل الذي ورثه عن أبيه وأخيه وجده، وأداه مثلام أدوه، حتى استحق ذلك  

العظيم الذي استحقوه مجيعا، وهو ]القرآن الناطق[؛ فقد كانت سلوكاته مجيعا تعرب عن القيم  

 القرآنية والسلوك الرفيع أحسن تعبري. 

تنوه به، وتدعو إىل اعتباره    ويدل هلذا تلك الوصايا الكثرية التي وردت عن رسول اهلل  

رى أنه يمكن أن يزيغ أو يضل، ولو يف  بمن ي  إماما وسيدا، وال يمكن أن يويص رسول اهلل  

أبسط سلوك من سلوكاته، وإال كان أي فعل فعله عرضة للشك والنقد، الذي مارسه لألسف  

الكثري من أبناء املدرسة السنية، مع تسليمهم بتلك األحاديث التي وردت يف حقه، والتي تعتربه  

السائرون عىل هدهيا، ذلك أن كل    إماما للدين، وسفينة نجاة، وقدوة صاحلة ي تأسى هبا، ويسري

النصوص الواردة يف حق أهل البيت تنطبق عليه، بإمجاع املسلمني مجيعا، باإلضافة للنصوص  

 اخلاصة به. 

ِريد  ا ﴿بل إن القرآن الكريم يشري إىل ذلك يف قوله تعاىل:  ْجَس   هللإِنَّاَم ي  م  الرِّ لِي ْذِهَب َعنْك 
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ْم تَ   أهل َرك  ، وقد رأينا سابقا النصوص الكثرية الدالة عىل [ 33]األحزاب:    ﴾ ْطِهرًيا  اْلَبْيِت َوي َطهِّ

أحدهم، واآلية   اإلمام احلسنيكون املراد بأهل البيت يف اآلية الكريمة هم أصحاب الكساء، و

 . واضحة الداللة عىل الطهارة بجميع نواحيها 

ا خيتارهم  الذين  األئمة  اإلخبار عن صفات  يف  تعاىل  قوله  ذلك  هلداية  ومثل  تعاىل  هلل 

يَّ ﴿خلقه:   رِّ نَّ َقاَل إيِنِّ َجاِعل َك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل َوِمْن ذ  َّه  ه  بَِكلاَِمٍت َفَأمَت تِي َقاَل  َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُّ

الرفيع   فاآلية الكريمة تشري إىل أن هذا املنصب اإلهلي ،  [124]البقرة:    ﴾ اَل َينَال  َعْهِدي الظَّاملنَِِي  

 ال يمكن أن يناله الظاملون ألنفسهم، وكل معصية ـ ولو صغرت ـ ظلم للنفس. 

من صغره الباكر يامرس هذا الدور الرسايل عرب    اإلمام احلسنيبناء عىل هذا، فقد كان  

سلوكه وأخالقه وتعلميه العميل للدين، ومن األمثلة عىل ذلك تلك القصة املعروفة يف تعليم  

الوضوء، والتي تعطي أروع األمثلة يف كيفية الدعوة إىل اهلل، وتعليم شعائر الدين، فقد روي 

سن  عىل شيخمرا  عليهام السالم،  احلسني  و  احلسنأن   فأخذا يف التنازع يقول كل  ،  يتوضأ وال حي 

  ، يتوضأ كل واحد منا ،  فقاال : أهيا الشيخ كن حكام بيننا ،  واحد منهام : أنت ال حتسن الوضوء

  أهل ولكن هذا الشيخ اجل،  كالكام حتسنان الوضوء )؟ قال :  الوضوءثم قاال: أّينا حيسن    ،فتؤضآ

سن وقد تعّلم اآلن منكام وشفقتكام عىل أمة  ،  وتاب عىل يديكام بربكتكام،  هو الذي مل يكن حي 

  (1)(جدكام

وهكذا نرى تالميذه والصادقون يف صحبته يتبعون كل حركة من حركاته، ويسجلوهنا  

برش وبشري ابنا غالب األسدي بدقة لتكون قدوة لألمة مجيعا، ومن األمثلة عىل ذلك ما سجله  

فخرج ،  عشّية عرفة  كنّا مع احلسني بن عيل ):  قاال  ودعائه يوم عرفة، فقد    من حركات اإلمام 

بيته وولده   أهل فجعل يميش هونًا هونًا حّتى وقف هو ومجاعة من  ،  من ف سطاطه متذّلاًل خاشعاً 

البيت مستقبل  اجلبل  ميرسة  يف  املسكني،  ومواليه  كاستطعام  وجهه  تلقاء  يديه  رفع  ثّم  ،  ثّم 

 
 ،.168: 3، املناقب البن شهرآشوب 319: 43 بحار األنوار (1) 
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 وذكرا الدعاء.  (1) (..قال

ثم رفع رأسه وبرصه إىل السامء وعيناه ماطرتان كأهّنام مزادتان،  الدعاء، قاال: ) ويف آخر 

وقال بصوٍت عاٍل: )يا أسمع السامعني يا أبرص الناظرين ويا أرسع احلاسبني وياأرحم الرامحني  

صل عىل حممد وآل حممد السادة امليامني، وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها مل يرضين ما 

إال أنت وحدك إله    وإن منعتنيها مل ينفعني ما أعطيتني ؛ أسألك فكاك رقبتي من النار ال  منعتني

ال رشيك لك لك امللك ولك احلمد وأنت عىل كل يش قدير يارب يارب (وكان يكرر قوله :  

)يارب(، وشغل من حرض ممن كان حوله عن الدعاء النفسهم وأقبلوا عىل االستامع له والتأمني  

 .(2)  م علت أصواهتم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض الناس معهعىل دعائه ث

يوم عرفة حية يف نفوس املؤمنني يعيشوهنا،    مام احلسني وال تزال هذه الصورة املعربة لإل

 ويتعلمون منها العبودية واألدب واالفتقار والتواضع وكل األخالق الكريمة. 

فشكوا إليه    الكوفة إىل عيل   أهل )جاء  أنه قال:    ومثل ذلك ما روي عن اإلمام السجاد

لنا، فقال للحسني : قم واستسق فقام ومحد اهلل وأثنى عليه   إمساك املطر، وقالوا له: استسق 

النبي عىل  وقال:    وصىل  علينا )،  السامء  أرسل  الربكات،  ومنزل  اخلريات،  معطي  اللهم 

ا، سفوحا، فجاجا تنفس به الضعف من  مدرارا، واسقنا غيثا مغزارا، واسعا، غدقا، جملال سح

من دعائه حتى غاث اهلل تعاىل    فام فرغ  (،عبادك، وحتيي به امليت من بالدك، آمني رب العاملني 

كام يموج بعضها ودية واآلغيثا بغتة، وأقبل أعرايب من بعض نواحي الكوفة فقال: تركت األ

  (3)(يف بعض

إذ دخل عليه رجل من    ت عند احلسنيكن  :قال،  عن حييى بن نعامنومثل ذلك ما روي  
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:  فقال: يا ابن رسول اهلل مسألة، فقال   السمرة، فسلم فرد عليه احلسني  العرب متلثام أسمر شديد

سمعناه   كيف؟ قال: االيامن ما   :هات، قال: كم بني االيامن واليقني ؟ قال: أربع أصابع، قال 

رض قال: دعوة واأل  أصابع قال: فكم بني السامء واليقني ما رأيناه، وبني السمع والبرص أربع  

قال: فام عز املرء ؟ قال:    مستجابة، قال: فكم بني املرشق واملغرب ؟ قال: مسرية يوم للشمس،

الفسق يف  قال:  أقبح شئ ؟  فام  قال:  الناس،  السلطان   استغناؤه عن  قبيح، واحلدة يف  الشيخ 

الغناء، واحلرص يف العامل، قال: صدقت    قبيحة، والكذب يف ذي احلسب قبيح، والبخل يف ذي 

األ عدد  عن  فأخربين  اهلل  رسول  ابن  اهلل    بعد  ئمةيا  بني    :قال  رسول  نقباء  عدد  اثنا عرش 

  (1) (إرسائيل

 : التحريفات ومواجهة    اإلمام احلسني ثانيا ـ  

كام رأينا يف الفصول السابقة، من أن الشيطان استعمل الكثري من األدوات التي حاول  

ممتلئ   دين برشي  إىل  النبيلة  بالقيم  ممتلئ  إهلي  دين  األصيل، وحيوله من  الدين  أن حيرف  هبا 

،  مام احلسني  باألهواء واخلرافات والضالالت، ولذلك كان من أهم األدوار التي قام هبا اإل 

 مثلام قام هبا سائر األئمة مواجهة تلك التحريفات، ألهنا من ضمن املسؤوليات املوكلة هلم، كام

حيمل هذا الدين يف كل قرن عدول ينفون عنه تأويل املبطلني، وحتريف  : )قال رسول اهلل  

  (2) (ني، كام ينفي الكري خبث احلديدهلا الغالني، وانتحال اجل

قام هبا   التي  التصحيحية  يف مواجهة    اإلمام احلسنيوال يمكننا هنا أن نحرص األدوار 

 ، ولكن يمكن حرصها يف ناحيتني: التحريفات التي طالت الدين، فذلك كثري

 : مواجهته للتحريفات املرتبطة بأصول الدين وفروعه وقيمه. األوىل 

 : مواجهته للتشوهيات املرتبطة بالقائمني بالدين وأئمته ومراجعه. الثانية 

 
 .232كفاية االثر : ص  (1) 

 . 93وص  21/  92/  2: بحار األنوار (2) 
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يف هاتني املواجهتني باختصار يف املطلبني    اإلمام احلسنيوسنرشح الدور الذي قام به  

 التاليني: 

 جهة التحريفات املرتبطة بالقيم الدينية: ـ موا   1

  اإلمام احلسني يمكن اعتبار كل ما مر ذكره يف الفصول السابقة من قيم دينية مواجهة من  

الدين بسبب عزل من أوىص رسول اهلل   التي طرأت عىل  باتباعهم والرجوع    للتحريفات 

 إليهم. 

ات العقدية التي أدخلها  ضد التجسيم والتشبيه وكل التحريف   اإلمام احلسني فقد وقف  

والفساد   األخالقي  االنحالل  ضد  ووقف  اإلسالمية،  العقيدة  إىل  األموي  البالط  علامء 

 السيايس، وكل تلك التشوهيات التي عرضت للقيم اإلسالمية يف جماالهتا املختلفة. 

وبام أن حب الدنيا واالنشغال هبا، والبعد عن التقوى هي السبب يف كل ما حصل من  

بالدنيا، والركون إىل أهلها، ومن  أكثر مواعظه كانت حتذيرا من االغرتار  حتريفات، نرى أن 

خطبه:   بعض  يف  قوله  ذلك  عىل  لكم  أ)األمثلة  وأرفع  أّيامه  واحذركم  اهلل  بتقوى  وصيكم 

أفد بمهول وروده، ونكري حلوله، وبشع مذاقه، فاعتلق مهجكم    أعالمه، فكان املخوف قد 

وحال بني العمل وبينكم، فبادروا بصّحة األجسام يف مّدة األعامر كأّنكم ببغتات )مجع بغتة(  

طوارقه فتنقلكم من ظهر األرض إىل بطنها، ومن علّوها إىل سفلها، ومن ا نسها إىل وحشتها،  

، ومن سعتها إىل ضيقها، حيث اليزار محيم، وال يعاد سقيم،  ومن روحها وضوئها إىل ظلمتها 

وال جياب رصيخ. أعاننا اهلل وإّياكم عىل أهوال ذلك اليوم، ونّجانا وإّياكم من عقابه، وأوجب  

عباد اهلل فلو كان ذلك قرص مرماكم ومدى مظعنكم كان حسب  .  لنا ولكم اجلزيل من ثوابه.

ويذهله عن دنياه، ويكثر نصبه لطلب اخلالص منه، فكيف  العامل شغاًل يستفرغ عليه أحزانه،  

وهو بعد ذلك مرهتن باكتسابه، مستوقف عىل حسابه، ال وزير له يمنعه، وال ظهري عنه يدفعه،  

إّنا  انتظروا  قل  خريًا،  إيامهنا  يف  كسبت  أو  قبل  من  آمنت  تكن  مل  إيامهنا  نفسًا  الينفع  ويومئذ 
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فإّن اهلل قد ضمن ملن اّتقاه أن حيوله عاّم يكره إىل ماحيّب، ويرزقه  ا وصيكم بتقوى اهلل  .  منتظرون.

من حيث الحيتسب، فإّياك أن تكون ممّن خياف عىل العباد من ذنوهبم، ويأمن العقوبة من ذنبه،  

  (1) (فإّن اهلل تبارك وتعاىل الخيدع عن جنّته والينال ماعنده إالّ بطاعته إن شاء اهلل

)عباد اهلل، اتقوا اهلل وكونوا من الدنيا عىل حذر؛ فإّن الدنيا لو  وقال يف موعظة أخرى:  

بقيت ألحد أو بقي عليها أحد لكانت األنبياء أحّق بالبقاء، وأوىل بالرضاء، وأرىض بالقضاء،  

غري أّن اهلل خلق الدنيا للبالء، وخلق أهلها للفناء؛ فجديدها بال، ونعيمها مضمحل، ورسورها 

  (2) (ة، والدار قلعة؛ فتزّودوا فإّن خري الزاد التقوىمكفهر، واملنزلة بلغ

)َمن حاول أمرًا بمعصية اهلل تعاىل  يعظه بموعظة موجزة:  رجل طلب منه أن وكتب إىل 

  (3)(كان أفوت ملِا يرجو وأرسع ملجيء ما حيذر

: )أّما بعد، فإّن َمن طلب رىض اهلل  يقوليسأله عن خري الدنيا واآلخرة  وكتب إىل آخر  

الناس، وَمن طلب رىض الناس بسخط اهلل وّكله اهلل إىل الناس،    سخط الناس كفاه اهلل ا مور ب

  (4) (والّسالم 

وعندما زار أبا ذر الغفاري الذي نفي إىل الربذة يف عهد عثامن، قال له ـ وهو يعلم أن  

إن   ،يغري ما قد ترىإن اهلل تبارك وتعاىل قادر أن    ، يا عامه)كلامته ستصل إىل آذان عامة الناس ـ :  

شأن يف  هو  يوم  كل  دينك  ،اهلل  ومنعتهم  دنياهم  القوم  منعك  منعوك   ، وقد  عام  أغناك    ، فام 

فإن الصرب من الدين    ؛وأحوجهم إىل ما منعتهم! فاسأل اهلل الصرب واستعذ به من اجلشع واجلزع

  (5) (واجلزع ال يؤخر أجال ،وإن اجلشع ال يقدم رزقا  ،والكرم 
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، والتي حرص األمويون عىل إشاعتها  وهكذا وقف ضد تشويه شخصية رسول اهلل  

يف مقابل املبالغة يف تقديس الصحابة، متومهني أهنم بذلك يمكنهم أن يرضبوا أهل بيت النبوة  

 ، مما ال نزال نرى الكثري من آثاره يف الرتاث السني إىل اليوم. 

كان بسبب  ذان  اآلممن ذكروا أن ترشيع  ن  بعض املعارصيومن األمثلة عىل ذلك رده عىل  

  اإلمام احلسني وقد أنكر  به،    فأمر    فأخرب هبا النبي    ؛عبد اهلل بن زيدرؤيا رآها الصحايب  

)الوحي يتنّزل عىل نبّيكم، وتزعمون أّنه أخذ األذان عن عبد اهلل بن زيد،  ذلك بشدة، وقال:  

  (1) ( واألذان وجه دينكم

 التشوهيات املرتبطة بأئمة الدين: ـ مواجهة    2

استعمل األمويون وغريهم كل الوسائل لرصف الناس عن أهل بيت النبوة ، باعتبارهم  

أنفسهم مشايخ وأساتذة وعلامء،   كثر يف عهدهم من نصبوا  للدين، ولذلك  مرجعا رضوريا 

 الذي وأعانتهم السلطات احلاكمة عىل ذلك، لينمحي يف وسطهم ذلك الرتاث النقي الصايف

 لورثته احلقيقيني الذين مل خيلطوا دينهم بغريه.  تركه رسول اهلل 

اعتمدها   التي  األساليب  من  كان  احلسنيولذلك  من    اإلمام  النوع  هذا  مواجهة  يف 

الذي استعمل   اإلمام عيل وبيان مكانتهم، وخاصة  التحريف هو التعريف بفضائل أهل البيت

عوا سبه عىل املنابر، وقتلوا يف سبيل ذلك كل من رفض  بنو أمية كل الوسائل لتشوهيه، بل رش

 االنصياع إليهم . 

تبني الدور املوكل لإلمام عيل يف حفظ الدين    مام احلسني وهلذا نرى أحاديث كثرية لإل

هو مواجهة    اإلمام احلسني وتبليغه، وإعطاء الصورة الصحيحة له، فقد كان من أهم ما قام به  

با  والتعريف  التشوهيات،  بعد تلك  للدين  األكرب  املرجع  وكونه  عيل،  لإلمام  احلقيقية  لقيمة 

 . رسول اهلل 
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، والتي تشكل  (1) ومن األمثلة عىل ذلك تلك اخلطبة احلوارية الشهرية التي قاهلا يف منى

أساسا من األسس الكربى التي يقوم عليها الوالء ألهل بيت النبوة، واعتبارهم مرجع الدين  

مل يكتف    اإلمام احلسنيالتي يغرق يف الضاللة من مل يركبها، خاصة وأن    األكرب، وسفينة النجاة

 فيها بالوعظ وإقامة احلجة، وإنام دعاهم إىل الدعوة إىل ما دعا إليه وتبليغه. 

فاجتمع إليه بمنى    يف فرتة احلج؛  مجع بني هاشم والصحابة  اإلمام احلسني فقد روي أن  

من  رجل  مائتي  من  ونحو  التابعني،  من  عامتهم  رسادقه،  يف  وهم  رجل  سبعامئة  من  أكثر 

أما بعد فإنَّ هذا الطاغية  )   ، فقام فيهم خطيبا فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال:  أصحاب النبي

يشء، فإن صدقت   قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم، وإين أريد أن أسألكم عن  

اهلل عليكم وحق رسول اهلل  وقرابتي من      فصدقوين وإن كذبت  فكذبوين، وأسألكم بحق 

نبيكم ملا سريتم مقامي هذا، ووصفتم مقالتي ودعوتم أمجعني يف أمصاركم من قبائلكم من 

 ( أمنتم من الناس

قوله:   بعد  أخرى  رواية  ارافكذبوين:  ) ويف  ثم  قويل،  واكتبوا  مقالتي  إىل  سمعوا  جعوا 

أمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم من الناس، ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلمون من حقنا فإين  

ويغلب،   احلق  األمر ويذهب  هذا  يدرس  أن  وَن    هلل َوا﴿أختوف  ر 
اْلَكافِ َكِرَه  َوَلْو  ن وِرِه  مُّ 

تِ   ﴾ م 

وال شيئا مما قاله رسول  وما ترك شيئا مما أنزل اهلل فيهم من القرآن إال تاله وفرسه،    ،[ 8]الصف:  

بيته إال رواه، وكل ذلك يقول أصحابه: اللهم نعم،    أهل يف أبيه وأخيه وأمه ويف نفسه و    اهلل

به من أصدقه وأئتمنه من الصحابة،   اللهم قد حدثني  التابعي:  وقد سمعنا وشهدنا، ويقول 

 ( فقال: أنشدكم اهلل إال حدثتم به من تثقون به وبدينه 

 
إيران، النارش:  -، حتقيق: حممد باقر األنصاري الزنجاين اخلوئيني، قم سليم بن قيس اهلاليل كتاب سليم بن قيس اهلاليل،  (1) 

 .. 793 –  788، ص 2هـ، ج  1405، 1اهلادي، ط 
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بعض تفاصيل تلك اخلطبة، وألمهيتها، نذكرها هنا    (1) قيس اهلاليل   سليم بنوقد ذكر  

وذكرهم أن قال: أنشدكم اهلل! أتعلمون أنَّ عيل   فكان فيام ناشدهم احلسنيبطوهلا؛ فقد قال: )

حني آخى بني أصحابه فآخى بينه وبني نفسه، وقال: أنت      بن أيب طالب كان أخا رسول اهلل

 اآلخرة. قالوا: اللهم نعم!  أخي وأنا أخوك يف الدنيا و

اشرتى موضع مسجده ومنازله فابتناه،      قال: أنشدكم اهلل! هل تعلمون أن رسول اهلل

ثم ابتنى فيه عرشة منازل، تسعة له وجعل عارشها يف وسطها أليب، ثم سدَّ كل باب شارع إىل  

ت بابه، ولكن اهلل  املسجد غري بابه فتكلم يف ذلك من تكلم، فقال: ما أنا سددت أبوابكم وفتح

أمرين بسد أبوابكم وفتح بابه، ثم هنى الناس أن يناموا يف املسجد غريه، وكان جينب يف املسجد،  

 قالوا: اللهم نعم!  ،  وله فيه أوالد  فولد لرسول اهلل    ومنزله يف منزل رسول اهلل 

منزله إىل املسجد  قال: أفتعلمون أن عمر بن اخلطاب حرص عىل كوة قدر عينه يدعها يف  

فأبى عليه، ثم خطب، فقال إنَّ اهلل أمرين أن أبني مسجدا طاهرا ال يسكنه غريي وغري أخي  

 وبنيه. قالوا: اللهم نعم. 

له بالوالية،      قال:أنشدكم اهلل! أتعلمون أن رسول اهلل  نصبه يوم غدير خم، فنادى 

 وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. قالوا: اللهم نعم. 

قال له يف غزوة تبوك: أنت مني بمنزلة      م اهلل! أتعلمون أن رسول اهلل قال:أنشدك 

 هارون من موسى، وأنت ويل كل مؤمن بعدي . قالوا: اللهم نعم. 

نجران إىل    أهل حني دعا النصارى من      قال: أنشدكم اهلل! أتعلمون أن رسول اهلل

 
هـ(، من خواص أصحاب األئمة األربعة األوائل من أئمة   79هو أبو صادق سليم بن قيس اهلاليل العامري الكويف )تويف  (1) 

َعدُّ كتابه أّول مدون شيعي ذكر فيه )ع(،  اإلمام الباقر  الشيعة)ع( ومورد ثقتهم ومقّرب لدهيم وحمبوب عندهم وقد أدرك   وي 

رجال النجايش، أمحد بن عيل بن ضالً عن ذكر األحداث التي جرت بعد وفاة النبي)ص(،  فضائل أهل البيت)ع(، ومعرفة اإلمام، ف

 .8ص  ،ق، الطبعة اال وىل1407إلسالمي، أمحد النجايش، قم املقّدسة: مؤّسسة النرش ا 
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 ة مل يأت إال به وبصاحبته وابنيه، قالوا: اللهم نعم. أهلاملب

قال: أنشدكم اهلل! أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيرب، ثم قال: ألدفعه إىل رجل حيبه  

 اهلل ورسوله وحيب اهلل ورسوله، كرار غري فرار، يفتحها اهلل عىل يديه. قالوا: اللهم نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول اهلل بعثه برباءة وقال: ال يبلغ عني إال أنا، أو رجل مني. قالوا:  

 هم نعم. الل

أتعلمون أن رسول اهلل  مل يدعه      قال:  به، وأنه  ثقة  به شدة قط إال قدمه هلا  مل تنزل 

 باسمه قط إال يقول: يا أخي! وادعوا يل أخي. قالوا: اللهم نعم. 

قىض بينه وبني جعفر وزيد فقال: يا عيل! أنت مني وأنا      قال: أتعلمون أن رسول اهلل 

 الوا: اللهم نعم. منك، وأنت ويل كل مؤمن بعدي. ق

كل يوم خلوة، وكل ليلة دخلة، إذا سأله      قال: أتعلمون أنه كانت له من رسول اهلل 

 أعطاه، وإذا سكت أبداه. قالوا: اللهم نعم. 

اهلل  رسول  أن  لفاطمةعليها      قال:أتعلمون  قال  حني  ومحزة  جعفر  عىل  فضله 

أقدمهم سلام، وأعظمهم حلام،    أهل السالم:زوجتك خري   اللهم  بيتي،  وأكثرهم علام. قالوا: 

 نعم . 

اهلل  أن رسول  العرب،      قال:أتعلمون  آدم، وأخي عيل سيد  بني  أنا سيد ولد  قال: 

اجلنة. قالوا: اللهم    أهل اجلنة، واحلسن واحلسني ابناي سيدا شباب    أهلوفاطمة سيدة نساء  

 نعم. 

أمره بغسله وأخربه أن جربئيل يعينه عليه. قالوا: اللهم      قال: أتعلمون أن رسول اهلل 

 نعم. 

أتعلمون أن رسول اهلل  الثقلني:      قال:  قال يف آخر خطبة خطبها: إين تركت فيكم 

 بيتي، فتمسكوا هبام لن تضلوا. قالوا: اللهم نعم.  أهل كتاب اهلل و
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  أهل خاصة ويف    يب طالب فلم يدع شيئا أنزله اهلل يف عيل بن أقال سليم بن قيس اهلاليل: )

إال ناشدهم فيه، فيقول الصحابة: اللهم نعم، قد سمعنا،    بيته من القرآن وال عىل لسان نبيه  

ويقول التابع: اللهم قد حدثنيه من أثق به فالن وفالن، ثم ناشدهم أهنم قد سمعوه يقول: من  

قائل: يا رسول اهلل!  زعم أنه حيبني ويبغض عليا فقد كذب ليس حيبني ويبغض عليا، فقال له  

وكيف ذلك. قال:ألنه مني وأنا منه، من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب اهلل، ومن 

أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهلل، فقالوا: اللهم نعم، قد سمعنا وتفرقوا عىل 

  (1)(ذلك

 ومواجهة االستبداد:   ثالثا ـ اإلمام احلسني 

، ذلك أن من أهم    باعتبارهم ورثة للرسل   األدوار التي أنيطت باألئمة وهي من أهم  

الرسل  ورفض    وظائف  العدالة،  حتقيق  إىل  الدعوة  ـ  تقواه  إىل  والدعوة  باهلل  التعريف  بعد  ـ 

م  اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن ﴿االستبداد والظلم، كام قال تعاىل:   َلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعه  س  َلَقْد َأْرَسْلنَا ر 

وَم النَّاس  بِاْلِقْسِط   [ 25]احلديد:   ﴾لَِيق 

َلَقْد  ﴿جلزاء الذي كان يقابل به من يدعو إىل ذلك من الرسل أو من روثتهم:  وقال مبينا ا

وَم النَّاس  بِاْلِقْسِط  م  اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيق  َلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعه  س   [ 25]احلديد:   ﴾ َأْرَسْلنَا ر 

عد له،  الوارث  أو  لإلمام،  الكربى  العالمات  من  كان  أو  وهلذا  للظلمة،  الركون  م 

 السكون هلم، أو الرضا بأفعاهلم، وإنام مواجهتهم بكل ما أتيح هلم من أساليب. 

كل   مارس  البيتوهلذا  أهل  من    أئمة  عيل ابتداء  أساليب    اإلمام  من  هلم  أتيح  ما  كل 

عن ذلك   اإلمام الرضا للمواجهة إىل أن لقوا اهلل تعاىل مجيعا شهداء يف هذا الطريق، كام عرب  

  (2)(ما منا إال مقتول شهيد،  واهللقوله: ) ب

 
 .793صكتاب سليم بن قيس اهلاليل،   (1) 

ومن ال   256ص  2وعيون أخبار الرضا ج،    120واألمايل للصدوق ص  209ص  27وج  320ص  49ج  بحار األنوار  (2) 
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،  واهلل )  شبِّه هلم، قال: ، ويذكر أنه  مام احلسني  وعندما سمع بعضهم يشكك يف قتل اإل

وما منا إال  ،  واحلسن بن عيل ،  أمري املؤمنني،  لقد قتل احلسني، وقتل من كان خريًا من احلسني

  (1)(باغتيال من يغتالني وإين ـ واهلل ـ ملقتول بالسم ، مقتول

  ﴾ لِْلَكافِِريَن َعىَل املْ ْؤِمننَِي َسبِياًل   هللَوَلْن جَيَْعَل ا﴿:  ثم رد عىل من اعتمد عىل قوله تعاىل

لن جيعل اهلل لكافر عىل مؤمن حجة، ولقد  بقوله: )  اإلمام احلسني لنفي قتل  [  141]النساء:  

ا النبيني بغري  قتلوا  إياهم لن جيعل اهلل هلم عىل أخرب اهلل عز وجل عن كفار  حلق، ومع قتلهم 

 ( سبيال من طريق احلجة  أنبيائه

إنه لعهد عهده  ،  واهلل)بن عيل قال يف مرضه الذي تويف فيه :    اإلمام احلسنوروي أن  

،  ما منا إال مسموم ،  أن هذا األمر يملكه اثنا عرش إمامًا من ولد عيل وفاطمة  إلينا رسول اهلل  

  (2) (أو مقتول

من  وك وكل  واالستبداد  الظلم  اجلور  وجه  يف  الشديد  الوقوف  ذلك  بسبب  ذلك  ل 

 يمثلهم، حلفظ دين اهلل من أن يصبح أداة من أدوات الظلمة مثلام حصل يف األديان األخرى. 

باعتباره الوحيد الذي وقف    اإلمام احلسني وهذا ما يرد عىل تلك الشبهات التي تصور  

األئمة املكان   يف وجه االستبداد؛ فكل  لظروف  مراعاة  فعلوا ذلك، ولكن بطرقهم اخلاصة، 

 والزمان. 

اإل احلسني  أما  أن  مام  وهي  واخلطورة،  األمل  منتهى  يف  مهمة خاصة  به  أنيطت  فقد  ؛ 

يضحي بنفسه وأهله وكل ما يملك يف سبيل تلك املواجهة ليبقى ما حدث له عربة لألجيال،  

 وليتحقق عن طريقه انتصار الدم عىل السيف. 

 
 ..  351ص 2حيرضه الفقيه ج

 ..  213ص 27وج 285ص 49ج بحار األنوارو 203ص 2عيون أخبار الرضا ج (1) 

  األنوار  بحارهـ و  1417ط سنة    322واألنوار البهية ص   128ص  2والرصاط املستقيم ج  227و  226كفاية األثر ص  (2) 

 ..  139ص 44وج  364ص 27ج
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هلذا كانت تلك امللحمة الكربى درسا للمسلمني مجيعا، بل للعامل مجيعا يف أن اإلسالم  و

هو دين العدالة، وأن الذين مارسوا الظلم واالستبداد مارسوه بأسامئهم، ال باسم اإلسالم،  

 وبذلك حفظ اإلسالم النقي الصايف من أن يصبح لعبة بيد احلكام الظلمة واملستبدين. 

مام  اإلخبار بام سيحصل لإل  نصوص الكثرية الواردة عن رسول اهلل  وهلذا نجد يف ال

، بل إن فيها إشارات رصحية بكونه مكلفا من مام احلسني  ، ولوم األمة عليه، ال لوم اإلاحلسني  

 اهلل تعاىل للقيام بتلك التضحية العظيمة. 

َلك  الَقْطِر  استأذن مَ )قال:  ،  عن أنس بن مالكففي احلديث الوارد يف مصادر الفريقني  

اْحَفظِي علينا الباَب ال  ):  ، فأذن له، فكان يف يوم أم سلمة، فقال النبي  ربه أن يزور النبي  

ل  علينا أَحدٌ  فبينا هي عىل الباب إذ جاء احلسني بن عيل، ريض اهلل عنهام، فظفر فاقتحم    (،َيْدخ 

مه ويقبِّله، فقال له املََلك:  ، وجعل النبي يتلثَّ ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب عىل ظهر النبي  

قال: أما إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه. قال: نعم.    ، أحتبه؟ قال: نعم

فقبض قبضة من املكان الذي يقتل فيه فأراه إياه فجاءه بسهلة أو تراب أمحر فأخذته أم سلمة  

 (1)(فجعلته يف ثوهبا. قال ثابت: كنا نقول: إهنا كربالء 

ثم كان احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام يلعبان  ) عن أم سلمة، قالت:  ويف حديث آخر  

النبي   فقال: يا حممد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك.    يف بيتي، فنزل جربيل   بني يدي 

وديعة  ):  ، وضمه إىل صدره، ثم قال رسول اهلل  فأوما بيده إىل احلسني، فبكى رسول اهلل  

: قالت: وقال رسول اهلل    (ويح كرب وبالء)وقال:    فشمها رسول اهلل    (،ةعندك هذه الرتب

قال: فجعلتها أم سلمة يف    (، يا أم سلمة، إذا حتولت هذه الرتبة دما فاعلمي أن ابني قد قتل)

 
(، أبو يعىل  13539(، وقال عنه الشيخ شعيب األرناؤوط: حديث حسن، أمحد يف مسنده )6742ابن حبان يف صحيحه ) (1) 

(363.) 
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  (1)(إن يوما حتولني دما ليوم عظيم)قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: 

ـ يف تلك املواجهة التي    اإلمام احلسنيوغريها من األحاديث الكثرية التي تدل عىل أن  

التي عه ـ مل يكن يترصف إال من خالل العهود  إليه،  قام هبا أمام أعتى سلطة استبدادية  دت 

والوظائف التي وكلت له، ليبقى دمه يف عنق األمة مجيعا، تطالب بثأره أمام كل ظامل مستبد،  

 فكل مظلوم يصبح يف ذهنها حسينا، وكل ظامل يصبح يف وعيها يزيدا. 

  وصيته إىل أخيه ابن احلنفّيةـ يف  عن هدف تلك املواجهة؛ فقال    اإلمام احلسني وقد عرب  

إالّ اهلل  إله    إّن احل سني يشهد أْن ال   ،احل سني بن عيل إىل أخيه حمّمد بن احلنفّية هذا ما أوىص به  )  :ـ

  ، والنار حّق   ،وأّن اجلنّة حّق   ،وأّن حمّمدًا عبده ورسوله جاء باحلّق ِمْن عنده  ، وحده ال رشيك له

اً ،  ، وأّن اهلل يبعث َمْن يف القبور وأّن الساعة آتية ال ريب فيها  وال    ،  وال بطراً وإيّن ملْ أخرج أرِشَ

أ ريد أْن آمر باملعروف وأهنى    ؛وإّنام خرجت لطلب اإلصالح يف أ ّمة جّدي    ،مفسدًا وال ظاملاً 

  ،فَمْن قبلني بقبول احلّق فاهلل أوىل باحلّق   ، وأسري بسرية جّدي وأيب عيل بن أيب طالب  ، عن املنكر

وَمْن رّد عيّل أصرب حّتى يقيض اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني. وهذه وصيتي إليك يا  

 ( 1) (2)(وما توفيقي إالّ باهلل عليه توّكلت وإليه أ نيب   ،أخي

مواجهة   اختذت  فقد  هذا؛  من  احلسني انطالقا  مر    اإلمام  خاصا  طابعا  لالستبداد 

 ري يف حفظ اإلسالم، وعدالته: بمجموعة مراحل، ولكل مرحلة دورها الكب 

 ـ الدعوة للمواجهة العامة:   1

عد    اإلمام احلسنيكان يف إمكان   أن خيترص الطريق لنفسه، ويسري مبارشة لألرض التي و 

بأنه سيتقتل فيها، بناء عىل الدعوات التي وجهت له، لكنه مل يفعل، وإنام راح يبرش باملبادئ التي  

 
املعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، املحقق: محدي بن عبد املجيد    (1) 

 . 3/108، الثانية: الطبعة  القاهرة، –سلفي، مكتبة ابن تيمية ال

 . 188/  1، مقتل اخلوارزمي 33/  5الفتوح  (2) 
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يذهب دمه هدرا، وحتى يسمع العامل مجيعا عن القضية التي    يريد التضحية من أجلها، حتى ال

سيتحرك من أجلها؛ فالشهادة عنده ليست مقصودة لذاهتا، وإنام هي مقصودة حلفظ اإلسالم  

 وقيمه من أن يمسها التحريف الذي يريده األعداء. 

ي  التحرك بعد نقض معاوية لبنود اهلدنة الت ولذلك كتب ألهل الكوفة الذين طلبوا منه 

إىل اإلحرتاس والتكتم  بل دعاهم التوقيت غري مناسب، ، خيربهم بأن اإلمام احلسن  وقعها مع 

فالصقوا رمحكم اهلل باألرض واكتموا يف البيوت واحرتسوا من الظنة  )مما قاله هلم:  و ،  واالنتظار

   (1) (مادام معاوية حيا، فان حيدث اهلل شيئا وأنا حي كتبت اليكم رأيي

استغل   احلسنيوقد  للمواجهة    اإلمام  األمة  لتحضري  أخيه  وفاة  بعد  الفرتة  تلك  كل 

الكربى، ولذلك مل يكن يدع مناسبة إال ويبني فيها وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر،  

اعتربوا أهيا الناس بام وعظ  والثورة عىل الظلم واالستبداد، ومن ذلك قوله يف بعض خطبه: )

م     ءه من سوء ثنائه عىل األحبار، إذ يقول: ﴿ اهلل به أوليا 
انِيُّوَن َواأْلَْحَبار  َعْن َقْوهِلِ بَّ م  الرَّ َلْواَل َينَْهاه 

ونَ  ْحَت َلبِْئَس َما َكان وا َيْصنَع  ْثَم َوَأْكلِِهم  السُّ وا ِمْن وقال: ﴿  ،[63]املائدة:    ﴾ اإْلِ ِذيَن َكَفر  ِعَن الَّ ل 

ائِيَل َعىَل لِ  وَن ) َبنِي إرِْسَ وَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك باَِم َعَصْوا َوَكان وا َيْعَتد  ( َكان وا اَل  78َساِن َداو 

َيْفَعل ونَ  َكان وا  َما  َلبِئَْس  َفَعل وه   نَْكٍر  م  َعْن  ذلك  ،  [79،  78]املائدة:    ﴾َيَتنَاَهْوَن  اهلل  عاب  وإنام 

رهم املنكر والفساد فال ينهوهنم عن ذلك؛  عليهم؛ ألهنم كانوا يرون من الظلمة الذين بني أظه 

ا النَّاَس َواْخَشْوِن    رغبة فيام كانوا ينالون منهم، ورهبة مما حيذرون، واهلل يقول: ﴿   ﴾َفاَل خَتَْشو 

وِف َويَ وقال: ﴿   ، [44]املائدة:   وَن بِاملَْْعر  ر  ْم َأْولَِياء  َبْعٍض َيْأم  ه  نَْهْوَن َواملْ ْؤِمن وَن َواملْ ْؤِمنَات  َبْعض 

  (2) ([ 71]التوبة:  ﴾ َعِن املْ نَْكرِ 

وبعد أن رسد هذه اآليات الكريمة الواضحة يف الداللة عىل وجوب مواجهة املنكر من  
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فبدأ  أي مصدر صدر، راح يفرسها هلم، ويبني أغراضها والنواحي العملية املرتبطة هبا، فقال: )

منه  املنكر فريضة  والنهي عن  باملعروف  باألمر  إذا  اهلل  بأهنا  و أ؛ لعلمه  استقامت  أديت  قيمت 

الفرائض كلها، هينها وصعبها؛ وذلك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر دعاء إىل اإلسالم،  

مع رد املظامل، وخمالفة الظامل، وقسمة الفيء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها 

 ( 1)  (يف حقها 

وتلك   وعواطفهم  عقوهلم  خياطب  راح  خالل  ثم  من  هبا  اهلل  عاهدوا  التي  العهود 

أيتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة، وباخلري مذكورة، وبالنصيحة  إسالمهم؛ فقال: ) أنتم 

معروفة، وباهلل يف أنفس الناس مهابة؛ هيابكم الرشيف، ويكرمكم الضعيف، ويؤثركم من ال  

نعت من طالهبا، ومتشون يف  فضل لكم عليه، وال يد لكم عنده، تشفعون يف احلوائج إذا امت

الطريق هبيبة امللوك وكرامة األكابر، أليس كل ذلك إنام نلتموه بام يرجى عندكم من القيام بحق 

اهلل، وإن كنتم عن أكثر حقه تقرصون، فاستخففتم بحق األئمة؛فأما حق الضعفاء فضيعتم؛  

للذي خلقها، وال عشرية   وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، فال ماال بذلتموه، وال نفسا خاطرتم هبا 

 (2) (عاديتموها يف ذات اهلل 

املنكر ومواجهته،   الساكتني عن  ينتظر  الذي  ثم راح يذكرهم باجلنة والنار، والعذاب 

( أهيا  فقال:  لقد خشيت عليكم  اهلل جنته وجماورة رسله، وأمانا من عذابه،  تتمنون عىل  أنتم 

املتمنون عىل اهلل أن حتل بكم نقمة من نقامته؛ ألنكم بلغتم من كرامة اهلل منزلة فضلتم هبا، ومن 

،  يعرف باهلل ال تكرمون، وأنتم باهلل يف عباده تكرمون! وقد ترون عهود اهلل منقوضة فال تفزعون

اهلل   وذمة رسول  تفزعون!  آبائكم  ذمم  لبعض  والزمن يف    وأنتم  والبكم  والعمى  حمقورة، 

وباإلدهان  تعينون!  فيها  عمل  من  وال  تعملون،  منزلتكم  يف  وال  ترمحون!  ال  مهملة  املدائن 
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عنه   وأنتم  والتناهي  النهي  من  به  اهلل  أمركم  مما  ذلك  كل  تأمنون،  الظلمة  عند  واملصانعة 

 ( 1) (غافلون!

ومل يكن يكتفي بتلك املواعظ العامة، وإنام كان يفصل املنهج الذي ينبغي أن تسري عليه  

األمة يف حكمها وسياستها وكل شؤوهنا، وهو أن تكل األمور ألهل العلم والوالية، ال غريهم  

وأنتم أعظم الناس  ممن ال يعرف حكم اهلل، وال يستطيع مراعاهتا؛ وقد قال هلم يف تلك اخلطبة: )

مور واألحكام عىل مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تسعون ذلك؛ بأن جماري األ

أيدي العلامء باهلل، االمناء عىل حالله وحرامه، فأنتم املسلوبون تلك املنزلة، وما سلبتم ذلك إال  

وحتملتم  بتفرقكم عن احلق واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة. ولو صربتم عىل األذى، 

املؤونة يف ذات اهلل، كانت امور اهلل عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم  

واستسلمتم   منزلتكم،  من  يف  أالظلمة  ويسريون  بالشبهات،  يعملون  أيدهيم  يف  اهلل  مور 

 ( 2)  (الشهوات

عىل    ثم بني هلم املنهج الذي يمكن أن يسلكوه للتخلص من القيود التي وضعها الظلمة

رقاهبم، وأوهلا حرصهم عىل احلياة، وخوفهم من املوت، وكأنه بذلك هييئهم للمواجهة الكربى  

قال:   فقد  بكلامته،  عليهم  أقامها  أن  بعد  بنفسه،  احلجة  ليقيم عليهم  كربالء،  التي حتققت يف 

فأسلمتم  ) مفارقتكم؛  هي  التي  باحلياة  وإعجابكم  املوت،  من  فراركم  ذلك  عىل  سلطهم 

بني مستعبد مقهور، وبني مستضعف عىل معيشته مغلوب، يتقلبون    يف أيدهيم، فمن  الضعفاء

يف امللك بآرائهم، ويستشعرون اخلزي بأهوائهم؛ اقتداء باألرشار، وجرأة عىل عىل اجلبار، يف  

كل بلد منهم عىل منربه خطيب يصقع، فاألرض هلم شاغرة، وأيدهيم فيها مبسوطة، والناس  

يد المس، فمن بني جبار عنيد، وذي سطوة عىل الضعفة شديد، مطاع هلم خول، ال يدفعون  
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ال يعرف املبدئ املعيد. فيا عجبا! وما يل ال أعجب واألرض من غاش غشوم، ومتصدق ظلوم،  

فيام شجر   القايض بحكمه  تنازعنا،  فيه  فيام  احلاكم  املؤمنني هبم غري رحيم، فاهلل  وعامل عىل 

 ( 1)بيننا(

 للمواجهة اخلاصة: ـ الدعوة    2

يكتفي بخطاباته للعامة حمرضا هلم عىل املواجهة والتصحيح، وإنام    اإلمام احلسنيمل يكن  

كان يتنقل خلاصة الناس وأعياهنم واملشهورين فيهم، ليخربهم عن مواقفه عساهم يلحقون به 

 فيها، وينضمون إىل صفه. 

ف يعرتضوهنا؛  راحوا  التحركات  تلك  األمويون  عاين  املدينة    حجبقد  وعندما  وايل 

يا ظاملا لنفسه،  )   : له اإلماممام احلسني ، فقال  زيارة اإلالوليد بن عتبة أهل العراق عن    حينها 

فقال الوليد:    (،عاصيا لربه عالم حتول بيني وبني قوم عرفوا من حقي ما جهلته أنت وعمك؟!

مغفورة لك ما سكنت يدك فال ليت حلمنا عنك ال يدعو جهل غرينا إليك، فجناية لسانك  )

  (2)(ختطر هبا فتخطر بك، ولو علمت ما يكون بعدنا ألحببتنا كام أبغضتنا 

تأثريها يف شخصية الوليد    اإلمام احلسنيوربام يكون لتلك الرسالة أو غريها من مواقف  

ه  بن عتبة، والذي كان رغم والئه األموي، يشعر بحرج شديد جتاه أي أوامر تصدر إليه تطالب 

 بالتشدد عىل اإلمام احلسني . 

كتاب  قراءة  يـخـاطـب نـفـسـه بـعـد  ومن األمثلة عىل ذلك ما رواه املؤرخون عنه أنه قال  

أخذا شـديـدا الرخـصـة فـيه: )إّنا هلل وإّنا إليه راجعون،    يزيد الذي أمره فيه بأخذ اإلمام احلسني 

  (3)(!؟ارة!؟ مايل وللحسني بن فاطمةيا ويح الوليد ابن عتبة، من أدخـله فـي هـذه االمـ
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وقوله أمام مروان: )يا ليت الوليد مل يـولد ولويـكـن شـيـئا مـذكـورا!( وقـوله ملـروان:  

مـثـل احلـسـيـن يـغـدر، واليـقـول شـيـئا ثـّم اليـفـعـل(. وقـوله له: )ويـحك، أرشت    )فـليـس

واهلل ماأحّب أن أملك الدنيا بأرسها وأيّن    عيّل بـقتل احلسني، ويف قتله ذهاب ديني ودنياي،

بـن فـاطـمـة الزهـراء، واهلل مـاأظـّن أحـدا يـلقـي اهلل بـقـتـل احلسني  اقتلت  احلـسـيـن بـن عـيل، 

 إالّ وهو خفيف امليزان عنداهلل يوم القيامة الينظر إليه واليزّكيه وله عذاب أليم( 

  الذي أمره فيه أن يبعث إليه برأس اإلمام احلسني   وقـوله ملّا ورد عليه كتاب يزيد الثاين

مـع اجلـواب: )الواهلل، اليـرانـي اهلل قـاتـل احلـسـيـن بـن عـيّل، وأنـا الأقـتـل ابـن بـنـت رسـول  

 ولو أعـطاين يزيد الدنيا بحذافريها( اهلل 

أّن اإلمام احلسني ملـّا ظـّن  الذي مل   وقـوله  املدينة: )احلمدهلل  يطالبني اهلل عّز    خرج من 

 وجّل بدمه( 

بـن عـتـبـة  لتويل  كـان  ولذلك   ـ عىل  الوليـد  املنورة فرصة  املدينة  ـ رغم والئه األموي 

 للتحرك، وااللتقاء مع عامة الناس وخاصتهم وهتيئة األجواء للثورة.   مام احلسنيلإل

االلتقاء هبا،  عىل    اإلمام احلسني ومن الشخصيات البارزة يف ذلك العرص، والتي حرص  

إلقامة احلجة عليها، شخصية عبد اهلل بن عمر، والذي يتخذه الكثري من أبناء املدرسة السنية  

، وما حصل فيها من املآيس  مام احلسني أسوة ونموذجا هلم؛ فهم بمجرد أن تذكر كربالء، واإل

 يتبع عبد اهلل بن يتأسفون، ال عىل ختلف األمة عىل إمامها وخذالهنا له، وإنام عىل أن اإلمام مل 

 . مام احلسني  عمر وغريه، الذي يتصورون أهنم كانوا أعرف بالرشيعة والواقع من اإل

ولذلك سنورد حادثة لقائه به هنا بطوهلا ـ كام ذكرها املؤرخون ـ ونعقب عليها، لنبني  

ال    قبل مسريه لكربالء، وربام  اإلمام احلسنيمن خالهلا أنواعا أخرى من االبتالء تعرض هلا  

 تقل عام حصل له فيها. 
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مكة يف ليلة اجلمعة لثالث مضني من    اإلمام احلسني ملا دخل  أنه    (1)فقد روى املؤرخون  

بِيلِ ﴿:  قوله تعاىل  شعبان، وهو يقرأ َه تِْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َريبِّ َأْن هَيِْدَينِي َسَواَء السَّ   ﴾ َوملََّا َتَوجَّ

به  22]القصص:   فرح  فأهل [،  شديدا،  ها  مكة  رحا  يف  املقيمني  للصحابة  فرصة  ذلك  وكان 

املكرمة، ألن يستثمروا ذلك الفرح، ويوجهوا املؤمنني التباع إمامهم ونرصته، لتتشكل نواة 

اهلل   الروايات عن رسول  ما ورد يف حقه من  يقرؤوا هلم  أن  فيها، ويكفيهم لذلك  ، دولته 

النه كان   ،عبد اهلل بن الزبريك الفرح، مثل  لكنهم لألسف مل يفعلوا، بل إن بعضهم حزن لذل

يعلم أنه ال يبايعه أحد ألنه  شق ذلك عليه،    اإلمام احلسنيمكة، فلام قدم    أهلطمع أن يبايعه  ي

 فيها. اإلمام احلسني مكة و أهل من 

أقام   أنه  املؤرخون  القعدة،  ويروي  وذي  وشوال  ورمضان  شعبان  شهر  باقي  بمكة 

عليه،  باس وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، فأقبال مجيعا حتى دخال  وبمكة يومئذ عبد اهلل بن ع

ابن عمر  له  فقال  املدينة،  إىل  ينرصفا  أن  إليهم    وقد عزما عىل  يستند  الذين  الكبار  ـ وهو من 

ـ:    اإلمام احلسنيلألسف الكثري أبناء من املدرسة السنية، ويتصورون أنه كان أنضج فكرا من  

هذا البيت لكم    أهلاتق اهلل الذي إليه معادك! فقد عرفت من عداوة  أبا عبد اهلل! رمحك اهلل  )

وظلمهم إياكم، وقد ويل الناس هذا الرجل يزيد بن معاوية، ولست آمن أن يميل الناس إليه  

 تلونك وهيلك فيك برش كثري، فانى قد سمعت رسول اهلل  قفي  ؛ ملكان هذه الصفراء والبيضاء

يقول: )حسني مقتول،   ليخذهلم اهلل اىل يوم    ولئن قتلوه وخذلوه وهو  وخذلوه ولن ينرصوه 

وأنا أشري عليك أن تدخل يف صلح ما دخل فيه الناس، واصرب كام صربت ملعاوية من    ،القيامة( 

 ( قبل، فلعل اهلل أن حيكم بينك وبني القوم الظاملني 

ول اهلل  وهذا كالم عجيب من ابن عمر، وخاصة مع روايته احلديث الذي خيرب فيه رس

 وكان األصل أن يكون دافعا له، ال إىل دعوة الناس إىل بيعته  مام احلسني  بخذالن األمة لإل ،
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، كام هو ظاهر احلديث، وإنام للقيام هو  باعتباره اإلمام املنصوص عليه من طرف رسول اهلل 

 ن. نفسه ببيعته واتباعه واجلهاد معه، حتى ال يتحقق فيه ما ورد يف احلديث من اخلذال

ال ينطق عن    لكن لألسف؛ فإن ابن عمر مع روايته للحديث، ومعرفته بأن رسول اهلل  

سيتحقق ال حمالة، ولذلك مل يكن هناك أي معنى لنهيه   اإلمام احلسني اهلوى، وأن إخباره بقتل 

مل ينهه،    لكن رسول اهلل    عنه، ولو كان أحد من الناس جدير بأن ينهاه لكان رسول اهلل  

 ى األمة عن خذالنه. وإنام هن

والعجيب أن أكثر املدرسة السنية مال إىل ما يسميه نصيحة ابن عمر، واعتربه حكيام، يف  

مقرصا يف قبول النصيحة، كام عرب عن ذلك ابن   اإلمام احلسني نفس الوقت الذي اعتربوا فيه  

عنه أن خيرج إىل أهل   وهلذا ملا أراد احلسني ريض اهلل تيمية يف حمال كثرية من كتبه، ومنها قوله: ) 

العراق ملا كاتبوه كتبا كثرية أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس وأيب  

أنه يقتل، حتى إن  الرمحن بن احلارث بن هشام أن ال خيرج، وغلب عىل ظنهم  بكر بن عبد 

الشفاعة ألمسكتك ومن قتيل. وقال بعضهم: لوال  قال: أستودعك اهلل من  عتك من بعضهم 

واهلل ورسوله    ، اخلروج. وهم يف ذلك قاصدون نصيحته طالبون ملصلحته ومصلحة املسلمني

  (1) (إنام يأمر بالصالح ال بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة وخيطئ أخرى

بصورة اجلاهل باألحكام    اإلمام احلسني ومل يكتف هبذه التلميحات القاسية التي تصور  

فتبني  تاج لنصيحة غريه وتوجيهه، وإنام راح يزيد الطني بلة بقوله: )الرشعية، وبالواقع، وأنه حم

أن األمر عىل ما قاله أولئك، ومل يكن يف اخلروج ال مصلحة دين وال مصلحة دنيا، بل متكن 

حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان يف خروجه وقتله    أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول اهلل  

قعد يف بلده، فإن ما قصده من حتصيل اخلري ودفع الرش مل حيصل    من الفساد ما مل يكن حصل لو

اخلري بذلك، وصار ذلك سببا لرش عظيم. وكان   منه يشء، بل زاد الرش بخروجه وقتله، ونقص 
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 ( 1) ( قتل احلسني مما أوجب الفتن

، بل راح ينكر كل تلك األحاديث التي  مام احلسني  ومل يكتف بكل هذه التقريعات لإل

وهذا كله مما يبني أن ما أمر  يف فضله، واملخربة عن دوره العظيم يف هذا الدين بقوله: )وردت  

من الصرب عىل جور األئمة وترك قتاهلم واخلروج عليهم هو أصلح األمور للعباد    به النبي  

وهلذا  ،  يف املعاش واملعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو خمطئا مل حيصل بفعله صالح بل فساد

بقوله:    لنبي  أثنى ا به بني فئتني عظيمتني من )عىل احلسن  ابني هذا سيد وسيصلح اهلل  إن 

وال نزع يد من طاعة وال    ئمة املسلمني( ومل يثن عىل أحد ال بقتال يف فتنة وال بخروج عىل األ

 ( 2)  (مفارقة للجامعة

يادة  ، ز مام احلسني  وهو بقوله هذا يتنكر لكل تلك األحاديث التي وردت يف فضل اإل 

فعله   ما  يفهم رس  مل  كونه  احلسن  عىل  ختاذل  اإلمام  رأى  عندما  اضطرارا  إال  فعله  ما  وأنه   ،

 املسلمني عن نرصته، وكان األوىل بابن تيمية أن يلوم املتخاذلني، ال أن يوبخ أهل بيت النبوة 

م  الذين ال حيتاجون إىل من يعلمهم أو يوجههم، وكيف حيتاجون إىل ذلك، وكل ما يصدر منه

 إليهم، كام وردت بذلك الروايات الكثرية.  عهد من رسول اهلل 

بعدم قبول النصيحة،    اإلمام احلسني وهكذا نرى لألسف ابن خلدون الذي راح يرمي  

إال أنه يف أمر دنيوي ال يرضه  ،  فتبني بذلك غلط احلسنيوباجلهل بالواقع؛ فيقول بكل جرأة: )

،  كان ظنه القدرة عىل ذلك، وألنه منوط بظنه،  فيه   وأما احلكم الرشعي فلم يغلط،  الغلط فيه

مرص والعراق والشام والذين مل يتابعوا  و  وأما الصحابة رضوان اهلل عليهم الذين كانوا باحلجاز

 (3) (ألنه جمتهد وهو أسوة للمجتهدين به،  فلم ينكروا عليه وال أثّموه،  احلسني رضوان اهلل عليه 

 
 (.529/ 4) املرجع السابق(1) 

 (.529/ 4) املرجع السابق(2) 

ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب، عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن   (3) 

، م   1988  -هـ   1408خلدون أبو زيد، ويل الدين احلرضمي اإلشبييل، املحقق: خليل شحادة، دار الفكر، بريوت، الطبعة: الثانية،  
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بحسابات الربح واخلسارة، ال بحساب التكاليف الرشعية،  وهو يصور األمر مثل غريه  

وما حتمله من معان قد ال يمكن فهمها، مثلام حصل مع إبراهيم وابنه إسامعيل عليهام السالم؛  

إّن هزيمة احل سني كانت أمرًا حمّتاًم؛ ألّن احل سني ملْ تكن له الشوكة التي متّكنه ِمْن هزيمة  فيقول: )

صبية مرض يف قريش، وعصبية قريش يف عبد مناف، وعصبية عبد مناف يف بني  اال مويِّني؛ ألّن ع

  (1)(أ مّية، فعرف ذلك هلم قريش وسائر الناس ال ينكرونه 

تيمية وابن خلدون يرددون مقالتهام ومقالة ابن عمر،   املتأثرين بابن  وهكذا راح أكثر 

أبسط الناس وأجهلهم؛ فكيف  الذي يصورونه بصور ال تليق ب  اإلمام احلسنيوهيونون من شأن  

 بسيد شباب أهل اجلنة؟ 

عظيام يف    أخطأ خطأ )إن احلسني  ي بك:  الشيخ حممد اخلرضومن األمثلة عىل ذلك قول  

  (2)(لفتها إىل يومنا هذاأخروجه هذا الذي جّر لألمة وبال الفرقة واالختالف: وزعزع عامد 

ن ترصفاته كانت يف  أع األسف ـ  )نجيء إىل احلسني لنقر ـ م:  محد شبيل وقال الدكتور أ

وال ـ مل يقبل نصح الناصحني وخاصة عبد اهلل بن أبعض نواحي هذه املشكلة غري مقبولة فهو ـ  

وثانيا ـ نيس أو جتاهل خلق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه وهو ـ    ،عباس، واستبد برأيه 

زيارة قريب ويعرف يف الطريق غدر   ثالثا ـ خيرج بنسائه وأطفاله كأنه ذاهب إىل نزهة خاوية أو 

أهل الكوفة ومع هذا يواصل السري إليهم وينقاد لرأي بني عقيل ويذهب بجامعة من األطفال  

العهد عمال خاطئا،   يزيد  يا هلل قد تكون والية  بثأر مسلم  ليأخذ  الرجال  والنساء وقليل من 

  (3)(؟ولكن هل هذا هو الطريق ملحاربة اخلطأ والعودة إىل الصواب 

 
1/270 . 

 . 152/ 1املرجع السابق،  (1) 

 . 517/   1،  1986 – 1406دار القلم،  املحقق: حممد العثامين، حمارضات تاريخ األمم اإلسالمية، حممد اخلرضي بك، (2) 

 . 201/  2، سالمية،أمحد شلبي، مكتبة النهضة موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإل (3) 
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حممد النجار: )أما أحقية احلسني باخلالفة فهي فكرة تنطوي عليها قلوب الغالبية  وقال  

السيوف وهي مع ذلك ال تقتيض اخلروج،    من الناس، ولكن ما قيمة هذه القلوب اذا مل تؤيدها 

فان امامة املفضول مع وجود األفضل جائزة، وقد كان عيل بن أيب طالب يعتقد أحقيته باخلالفة 

  (1) ( خيرج عىل أحدومل

وهكذا نسمع اخلطب والدروس الكثرية التي تعج هبا مساجد املدرسة السنية لألسف،  

، وتعتب عليه، لكونه مل يسمع  مام احلسني  والتي تنهل من أمثال أولئك العلامء، وهي تلوم اإل

 نصيحة ابن عمر. 

حا، وخملصا يف  والعجب األكرب من ذلك كله هو أن ابن عمر الذي يعتربه هؤالء ناص

يف    ، رغم مبايعة غالبية الصحابة له  عن مبايعة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب نصيحته امتنع  

ودعا الناس  من بعده يزيد بن معاوية،  وبايع  معاوية بن أيب سفيان  فيه  بايع  نفس الوقت الذي  

 يزيد[ إىل بيعته، وهلذا يستدل السلفية عىل موقفه هذا يف تصحيح ما يسمونه ]خالفة 

واستقرت له السيطرة عىل العراق عدا الكوفة    ، عندما ثار ابن الزبريويذكر املؤرخون أنه  

عن بيعة ابن الزبري، وكان حيرض الناس عىل الوقوف إىل  ابن عمر  واحلجاز واملرشق توقف  

) ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع    عن نافع قال :فقد روى البخاري  جانب بني أمية،  

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة،  )يقول :    ن عمر حشمه وولده فقال : إين سمعت النبي  اب

وإنا قد بايعنا هذا الرجل عىل بيع اهلل ورسوله، وإين ال أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل عىل 

إال    بيع اهلل ورسوله ثم ينصب له القتال، وإين ال أعلم أحدًا منكم خلعه وال بايع يف هذا األمر

  (2) (كانت الفيصل بيني وبينه

 
م للطباعة والنرش والتوزيع،  األموية ىف الرشق بني عوامل البناء ومعاول الفناء، حممد الطيب النجار، دار االعتصا الدولة    (1) 

 .  102ص ، 1977

 (57/ 9صحيح البخاري ) (2) 
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وقد ورد هذا احلديث يف صحيح البخاري، ويستدلون به عىل صحة بيعة هؤالء الفسقة  

واملجرمني واملحرفني للدين، يف نفس الوقت الذي يروون فيه أحاديث عن مناقب أهل البيت  

 عنها أي عمل. ، وعن ظلم األمة هلم، ومع ذلك يعتربوهنا من الفضائل التي ال ينجر 

كان  قامت دولة بني مروان والتي كان عىل رأسها عبد امللك بن مروان  وهكذا عندما  

عن عبد اهلل  بإسناده  البخاري  ابن عمر من املسارعني إىل بيعتهم، ومد يد الطاعة هلم، وقد روى  

 عبد امللك أمري  ) ملا بايع الناس عبد امللك كتب إليه عبد اهلل بن عمر : إىل عبد اهلل  بن دينار قال :

املؤمنني، إين أقر بالسمع والطاعة لعبد اهلل عبد امللك أمري املؤمنني عىل سنة اهلل وسنة رسوله ما 

  (1)(ستطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلكا

ملتزما بتلك البيعة والطاعة املطلقة لبني مروان حتى بعد تلك اجلرائم العظيمة  قد بقي  و

بن عبد امللك  وغريها، ولذلك كان مقربا من  الكعبة الرشيفة باملنجنيق  التي قاموا هبا، من رمي  

 . (2) أن يصيل خلفهباحلجاج مروان، وأمر 

أنا أبايع    ،)أبا عبد الرمحن ه:  أن جييب من هذا حاله، إال بقول  اإلمام احلسني وهلذا مل جيد  

 (3)(فيه ويف أبيه ما قال؟! دخل يف صلحه، وقد قال النبي أيزيد و

، واملمتدة  وهذا جواب كاف البن عمر وغريه، إن أرادوا الوفاء ببيعتهم لرسول اهلل  

عام سيحل باألمة بعده، مل    لكل األزمنة، ذلك أن تلك األحاديث التي أخرب فيها رسول اهلل  

التبديل   األمة  أن حيصل يف  من  نبوية، حتذر  توجيهات  كانت  وإنام  بالغيب،  إخبار  تكن جمرد 

ًة َواِحَدًة َفَبَعَث  ﴿والتغيري الذي حصل يف غريها، والذي نص عليه قوله تعاىل:   َكاَن النَّاس  أ مَّ

َم َبنْيَ النَّاِس فِياَم اْخَتَلف    هللا م  اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ لَِيْحك  نِْذِريَن َوَأْنَزَل َمَعه  يَن َوم  ِ َبرشِّ وا فِيِه َوَما النَّبِيِّنَي م 

 
 (77/ 9) املرجع السابق(1) 

 . 8/334: البداية والنهاية (2) 

 ، وغريها.41، مثري األحزان 19: 1، مقتل احلسني للخوارزمي 26: 5الفتوح  (3) 
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ا َفَهَدى  ْم  َبْينَه  َبْغًيا  اْلَبيِّنَات   َجاَءهْت م   َما  َبْعِد  ِمْن  أ وت وه   ِذيَن  الَّ إِالَّ  يِه 
فِ ملَِا   هللاْخَتَلَف  آَمن وا  ِذيَن  الَّ

وا فِيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َوا  ْسَتِقيٍم    هللاْخَتَلف  اٍط م  ، وقوله:  [213]البقرة:    ﴾ هَيِْدي َمْن َيَشاء  إىَِل رِصَ

م  اْلِعْلم  َبْغيً   ﴿ وا إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءه  ْم َبيِّنَاٍت ِمَن اأْلَْمِر َفاَم اْخَتَلف  ْم إِنَّ َربََّك َيْقيِض  َوآَتْينَاه  ا َبْينَه 

وَن   َتلِف  ْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِياَم َكان وا فِيِه خَيْ  [ 17]اجلاثية:   ﴾َبْينَه 

وٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه  ﴿ونص عليه يف خصوص هذه األمة قوله تعاىل:   ٌد إاِلَّ َرس  َمَّ َوَما حم 

اْنقَ  تَِل  ق  َأْو  َماَت  َأَفإِْن  ل   س  االرُّ  َّ َيرض  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعىَل  َينَْقلِْب  َوَمْن  ْم  َأْعَقابِك  َعىَل  َشْيًئا   هلل َلْبت ْم 

اكِِرينَ  هلل َوَسَيْجِزي ا  [ 144]آل عمران:   ﴾الشَّ

يرد عيل يوم  : )   وقد ورد احلديث بتفسري ذلك، والتحذير منه، فقد قال رسول اهلل  

حلوض، فأقول: يا رب أصحايب، فيقول: إنه ال  عن ا  (1)فيحلؤون  ،القيامة رهط من أصحايب

 ( 2)(علم لك بام أحدثوا بعدك، إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى

بينا أنا قائم عىل احلوض، إذ زمرة،  )قال:    أن رسول اهلل  ويف رواية يف صحيح البخاري  

 النار واهلل،  حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم، فقلت: إىل أين؟ فقال: إىل

فقلت: ما شأهنم؟ فقال: إهنم قد ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة أخرى، حتى إذا  

عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم: هلم، قلت: إىل أين؟ قال: إىل النار واهلل، قلت  

  (3) (ل النعمما شأهنم؟ قال: إهنم قد ارتدوا عىل أدبارهم، فال أراه خيلص منهم إال مثل مه 

وهذا احلديث وغريه من األحاديث يبني قيمة الثبات يف الدين، وأن العربة يف االستمرار  

، وليس االرتداد عنه، أو تركه ألي غاية من الغايات، وقد عىل املنهج الذي أمر به رسول اهلل  

الشيخان   اتفق عليه  الذي  اهلل    البخاري ومسلمورد يف احلديث  أن رسول  قال:    وغريمها 

 
)فيحلؤون( أي: يدفعون عن املاء، ويطردون عن وروده، ومن رواه »فيجلون« باجليم، فهو من اجلالء: النفي عن الوطن،   (1) 

 وهو راجع إىل الطرد. 

 (247ومسلم رقم )، 413/  11رواه البخاري  (2) 

 (8/150ري )رواه البخا (3) 
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اجلنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع،    أهلغريه، إن أحدكم ليعمل بعمل  إله    والذي ال )

النار حتى    أهلالنار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل    أهلفيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل  

  (1) (اجلنة فيدخلها  أهلما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

 ـ انتقاء األصحاب الرساليني:    3

كل جهده لتحقيقها من خالل لقاءاته    اإلمام احلسني وهي من أهم األهداف التي سعى  

العامة واخلاصة، حتى يوفر لكربالء ـ والتي يعلم أن مأساهتا حارضة ال حمالة كام أخرب بذلك 

منها ملحمة فريدة    ـ الكثري من مشاهد الصدق والثبات واإلخالص التي حتول   رسول اهلل  

   يف التاريخ. 

فكان شأنه يف ذلك مثل شأن املخرج السينامئي الذي يريد أن يمثل فيلام ناجحا ومؤثرا؛  

 فلذلك حياول أن يضع فيه أكرب قدر من املشاهد التي تستطيع أن تؤثر يف اجلمهور. 

علم أيضا  يعلم متاما املصري الذي سيصري إليه، ولكنه كان ي  اإلمام احلسنيوهكذا كان  

أن ذلك املصري لن يذهب هدرا، بل سيأِت اليوم الذي ينترص فيه الدم عىل السيف، وينترص فيه  

أن  بعد  لتنرصه من جديد،  الزيف، وتصبح كل مشاهد كربالء أشعة هداية لألمة  احلق عىل 

 خذله أهل عرصه. 

عىل    سنياإلمام احلبناء عىل هذا سنذكر هنا نامذج عن بعض الصادقني الذين انتقاهم  

 عينه لصحبته أو لتبليغ رسائله، والذين أدوا أدوارهم البطولية أحسن أداء. 

 النموذج األول ـ مسلم بن عقيل:  

التي   الشديدة  باألخطار  علمه  مع  أرسله،  من  يف  الفاين  املغامر  للسفري  نموذج  وهو 

املتخاذلون،  تنتظره، ولكنه مع ذلك مل يبال، ومل حيسب حسابات الربح واخلسارة التي حسبها  

إمام منصب من اهلل تعاىل، وأنه ال يفعل شيئا من    اإلمام احلسنيلسبب بسيط، وهو علمه أن  

 
 ( 45و  8/44( ويف ) 8/44( ومسلم )8/152( ويف )4/161( ويف )4/135رواه البخاري ) (1) 
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 هد به إليه. عنده، وأن كل ما يفعله عهد ع  

وهلذا راح إىل الكوفة، واستعمل كل الوسائل ليطبق التعليامت التي وكلت إليه بكل دقة  

شهداء تلك امللحمة؛ فنال حظه من الرشف العظيم الذي ال يدانيه    إىل أن رشف بأن يكون أول

 يف بعض نبوءاته، فقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل   رشف، والذي أشار إليه رسول اهلل 

)إي واهلل! إين ألحبه  عندما سأله عن رس حبه لعقيل بن أيب طالب، فقال:    اإلمام عيل أنه أجاب  

أ  له، وحبًا حلبِّ  فتدمع عليه عيون  حبني، حبًا  ملقتول يف حمبة ولدك،  له، وإن ولده  يب طالب 

قال: )إىل اهلل أشكو ما تلقى عرتِت من ، و ثم بكى  ،  املؤمنني، وتصيل عليه املالئكة املقربون( 

 (1) (بعدي

التي   النبل  صفات  وكل  والثبات  والصدق  بالشجاعة  املؤرخني  مجيع  له  شهد  وقد 

وخرج ولد  )شجاعته:  واصفا  الدينوري  ، فقد قال عنه  مام احلسني  اجتمعت يف أصحاب اإل

عقيل مع احلسني بن عيّل بن أيب طالب، فقتل منهم تسعة نفر. وكان مسلم بن عقيل أشجعهم.  

  (2) (وكان عىل مقّدمة احلسني فقتله عبيد اهلل بن زياد صرباً 

عقيل فخرج بمن بايعه إىل حرب  ملا ق تل هاين بن عروة بلغ خربه مسلم بن وذكروا أنه ) 

عبيد اهلل بن زياد، فتحصن منه بقرص دار اإلمارة، واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم، وجعل  

أصحاب عبيد اهلل الذين معه يف القرص يترشفون منه وحيذرون أصحاب مسلم، ولكي يفّرقوا  

  (3)(الليل أنصاره من حوله أخذوا يتوعدوهنم بأجناد الشام، فلم يزالوا كذلك حتى جاء 

جعل أصحاب مسلم يتفرقون عنه، ويقول بعضهم لبعض: ما نصنع بتعجيل  وحينها ) 

الفتنة أن نقعد يف منازلنا وندع هؤالء القوم حتى يصلح اهلل ذات بينهم، فلم يبق معه سوى 

 
 .114األمايل: الصدوق، ص (1) 

رصية العامة للكتاب، ط  مرص، النارش: اهليئة امل  -املعارف، الدينوري، عبد اهلل بن مسلم، حتقيق: ثروت عكاشة، القاهرة    (2) 

 . 204، ص م 1992، 2
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وملّا رأى مسلم ذلك  العرشة عنه،  فتفرق  املغرب  املسجد ليصيل  أنفس، فدخل مسلم  عرشة 

وحيدًا يف ماًء    خرج  منها  فطلب  هلا طوعة،  يقال  امرأة  باب  عىل  وقف  حتى  الكوفة  دروب 

فسقته، ثّم استجارها فأجارته، فعلم به ولدها فوشى اخلرب بطريقة إىل ابن زياد، فأحرض حممد 

 ( 1)  (بن األشعت وضم إليه مجاعة وأنفذه الحضار مسلم

س درعه وركب فرسه  وعندما وصلوا اىل دار طوعة، وسمع مسلم وقع حوافر اخليل لب

وجعل حيارب أصحاب عبيد اهلل حتى قتل منهم مجاعة، فناداه حممد بن األشعث وقال: يا مسلم  

 لك األمان. فقال مسلم: وأي أمان للغدرة الفجرة؟! ثّم أقبل يقاتلهم ويرجتز: 

ــمت ال أقتل إال حراً   أقسـ

 

 وإن رأيت املوت شيئًا ن كرا 

أغــّرا  أو  أخــَدع  أن   أكــره 

 

ــخنًا مّرا أو أخ   لط البارد سـ

 كّل امرئ يومًا يالقى رّشا 

 

أخــاف رّضا    أرضـبـكم وال 

باجلراح   أثخن  وقد  عليه  فأ خذ    ،وتكاثروا  األرض  إىل  فخر  خلفه  من  رجل  فطعنه 

 .(2)أسرياً 

وقد شاء اهلل أن يكون أرسه مثل جهاده رمزا للبطولة والشجاعة والصدق والثبات، فقد  

أنه   عىل  روي  أدخل  زياد  ملا  األمريابن  عىل  سّلم  احلرس:  له  فقال  عليه،  يسلم  له:  ،  مل  فقال 

،  فقال ابن زياد: ال عليك، سلمت أم مل تسلم فإنك مقتول ،  سكت، وحيك، واهلل ما هو يل بأمريا

إن قتلتني فلقد قتل َمن هو رّش منك َمن هو خري منّى، وبعد فإنك ال تدع سوء  )مسلم:    فقال له 

 ( القتلة وقبح املثلة وخبث الرسيرة ولؤم الغلبة ال أحد أوىل هبا منك

الشجاعة   مثاال عىل  يزال  زياد، ال  ابن  ليجري حوارا مع  الفرصة  تلك  ابتهل  وهكذا 

 
 ..34ص  املرجع السابق، (1) 

 .35: ص املرجع السابق (2) 
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لنرى فيه الفرق بني الصادقني من  ـ    (1)كره املؤرخونكام ذـ  والرسالية والصدق، وسننقله هنا  

احلسني أصحاب   املتخاذل  اإلمام  املثبطني  وأولئك  معه،  والذين والثابتني  للدنيا،  الراكنني  ني 

 دعتهم أهواؤهم إىل التخلف عنه. 

له:   قال  زياد  ابن  أن  روي  عصا  فقد  وشققت  إمامك  عىل  خرجت  شاق  يا  عاق  يا 

 . املسلمني وأحلقت الفتنة

فقال مسلم: كذبت يا بن زياد! إّنام شّق عصا املسلمني معاوية وابنه يزيد، وأّما الفتنة  

اهلل   يرزقني  أن  أرجو  وأنا  ثقيف،  من  عالج  بنى  عبد  عبيد  بن  زياد  وأبوك  أنت  أحلقها  فإّنام 

 . الشهادة عىل يدي رّش بريته 

 .ه هلوجعله أل ،فقال ابن زياد: منتك نفسك أمرًا حال اهلل دونه

   فقال مسلم: ومن يا ابن مرجانة؟

 . ه يزيد بن معاوية أهل :فقال

 . فقال مسلم: احلمد هلل رضينا باهلل حكاًم بيننا وبينكم

 . فقال ابن زياد: أتظن أّن لك يف األمر شيئاً 

 . ولكنه اليقني  ،فقال مسلم: واهلل ما هو الظن 

لتئم فشّتت أمرهم بينهم  فقال ابن زياد: أخربين يا مسلم بامذا أتيت هذا البلد وأمرهم م 

 ؟وفرقت كلمتهم

فقال مسلم: ما هلذا أتيت، ولكنكم أظهرتم املنكر ودفنتم املعروف وتآمرتم عىل الناس  

بغري رىض منهم، ومحلتموهم عىل غري ما أمركم اهلل به، وعملتم فيهم بأعامل كرسى وقيرص،  

الكتاب والسنة، وكنا  املنكر، وندعوهم إىل حكم  باملعروف، وننهى عن  لنأمر فيهم  فأتيناهم 

 ذلك.  أهل

 
 .. 36 - 34اللهوف يف قتىل الطفوف، ابن طاووس، ص  (1) 
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 ل زياد يشتمه ويشتم عليًا واحلسن واحلسني . فجع

 فقال مسلم: أنت وأبوك أحّق بالشتيمة، فاقض ما أنت قاض يا عدو اهلل. 

فأمر ابن زياد بكري بن محران أن يصعد به إىل أعىل القرص فيقتله، فصعد به وهو يسبح  

 ، فرضب عنقه. اهلل تعاىل ويستغفره ويصىّل عىل النبي 

تأمله يف معرفة الرسالة احلسينية، ومدى وعي أصحابه هبا، وكان   وهذا احلوار كاف ملن

، أو من الذين ال يزالون يكيلون اللوم  مام احلسني  يف إمكان املتخاذلني من الذين عارصوا اإل

له، أن يطالعوا أمثال هذه النصوص ليعرفوا يف أي صف يقفون، ذلك أن مقوالهتم هي نفس  

حركة انشقاق عىل   اإلمام احلسني مة، والذين اعتربوا حركة  مقوالت ابن زياد ويزيد وكل الظل

 األمة، وليست حركة تصحيحية ملسارها.

، فقد استشهد يف  وقد شاء اهلل أن خيتم ملسلم بن عقيل بالشهادة، كام أخرب رسول اهلل  

عىل اخلشب بالكوفة وهو أول رأس    هرأسابن زياد  نصب  ، والتاسع من ذي احلجة يوم عرفة

 .(1)  إلسالمنصب يف ا

،    وقد شاء اهلل كذلك أن يبقى قربه منارة للعاشقني واملحبني واملوالني آلل بيت النبوة

يزورونه ويذكرونه ويتربكون به كل حني، يف نفس الوقت الذي يلعنون فيه الظلمة، ويتربؤون 

 منهم. 

قربه   عند  يرددوهنا  زواره  يزال  ال  التي  املتوارثة  الزيارات  )ومن  اهلل  الرشيف:  سالم 

والصديقني،   الشهداء  ومجيع  الصاحلني،  وعباده  املرسلني،  وأنبيائه  املقربني،  مالئكته  وسالم 

شهد لك بالتسليم ولتصديق أ  ،والزاكيات الطيبات فيام تغتدي وتروح عليك يا مسلم بن عقيل

النبي املرسل     ، الويص املبلغو  ،والدليل العامل   ،والسبط املنتجب   والوفاء والنصيحة خللف 

  مري املؤمنني، وعن فاطمة، واحلسن، واحلسني أ فجزاك اهلل عن رسوله وعن    ،واملظلوم املهتضم 

 
 .614، ص 1، أعيان الشيعة، األميني، ج 66، ص 2ج  ،اإلرشاد، املفيد (1) 
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فلعن اهلل من خذلك وغشك،    ،عنت فنعم عقبى الدار أفضل اجلزاء، بام صربت واحتسبت وأ

لبي  ليكم وقإ ن اهلل منجز لكم ما وعدكم، جئتك يا عبد اهلل وافدا  أو   ، نك قتلت مظلوما أاشهد  

فمعكم    ، نا لكم تابع، ونرصِت لكم معدة حتى حيكم اهلل بأمره وهو خري احلاكمنيأو  ، مسلم لكم

ين بكم وبآبائكم من املؤمنني وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين، قتل  إ   ،معكم ال مع عدوكم 

  (1)(يدي وااللسنمة قتلتكم باألأاهلل 

املؤمنون عن مدى اعرتافهم بفضل مسلم بن عقيل، وهي  إىل آخر الزيارة التي يعرب فيها  

ويستفيد،   منها،  لينهل  مسلم،  قدمها  التي  العظيمة  التضحية  تلك  املؤمنون  فيها  يتذكر  زيارة 

 ويوطن نفسه عىل أن يقف نفس املواقف. 

   : لعباس أبو الفضل ا النموذج الثاين ـ  

،  خيه يف أحلك الظروف أل املوايس  البطل  ألخ  هو نموذج ل، وامللّقب بقمر بني هاشم 

صاحب املنزلة التي يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامة،  وهو الذي شهد له املؤرخون أنه )

العبد الصالح املطيع هلل ولرسوله وألمري املؤمنني واحلسن ولب اإليامن،  وصنافذ البصرية،  و

 (2) ( واحلسني 

كرس احلصار  وكان له الفضل يف  يف واقعة كربالء صاحب لواء أخيه احلسني،  وقد كان  

ِرم املخّيم من رشب هنر الفرات، فتمّكن من جلب   يومي السابع والعارش من حمرم بعد أن ح 

املاء ملعسكر احلسني يف املحاولة األوىل فلّقب بالسّقاء، واستشهد يف طريق عودته من املحاولة  

   وهو يأبى أن يرشب دون احلسني وخمّيمه، فقطعت يداه. ،الثانية

أنه ملا جاء شمر بن ذي اجلوشن بكتاب األمان عرص التاسع  ومن مواقفه الشجاعة فيها 

وإخوته؟ العباس  أين  أختنا؟  بنو  )أين  ونادى:  املحرم  احلسني:    (،من  فقال  عنه،  فأعرضوا 

 
 (66)ص:   ،بريوت –دار املرتىض  ،حممد بن جعفر املشهدي، فضل الكوفة ومساجدها  (1) 

 .285. القمي، نفس املهموم، ص 429األمني، أعيان الشيعة، ص  (2) 
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قال: )يا بني أختي، أنتم آمنون، ال  ،  قالوا: )ما شأنك؟ وما تريد؟(،  )أجيبوه ولو كان فاسقا(

له العباس: )تبت يداك ،  سكم مع احلسني، وألزموا طاعة أمري املؤمنني يزيد(تقتلوا أنف فقال 

  ، فاطمة  بن  أخانا وسيدنا احلسني  أتامرنا أن نرتك  اهلل!  يا عدو  أمانك  به من  ما جئت  ولعن 

  (1) (؟!ال أمان له وندخل يف طاعة اللعناء وأوالد اللعناء؟! أتؤمننا وابن رسول اهلل 

ومن معه، ونفذ    حورص اإلمام احلسني وعندما  اليوم السابع من املحرم  وقبل ذلك، ويف  

احلسني اإلمام  وكل  املاء،  من  عندهم  العباس  ما  للحرائر    بالسقاية؛  أخاه  يستقي  أن  فأمره 

والصبية، وضم إليه ثالثني فارسا وعرشين راجال، وبعث معهم عرشين قربة، وتقدم أمامهم  

مبالني، ثم صاح نافع بأصحابه: إمألوا قربكم، وشد عليهم  نافع بن هالل اجلميل، فمضوا غري  

وا باملاء وليس يف  ءأصحاب ابن احلجاج، فكان بعض القوم يمأل القرب وبعض يقاتل، فجا 

 .  (2)العباسالقوم املناوئني من حتدثه نفسه بالدنو منهم، فرقا من 

، بعد أن أبىل بالء حسنا،  يوم العارش من املحرموقد رشف اهلل تعاىل العباس بالشهادة يف  

أنه   إىل  كيفية ذلك، فذهب بعضهم  املؤرخون يف ذكر  امليدان، فحمل عىل واختلف  إىل  )برز 

األعداء مرجتزا، وبعد أن قتل وأصاب عددا منهم سقط شهيدا، فجاءه احلسني ، ووقف عليه،  

  (3)  ن انكرس ظهري، وقلت حيلتي(وهو يقول: اآل

  ركب املسناة يريد الفرات والعباس  )ملا اشتد العطش باحلسني   وذهب آخرون إىل أنه 

 
لطباعة والنرش والتوزيع،  كتاب الفتوح، الكويف، أمحد بن أعثم، حتقيق: عيل شريي، بريوت ، لبنان، النارش: دار األضواء ل (1) 

.  433، ص1، جايّن، قم، منشورات الرشيف الريّض حمّمد مهدّي احلائرّي املازندرمعايل السبطني،  . احلائري،  94، ص5، جهـ  1411

، ش1367شارات جامعة املدّرسني،  وقعة الطّف، لوط بن حييى األزدّي، )أبو خمنف( حتقيق حمّمد هادي اليوسفّي، قم، انتأيب خمنف،  

 . 220-219ص 

مقاتل الطالبيّني، عيل بن احلسني،  . أبو الفرج األصفهاين، ، 430، ص 7أعيان الشيعة، ج ، 412، ص5الطربي، ج تاريخ (2) 

، 5. ابن أعثم، الفتوح، ج 78، ص م1965هـ/ 1385، 2للطباعة والنرش،طأبو الفرج األصفهاين، قم،إيران، مؤسسة دار الكتاب 

 .92ص 
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أخوه بني يديه فاعرتضه خيل ابن سعد... ثم اقتطعوا العباس عنه، وأحاطوا به من كل جانب  

 (1)   لقتله بكاء شديدا(  حتى قتلوه قدس اهلل روحه، فبكى احلسني

مىض يطلب املاء، فحملوا عليه ومحل عليهم حتى ضعف بدنه،  وذهب آخرون إىل أنه  

محل وهو  ، و فكمن له حكيم بن طفيل الطائي السنبيس، فرضبه عىل يمينه، فأخذ السيف بشامله 

 يرجتز: 

 يا نفس ال ختيش من الكفار

 

 وأبرشـــي برمحــة اجلبــار  

ــار  املـخت ــد  الســـي الـنـبي   مع 

 

 قد قطعوا ببغيهم يساري 

 فأصلهم يا رب حر النار   

   .(2)فرضبه لعني بعمود من حديد فقتله

يف بعض أّيام  ي أنه  ا رومنها مو ،  يف حياة أبيه  قد كانت له مواقف سابقة يف الشجاعة و

املؤمنني أمري  جيش  من  خرج  عليه    صّفني  وتظهر  اهليبة،  تعلوه  نقاب،  وجهه  عىل  شاب 

الشجاعة، يقّدر عمره بالسبع عرش سنة، يطلب املبارزة، فهابه الناس، وندب معاوية إليه ابن 

الشام يعّدونني بألف فارس، ولكن أرسل إليه أحد أوالدي، وكانوا    أهلالشعثاء، فقال: إّن  

ّلام خرج أحد منهم قتله حّتى أتى علي هم، فساء ذلك ابن الشعثاء وأغضبه، وملّا برز  سبعة، وك 

من هذه   إليه أحلقه هبم، فهابه اجلمع ومل جيرأ أحد عىل مبارزته، وتعّجب أصحاب أمري املؤمنني

البسالة التي التعدو اهلاشميني، ومل يعرفوه ملكان نقابه، وملا رجع إىل مقّره دعا أبوه أمري املؤمنني  

 .(3)قمر بني هاشم ولده العّباس ، وأزال النقاب عنه، فإذا هو  

رحم  : )  اإلمام السجاد  له، وثنائهم عليه، فقد قال عنه  ئمة ولذلك كله رشف بذكر األ 

 
 .. 257. احليل، مثري األحزان، ص 118- 117السيد بن طاوس، اللهوف، ص  (1) 

 .. 108، ص 4ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج ( 2) 
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 .  153، صركز األبحاث العقائدية، د م، د تالسالم، إعداد مأهل البيت عليهم 
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ا  هللا فأبدله  يداه،  ق طعت  حّتى  بنفسه  أخاه  وفدى  وأبىل،  آثر  فلقد  عيل،  بن  العّباس    هلل عّمي 

ر بن أيب طالب، إّن للعّباس عند عّزوجّل جناحني يطري هبام مع املالئكة يف اجلنّة، كام جعل جلعف 

  (1) ( تبارك وتعاىل منزلة يغبطه عليها مجيع الشهداء يوم القيامة هللا

العّباس بن عيل : )الصادق  اإلمام    وقال عنه  البصرية، صلب اإليامن،    كان عّمي  نافذ 

ضيت  جاهد مع أخيه احلسني ، وأبىل بالًء حسنًا، ومىض شهيدًا.... أشهد، وأ شهد اهلل أّنك م 

عىل ما مىض به البدريون واملجاهدون يف سبيل اهلل، املناصحون له يف جهاد أعدائه، املبالغون يف  

 (2) (نرصة أوليائه، الذاّبون عن أحّبائه

فجزاك اهلل عن رسوله، وعن أمري املؤمنني، وعن  وقد قال عنه يف الزيارة املنسوبة إليه: )

احلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم أفضل اجلزاء بام صربت، واحتسبت، وأعنت فنعم عقبى  

 ( 3)  (الدار 

السالم عىل أيب  ومثل ذلك ورد ذكره يف زيارة الناحية املقدسة، والتي يقول فيها الزائر: )

املو املؤمنني،  أمري  ابن  العّباس  له،  الفضل  الفادي  أمسه،  من  لغده  اآلخذ  بنفسه،  أخاه  ايس 

 (4) (الواقي، الساعي إليه بامئه، املقطوعة يداه

 : عيل األكربالنموذج الثالث ـ  

وهو نموذج لألب الذي يقدم ابنه العزيز عليه شهيدا يف سبيل اهلل، ليعيد بذلك إحياء  

 بابنه امتثاال لألمر اإلهلي.  تضحية إبراهيم

باسم أبيه املظلوم الذي راح بنو    اإلمام احلسني هو أحد ثالثة أبناء سامهم  وعيل األكرب  

 
 ..68، ص 1ج ، الصدوق، اخلصال (1) 

 .430. األمني، أعيان الشيعة، ص 280ابن عنبه، عمدة الطالب، ص  (2) 

 .. 786ابن قولويه القمي، كامل الزيارات، ص  ( 3) 

 . 311، ص 2، ج هـ1369دار النرش والتأليف، طبعة بطل العلقمّي، عبد الواحد املظّفر، النجف األرشف، م (4) 
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بجّده  كان أشبه الناس    وقد،  (1)أمية جيرمون التسمية باسمه، ويستعملون كل الوسائل لتشوهيه  

لقًا ومنطقاً   املصطفى   بيض  أعريض املنكبني،    ،معتدل القامة ، فقد وصفوه بأنه كان )َخلقًا وخ 

ذا مشى كأنه ينحدر من األرض، يلتفت  إكث احلاجبني،    ،سود العيننيأاللون مرشوب بحمرة،  

  (2) (بتامم بدنه، نظره إىل األرض أكثر من نظره إىل السامء، وتفوح منه رائحة املسك والعنرب

ّم اشهْد عىل  لله ا)األكرب للقتال يوم عاشوراء:  عيل  خرج  عندما    اإلمام احلسني وهلذا قال  

ل قًا وَمنْطِقًا برسولك  الٌم أشبه  النّاِس َخْلَقًا وخ    (3)(هؤالء القوم فقد برَز إليهم غ 

عند قرص بني مقاتل، أمر    اإلمام احلسنيملا كان يف آخر الليلة التي بات هبا  وقد روي أنه  

باالستسقاء من املاء، ثم أمر بالرحيل، فلام ارحتلوا من قرص بني مقاتل وساروا ساعة، خفق 

  (، رب العاملني  هلل واحلمد    ون، إنا هلل وإنا إليه راجع)برأسه خفقة، ثم انتبه وهو يقول:    احلسني 

إنا هلل وإنا إليه راجعون )له، فقال:  عىل فرس    قال ذلك مّرتني أو ثالثًا. فأقبل إليه عيل بن احلسني 

يا بني إين  ) قال:    (واسرتجعت؟  هللواحلمد هلل رب العاملني، يا أبت جعلت فداك مم محدت ا

الق فقال:  فرس،  عىل  فارس  يل  فعّن  برأيس خفقة،  إليهم،    ومخفقت  واملنايا ترسي  يسريون 

إلينا  أهّنا أنفسنا نعيت  ا  قال(،  فعلمت  سوًء ألسنا عىل احلق؟ قال: بىل   هلل له : يا أبت ال أراك 

من ولد  هللواّلذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبت إذًا ال نباىل أن نموت حمقني، فقال له: جزاك ا

  (4) (خري ما جزى ولدًا عن والده

وقد كانت كلامته أثناء القتال تدل عىل ذلك الوعي الرسايل الكبري الذي كان حيمله كل  

، وهي رسائل لألجيال لتنهل منها، وتسري عىل هدهيا، فقد روي أنه  سني  مام احلمن كان مع اإل

 
 ..206، ص 1احلائري، معايل السبطني، ج  (1) 

 .446، ص 5األمم وامللوك، ج  تاريخ.؛ الطربي، 211، ص 5بن سعد، الطبقات الكربى، ج  (2) 

 ..34، ص 2، ج  مقتل احلسني، اخلوارزمي.؛ 139ابن طاووس، اللهوف، ص  (3) 

 ..309، ص 3األمم وامللوك، ج  تاريخ.؛ 276وقعة الطف، أبو خمنف، ص  (4) 
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 :   (1)قال مرجتزا

ا   عيل بن احلســـني بن عيل   أـن

 

 نحن ورّب البيــت أوىل بــالنبي 

 ال حيكم فينا ابن الدعي   تاهلل 

 

 أرضب بالسيف أحامي عن أيب 

 غالم هاشمي قريش  رضب  

ـ عىل حسب ما تدل الروايات ـ متأثرا كثريا ملا سيحصل البنه    اإلمام احلسني وقد كان  

بن سعد قطع اهلل رمحك ا  يا ، وقد روي أنه كان يصيح يف األعداء قائال: )الشبيه برسول اهلل  

 (2)(، وسلط عليك من يذبحك عىل فراشك كام قطعت رمحي ومل حتفظني يف رسول اهلل 

( يقول:  برسولك حمّمٍد    ، اللهم اشهد عىل هؤالءوكان  النّاس  إليهم أشبه  برز   فقد 

ؤيِة َنبيك َنظرنا اِليه ، ومنطقاً   لقاً َخلقًا وخ    (3) ( وكنّا إذا اشتقنا إيل ر 

يقول  ولله):  ثم  متزيقًا،  ومزقهم  تفريقًا،  وفرقهم  األرض،  بركات  امنعهم  جعلهم  ام 

  (4) (لينرصونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا طرائق قددًا، وال ترض الوالة عنهم أبدًا، فإهّنم دعونا 

اْصَطَفى آَدَم َون وًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن    هلل إِنَّ ا﴿ثم يرفع صوته، ويتلو قوله تعاىل:  

َها ِمْن َبْعٍض َوا33َعىَل اْلَعاملَنَِي ) ًة َبْعض  يَّ رِّ  ( 5[)34، 33]آل عمران:    ﴾ َسِميٌع َعلِيٌم  هلل ( ذ 

وقد روي يف املقاتل الكثري من مشاهد بطولته وشجاعته التي ال تزال مدرسة لتالميذ  

كربالء ينهلون منها قيم الشجاعة والصدق والثبات، وقد روي أنه بعد أن قتل عددا كبريا من 

، فهل إىل رشبة يا أبت العطش قد قتلني وثقل احلديد قد أجهدين)رجع إىل أبيه وقال:  األعداء،  

 من سبيل؟
ٍ
فيسقيك   قاتل قلياًل فام أرسع ما تلقى جّدك حممدًا  ):  مام احلسني  اإلفقال له    (، ماء

 
 ..106، ص 2.؛ اإلرشاد، ج 321مقتل احلسني، املقرم، ص  (1) 

 ..35، ص 2مقتل احلسني، اخلوارزمي، ج  (2) 

 ..68ص  ،، مثري األحزان، ابن نام احليل139اللهوف، ابن طاووس، ص  (3) 

 .. 139.؛ ابن طاووس، اللهوف، ص 35ص ،2، ج مقتل احلسني، اخلوارزمي (4) 

 ..35، ص 2، ج مقتل احلسني، اخلوارزمي (5) 
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  (1) (بكأسه األوىف رشبة ال تظمأ بعدها 

( أباه:  يقول خماطبا  يستشهد راح  أن  احتضاره، وقبل  أنه يف  أبتاه  هذا َجّدي  وروي  يا 

بًة ال أظمأ بعدها أبدًا وهو يقول  الَعَجل الَعَجل فإّن قد َسقاين بكأسه األو  رسول اهلل   ىف رِشْ

 .(2) ، ثم فاضت روحه الطاهرة(لك كأسًا مذخورة 

َقَتل اهلل  َقْومًا  )وهو يقول:    ، ووضع خّده عىل خّده ،وقف عليه  اإلمام احلسنيوروي أن 

الّرسول  ْرَمِة  ح  انتهاك  وعىل  الّرمحن  عىل  م  أْجرأه  ما  قال:  (  قتلوك  ثّم  َبْعَدك )،  الّدنيا  عىل 

 ، (3)(الَعَفا 

، وإىل ذلك  (4)  ورمى به نحو السامء فلم يسقط منه قطرة ،  أخذ بكفه من دمهوروي أنه  

بأيب أنت وأّمي، دمك املرتقى به  ، والتي يقول فيها: )الصادق  اإلمام  اإلشارة بام ورد يف زيارة  

 يدي أبيك حيتسبك، ويبكي عليك حمرتقًا عليك ، بأيب أنت وأّمي من مقّدم بنيهللإىل حبيب ا

  (5) (قلبه، يرفع دمك إىل عنان السامء ال يرجع منه قطرة

 : حبيب بن مظاهر النموذج الرابع ـ  

وكان    ، مام احلسني  من أشهر أصحاب اإلنموذج العابد املجاهد الصادق، وهو  هو  و

البالء حتى قتلوا معه،   الذين نرصوه يف كربالء وصربوا عىل  السبعني رجال  كان عابدًا ومن 

بعد  ليلة من  الكريم، وكان خيتمه يف كل  للقرآن  تعاىل، حافظا  اهلل  تقيا ومراعيا حلدود  ورعا 

 
 ..35، ص 2، ج مقتل احلسني، اخلوارزمي (1) 

، ص  45، ج  بحار األنوار.؛ املجليس،  49.؛ ابن طاووس، اللهوف، ص  115مقاتل الطالبني، أبو الفرج األصفهاين، ص    (2) 

44 .. 

.؛ أبو خمنف،  247.؛ ابن نام احليل، مثري األحزان، ص106، ص  2.؛ املفيد، اإلرشاد، ج  4ابن طاووس، اللهوف، ص    (3) 

 .. 459؛ املفيد، اإلرشاد، ص .139.؛ ابن طاووس، اللهوف، ص 278وقعة الطف، ص 

 .272املقرم، مقتل احلسني)ع(، ص  (4) 

 ...416ابن قولويه، كامل الزيارات، ص  (5) 



261 

 

 .(1) صالة العشاء إىل طلوع الفجر

إليه   أرسل  قد  احلسني وكان  فيها:    اإلمام  يقول  بن  )إىل  رسالة  حبيب  الفقيه  الرجل 

  أنت أعرف بنا من غريك،و  ،مظاهر: أما بعد، يا حبيب! فأنت تعلم قرابتنا من رسول اهلل  

  (2)(يوم القيامة   غرية، فال تبخل علينا بنفسك، جيازيك جدي رسول اهلل و أنت ذو شيمة و

يأكالن، إذ    بني أيدهيام طعام و  جالسا مع زوجته،ـ حني وصلته الرسالة ـ  وكان حبيب  

 .  عىل نرصة ابن رسول اهللفاستشار زوجته، فحثته وصلته الرسالة، 

: إن هاهنا  لهقال  ،  ورأى قلة أنصاره وكثرة حماربيه  ، مام احلسني  اإل وصل إىل  وعندما  

حّيا من بني أسد فلو أذنت يل لرست إليهم ودعوهتم إىل نرصتك لعل اهلل أن هيدهيم وأن يدفع 

يا  ):  هلمفسار إليهم حتى وافاهم فجلس يف نادهيم ووعظهم وقال  ؛ احلسنيذن له أهبم عنك! ف

بني أسد قد جئتكم بخري ما أتى به رائد قومه، هذا احلسني بن عيل أمري املؤمنني وابن فاطمة  

اهلل   اعداؤه ،  بنت رسول  به  أطافت  وقد  املؤمنني،  من  نزل بني ظهرانيكم يف عصابة  وقد 

فعارضهم عمر بن  ،فخرجوا معه(،  فيه وحتفظوا حرمة رسول اهلل  تيتكم لتمنعوهأليقتلوه، ف

سعد ليال ومانعهم فلم يمتنعوا فقاتلهم، فلام علموا أن ال طاقة هلم هبم تراجعوا يف ظالم الليل  

وَن إِالَّ َأْن َيَشاَء  ﴿عاد حبيب إىل احلسني فأخربه بام كان، فقال :  و  وحتملوا عن منازهلم،  َوَما َتَشاء 

  (3)(وال حول وال قوة إال باهلل، [29]التكوير:    ﴾ هللا

زهري بن القني عىل امليمنة، وحبيب    اإلمام احلسني يف صباح العارش من املحرم جعل  و

  اإلمام احلسني وملا دعا  ،  بن مظاهر عىل امليرسة ووقف يف القلب وأعطى الراية ألخيه العباس

أهيا الناس اسمعوا قويل وال تعجلوا حتى  )براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: 

 
 ..۱۲۴الشيخ عباس القمي، نفس املهموم، ص  (1) 

 .. ۴۱۶، ۳۵۵، ۳۵۲، ص۵ابن جرير، الطربي، ج (2) 

 .. ۵۵۴، ص۴األمني، أعيان الشيعة، ج (3) 
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يل وألخي: هذان سيدا شباب    أعظكم بام هو حق لكم عيّل.. أو مل يبلغكم قول رسول اهلل  

فقال    (، هو يعبد اهلل عىل حرف إن كان يدري ما يقول)رد عليه الشمر قائال:  (، ف اجلنة؟!   أهل

وأنا أشهد أّنك صادق ما تدري   ،واهلل إيّن أراك تعبد اهلل عىل سبعني حرفا )ن مظاهر:  له حبيب ب

  (1) ( ما يقول قد طبع اهلل عىل قلبك

يم فطعنه فذهب ليقوم فرضبه  وقد روي أنه قاتل قتاال شديدا،   َ ثم محل عليه ب ديل بن رص 

بالسيف رأسه  أّم  نمري عىل  بن  عنق   ؛ احلصني  فعلقه يف  وأخذ  رأسه  فاجتز  بديل  ونزل  فوقع 

هلل  ) ويف رواية قال :  ،  (2)(عند اهلل أحتسب نفيس ومحاة أصحايب) :  مام احلسني  ، فقال اإلفرسه

َك يا حبيب، لقد كنَت فاضاًل ختتم القرآن يف ليلة واحدة  .(3)(َدرُّ

عىل بعد  دفنوه أسد ن بني ، ذلك أمام احلسني  وقد رشفه اهلل تعاىل بأن يدفن يف جوار اإل 

وقد  حيث قربه اآلن يف الرواق الرشقي من الروضة احلسينية،    ، عرشة أمتار من رأس احلسني

 .(4) يف النصف من شعبان وغريها  اإلمام احلسنييف زيارة الناحية املقدسة وزيارة ذكره ورد 

 : مسلم بن عوسجة النموذج اخلامس ـ  

رشفه  هو نموذج الشيخ الذي مل يمنعه كرب سنه وال مكانته من قومه من نرص إمامه، وقد  

كان عىل الرغم من كونه  بعد احلملة األوىل،    أول شهيد من أنصار احلسني   اهلل تعاىل بأن يكون 

، وكان فوق ذلك من يف الكوفةبل شخصية بارزة ، بارزة يف قومهشيخًا كبري السن، وشخصية 

 . (5)  ، ومن رواة حديثهاهلل  رسولصحابة 

شجاعًا وجريئًا شارك يف الكثري من حروب املسلمني، وشهد مع  وكان فوق ذلك كله  

 
 .. 98، ص 2املفيد، اإلرشاد، ج  (1) 

 ..۲۶۵أبو خمنف، وقعة الطف، ص (2) 

 .. 442، ص 2حممد مهدي احلائري، شجرة طوبى، ج   (3) 

 .. 229السيد بن طاوس، أقبال األعامل، ص  (4) 

 .93أنصار احلسني: (5) 
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كان يف الكوفة يأخذ البيعة من الناس للحسني بن عيل ، وقد جعله  ، وكّل غزواته  اإلمام عيل 

جمع املال  وكان ينهض ب  ،سدأمسلم بن عقيل حني ثار بالكوفة عىل رأس طائفة من مذحج و

 والسالح واألنصار.  

فعن  بالصدق والثبات عىل العهد،    اإلمام احلسنيوشهد له  وقد صدق مسلم فيام ذكره،  

ع مسلم بن عوسجة    عمروبن احلّجاج أن احلسني محل من نحو الفرات، فاضطربوا ساعة، فرص 

فقال: )رمحك اهلل  إليه احلسني وبه رمق  يا  األسدي، وانرصف عمرو ومسلم رصيع، فميش   

َتْبِدياًل مسلم بن عوسجة، ﴿ وا  ل  َينَْتظِر  َوَما َبدَّ ْم َمْن  ْم َمْن َقىَض َنْحَبه  َوِمنْه  ]األحزاب:    ﴾ َفِمنْه 

23 ]) (1 ) 

ومعه حبيب، فقال    إليه احلسني   م قد روي أنه بعد إصابته، ويف آخر حلظات حياته قدو

بخري.    هلل فقال له مسلم قوالً ضعيفًا: برّشك احبيب: عزَّ عيلَّ مرصعك يا مسلم، َأبرش باجلنّة!  

فقال حبيب: لوال أيّن أعلم  أيّن يف إثرك الحٌق بك من ساعتي هذه ألحببت  أن تويص إيلَّ بكّل  

فقال له: بىل، أوصيك   ؛ القرابةو  من الدين   أهل ما أمّهك حّتى أحفظك يف كّل ذلك بام أنت له  

أْن متوت دونه! فقال حبيب: أفعل ورّب الكعبة. ويف    أومأ بيديه إىل احلسني و   !هلل هبذا رمحك ا

 .(2)رواية ألنعمنك عينًا. ثم مات

استشهد   ملا  أنه  عوسجة  وروي  بن  مسلم  قتلنا  احلّجاج:  ابن  عمرو  أصحاب  تنادى 

ثكلتكم أّمهاتكم! إّنام تقتلون أنفسكم  )األسدّي، فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه:  

أنفسكمو   بأيديكم، واّلذي   تذّللون  أما  عوسجة!  بن  مسلم  مثل  يقتل  أن  تفرحون  لغريكم، 

أسلمت له لرّب موقف له قد رأيته يف املسلمني كريم! لقد رأيته يوم َسَلِق أذربيجان قتل سّتة  

 
؛ إعالم الوري، 237؛ اإلرشاد، ص    363-643ص    76األمم وامللوك، ج    تاريخ،    86-76، ص  4، جتاريخالكامل يف ال  (1) 

 .142ص 
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  (1)(من املرشكني قبل تتاّم خيول املسلمني، أفيقتل منكم مثله وتفرحون 

املقدسة ولذلك رشف بذكره يف   الناحية  الزائر ، والت زيارة  يقول فيها  السالم عىل  ):  ي 

قد أذن له يف االنرصاف: أنحن نخىل عنك؟! وبم  و   مسلم بن عوسجة األسدي القائل للحسني 

 ( نعتذر عند اهلل من أداء حقك

مسلم بن  ، والتي يلعن فيها الزائر قتلة  زيارة الشهداء يوم عاشوراء  وهكذا ورد ذكره يف

، وغريها من الزيارات التي حفظت ثباته وصدقه وجعلته نموذجا للموالني الثابتني  (2)عوسجة

 الصادقني.  

 : زهري بن القني النموذج السادس ـ  

  من كبار شيوخ قبيلة بجيلة يف الكوفة، وهو نموذج التائب الصادق يف توبته، وقد كان  

ذلك   قبل  اإلعثامنيا وكان  من  سلبي  موقف  وله  احلسني  ،  ولكن  مام  بالصدق ،  العربة 

 واإلخالص، ال باألسبقية. 

كره الذهاب  يستدعيه،    إليه رسوال  اإلمام احلسني وقد روى املؤرخون أنه عندما بعث  

ثم ال  إليه اليك احلسني بن فاطمة  أيبعث  يا سبحان اهلل  له زوجته دهلم بنت عمرو:  ، فقالت 

كره عىل  زهري  فذهب  ورجعت،  كالمه  فسمعت  أتيته  لو  ما رضك  عاد تأتيه،  أن  لبث  فام   ،

اإلمام احلسني  مستبرشا ضاحكا وقد أرشق وجهه، فأمر بفسطاطه فقلع، وضم فسطاطه بركب  

أنت طالق، فتقدمي مع أخيك حتى تصيل إىل منزلك، فإين  )قال هلا:  وقيل أنه  ثم ودع زوجته،  ،  

 ( 3) (قد وطنت نفيس عىل املوت مع احلسني 

ثم    (،من أحب منكم أن يتبعني، وإال فانه آخر العهد ) وقال ملن كان معه من أصحابه:  

 
 ..332، ص 4الطربي، ج  تاريخالطربي،  (1) 

 .. 77، ص  3ابن طاووس، إقبال األعامل، ج  (2) 
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سلامن )قال:   لنا  فقال  غنائم،  وأصبنا  علينا،  اهلل  ففتح  بلنجر،  غزونا  حديثا:  سأحدتكم  إين 

إذا أدركتم  )فقلنا: نعم، فقال لنا:    (،أفرحتم بام فتح اهلل عليكم، وأصبتم من الغنائم؟ : )الفاريس

، فأما أنا فإين أستودعكم  ( شباب آل حممد، فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه بام أصبتم من الغنائم

 .  (1) اهلل

بن رسول  ا  قد سمعنا ـ هداك اهلل ـ يا : ) مام احلسني وروي أنه قال بعد سامعه خطابا لإل

كنا فيها خملدين، إال أن فراقها يف نرصك ومواساتك،  اهلل مقالتك، واهلل لو كانت الدنيا باقية و

 .(2)  فدعا له احلسني ، وقال له خريا (؛ معك عىل اإلقامة فيها  آلثرنا النهوض 

فإين لك من الناصحني، أنشدك اهلل    ؛اتق اهلل يا عزرة)  :   ( 3)عزرة بن قيسوروي أنه قال ل

عزرة: يا زهري،  (، فقال له  فوس الزكية الضاللة عىل قتل الن  أهليا عزرة أن ال تكون ممن يعني  

أفلست تستدل  )   زهري: (، فقال  ا البيت إنام كنت عىل غري رأهيم؟هذ  أهل ما كنت عندنا من شيعة  

بموقفي هذا أين منهم، أما واهلل ما كتبت إليه كتابا قط، وال أرسلت إليه رسوال، وال وعدته  

ومكانه منه، وعرفت    نرصِت، ولكن الطريق مجع بيني وبينه، فلام رأيته ذكرت به رسول اهلل  

ا ضيعتم  ما يقدم عليه عدوه، فرأيت أن أنرصه، وأن أكون من حزبه، وأجعل نفيس دون نفسه مل

 
 . 453-452، ص1تنقيح املقال ج، 298، ص 4الطربي ج تاريخ. و168 -167، ص3أنساب األرشاف ج (1) 

 . 138، وامللهوف، ص 305، ص 4الطربي، املجلد  وتاريخ .171، ص3أنساب األرشاف ج (2) 

عزرة بن قيس بن غزية األمحيس البجيل الدهني الكويف، ورد باسم عروة بن قيس يف كتاب اإلرشاد للشيخ املفيد )اإلرشاد    (3) 

احلسني104و   95و   84و  38/  2 اإلمام  قاتل  الذي  بن سعد،  قادة جيش عمر  أحد  اهلجرة    (، وهو  قبل  ولد  كربالء،  النبوية يف 

الرشيفة، وقد بعثه أبو بكر إىل أرض العراق، ثم استعمله عمر بن اخلطاب واليًا عىل حلوان، وحاول فتح شهرزور فلم يقدر عليها، 

وطلبوا منه القدوم إىل الكوفة، وبعثه عمر بن سعد رسوالً إىل اإلمام احلسني، وهو يف نينوى    وكان أحد الذين كاتبوا اإلمام احلسني

فاستحيا أن يأتيه، ألنه كان ممن كاتبه، وقد جعله ابن سعد قائدًا عىل خيل أهل الكوفة التي سارت لقتال اإلمام   –كربالء    من أرض  –

وأصحابه، وقدموا هبا إىل عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة، انظر: خمترص     احلسني، وكان أحد االشخاص الذين محلوا رأس اإلمام احلسني

 ..38/ 3 تاريخ، والكامل يف ال325و 317/ 3الطربي  ريختا ، 33/ 17دمشق  تاريخ
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  (1)(من حق رسوله

عن   يناضل  استمر  احلسني وهكذا  أجاب    اإلمام  وقد  حياته،  آخر حلظات  اإلمام  إىل 

واهلل لوددت أين قتلت، ثم نرشت،  عندما طلب من أصحابه الفرار بأنفسهم بقوله: )  احلسني 

الء  ثم قتلت، حتى أقتل هكذا ألف مرة، وإن اهلل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤ 

   (2) (بيتك أهل الفتيان من 

عىل امليمنة، وحبيب بن  جعله    اإلمام احلسنيوقد وىف بعهده، وثبت عليه، وقد روي أن  

  اإلمام احلسني فرغ  ، وبعد أن  مظاهر عىل امليرسة ووقف يف القلب وأعطى الراية ألخيه العباس

  أهل يا  )ح فقال:  من وعظ معسكر ابن سعد، خرج زهري بن القني عىل فرس له شاك يف السال

الكوفة بدار )نذار( لكم من عذاب اهلل بدار )نذار( إن حقا عىل املسلم نصيحة املسلم، ونحن 

انقطعت   السيف  وقع  فإذا  السيف،  وبينكم  بيننا  يقع  مل  ما  واحد  دين  عىل  أخوة  اآلن  حتى 

ر ما نحن وأنتم  ؛ لينظ إن اهلل قد ابتالنا وإياكم بذرية حممد  ،  العصمة، وكنا نحن أمة وأنتم أمة

عاملون، إنا ندعوكم إىل نرصه وخذالن الطاغية عبيد اهلل بن زياد، فإنكم ال تدركون منهام إال  

السوء عمر سلطاهنام كله، إهنام يسمالن أعينكم، ويقطعان يديكم وأرجلكم، ويمثالن بكم،  

بن عدي وأصحا  أمثال حجر  وقراءكم  أماثلكم  ويقتالن  النخل،  به،  ويرفعانكم عىل جذوع 

يا عباد اهلل إن ولد فاطمة  )؛ فسبوه وأثنوا عىل ابن زياد، فقال هلم:  (وهاين بن عروة وأشباهه 

أحق بالود والنرص من ابن سمية، فإن كنتم مل تنرصوهم فأعيذكم باهلل أن تقتلوهم، فلعمري 

 ( إن يزيد يرىض من طاعتكم بدون قتل احلسني 

أبرمتنا بكثرة كالمك)رماه شمر بسهم، وقال:  حينها   نامتك،    (، اسكت، أسكت اهلل 

 
.    354  -  353ص  ،  1. مقتل احلسني اخلوارزمي ج    184ص  ،  3. أنساب األرشاف ج    178-  177ص  ،  5الفتوح ج    (1) 
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يا ابن البوال عىل عقبيه ما إياك أخاطب إنام أنت هبيمة، واهلل ما أظنك حتكم من )فقال زهري:  

األليم والعذاب  القيامة  يوم  باخلزي  وأبرش  آيتني،  اهلل  شمر:    (، كتاب  قاتلك )فقال  اهلل  إن 

 ( من اخللد معكم أفباملوت ختوفني! واهلل للموت معه أحب إيل )قال:  ف (، وصاحبك عن ساعة

عباد اهلل ال يغرنكم من دينكم هذا اجللف اجلايف، فواهلل ال تنال  )ثم رفع صوته وقال:  

بيته وقتوا من نرصهم وذب عن حريمهم. فأمره    أهلقوما أهرقوا دماء ذريته و    شفاعة حممد

 ( 1)(فرجع  احلسني 

أمر    ، حينها حانت صالة الظهر يوم عاشوراءإىل أن    مام احلسني لإل وهكذا ظل ينترص

زهري بن القني وسعيد بن عبد اهلل احلنفي أن يتقدما أمامه بنصف من ختلف معه،    اإلمام احلسني

شديدا إىل أن ملا فرغ من الصالة، تقدم زهري فجعل يقاتل قتاال  ، وثم صىل هبم صالة اخلوف

ولعن قاتلك   ،ال يبعدنك اهلل يا زهري، وهو يقول: )مام احلسني  استشهد، وحينها وقف عليه اإل

  (2) (لعن الذين مسخوا قردة وخنازير

الم عىل  الس)  :املقدسة؛ ففيها يقول الزائر  زيارة الناحيةوهو أحد الذين رشفوا بالذكر يف  

وقد أذن له يف االنرصاف: ال واهلل، ال يكون ذلك أبدا! أ   زهري بن القني البجيل القائل للحسني 

  (3) (ال أراين اهلل ذلك اليوم  ،أسريا يف يد األعداء وأنجو أنا  أترك ابن رسول اهلل 

   : سعيد بن عبد اهلل احلنفي النموذج السابع ـ  

قال ليلة عاشوراء  وهو صاحب الشعار العظيم الذي ال يزال احلسينيون يرددونه، فقد  

ال واهلل ال نخّليك ):  من أصحابه االنرصاف عنه، والفرار بأنفسهم  اإلمام احلسني جوابا لطلب  

وذّريته فيك، واهلل لو قتلت ثم أ بعث حّيًا، ثم    حتى يعلم اهلل إّنا قد حفظنا غيبة رسول اهلل  

 
املجلد  ت  (1)  الطربي،  ال324-323، صص  4اريخ  الكامل يف  - 244، ص2اليعقويب ج  تاريخ.  64-63، ص4ج  تاريخ. 
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وكيف أفعل ذلك وإّنام هي موتة وقتلة    ،ق، ويفعل يب ذلك سبعني مرة ما تركتك وحدكأحر

 (1)(واحدة ثم بعدها الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا

التي ال زالت شعارا يردده  والذي قال تلك الكلامت النرية،    سعيد بن عبد اهلل احلنفيو

الذين قدموا إىل احلسني  احلسينيون، كان   الرسل  الوجوه ، وكان  الكوفة   أهلبكتب  آخر  من 

مسلم بن عقيل، وهو الذي سار بكتاب مسلم إىل احلسني  ها، وكان له دوره يف نرصة  املعروفة في

يف ظهرية عاشوراء ملّا وقف احلسني  و  ،بمّكة، وسار برفقته إىل الكوفة، إىل أن حلَّ يوم الطّف 

خذ احلسني يمينا وشامال قام بني يديه، فام  للصالة، تقدم أمامه سعيد بن عبداهلل احلنفي، وكّلام أ

جد به ثالثة عرش سهام سوى ما به من رضب السيوف  زال يرمي به حتّى سقط إىل األرض، فو  

 .(2)وطعن الرماح

التي قاهلا بني يدي احلسني    الكلامت النريةزيارة الناحية املقدسة مع  وقد رشف بذكره يف  

لسالم عىل سعد بن عبداهلل احلنفي، القائل للحسني وقد ا، ففيها يقول الزائر: )عاشوراء ليلة  

واهلل لو   أذن له يف االنرصاف: ال واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا قد حفظنا غيبة رسول اهلل 

أعلم أين أقتل ثم أحيا، ثم أحرق ثم أذرى، ويفعل يب ذلك سبعني مرة ما فارقتك، حتى ألقى  

نام هي موتة أو قتلة واحدة، ثم هي بعدها الكرامة التي  محامي دونك، وكيف ال أفعل ذلك وإ

ال انقضاء هلا أبدا ؟! فقد لقيت محامك، وواسيت إمامك، ولقيت من اهلل الكرامة يف دار املقام،  

 (3)(حرشنا اهلل معكم يف املستشهدين، ورزقنا مرافقتكم يف أعىل عليني

 ـ تقديم كل أنواع التضحية:   4
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دون    اإلمام احلسني ال يمكن ألحد أن يفهم رس تلك التضحيات العظيمة التي قام هبا  

أن يعرف رس اإلمامة، وكوهنا امتدادا للنبوة، ووراثة هلا، وكون صاحبها ال يفعل شيئا من عنده،  

هد إليه بدقة، وبعيدا عن إدخال اجتهاده أو رأيه أوعقله، وهو ما رصح  وإنام هو يطبق كل ما ع 

 يف مواضع كثرية قبل عاشوراء، وعندها.  إلمام احلسنيابه 

البرشية   باحلسابات  األمور  ألنه حيسب  النقد،  إىل  يسارع  فهو  ذلك؛  يفهم  ال  من  أما 

العادية، والتي تستبعد اجلانب الغيبي، وتصور األمور بصورة سطحية تفتقد ألدنى درجات  

 العمق. 

ع زوجته وهاجر وابنه إسامعيل ،  م  وكمثال يقرب ذلك: التعامل مع ترصفات إبراهيم

التي أمر اهلل بتعظيمها، والذي ال يزال   التعبدية  والذي عىل أساسه قامت الكثري من الشعائر 

 أثره وذكره باقيا إىل اليوم. 

إبراهيم بأن  يؤمن  مل  أحدا  أن  يزن    فلو  كام  ترصفاته  يزن  وراح  تعاىل،  اهلل  من  رسول 

كام ال تتناسب أبدا مع ذلك التقديس والتعظيم  ترصفات أي برش عادي؛ فسيحكم عليه بأح

 الذي عرب عنه القرآن الكريم، بل قد يصفه باجلنون أو اإلمهال، أو أي صفة شاء من الصفات.

لكن عندما يؤمن بأن الذي فعل ذلك هو رسول اهلل وخليله ومصطفاه، وأنه مل يفعل  

لية، كام قال تعاىل خمربا عن نجاحه  ذلك من تلقاء نفسه، وإنام كان يطبق كل ما يؤمر به بدقة عا 

نَّ َقاَل إِينِّ َجاِعل َك لِلنَّاِس    ﴿يف كل الكلامت التي ابتيل هبا:   َّه  ه  بَِكلاَِمٍت َفَأمَت َوإِِذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم َربُّ

، فإنه يف ذلك احلني يسلم له، ويعلم أن اهلل تعاىل ال يأمر بالعبث، وأن  [124]البقرة:    ﴾إَِماًما 

 ل ما حصل رسائل إهلية لعباده.ك

اإل  مع  األمر  احلسني  وهكذا  وردت  مام  والذي  كربالء؛  يف  له  حصل  ما  كل  ومع   ،

هبا   ابتيل  كلامت  أهنا  عىل  يدل  ما  وهو  قبل حصوله،  عنه  باإلخبار  احلسني األحاديث    اإلمام 

 يف هذه األمة. أثرها املستقبيل  ليكون هلا أثرها املستقبيل البعيد، مثلام كان حلركة إبراهيم 
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هبذه الرؤية تصبح كل حركة من حركاته شعرية    اإلمام احلسني وعند النظر إىل ما فعله  

من الشعائر املقدسة، مثل تلك الشعائر التي نشأت عن حركة هاجر وهي تبحث عن املاء البنها 

ابنه يف  إسامعيل، أو مثل تلك احلركات التي قام هبا إبراهيم ، وهو يرجم الشيطان، أو هو يقدم  

 سبيل اهلل. 

واألدلة عىل هذه الرؤية كثرية جدا يف مصادر السنة والشيعة، فكلهم خيرب أن رسول اهلل  

    ،اجلنة مناقبه وكونه سيد شباب أهل  بل ذكر  ينهه عن ذلك،  بمكانه، ومل  بل  بقتله،  أخرب 

 وكونه منه، وهو ما يدل عىل أن تلك احلركة حركة نبوية. 

بالتضحية التي طلب    اإلمام احلسني من النصوص التي خيرب فيها    وقد ذكر العلامء الكثري

 منه أن يقدمها، ليحمي دين هذه األمة من أن يستبد به املستبدون أو حيرفه املحرفون، ومنها:  

، والتي يقول  خطبته التي خطبها حني عزم عىل مغادرة احلجاز والتوجه اىل العراقـ    1

كراشا جوفا،  أبني النواويس وكربال، فيمألن مني    عسالن الفالة)كأين بأوصايل تقطعها  فيها:  

رضانا  أو اهلل  رضا  بالقلم،  يوم خط  عن  بالئه،    أهلجربة سغبا، ال حميص  عىل  نصرب  البيت 

اهلل   رسول  عن  تشذ  لن  الصابرين،  أجور  حضرية   ويوفينا  يف  له  جمموعة  هي  بل  حلمته، 

من كان فينا باذال مهجته، موطنا عىل لقاء اهلل  القدس، تقرهبم عينه، وينجز هبم وعده، أال و

 (1)(ن شاء اهلل تعاىلإين راحل مصبحا  إف ، نفسه فلريحل معنا 

لن تشذ عن رسول  عىل علمه بدقة ملا سيحصل له، وقوله فيه: )رصيح الداللة  ا نص  فهذ

 ية. ( دليل عىل أن ما قام به من تضحية هو تنفيذ ألوامر إهلية، ووصايا نبوحلمته اهلل 

أخذ  2 عدم  احلسني.  مع  بنصيحة    اإلمام  بمكة  له  احلارث  بن  الرمحن  عبد  بن  عمر 

عمر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي:  ، فقد قال  واعرتافه بنصحه   ، اعتذاره إليه

 
/    2( كشف الغمة  148، مفتاح االفكار )ص  117/    1:  احلدائق الوردّية، حسام الدين املحىّل، صنعاء، جامع النهرين  (1) 

241 . 
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للمسري إىل العراق، أتيته فد خلت عليه فحمدت اهلل وأثنيت عليه ثم قلت: أما   احلسني  يأملا هت)

ن كنت ترى أنك تستنصحني، وإال  إريد ذكرها نصيحة، فأبعد، فاين أتيتك يابن عم حلاجة  

فقال احلسني : )قل فواهلل ما أظنك بسئ الرأي، وال هو للقبيح من    (،كففت عام اريد أن أقول 

إنه قد بلغني أنك تريد املسري إىل العراق واين مشفق عليك من مسريك،  قال:  ،  مر والفعل(األ

موال، وإنام الناس عبيد هلذا الدرهم والدينار،  مراؤه ومعهم بيوت األأإنك تأِت بلدا فيه عامله و

وال آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نرصه ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. فقال احلسني  

بن عم، فقد واهلل علمت أنك مشيت بنصح وتكلمت بعقل، ومهام يقض  ا  ا : )جزاك اهلل خريا ي

 ( 1)(خذت برأيك أو تركته، فأنت عندي أمحد مشري وأنصح ناصحأ من أمر يكن، 

ثم    ، فوعده النظر  ، جوابه ملحمد بن احلنفية حني أشار عليه بعدم اخلروج إىل العراق  . 3

يف الليلة التي أراد    سار حممد بن احلنفية إىل احلسني)قال:    الصادقاإلمام  ، فعن  ارحتل يف السحر

إن   اخي  يا  فقال:  مكة  عن  صبيحتها  يف  بأبيك   أهل اخلروج  غدرهم  عرفت  قد  من  الكوفة 

وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مىض، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من يف احلرم  

كون الذي يستباح به أوية يف احلرم، ففقال : يا اخي قد خفت ان يغتالني يزيد بن معا   وأمنعه.

فقال له ابن احلنفية: فإن خفت ذلك فرس اىل اليمن أو بعض نواحي الرب،    ، حرمة هذا البيت

يقدر عليك أحد به وال  الناس  امنع  ارحتل    ؛ فإنك  السحر  قلت(. وملا كان  فيام  )أنظر   : فقال 

ي ركبها فقال له: يا اخي أمل تعدين  احلسني ، فبلغ ذلك ابن احلنفية، فأتاه فأخذ زمام ناقته الت

 النظر فيام سألتك. قال : )بىل(. قال: فام حداك عىل اخلروج عاجال. فقال : )اتانى رسول اهلل  

فقال له ابن احلنفية: إنا   ،ن اهلل، قد شاء ان يراك قتيال(إبعد ما فارقتك، فقال: يا حسني اخرج ف

ء النساء معك وأنت خترج عىل مثل هذه احلال ؟ !  اهلل وإنا إليه راجعون، فام معنى محلك هؤال

 
 . 215: 1ومقتل احلسني عليه السالم للخوارزمي   71: 5، الفتوح 294: 3الطربي  تاريخ (1) 



272 

 

 . (1) ن اهلل قد شاء ان يرهين سبايا( وسلم عليه ومىض)إفقال له: )قد قال يل: 

يف احلديث املتفق عليه ال يتمثل به الشيطان، وخاصة    وهذا نص رصيح؛ فرسول اهلل  

يقرب ما حصل له بام حصل    ، وهذا ما مام احلسني إن كان الرائي له حبيبه وسبطه ورحيانته اإل

 إلبراهيم . 

من الذين دعوه من الغدر، ومع ذلك حترك  له . تصديقه لكل من أخربه بام سيحصل  4

وفق تكليفه الرشعي، غري مبال بام توقعوه، وبام كان يعلمه هو نفسه، ومن األمثلة عىل ذلك ما 

مام  اإل لقيه رجل من بني أسد يقال له برش بن غالب، فقال له (2)بلغ ذات عرقروي أنه عندما 

  ( : )فمن أين أقبلت يا أخا بني أسد؟ : )ممن الرجل( ؟ قال: رجل من بني أسد. قال احلسني  

خلفت   )كيف  فقال:  العراق،  من  خلفت    (العراق؟   أهلقال:  اهلل  رسول  بنت  ابن  يا  قال: 

: )صدقت يا أخا العرب ! إن اهلل تبارك اإلمامالقلوب معك والسيوف مع بني أمية! فقال له  

رسول اهلل أخربين عن   سدي: يا ابن بنتفقال له األ  ، وتعاىل يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد(

لَّ أ َناٍس بِإَِماِمِهمْ ﴿ قول اهلل تعاىل:   و ك  : )نعم يا أخا بني  اإلمام[؟ فقال  71]اإلرساء:    ﴾ َيْوَم َنْدع 

أسد هم إمامان: إمام هدى دعا اىل هدى، وإمام ضاللة دعا اىل ضاللة، فهدى من أجابه اىل  

  (3)(اجلنة، ومن أجابه اىل الضاللة دخل النار

عن الزبري بن اخلريت، قال: سمعت الفرزدق قال: لقيت احلسني بذات  له ما روي  ومث

،  الكوفة صانعني ؟ فإن معي محال من كتبهم(   أهلعرق وهو يريد الكوفة، فقال له: )ما ترى  

 .(4)قلت: خيذلونك فال تذهب، فإنك تأِت قوما قلوهبم معك وأيدهيم عليك: فلم يطعني

 
 .. 593: 1، أعيان الشيعة 214: 17، العوامل 364: 44 بحار األنوار، 27اللهوف:  (1) 

 . 107: 4مهل أهل العراق، وهو احلدبني نجد وهتامة. وقيل: عرق جبل بطريق مكة، ومنه ذات عرق. معجم البلدان  (2) 

: 44  بحار األنوار،  30، اللهوف:  42مثري االحزان:  ،  221:  1، مقتل احلسني عليه السالم للخوارزمي  77:  5الفتوح    (3) 

 ..  217: 17، العوامل 367

 ..29حديث  165: 3أنساب االرشاف  (4) 
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أراد أ5 لطلب كل من  له من  . رفضه  ما قدموه  الرغم من كل  املسري عىل  يثنيه عن  ن 

بعد خروجه من له  عبد اهلل بن جعفر  إغراءات، أو حذروه من البالء الذي ينتظره؛ فقد كتب  

أما بعد، فاين أسألك باهلل ملا انرصفت حني تقرأ كتايب هذا، فاين مشفق عليك من هذا )مكة:  

نك إبيتك، وإن هلكت اليوم طفىء نور االرض، ف  أهلالوجه أن يكون فيه هالكك واستئصال  

(، ثم طلب من علم املهتدين ورجاء املؤمنني، فال تعجل بالسري، فاين يف أثر كتايب، والسالم

بن سعيد   ـ  عمرو  بمكة  يومئذ  يزيد  عامل  لإلـ وهو  يكتب  احلسني أن  له  جيكتابًا    مام  فيه  عل 

سأله الرجوع، ففعل عمرو ذلك وأرسل الكتاب مع أخيه  يمنّيه فيه الرّب والصلة و ي، و األمان

 . (1)حييى بن سعيد وعبد اهلل بن جعفر، فلحقاه وقرءا عليه الكتاب وجهدا أن يرجع، فلم يفعل

أذكرك  )جتمع به يف الطريق عىل بعض مياه العرب:  ااهلل بن مطيع إذ  قال له عبد  هكذا  و

، أنشدك اهلل  اهلل يا ابن رسول اهلل وحرمَة االسالم أن تنهتك، أ نشدك اهلل يف حرمة رسول اهلل 

يف حرمة العرب، فو اهلل لئن طلبت مايف أيدي بني أمية ليقتلنّك، ولئن قتلوك ال هيابون بعدك 

 إهنا حلرمة االسالم تنتهك، وحرمة قريش، وحرمة العرب، فال تفعل، وال تأت  أحدًا أبدًا، واهلل

ض لبني أمية   .(2) يميض   ، قال: فأبى إالّ أن( الكوفة، وال تعرَّ

أ نشدك اهلل ملا  )فقال له:    ؛ أحد بني عكرمة ببطن العقبةيف الطريق  لقيه  هكذا روي أنه  و

ّد السيوف، فاّن هؤالء الذين بعثوا إليك لو كانوا  انرصفت، فو اهلل ال تقدم إالّ عىل االسنة وح

شياء فقدمت عليهم كان ذلك رأيًا، فأّما عىل هذه احلال التي  كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك األ

يا عبد اهلل، إنه ليس خيفى عيّل، الرأي  ما رأيَت،  ) فقال له:    (، تذكرها فايّن ال أرى لك أن تفعل

ْغَلب عىل     ( 3)(أمره ولكن اهلل ال ي 

 
 .. 395/  5الطربي  تاريخ (1) 
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وهكذا كان يتعرض يف كل حمل يسري إليه، أو ينزل به ملن يريد أن يثنيه عن طريقه، وخيربه  

 أن يتبعوه، ال أن ينصحوه.  كان  باملصري الذي ينتظره، ومع ذلك مل يأبه هبم، ألن األصل

يف   انتقدوه  الذين  أولئك  جلاء  الكوفة،  إىل  يذهب  ومل  هلم،  استجاب  أنه  فرضنا  ولو 

إليها، وذكروا أنه جبن عن اخلروج، أو كانت فرصته للقضاء عىل ما فعله بنو أمية ومل  خروجه  

 يفعل، أو جلعلوها ذريعة لتصحيح حكم بني أمية وحتريم اخلروج عليهم. 

 واالمتداد الرسايل:   رابعا ـ اإلمام احلسني 

افع من تضحيات ما مل يعرف الد  اإلمام احلسني ال يمكن ألحد أن يعرف قيمة ما قدمه  

األكرب لذلك، وهو ليس دافعا حمصورا يف الزمن الذي عاشه، وإنام هو دافع ممتد لكل األجيال،  

هل   ،هل من نارص ينرصنا ليحرضها ألن تصبح أهال لتلك الرصخة التي رصخها حني قال: )

  )(1)هل من ذاب عن حرم رسول اهلل   ،من معني يعيننا 

احلني، وال نرصة شخصه، وال مواجهة يزيد وحده،  فهو مل يقصد بذلك نرصته يف ذلك 

االستبداد   يمثل  الذي  يزيد  ومواجهة  أجله،  من  انتهض  الذي  اإلسالم  وإنام قصد هبا نرصة 

 والظلم يف كل العصور. 

ورصخته تلك تشبه الرصخة التي نادى هبا إبراهيم اخلليل، عندما راح يؤذن يف الناس  

اهلل أن يؤِت ذلك اآلذان أكله يف الوقت املناسب، كام قال  باحلج بني الرمال والصخور، وقد شاء  

لِّ َفجٍّ َعِميٍق   ﴿تعاىل:   نَي ِمْن ك 
لِّ َضاِمٍر َيْأتِ ْن يِف النَّاِس بِاحْلَجِّ َيْأت وَك ِرَجااًل َوَعىَل ك  ]احلج:    ﴾َوَأذِّ

27 ] 

سارة  ضمن حسابات الربح واخل   اإلمام احلسني وهلذا فإن أولئك الذين يضعون ما فعله  

 مل يفهموا حركته أبدا، وكيف يفهموهنا، وهم يستعملون عقوهلم القارصة مع اهلل ورسوله  

 الذي أذن لتلك احلركة أن تكون بذلك الشكل. 

 
 .349نفس املهموم للقمي ص: ،609ص: 1اعيان الشيعة للسيد األمني ج: ،50اللهوف إلبن طاووس ص: (1) 
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رمزا ال يضاهيه أي   اإلمام احلسني ولو أهنم تأملوا يف آثارها عرب التاريخ، وكيف أصبح 

رمز يف مواجهة الطغيان، ويف انتصار الدم عىل السيف، لعادوا إىل عقوهلم، وعرفوا أن األمر  

الشيطانية،   املشاريع  إهلية يف مواجهة  أكرب من أن يكون ختطيط عقول برشية، وإنام هي خطة 

، الذين أرسلوا  مالئكة اهلل  مام احلسني بام سيحصل لإل  ولذلك كان املتويل إلخبار رسول اهلل  

 خصوصا ليخربوا بذلك احلديث العظيم الذي اهتز له كل يشء. 

، ويف هنضته الكربى، هي حتوله إىل رمز  مام احلسني ولذلك؛ فإن أهم املعاين يف حياة اإل

إسالمي يواجه الطغيان واالستبداد، ويمثل العدالة بأسمى معانيها، ويكون بذلك أكرب دليل  

 ن أفيون الشعوب[ عىل فساد مقولة ]الدي

  اإلمام احلسني انطالقا من هذا؛ فإن األدلة الكثرية تدل عىل أن الغرض األكرب من حركة  

هي متددها يف التاريخ واجلغرافية لتصبح أداة تستنهض اهلمم لإلصالح ومواجهة االنحرافات  

كربى  بكل أنواعها، ويمكننا من خالل األحاديث والروايات والواقع أن نرى أربعة جتليات  

 لذلك االمتداد الذي ال نزال نرى آثاره يف عرصنا، وهي: 

لإل  .1 واملودة  احلسنياملحبة  حيرك    مام  الذي  العاطفي  الوقود  وهي  البيت،  وألهل 

 صاحبه القتفاء آثارهم، والسري عىل هداهم، واالستنان بسننهم. 

هل بيته لألمة  وأ . الزيارة والبكاء، وهي من الشعائر العظيمة التي سنها رسول اهلل 2

اهلمم   الستنهاض  وسيلة  يصبح  كام  عنها،  العار  وحمو  وتطهريها  لرتبيتها  وسيلة  لتصبح 

 للمواجهة، ومقاومة الطغيان والشعور باملستضعفني والوقوف يف صفهم. 

. النرصة واملواجهة، وذلك عرب استعامل كل الوسائل إلعادة األمر إىل نصابه، واحلق  3

الران البرشي الذي لبس دينها قبل أن  ألهله، ألنه ال يمكن أن   تنترص األمة، وتتخلص من 

 تعرف أئمتها ومراجعها احلقيقيني. 

. احلركة والثورة، وهي الوسيلة األخرية التي تستعملها األمة، لتؤدي دورها احلقيقي،  4
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  (1)والذي ورد يف اآلثار أن من شعاراته ]يا لثارات احلسني[

املعاين واألدلة املرتبطة هبذه التجليات األربعة يف املطالب  وسنحاول أن نرشح بعض  

 التالية: 

 : واملودة ـ املحبة    1

ال يشك أحد من املسلمني مهام كانت مدرسته يف تلك األحاديث الكثرية التي حيث فيها 

اهلل   اإل   رسول  احلسني  عىل حب  اهلل  مام  مع حمبة  أحبه، ويضمن  ملن  اهلل  يضمن حمبة  بل   ،

  وجنته، ذلك أنه يستحيل أن يسخط اهلل عىل من حيبه ويرىض عنه. رضوان اهلل

وبام أن املحبة تقتيض معرفة واطالعا وبحثا مفصال يف شخصية املحبوب، حتى يصبح  

قبل أن يدعونا إىل حمبته،   احلب عن قناعة ال عن تقليد؛ فاحلب ثمرة املعرفة، فإن رسول اهلل  

 القيم العظيمة التي مثلها، ليكون احلب صادقا وحقيقيا.دعانا إىل معرفته، والبحث عنه، وعن  

الرفيعة،   النبيلة، واألخالق  القيم  لكل  التي تؤسس  الوسيلة  يكون احلب هو  وبذلك 

حيضون عىل حمبتهم، ويعتربوهنا ركنا يف الرتبية، كام أن بغضهم    أئمة أهل البيتوهلذا نرى مجيع  

 ركن يف االنحراف. 

 
، وكان وشعار املختار عند قيامه،  ان شعار التوابني يف ثورهتم ورد هذا الشعار يف املصادر املختلفة السنية والشيعية، وقد ك   (1) 

ابن قتيبة، أخبار الطوال،  ، 283مقتل أيب خمنف، ص ، 451، ص 4، ج شعارات أهل خراسان يف معركة الزايب.] تاريخ الطربيمن 

 [ 355، ص 33تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج  ،291ص 

يا بن شبيب! إن كنت باكيًا لشئ، فابك للحسني بن عيل بن أيب  ، حني قال: ) البن شبيبذكر هذا الشعار    اإلمام الرضا كام أن  

قتل معه من أهل بيته ثامنية عرش رجالً ما هلم يف األرض شبيه، ولقد بكت الساموات السبع طالب ، فإنه ذبح كام يذبح الكبش، و

واألرضون لقتله، ولقد نزل إىل األرض من املالئكة أربعة آالف لنرصه فوجدوه قد قتل، فهم عند قربه شعث غرّب إىل أن يقوم القائم، 

 [268، ص  الصدوق، عيون أخبار الرضا ، 192]الصدوق، األمايل، ص   (فيكونون من أنصاره، وشعارهم: يا لثارات احلسني

السالم عىل )يف آخر الزمان، فقد ورد يف زيارته:    هعند ظهور  املهديشعار اإلمام  باعتباره  الشعار  ورد يف الروايات أيضا هذا  و

يف األفكار، بقية األخيار، الوارث ذا الفقار،    اإلمام العامل، الغائب عن األبصار، واحلارض يف األمصار، والغائب عن العيون، احلارض

الذي يظهر يف بيت اهلل ذي األستار، وينادي بشعار يا لثارات احلسني، أنا الطالب باألوتار، أنا قاصم كل جبار، أنا حجة اهلل عىل كل 

 [ 107املشهدي، املزار، ص ( ] كفور ختار، القائم املنتظر بن احلسن عليه واله أفضل السالم
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البيت،    أهل لزموا موّدتنا  )ا:  أنه قال    هلل رسول اجده    عن  اإلمام احلسني وقد روى  

ا لقي  من  إاّل    هلل فإّنه  بعمله  عبد  ينتفع  ال  بيده  نفيس  والذي  بشفاعتنا،  اجلنّة  دخل  حيّبنا  وهو 

  (1)(بمعرفتنا 

من أحّبنا  أصناف األمة بحسب موقفها من أهل بيت النبوة؛ فقال: )   اإلمام عيل قسم  و

من أحّبنا بقلبه وأعاننا بلسانه  ، وأعداءنا بيده فهم معنا يف درجتنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا  

ا بلسانه وال بيده ومن أحّبنا بقلبه ومل يعنّ،   أعدائنا فهو أسفل من ذلك بدرجة ومل يقاتل معنا يف 

ومن أبغضنا ،  هو مع عدّونا يف النارانه ويده فومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلس،  فهو يف اجلنّة 

 ( 2) ( يف الناربقلبه ومل يعن علينا بلسانه وال بيده فهو 

قاله   الذي  اهلل    اإلمام عيل وهذا  له رسول  قاله  وإنام  عنده،  من  يقله  يف  مل  ورد  كام   ،

والذي فلق احلبة وبرأ  )الرويات الكثرية يف املصادر السنية والشيعية، ففي احلديث عنه قال:  

  (3)()أال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق: النسمة إنه لعهد النبي األمي  

 إال ببغضهم عليا ً(  : )ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد النبي  قال  ابن عمر وحدث 

  (4)(جابر قال: )ما كنا نعرف منافقينا معرش األنصار إال ببغضهم لعيل ث  وحد

  (5) (سعيد اخلدري قال: )إنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم عليا وحدث أبو 

عثامن النهدي، قال: قال رجل لسلامن: ما أشد حبك لعيل؟ قال سمعت  وحدث أبو  

ومن أحبني فقد أحب اهلل عز وجل، ومن    يقول: )من أحب عليا ً فقد أحبني،   رسول اهلل  

 
 .2م  7أمايل املفيد ص  (1) 

 39ح  88ص  27ج  بحار األنوار (2) 

 (3)  ( يف صحيحه  ) 78مسلم  والرتمذي  ماجه)5/306(،  وابن  وقال: حسن صحيح،   )114( والنسائي  ويف  8/117(   )

 (4/185( وأبو نعيم يف احللية )1102(، وعبد اهلل بن أمحد يف زياداته عىل الفضائل )102-100خصائص عيل )

 (1086(، وعبد اهلل يف زيادات الفضائل )3/169البزار )كشف األستار  (4) 

 .(579/ 2فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ) (5) 
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 (1) أبغض عليا ً فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل( 

األمر مع سائر   البيتوهكذا  ، وبغضهم    أئمة أهل  لإلمام عيل  فالنصب هلم نصب   ،

وأحّب حمّبنا ال لغرض دنيا يصيبها  هلل من أحّبنا ):  الصادق اإلمام بغض لإلمام عيل ، وقد قال 

منه، وعادى عدّونا ال إلحنة كانت بينه وبينه، ثّم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل  

 (2)(تعاىل له هلل عالج وزبد البحر غفر ا

جّل    هلليا بن النعامن، إّن ا) :  قال له فيها   البن النعامن )مؤمن الطاق(له  آخر وصّية    يفو

وعّز إذا أراد بعبد خريا نكت يف قلبه نكتة بيضاء فجال القلب بطلب احلّق، ثّم هو إىل أمركم  

ائن من السامء من خز   هلل البيت ينزله ا  أهل بن النعامن، إّن حّبنا  ا يا  .  أرسع من الطري إىل وكره.

حتت العرش كخزائن الذهب والفّضة، وال ينّزله إاّل بقدر، وال يعطيه إاّل خري اخللق، وإّن له  

أن خيّص به من أحّب من خلقه أذن لتلك الغاممة فتهّطلت كام   هللغاممة كغاممة القطر، فإذا أراد ا 

 (3)(هتّطلت السحاب، فتصيب اجلنني يف بطن أّمه 

أشار   ب  الصادقاإلمام  وقد  هلم،  إىل  الصادقني  املوالني  يف  البيت  أهل  حمبة  آثار  عض 

عىل واستعدادهم للتضحية والبذل يف سبيلها، عند تقسيمه ألصناف املحبني هلم، فقال: )حمبونا  

ثالث طبقات: طبقة أحّبونا يف العالنية ومل حيّبونا يف الرّس، وطبقة حيّبونا يف الرّس ومل حيّبونا يف  

 ( 4)  (يف الرّس والعالنيةالعالنية، وطبقة حيّبونا 

النمط األعىل، رشبوا من العذب  ثم ذكر أن هؤالء الذين أحبوهم رسا وعالنية هم )

 
 (1)  ( املستدرك  الكبري)3/130انظر:  املعجم  يف  الطرباين  املجمع  901/ 23/380(  يف  اهليثمي  وقال  سلمة،  أم  عن   )

(: )وإسناده حسن(، وقد علق عليه الشيخ ممدوح بقوله: )فهذا طريقان للحديث كالمها حسن لذاته، فاحلديث: صحيح 9/132)

 هبام( 

 156ص  1أمايل الطويس ج  (2) 

 230حتف العقول ص  (3) 

 (4)
 املرجع السابق

 240ص 
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فهم النمط األعىل، الفقر  ،  لكتاب، وفصل اخلطاب وسبب األسباباالفرات، وعلموا بأوائل  

والرّضاء وزلزلوا وفتنوا،  والفاقة وأنواع البالء أرسع إليهم من ركض اخليل، مّستهم البأساء  

السقيم ويغني العديم،    هللفمن بني جمروح ومذبوح متفّرقني يف كّل بالد قاصية، هبم يشفي ا

ا عند  األعظمون  األقّلون عددا،  ترزقون، وهم  متطرون، وهبم  تنرصون، وهبم  قدرا   هلل وهبم 

 ( وخطرا

يذكر   ـ كام  الثاين؛ فهو  النمط  )  الصادقاإلمام  أما  األـ  العالنية  النمط  أحّبونا يف  سفل 

 ( وساروا بسرية امللوك فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا 

النمط األوسط أحّبونا يف الرّس ومل  ـ ) الصادقاإلمام وأما النمط الثالث؛ فهو ـ كام يذكر 

بالنهار   الصّوامون  العالنية، فهم  الرّس دون  أحّبونا يف  كانوا  لئن  العالنية، ولعمري  حيّبونا يف 

 (سلم وانقياد أهل ون بالليل، ترى أثر الرهبانّية يف وجوههم،  القّوام 

وهذا النص مع نصوص كثرية يبني املفهوم احلقيقي ملحبة أهل البيت، وأنه ليس جمرد  

دعوى، وإنام هو قيم رفيعة، ال يمكن أن يدعيها إال من صدق يف حمبته، ومثل األئمة أحسن 

 متثيل. 

يق بني مواليهم، وأنه ليس نسبا وراثيا، وإنام هو  التفر  أئمة أهل البيتوهلذا روي عن  

قال: )الشيعة ثالث: حمب واد فهو منا، ومتزين أنه    الصادقاإلمام  فعن  حتقق وصدق وتضحية،  

 ( 1) بنا ونحن زين ملن تزين بنا، ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر( 

وقال: )افرتق الناس فينا عىل ثالث فرق: فرقة أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنيانا، 

النار، وفرقة أحبونا وسمعوا   فقالوا وحفظوا كالمنا وقرصوا عن فعلنا، فسيحرشهم اهلل إىل 

كالمنا، ومل يقرصوا عن فعلنا، ليستأكلوا الناس بنا، فيمأل اهلل بطوهنم نارا يسلط عليهم اجلوع 

والعطش، وفرقة أحبونا وحفظوا قولنا، وأطاعوا أمرنا، ومل خيالفوا فعلنا، فاولئك منا ونحن 

 
 61/  103اخلصال:  (1) 
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 (1)منهم( 

قال   الباقر ومثله  وصنف    اإلمام  بنا،  الناس  يأكلون  صنف  أصناف:  ثالثة  )شيعتنا   :

، وقال: )الشيعة  (3)، وصنف كالذهب األمحر كلام ادخل النار ازداد جودة(  (2)كالزجاج ينم  

 ( 4) الثة أصناف: صنف يتزينون بنا، وصنف يستأكلون بنا، وصنف منا وإلينا( ث

عن   الكثرية  النصوص  وردت  البيت وهكذا  أهل  إلثبات    أئمة  الصحيح  املنهج  تبني 

الوالية واملحبة، وهي اتباعهم يف سلوكهم وأخالقهم والقيم التي جاءوا هبا، ال اتباع أعدائهم؛  

البيت؟   أهل: يا جابر أيكتفي من ينتحل التشّيع أن يقول بحبنا    فرعن جابر قال: قال يل أبو جعف

وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إاّل بالتواضع والتخّشع   هللما شيعتنا إاّل من اتقى ا   هللفو ا

ا ذكر  وكثرة  الفقراء  هللواألمانة،  من  للجريان  والتعاهد  بالوالدين  والرب  والصالة  والصوم   ،

املسكنة، والغارمني واأليتام وصدق احلديث، وتالوة القرآن، وكّف األلسن عن الناس،    أهلو

 ( 5)  إاّل من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء( 

الشيعة  معرش  )يا  حممد   - وقال:  آل  الوسطى   - شيعة  النمرقة  إليكم    (6) كونوا  يرجع 

ال له سعد: جعلت فداك ما الغايل؟ الغايل، ويلحق بكم التايل(، فقال له رجل من األنصار يق

فقال: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا فليس أولئك منا ولسنا منهم، قال: فام التايل؟ قال:  

 ( 7)  املرتاد يريد اخلري يبّلغه اخلري يؤجر عليه( 

 
 514حتف العقول:  (1) 

 يعني ال يكتم الرس ويذيع ما يف باطنه من األرسار  (2) 

 24/   186/  78: بحار األنوار (3) 

 63مشكاة األنوار:  (4) 

 . 74/ 2أصول الكايف  (5) 

 التشبيه هبا باعتبار أهنا حمل االعتامد..و النمرقة: الوسادة الصغرية (6) 

 . 75/ 2أصول الكايف  (7) 
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وأطاعه، وما كانوا يعرفون إاّل بالتواضع والتخشع،    هللوقال: )ما شيعتنا إاّل من اتقى ا

والصوم والصالة والرب بالوالدين وتعهد اجلريان من الفقراء وذوي   هلل وأداء األمانة وكثرة ذكر ا

املسكنة والغارمني واأليتام وصدق احلديث وتالوة القرآن وكّف األلسن عن الناس إاّل من 

 (1)  خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء( 

ثامين عرشة    إلمام أبا جعفر حممد بن عيل وعن جابر بن يزيد اجلعفي قال: خدمت سيدنا ا

سنة فلام أردت اخلروج وّدعته وقلت: أفدين. فقال: بعد ثامين عرشة سنة يا جابر؟ قلت: نعم  

إنكم بحر ال ينزف وال يبلغ قعره. فقال: يا جابر بّلغ شيعتي عني الّسالم وأعلمهم أنه ال قرابة 

وأحبنا فهو ولّينا،    هلل بالطاعة له. يا جابر من أطاع ا  عّز وجّل، وال يتقرب إليه إال   هلل بيننا وبني ا

فلم يعطه؟ أو توكل عليه فلم يكفه؟    هللمل ينفعه حّبنا. يا جابر من هذا الذي سأل ا  هللومن عىص ا

أو وثق به فلم ينجه؟ يا جابر أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عنه وهل الدنيا إاّل  

فا  منامك  أو كثوب  دابة ركبتها يف  بعناهنا  آخذ  ستيقظت وأنت عىل فراشك غري راكب، وال 

إعزاز    هلل إاّل اإله    ء الظالل، ال لبسته، أو كجارية وطئتها. يا جابر الدنيا عند ذوي األلباب كفي

دعوته، الصالة تثبيت لإلخالص، وتنزيه عن الكرب، والزكاة تزيد يف الرزق، والصيام    هل أل

القصا  القلوب،  تسكني  وحبنا  واحلج  الدماء،  حقن  واحلدود  الدين،    أهلص  نظام  البيت 

 ( 2)  وإياكم من الذين خيشون رهبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون(  هللوجعلنا ا

وهكذا اتفقوا مجيعا عىل أنه يستحيل أن جتتمع حمبتهم مع حمبة أعدائهم؛ فيستحيل عىل  

اإلمام  ، ويستحيل عىل من يدافع عىل معاوية أن حيب  مام احلسني  من يدافع عن يزيد أن حيب اإل

، ففي احلديث  ، كام أنه من املستحيل عىل من حيب أبا جهل وأبا هلب أن حيب رسول اهلل    عيل 

ويقول: هو أحّب    ،وال يترّبأ من عدّوه  رجل حيّب أمري املؤمننيأنه قيل له: )   اإلمام الباقرعن  

 
 .295حتف العقول،  (1) 

 . 302/ 1األمايل، الشيخ الطويّس،  (2) 
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هذا خملط، وهو عدّو، فال تصّل خلفه وال كرامة إاّل أن ):    لباقر اإلمام اله    فقال (؛  إيّل ممّن خالفه

 ( 1) (تّتقيه

وأحسن الوالية    هللواجتنب حمارم ا  هللمن أقام فرائض اأنه قال: )  الصادق اإلمام  وعن  

 (2)(عّز وجّل فليدخل من أّي أبواب اجلنّة الثامنية شاء هللوترّبأ من أعداء ا هلل بيت نبّي ا هلأل

حمبة   فإن  احلسنيوبذلك؛  حمبيه    اإلمام  يف  املشهودة  الرتبوية  آثارها  وهلا  ممتدة،  حمبة 

اهلدى عند  أو يطلب  أن حييد عنه،  قلبه بمحبته،  امتأل  أنه يستحيل عىل من  الصادقني، ذلك 

 غريه. 

 ـ البكاء والتأثر:   2

الشعائر التي ورد يف الروايات الكثرية املتواترة الرتغيب فيها، وهي تدل عىل  وهي من  

مام  صدق املحبة، وهلا آثارها الرتبوية الكبرية، ذلك أن الدموع التي تنهمر تأثرا ملا حصل لإل 

، وألهل بيت النبوة، ستنهمر عند قراءة القرآن الكريم، وعند كل موقف من املواقف  احلسني  

 دواء لقسوة القلوب، وجالء للران عنها.  اإلمام احلسني بذلك يصبح اإليامنية، و

البكاء عىل   هو    اإلمام احلسنيوقد ورد يف الروايات ما يدل عىل أن أول من سن سنة 

إىل احلسني بن عيّل   نظر النبّي  )قال:    الصادق اإلمام  نفسه، ففي احلديث عن    رسول اهلل  

ة يف قلوب املؤمنني  عليهام الّسالم وهو مقبل، فأجلسه يف حجره وقال: إّن لقتل احلسني حرار

قال: ال    ؟هللثّم قال : بأيب قتيل كّل عربة، قيل: وما قتيل كّل عربة يابن رسول ا،  ال تربد أبدا

 ( 3)(يذكره مؤمن إاّل بكى

 
 .  309ص  8الوسائل ج  (1) 

 37ح  88ص  27ج  بحار األنوار (2) 

 13من املزار ح  49ب  318ص  10املستدرك ج  (3) 
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نفسه،    اإلمام عيل ابتداء من    أئمة أهل البيت يع  وهكذا تناقل هذه السنة والعمل هبا مج

أنا يا  )، فقال:  ( يا عربة كّل مؤمن) فقال:    ؛نظر إىل احلسني ):  عنه أنه  الصادق اإلمام  فقد روى  

 ( 1) (نعم، يا بنّي )فقال:   (أبتاه؟

( اوقال:  ينرصوننا،    هللإّن  شيعة  لنا  واختار  فاختارنا،  األرض  إىل  اّطلع  وتعاىل  تبارك 

 ( 2) (ويفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا، ويبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا 

  هلل كّل عني يوم القيامة باكية وكّل عني يوم القيامة ساهرة، إاّل عني من اختّصه ا):  قالو

  (3)(ينتهك من احلسني وآل حمّمد بكرامته، وبكى عىل ما 

نفسه، والذي كان يعلم جيد املصري الذي يصري    اإلمام احلسني وهكذا روى هذه السنة  

)ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة، أو دمعت عيناه فينا دمعة،  إليه بكل دقة ووضوح؛ فقد قال:  

أنا قتيل العربة، قتلت  يترشفون بالبكاء عليه: )، وقال مبرشا من  (4) (حقبا   إال بوأه اهلل هبا اجلنة 

  (5)(ه مرسورا أهلمكروبا، وحقيق عىل اهلل أن ال يأتيني مكروب قط إال رده اهلل إىل 

حياته   السنة وطبقها يف  هذه  السجادوهكذا روى  قوله:    اإلمام  عنه  فقد روي  أّيام  )، 

هبا يف اجلنّة غرفا   هلل خّده، بّوأه ا  دمعة حّتى تسيل عىل   مؤمن دمعت عيناه لقتل احلسني بن عيلّ 

مّسنا من عدّونا يف   فينا ألذى  يسكنها أحقابا، وأّيام مؤمن دمعت عيناه حّتى تسيل عىل خّده 

هبا يف اجلنّة مبّوأ صدق، وأّيام مؤمن مّسه أذى فينا فدمعت عيناه حّتى تسيل عىل   هللالدنيا، بّوأه ا

ا فينا رصف  أوذي  ما  مضاضة  من  من سخطه  ع  هلل خّده  القيامة  يوم  وآمنه  األذى،  وجهه  ن 

 
 10ح  280ص  44ج  بحار األنوار (1) 

 26ح  287ص  44ج  بحار األنوار (2) 

 .. 2/625اخلصال:  (3) 

 . 8حديث  280: 44  ، بحار األنوار447، املنتخب للطرحيي 116: 1، أمايل الطوسى 340أمايل املفيد  (4) 

 . 279: 44 بحار األنوار، 52حديث  219وعقاب األعامل  ، ثواب األعامل109كامل الزيارات  (5) 
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 ( 1)(والنار

بكى عىل أبيه حسني  : )كثرة بكائه عىل أبيه وسنته يف ذلك؛ فقال  الصادق اإلمام    وصف و

بكى عىل  إاّل  يديه طعاما  بني  وما وضع  أربعني سنة،  أو  الّسالم عرشين سنة  عليهام  عيّل  بن 

، إيّن أخاف عليك أن تكون من هلل بن رسول اا  احلسني حّتى قال له موىل له: جعلت فداك يا 

ما ال تعلمون، إيّن مل أذكر مرصع بني    هلل وأعلم من ا  هلل اهلالكني، قال: إّنام أشكو بّثي وحزين إىل ا

 ( 2)(فاطمة إاّل خنقتني العربة لذلك

يا موالي  )فقال له:    ،يبكي  ا يف سقيفة له ساجداإلمام السجاد أنه رآه  أرشف موىل  وذكر  

لقد شكى   هلل ، وا)ويلكوقال:    ،فرفع رأسه إليه  (؛عيّل بن احلسني، أما آن حلزنك أن ينقيضيا  

يعقوب إىل رّبه يف أقّل ممّا رأيت حّتى قال: يا أسفى عىل يوسف، إّنه فقد ابنا واحدا، وأنا رأيت  

يل  يميل إىل ولد عقيل، فق   قال: وكان عيّل بن احلسني(، و بيتي يذبحون حويل   أهلأيب ومجاعة  

  هلل له: ما بالك متيل إىل بني عّمك هؤالء دون آل جعفر، فقال: إيّن أذكر يومهم مع أيب عبد ا

 (3)(احلسني بن عيل عليهام الّسالم فأرّق هلم 

  إّن البكاء )الذي كان يقول:    الصادقاإلمام  وهكذا روى هذه السنة وطبقها يف حياته  

خال  و ما  جزع،  ما  كّل  يف  للعبد  مكروه  عيلّ اجلزع  بن  احلسني  عىل  واجلزع  فيه    البكاء  فإّنه 

 ( 4) (مأجور

 
 1ح   32ب  100ص   كامل الزيارات، (1) 

 (2)
 املرجع السابق
 1ح  35ب  107ص  ،

 (3)
 املرجع السابق
 2ح  107ص  ،

 (4)
 املرجع السابق
 2ح  100ص  ،
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يف سبيل    نفس املهموم لظلمنا تسبيح، ومّهه لنا عبادة، وكتامن رّسنا جهاد) وكان يقول: 

 ( 1) (جيب أن يكتب هذا احلديث بالذهب)ثّم قال:  (،  هللا

الدموع مقدار  عنده فخرج من عينه من    ومن ذكر احلسني )يف حديث طويل له:  وقال  

 ( 2) (عّز وجّل، ومل يرض له بدون اجلنّة هلل جناح ذباب، كان ثوابه عىل ا

عند أيب عبد    ما ذكر احلسني):  ، فقال مام احلسني  حاله عند ذكر اإل عامرة املنشد  ذكر أبو  و

عربة كّل    كان يقول: احلسنيو  ،متبّسام يف ذلك اليوم إىل الليل  هلليف يوم قّط فرئي أبو عبد ا   هللا

 ( 3) (مؤمن

ا  كنّا عنده فذكرنا احلسني )قال:  ف  ،هارون بن خارجة وذكر حاله   قاتله لعنة  ،  هلل وعىل 

أنا قتيل العربة ال يذكرين  )وبكينا، قال: ثّم رفع رأسه فقال: قال احلسني :    هلل فبكى أبو عبد ا

 ( 4)(مؤمن إاّل بكى وذكر احلديث 

حياته  يف  وطبقها  السنة  هذه  روى  قال    الرضا   إلماما  وهكذا  شبيب  الذي  ابن  خماطبا 

ء فابك يابن شبيب، إن كنت باكيا ليش) :  ، ومن خالله خياطب كل األمة ويوصيها وموصيا له

بيته ثامنية عرش رجال ما هلم يف   أهلللحسني بن عيّل، فإّنه ذبح كام يذبح الكبش، وقتل معه من 

يابن شبيب، إن بكيت عىل .  األرض شبيهون، ولقد بكت الساموات السبع واألرضون لقتله.

أذنبته، صغريا كان أو كبريا،  لك كّل ذنب    هلل حتّى تصري دموعك عىل خّديك، غفر ا  احلسني 

يابن شبيب، إن رّسك أن يكون لك من الثواب مثل ما ملن استشهد مع  .  قليال كان أو كثريا.

يابن شبيب، إن رّسك أن  .  احلسني، فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيام.

 
 4باب ثواب البكاء عىل مصيبته عليه الّسالم ح  278ص  44ج  بحار األنوار (1) 

 3ح  100ص   كامل الزيارات، (2) 

 (3)
 املرجع السابق
 2ح  36ب  108ص  ،

 (4)
 املرجع السابق
 6ح  108ص  ،
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حنا، وعليك بواليتنا، فلو  حلزننا، وافرح لفر   تكون معنا يف الدرجات العىل من اجلنان، فاحزن 

 ( 1) (معه يوم القيامة هللأّن رجال أحّب حجرا حلرشه ا 

الكاظمحال  وذكر   )  والده  فقال:  أيب؛  يرى ضاحكا،    كان  ال  املحّرم  شهر  دخل  إذا 

يوم   اليوم  ذلك  كان  العارش  يوم  كان  فإذا  أيام،  عليه حتّى متيض عرشة  تغلب  الكآبة  وكانت 

 ( 2) (مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذى قتل فيه احلسني 

ملا  ، وتأثرهم مام احلسني من البكاء عىل اإل   أئمة أهل البيتهذه جمرد نامذج عن مواقف 

فيهم، فهم مل    كافية ملن يعرف قدرهم ورشفهم، وحيفظ وصية رسول اهلل  حصل له، وهي  

يقولوا ذلك، ومل يفعلوه عبثا، وإنام ألدواره الرتبوية الكبرية، والتي نرى بعض آثارها يف عشاق  

وحمبيه، والذين يمتلئون بالرمحة واللني واللطف وكل اخلالل الكريمة، بخالف   اإلمام احلسني 

 ما نراه يف أعدائهم من القسوة والغلظة واخلشونة. 

 [ الدين يف كتابه  السيد عبد احلسني رشف  العالمة  املأتم احلسيني مرشوعيته  وقد ذكر 

[ الكثري من النصوص والروايات الواردة يف املصادر السنية، والتي ترد عىل املنكرين وأرساره

 : (3) عىل هذه الشعرية، ومنها 

إذ علم الناس كافة بكاءه يومئذ عىل عمه أسد اهلل وأسد  ، حدأ يوم    ه  نه متواتر عن . أ1

محزة قتيال بكى،    ملا رأى النبي  ) حتى قال ابن عبد الرب يف ترمجة محزة من استيعابه :  ،  رسوله 

كان يومئذ  : أن النبي ـ   كام يف رشح هنج البالغةـ وذكر الواقدي (، فلام رأى ما مثل به شهق 

   ) (4 )  قال : وجعلت فاطمة تبكي ملا بكى رسول اهلل،  إذا بكت صفية يبكي، وإذا نشجت ينشج

 
 .  27م  129أمايل الصدوق ص   ، 502ص  14الوسائل ج  (1) 

 8ح   504ص  14الوسائل ج  (2) 

سلسلة األبحاث  املأتم احلسيني مرشوعيته وأرساره، السيد عبد احلسني رشف الدين املوسوي، حتقيق: فارس احلّسون،    (3) 

 ، فام بعدها. 14، صالعقائدية، دت، دط

 ..  24/  6الروض االنف ، 247/  2السرية احللبية ، 92الفصول املهمة / ، 40/  2مسند أمحد  (4) 
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ذكر ابن عبد الرب يف ترمجة زيد:  فقد  ،  ومنها : يوم نعى زيدا وذا اجلناحني وابن رواحة.  2

  (1)(وقال: ) أخواي ومؤنساي وحمدثاي، بكى عىل جعفر وزيد أن النبي 

وأنت  :  إذ بكى عليه، فقال له عبد الرمحن بن عوف،  ومنها : يوم مات ولده إبراهيم.  3

وال  ،  والقلب حيزن،  ثم قال : )إن العني تدمع،  إهنا رمحة (،  يا رسول اهلل ! قال : ) يابن عوف

  (2) (وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون، نقول إال ما يريض ربنا 

،  قال : اشتكى سعد،  م يف الصحيحني عن ابن عمرومنها : ما أخرجه البخاري ومسل.  4

القوم  ،  فوجده يف غشية،  مع مجاعة من أصحابه  فعاده رسول اهلل   فبكى . قال : فلام رأى 

 .(3) بكاءه بكوا . احلديث

،  عىل عرتته من بعده  كبكائه    ال حتىص وال تستقىص الكثرية التي ) األخبار  غريها من  و

وبكائه عىل احلسني )( ملا أخربه جربئيل  ،  طالب )( ملا سيلقاه من بعدهوبكائه عىل عيل بن أيب  

عليه سيجري  بالواقعة،  بام  جربئيل  أخربه  ملا  فخ  شهداء  عىل  عبد ،  وبكائه  جده  عىل  وبكائه 

وبكائه  ،  مه عند قربها أوبكائه عىل  ،  وبكائه عىل فاطمة بنت أسد،  وبكائه عىل أيب طالب،  املطلب

 ( 4) وغريها(، وبكائه عىل سعد بن ربيع ،عىل عثامن بن مظعون 

والعرتة الطاهرة بام ذكره بعض أهل    ونحب أن نختم هذه الروايات عن رسول اهلل  

العلم املعارصين ردا عىل من يتصور عبثية ذلك البكاء، أو ينكر عليه ملخالفته للرشيعة، فقد 

عد أن أورد الكثري من الروايات  يف كتابه ]ينابيع احلكمة[ ب  عباس االسامعييل اليزديقال الشيخ  

ولكن مع األسف قد أنكر بعض اجلّهال هذه األحاديث،  : )مام احلسني  يف فضل البكاء عىل اإل

أو أّولوها بام ال يالئم تلك األحاديث الرشيفة، وزعموا أّن هذه األحاديث لو صّحت سينجّر  

 
 . 43األرشاف /  أنساب، 218ذخائر العقبى /  (1) 

 . 270سرية ابن إسحاق / ، 155ذخائر العقبى /  (2) 

 ( 924(، ومسلم )1304البخاري ) (3) 

 . 15املأتم احلسيني مرشوعيته وأرساره، ص  (4) 
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 ( 1) (باقرتاف املعايص وتعطيل األحكام

، ناشئ من عدم إعامل العقل  مام احلسني  املوقف املجايف للحقيقة ولإل ثم ذكر أن هذا  

( بقوله:  بعضها  عن  عرب  والتي  البكاء،  ذلك  آثار  يف  يتفّوه  والتدبر  كيف  هبذه إعجبا  نسان 

الشهداء  البكاء عىل سيد  بأّن  العلم  مع  الباردة  املوجبات    الكلامت  وأهّم  القربات  أعظم  من 

العاصني وتوبتهم وهد الطريقإلفاقة  أو    ، ايتهم إىل سواء  التي شاهدناها  وما أكثر احلكايات 

إلينا من القصص الداّلة عىل توبة عدد غري يسري من الفاسقني الذين ال يتوّرعون عن  نقلت 

ارتكاب الذنوب، فتابوا وانطووا يف عداد الصاحلني، أو أفاقوا عن غفلتهم ورشعوا يف التفّكر  

  (2)(يف إصالح أنفسهم 

مل يقصدوا اختصار الرشيعة يف البكاء، وإنام اعتربوا البكاء    أئمة أهل البيت أن  ثم بني  

وسيلة من وسائل الرتبية تضاف إىل سائر الوسائل الرشعية وال تلغيها أو تنوب عنها، فقال:  

بك لتغسل ذنبك! فإذا قال واحد مثال:  اأضف إىل ذلك أّن أحدا من العقالء ما قال: اذنب و)

فمن أهّم  ؛ كام فإن القرص الفالين يعاجله( ليس معناه: اذهب لتصاب بالزكام)إذا أصبت بالز

إّن  ما جيب عىل العلامء األمر باملعروف والنهي عن املنكر وصّد الناس عن املعايص، وحيث 

فإهّنم يثريون األمل يف قلوب العاصني من هذا ..  اليأس من روح اهلل يعّد من الذنوب الكبرية

  ومن الواضح أّن تعطيل جمالس العزاء خمافة اغرتار الناس بأهل البيت،  م الطريق كي يعاجلوه

فاألمر باملعروف والنهي  ؛  كتعطيل املستشفيات خمافة اغرتار الناس بدواعي األمراض البدنّية

  ت عن املنكر يبّعد الناس عن الذنوب، كام يبّعدهم نرش مراكز الصّحة عن األمراض، فإذا ظهر 

املجآ األمراض يف  يكون  ثار  بعينه يصدق يف  إتمع،  الرضورّيات، وهذا  املستشفيات من  جياد 

 
   .1/299، ينابيع احلكمة، الشيخ عباس االسامعييل اليزدي، مسجد مجكران املقدس، الطبعة: األوىل (1) 

 . 1/299املرجع السابق،  (2) 
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 ( 1)  (قضّية البكاء والعزاء عىل السبط الشهيد

 ـ الزيارات واملجالس:   3

، وال تزال حتفظها، بل حتوهلا إىل  مام احلسني  وهي من الشعائر التي حفظت مسرية اإل

حي  اجلغرافية،  ومجيع  التاريخ،  مجيع  لتشمل  مقدسة  رحابه،  حركة  يف  املوالني  مجيع  يلتقي  ث 

 وهناك تندمج أهدافهم الواحدة إلحياء األمة، وإعادة تصويب بوصلتها نحو الدين احلق. 

وهلذا دأب األعداء ـ وخصوصا من السلفية املوالني لبني أمية ـ عىل حتريم الزيارة، بل  

منارة هداية لألمة، أو    اإلمام احلسني اعتبارها رشكا، وكل ذلك خوفا من أن يصبح رضيح  

أو تعود ملحمة كربالء من جديد، ويعود معها اإل  الطغيان،  ،  مام احلسني  مركزا للثورة عىل 

 ومعه مجيع منارصيه. 

رضيح   حق  يف  اجلرائم  ارتكاب  عىل  املستبدون  احلكام  دأب  احلسني وهلذا    اإلمام 

، خوفا من أن تكون منطلقا واملقامات املرتبطة بكربالء وغريها، حتى يثنوا األمة عن زيارهتا 

مظلمة واحدة، بل هي مظلمة ممتدة عىل   للثورة عليهم، وبذلك مل تكن مظلمة اإلمام احلسني

 مدار التاريخ. 

أبو    ما حصل يف العصور األوىل من مظامل تتعلق برضيح اإلمام احلسنيوقد ذكر بعض  

األص )املتوىف:  فالفرج  ]  هـ( 356هاين  كتابه  الطالبينييف  )  [، مقاتل  املتوكل شديد  فقال:  كان 

الوطأة عىل آل أيب طالب، غليظًا عىل مجاعتهم، مهتاًم بأمورهم، شديد الغيظ واحلقد عليهم،  

وسوء الظن والتهمة هلم، واتفق له أن عبيد اهلل بن حييى بن خاقان وزيره، يسئ الرأي فيهم،  

ن له القبيح يف معاملتهم، فبلغ فيهم ما مل يبلغه أحد من خل وكان من ،  فاء بني العباس قبلهفحسَّ
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ى آثاره، ووضع عىل سائر الطرق مسالح له، ال جيدون أحدًا   احلسني ذلك أن َكَرَب قرب   وَعفَّ

  (1)(زاره إال أتوه به، فقتله، أوأهنكه عقوبة 

 ( قال: كان  وذكر سبب ذلك، فقال:  الوشاء وقد شاهد ذلك،  حدثني أمحد بن اجلعد 

بعض املغنيات كانت تبعث بجوارهيا إليه قبل اخلالفة يغنني له    السبب يف كرب قرب احلسني أن 

وبلغها   احلسنيإذا رشب، فلام وليها بعث إىل تلك املغنية فعرف أهنا غائبة، وكانت قد زارت قرب  

كنتم؟ أين  هلا:  فقال  يألفها  كان  جوارهيا  من  بجارية  إليه  وبعثت  الرجوع،  فأرسعت   خربه، 

وأخرجتنا معها وكان ذلك يف شعبان، فقال: إىل أين حججتم  قالت: خرجت موالِت إىل احلج 

 (يف شعبان؟ قالت: إىل قرب احلسني. فاستطري غضبًا وأمر بموالهتا فحبست، واستصفى أمالكها 

 (2) 

وبعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج وكان  وذكر جرائمه يف حق املقام، فقال: )

بكرب قربه وحموه، وإخراب كل ما حوله، فمىض ذلك هيوديًا فأسلم، إىل قرب احلسني وأمره  

وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله، نحومائتي جريب، فلام بلغ إىل قربه مل يتقدم إليه  

أحد، فأحرض قومًا من اليهود فكربوه! وأجرى املاء حوله، ووكل به مسالح بني كل مسلحتني  

 ( 3)  (ميل، ال يزوره زائر إال أخذوه ووجهوا به إليه

ذكر خرب  )  هذه اجلريمة البشعة، فقال:  هـ(310حممد بن جرير الطربي )املتوىف:  وذكر  

( أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل، وهدم ما 236هدم قرب احلسني بن عيل: وفيها )سنة  

حوله من املنازل والدور، وأن حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه، وأن يمنع الناس من إتيانه.  

كر أن عامل صاحب الرشطة نادى يف الناحية: من وجدناه عند قربه بعد ثالثة بعثنا به إىل    فذ 
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األرض]املطبق   مظلم حتت  رث ذلك [،  سجن  إليه، وح  املصري  من  وامتنعوا  الناس،  فهرب 

رع ما حواليه   (1)  (املوضع، وز 

وقد ذم هذه الفعلة الشنيعة كل املسلمني ما عدا الطائفة الوهابية، التي أثنت عىل املتوكل  

السنة    أهل ذهب إليه    بسبب هذه اجلريمة وغريها، واعتربوه نارصا للسنة، وهو عىل خالف ما 

بعد ذكره    هـ(911جالل الدين السيوطي )املتوىف:  أنفسهم يف ذلك العرص وبعده، فقد قال  

بغداد شتمه عىل احليطان واملساجد، وهجاه   أهل فتأمل املسلمون من ذلك، وكتب  للحادثة: )

 :(2)الشعراء، فمام قيل يف ذلك

ْت   أتــَ قــد  ــة   أمي كــانــت  إن   بــاهلل 

 

 بنت نبيَِّها مظلوَما قتَل ابن   

ــه   بــمــثــل ــه  أبــي بــنــو  ــاه   أت ــد   فــلــق

 

ه مـهدوـما      ـهذا لعمري قرب 

 أسفوا عىل أن ال يكونوا شاركوا  

 

ام  رمــي وه   عـ  ـب تَـّ تـَ فـَ ــِه  ل قــت  يف 

القرب    يزورون  املسلمون  ظل  واجلرائم،  التحذيرات  تلك  كل  ومع  ذلك،  مع    لكن 

مشاهد،  ،  الرشيف من  حوله  أحاط  ما  التي  وكل  الكبرية  املآيس  من  الرغم  عىل  ويتحدونه 

أماليه:   يف  فقال  ذلك،  الطويس  ذكر  وقد  ذلك،  بسبب  هلم  بن )حصلت  جعفر  املتوكل  بلغ 

فيصري إىل قربه منهم خلق   احلسني نينوى لزيارة قرب    السواد جيتمعون بأرض  أهل املعتصم أن  

ويمنع الناس    احلسنيكثري، فأنفذ قائدًا من قواده، وضم إليه كتفًا من اجلند كثريًا، ليشعب قرب  

سبع  سنة  وذلك يف  أمر،  بام  وعمل  الطف  إىل  القائد  فخرج   ، قربه  إىل  واإلجتامع  زيارته  من 

، واجتمعوا عليه وقالوا: لوقتلنا عن آخرنا ملا أمسك من السواد به  أهلوثالثني ومائتني، فثار  

بقي منا عن زيارته، ورأوا من الدالئل ما محلهم عىل ما صنعوا، فكتب باألمر إىل احلرضة، فورد  
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إليها يف مصالح   أن مسريه  الكوفة، مظهرًا  إىل  بالكف عنهم واملسري  القائد  إىل  املتوكل  كتاب 

مىض األمر عىل ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعني، فبلغ املتوكل  ها، واإلنكفاء إىل املرص! فأهل

، وأنه قد كثر مجعهم    احلسني السواد والكوفة إىل كربالء لزيارة قرب    أهل أيضًا مصري الناس من  

كذلك وصار هلم سوق كبري، فأنفذ قائدًا يف مجع كثري من اجلند، وأمر مناديًا ينادي برباءة الذمة  

وَنَبَش القرب وحرث أرضه، وانقطع الناس عن الزيارة. وعمل عىل تتبع ممن زار قرب احلسني،  

ر   (1)(آل أيب طالب والشيعة ريض اهلل عنهم، فقتل ومل يتم له ما َقدَّ

، ووقف يف وجهها حاضا مواليه عىل    وقد عارص هذه األحداث األليمة اإلمام اهلادي

عالمات املؤمن َخس: صالة اإلحدى هلم: )أمهيتها ورضورهتا، وقد كان يقول  مبينا  الزيارة،  

الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  اجلبني،  وتعفري  اليمني،  يف  والتختم  األربعني،  وزيارة  واخلمسني، 

  (2) (الرحيم

كتبت إىل أيب احلسن الثالث: )اإلمام اهلادي ( أسأله عن  )إبراهيم بن عقبة قال:  وعن  

ببغداد؟ فكتب     سن موسى وأيب جعفرحممد بن عيل ، وزيارة أيب احل  احلسني زيارة أيب عبد اهلل  

: أبوعبد اهلل    (3)(املقدم، وهذان أمجع وأعظم ثواباً  إيلَّ

األئمة سائر  عن  الروايات  من  الكثري  نرى  الزيارة،    وهكذا  مرشوعية  عىل  تدل 

لية  ، ألهنم كانوا يدركون أهنا متثل امتدادا رسا (4)واستحباهبا وكوهنا من أفضل األعامل الصاحلة

، وتبني أهنا مل تنته بعد، وأن ما وقع يف كربالء كان البداية، وأنه سيكون  مام احلسني  ملسرية اإل

 صامم أمان لألمة، وموجها نحو هنضتها وثورهتا. 

نفسه، ففي   بل إن األئمة ينصون عىل أن الذي رشع الزيارة، وأمر هبا، هو رسول اهلل 
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إذ     هلل حجر رسول ا بينام احلسني بن عيّل عليهام الّسالم يفقال:   الصادقاإلمام عن احلديث 

يا أبة، ما ملن زارك بعد موتك، فقال: يا بنّي، من أتاين زائرا بعد موِت فله  ) رفع رأسه فقال له:  

اجلنّة، ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله اجلنّة، ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله اجلنّة، ومن 

 ( 1)(موتك فله اجلنّة  أتاك زائرا بعد

يا بنّي، من زارين حّيا  ): ما جزاء من زارك؟ فقال:    هلللرسول ا  قال: قال احلسني   وعنه

زارك كان حّقا عيّل أن أزوره يوم القيامة حّتى أخّلصه من   أو مّيتا أو زار أباك أو زار أخاك أو

 (2)(ذنوبه

األئمة سائر  نص  النبوية  السنة  هذه  عىل  أعظم    وبناء  من  وكوهنا  الزيارة،  فضل  عىل 

الوالء   إثبات صدق  وأمهها  كبرية،  وتربوية  روحية  أدوار  من  هلا  ملا  ذلك  تعاىل،  هلل  القربات 

إّن  ، فقال: ) الرضا ، وألهل بيته، وحفظ وصيته يف حقهم، وقد ذكر ذلك اإلمام لرسول اهلل 

اء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم،  لكّل إمام عهدا يف عنق أوليائه وشيعته، وإّن من متام الوف

 (3)(فمن زارهم رغبة يف زيارهتم وتصديقا ملا رغبوا فيه كان أئّمتهم شفعائهم يوم القيامة 

لو أّن أحدكم حّج دهره ثّم مل يزر احلسني بن عيّل عليهام الّسالم  : )الصادق  اإلمام  وقال  

واجبة    هللفريضة من ا  احلسني  ، ألّن حّق   هلل وحقوق رسول ا هلل لكان تاركا حّقا من حقوق ا

 (4)(عىل كّل مسلم 

ما يسمى باملجالس احلسينية، وهي املجالس التي تستعاد فيها    وهكذا رشع مجيع األئمة

اإلمام   قال  وقد  لألجيال،  لتكون عربة ودروسا  وأحداثها،  تذّكر  ) :  عنها   الرضا كربالء،  من 
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مصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس جملسا حييي فيه أمرنا مل يمت  

 ( 1)(القلوب  قلبه يوم متوت 

فقال:    الصادقمام  اإل وقال   نعم،  فقال:  وتتحّدثون؟  جتلسون  تلك  ) للفضيل:  إّن 

أمرنا، فرحم اهلل من أحيحّبها،  أاملجالس   أو ذكرنا عنده   ا فأحيوا  يا فضيل، من ذكرنا  أمرنا، 

  (2) (له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر هللفخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر ا 

الشعرا و يشجعون  كانوا  هبا،  هلذا  والتعريف  كربالء  أحداث  إحياء  عىل  واألدباء  ء 

بن لعلمهم بدورها الكبري يف إحياء األمة، وإعادهتا إىل دين اهلل األصيل، وقد روي عن حممد  

يف أيام الترشيق، فقال    دخلت مع الكميت عىل أيب عبد اهلل جعفر بن حممد الصادققال: )  سهل

أيام عظام، قال: إهنا فيكم، قال: هات، وبعث أبو عبد له: جعلت فداك أال أنشدك؟ قال: إهنا  

 ـ فكثر البكاء، حتى أتى عىل هذا البيت:  اهلل إىل بعض أهله فقرب، فأنشده ـ يف رثاء احلسني

 يصيب به الرامون عن قوس غريهم 

 

 فيا آخرًا أسدى له الغي أول  

وما أخر وما أرّس وما    اللهم اغفر للكميت ماقّدم)يديه فقال:    قال: فرفع أبو عبد اهلل  

  (3)(أعلن حتى يرىض 

قال:  وعن   بن غالب،  اهلل  أيب عبد اهلل)عبد  فلام   دخلت عىل   ، مرثية احلسني  فأنشدته 

 انتهيت إىل قويل: 

 لبلية تسقو حسيناً 

 

 بمسقاة الثرى غري الرتاب  

  (4)( صاحت باكية من وراء السرت يا أبتاه(  

، فأنشدته  (يا أبا عامرة، أنشدين يف احلسني)قال يل أبو عبد اهلل :  )عن أيب عامرة قال:  و
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فبكى، ثم أنشدته فبكى، قال: فو اهلل ما زلت أنشده وهو يبكي، حتى سمعت البكاء من الدار،  

  قال: فقال يل: يا أبا عامرة من أنشد يف احلسني بن عيل )عليهام السالم(فأبكى َخسني فله اجلنة، 

ومن أنشد يف احلسني فأبكى ثالثني فله اجلنة، ومن أنشد يف احلسني فأبكى عرشين فله اجلنة،  

ومن أنشد يف احلسني فأبكى عرشة فله اجلنة، ومن أنشد يف احلسني فأبكى واحدًا فله اجلنة،  

  (1)(ومن أنشد يف احلسني فبكى فله اجلنة، ومن أنشد يف احلسني فتباكى فله اجلنة 

 ة والثورة: ـ احلرك   4

لشخصية   الرسايل  االمتداد  مظاهر  أعظم  احلسنيوهي  يف    اإلمام  مثلها  والتي  والقيم 

القراءة،   من  النوع  ـ هبذا  بعاشوراء  منها  اختص  ما  ـ وخاصة  قرأنا سريته  إن  ولذلك  حياته، 

تكون   أراد أن  وإنام  أعياهنا،  يرد منها  مل  التي  واملواقف،  التضحيات  تلك  فسنفهم أرسار كل 

معها رسا  ولتستعيد  التاريخ،  لتستعيد مكانتها يف حركة  املناسب  الوقت  لألمة حتركها يف  ئل 

 وعيها ودينها األصيل الذي حاول املحرفون أن يغريوه. 

بقي يردد يف األجيال مجيعا، وبني البرش مجيعا كرمز للثورة    اإلمام احلسني وهلذا، فإن اسم  

 عىل السيف. عىل االستبداد والظلم، وكرمز النتصار الدم 

القادة   ومل يعرب عن هذا الدور الرسايل العظيم املسلمون فقط، بل عرب عنه الكثري من 

الفكريني والسياسيني يف العامل، والذين هبرهتم قصة كربالء، وعظم التضحيات التي وقعت  

 فيها.

وال بأس أن نورد هنا بعض شهاداهتم، والتي تدل عىل مدى االمتداد الرسايل حلركة  

، والذي شمل األرض مجيعا، وهو رد عىل أولئك الذين أساءوا فهم حركته،  ام احلسني  ماإل

 ورموها بام سولت هلم نظرهتم القارصة من قصور. 

ي  ، ورائد حركة الال عنف، وه ستقالل االالزعيم الروحي للهند خالل حركة  فغاندي  
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الشامل املدين  العصيان  خالل  من  االستبداد  والت مقاومة  اهل ،  متكنت  خالهلي  من  من   ا ند 

، يذكر أنه  وأهلمت الكثري من حركات احلقوق املدنية واحلرية يف مجيع أنحاء العاملاالستقالل،  

السلمية من خالل مطالعته لقصة اإل قال:  مام احلسني  استفاد منهجه وحركته وثورته  ، فقد 

صفحات كربالء  ، شهيد اإلسالم الكبري، ودققت النظر يف  مام احلسني  لقد طالعت حياة اإل)

  (1)(مام احلسني  واتضح يل أن اهلند إذا أرادت إحراز النرص، فال بد هلا من اقتفاء سرية اإل 

باكستانومثله   دولة  مؤسس  جناح،  عيل  قال  حممد  مثاالً  ):  الذي  العامل  يف  جتد  ال 

أن حيذو حذو هذا أو  ،بنفسه   اإلمام احلسنيللشجاعة كتضحية   املسلمني  أن عىل مجيع  عتقد 

  (2) (لرجل القدوة الذي ضّحى بنفسه يف أرض العراقا

باكستاين:  وقال   رئيس وزراء  أول  لدى  ) عيل خان،  اليوم من حمرم مغزًى عميقًا  هلذا 

املسلمني يف مجيع أرجاء العامل؛ ففي مثل هذا اليوم وقعت واحدة أكثر احلوادث أ سًى وحزنا يف  

مع ما فيها من احلزن مؤرش ظفر هنائي للروح   اإلمام احلسني تاريخ اإلسالم. وكانت شهادة  

الكا  التسليم  بمثابة  احلقيقية، ألهنا كانت  منها وجوب  اإلسالمية  اإلهلية. ونتعلم  لإلرادة  مل 

 (3)(عدم اخلوف واالنحراف عن طريق احلّق والعدالة مهام كان حجم املشاكل واألخطار

اهلندي:  وقال   الوطني  للمؤمتر  السابق  والرئيس  اهلندويس،  توندون،  هذه  )تامالس 

البرشي، وخليق هبذه رفعت مستوى الفكر  اإلمام احلسني  التضحيات الكربى من قبيل شهادة  

 ( 4)  (الذكرى أن تبقى إىل األبد، وتذكر عىل الدوام

بانتصاره بدمه عىل سيف    مام احلسني وهكذا شهد الكثري من املؤرخني واملفكرين لإل
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قال   الفيلسوف واملؤرخ اإلنجليزي:  أعدائه، فقد  أسمى درس نتعلمه من )توماس كارليل، 

أن مأساة كربالء هو أن احلسني وأنصاره ك ذاك  بعملهم  أثبتوا  إيامن راسخ باهلل، وقد  ان هلم 

انتصار   أثار دهشتي هو  والذي  والباطل  احلّق  املواجهة بني  له حني  أمهية  العددي ال  التفوق 

 ( 1)  (احلسني رغم قّلة الفئة التي كانت معه

وهل ثمة قلب ال يغشاه احلزن واألمل حني  )إدوارد براون، املسترشق اإلنجليزي: وقال 

مع حديثًا عن كربالء؟ وحتّى غري املسلمني ال يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه يس

 (2) (املعركة يف ظّلها 

وأي بطل شهيد آخر هو أن يف هذا العامل    اإلمام احلسني نداء  )فردريك جيمس:  وقال  

شخص للدفاع عن   مبادئ ثابتة يف العدالة والرمحة واملوّدة ال تغيري هلا، ويؤكد لنا أنه كّلام ظهر

 ( 3) (هذه الصفات ودعا الناس إىل التمّسك هبا، كتب هلذه القيم واملبادئ الثبات والديمومة

من طبيعة اإلنسان أنه حيب اجلرأة والشجاعة واإلقدام وعلو الروح  )ل.م.بويد:  وقال  

. وهنا واهلّمة والشهامة. وهذا ما يدفع احلرية والعدالة االستسالم أمام قوى الظلم والفساد

. وأنه ملن دواعي رسوري أن أكون ممن يثني من كل أعامقه  مام احلسني  تكمن مروءة وعظمة اإل 

 (4)(سنة عىل وقوعها  1300عىل هذه التضحية الكربى، عىل الرغم من مرور  

النجاة  اإلمام احلسني  كان بميسور  )واشنطن ايروينغ، املؤرخ األمريكي الشهري:  وقال  

الثورات يف   الذي كان سببًا النبثاق  القائد  أّن رسالة  إالّ  يزيد،  بنفسه عرب االستسالم إلرادة 

اإلسالم مل تكن تسمح له االعرتاف بيزيد خليفة، بل وّطن نفسه لتحّمل كل الضغوط واملآيس  

ه عىل  ألجل إنقاذ اإلسالم من خمالب بني أ مّية. وبقيت روح احلسني خالدة، بينام سقط جسم
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 ( 1)  (الالهبة، أهيا البطل، ويا أسوة الشجاعة، ويا أهيا الفارس يا حسني!كربالء رمضاء 

عىل الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون عىل مشاعر الناس  )توماس ماساريك:  وقال  

عرب ذكر مصائب املسيح. إالّ أنك ال جتد لدى أتباع املسيح ذلك احلامس واالنفعال الذي جتده 

ويبدو أن سبب ذلك يعود إىل أن مصائب املسيح إزاء مصائب احلسني ال  ،  باع احلسني لدى ات

 ( 2) (متثل إالّ قّشة أمام طود عظيم 

يقال يف جمالس العزاء أن احلسني ضحى بنفسه لصيانة رشف  )موريس دوكابري:  وقال  

نتخذه وأعراض الناس، وحلفظ حرمة اإلسالم، ومل يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا  

 (3) (لنا قدوة، لنتخلص من نري االستعامر، وأن نفضل املوت الكريم عىل احلياة الذليلة 

قّدم احلسني للعامل درسًا يف التضحية والفداء من خالل  )املسترشق األملاين ماربني:  وقال  

التضحية بأعز الناس لديه ومن خالل إثبات مظلوميته وأحقّيته، وأدخل اإلسالم واملسلمني  

 سجل التاريخ ورفع صيتهام. لقد أثبت هذا اجلندي الباسل يف العامل اإلسالمي جلميع البرش  إىل

أن الظلم واجلور ال دوام له. وأّن رصح الظلم مهام بدا راسخًا وهائاًل يف الظاهر إالّ أّنه ال يعدو  

 ( 4)  (أن يكون أمام احلّق واحلقيقة إالّ كريشة يف مهب الريح

حينام جنّد يزيد الناس لقتل احلسني  )لعامل واألديب املسيحي:  جورج جرداق، اوقال  

وإراقة الدماء، كانوا يقولون: كم تدفع لنا من املال؟ أما أنصار احلسني فكانوا يقولون لو أننا 

 (5) (نقتل سبعني مّرة، فإننا عىل استعداد ألن نقاتل بني يديك ونقتل مرة أ خرى أيضًا  

لو كان احلسني منا لنرشنا له يف كل أرض راية،    )سيحي:الكاتب امل انطوان بارا،  وقال  
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 (1) (وألقمنا له يف كل أرض منرب، ولدعونا الناس إىل املسيحية باسم احلسني 

عىل الرغم من مرور مّدة مديدة عىل واقعة كربالء،  )كيبون، املؤرخ اإلنجليزي:  وقال  

عة وطن واحد، ومع ذلك فإن املشاق واملآيس التي وقعت  ومع أننا ال جيمعنا مع صاحب الواق

من  نوعًا  ذاته  ويستشعر يف  قلبًا،  الناس  أقسى  من  كان  وإن  القارئ  مشاعر  تثري  احلسني  عىل 

 (2) (التعاطف واالنجذاب إىل هذه الشخصية

املعروف:  وقال   املسترشق  مستبدين،  )نيكلسون،  طغاة  أ مّية  بنوا  أحكام  جتاهل كان  وا 

م واستهانوا باملسلمني، ولو درسنا التاريخ لوجدنا أن الدين قام ضد الطغيان والتسّلط،  اإلسال

وأن الدولة الدينية قد واجهت النظم اإلمرباطورية. وعىل هذا فالتاريخ يقيض باإلنصاف يف أن 

 (3) (يف رقبة بني أ مية  دم احلسني 

لشجاعة والبطولة التي  حقًا أن ا)السري بريس سايكوس، املسترشق اإلنجليزي:  وقال  

أبدهتا هذه الفئة القليلة، كانت عىل درجة بحيث دفعت كل من سمعها إىل إطرائها والثناء عليها 

إىل   له  زوال  ال  وخالدًا  عاليًا  صيتًا  لنفسها  جعلت  الرشيفة  الشجاعة  الفئة  هذه  إراديًا.  ال 

 (4) (األبد

مل تؤثر الوهابية عىل عقوهلم ـ  وهكذا شهد الكثري من مفكري العرب واملسلمني ـ الذين  

، وكوهنا ثورت عربت األجيال مجيعا، ليمتد مام احلسني  عىل مدى النجاح الذي حققته ثورة اإل 

عباس حممود العقاد، الكاتب  أثرها للعامل أمجع، ويف مجيع األزمنة، ومن تلك الشهادات قول  

ثورة احلسني، واحدة من الثورات الفريدة يف التاريخ مل يظهر نظري هلا حتى  ) واألديب املرصي:  

فلم تدم الدولة األموية بعدها حتى بقدر   ؛اآلن يف جمال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية 
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الطبيعي، ومل يمِض من تاريخ ثورة احلسني حّتى أكثر من ستني سنة    عمر اإلنسان  سقوطها 

 ( 1)  (ونّيف

الرشقاوي،وقال   الدين واحلرّية،  )الكاتب املرصي:    عبدالرمحن  احلسني شهيد طريق 

وال جيب أن يفتخر الشيعة وحدهم باسم احلسني ، بل أن يفتخر مجيع أحرار العامل هبذا االسم  

 (2) (الرشيف

يتحرق شوقًا الغتنام الفرصة    كان احلسني)طه حسني، العامل واألديب املرصي:  وقال  

احلرية بشأن  أطلق  فقد  يسري عليه؛  أبوه  الذي كان  املوضع  اجلهاد واالنطالق من  واستئناف 

 ( 3)(معاوية ووالته، إىل حد جعل معاوية يتهدده. إال أن احلسني ألزم أنصاره بالتمسك باحلق

املرصي:  وقال   الكاتب  السّحار،  جودة  احلميد  ا) عبد  بوسع  يكن  يبايع  مل  أن  حلسني 

ويرضخ حلكمه؛ ألن مثل هذا العمل يعني تسويغ الفسق والفجور وتعزيز أركان الظلم    ا، يزيد

ه  أهلوالطغيان وإعانة احلكومة الباطلة. مل يكن احلسني راضيًا عىل هذه األعامل حتى وأن سبي  

 (4) (وعياله وقتل هو وأنصاره

منبعا لثروة عظيمة يف عامل الفكر واألدب، وصار  وقد كان اإلمام احلسني فوق ذلك كله  

مفجرا ألرقى املشاعر املرتبطة بأنبل املعاين اإلنسانية، وهلذا مل يعد اسمه جمرد اسم عادي، وإنام 

 صار رديفا لكل القيم الرفيعة التي أشار هذا الكتاب إىل بعضها.

ك يف موسوعة بعنوان  ـ بعض ذل  خطباء املنرب احلسيني  ـ أحدالسيد جواد شرب  وقد مجع  

حت] اهلجري  األول  القرن  من  احلسني  شعراء  أو  الّطف  عرش  ی أدب  الرابع  وهي    [ القرن 

من القرن األول    أجزاء، ، ذكر فيها املؤلف الشعراء الذين رثوا اإلمام احلسينع  10موسوعة من  
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 وترامجهم يف بداية كل قرن.  عراءحتى القرن الرابع عرش، حيث ذكر أسامء الش

كر السيد جواد يف مقدمة املوسوعة دور احلركة احلسينية يف توفري أرقى املشاعر  وقد ذ

 ( فقال:  الشعراء،  لدى  الشيعة النبيلة  أدب  الصور عن  أوضح  تعطيك  املوسوعة  وعن   ،هذه 

واجتاهاهتم  العواطف عن  أ ومتثل    ،عقائدهم  الدنيا   ؛حاسيسهم ومشاعرهم أصدق  فليس يف 

  ،هاجت اللوعةأو  ، وأثرت أثرها الكبري يف النفوس  ، وقعة كوقعة احلسني هّزت العامل هزًا عنيفا 

وخلقت منهم    ،والشعور الفياض   ،دب الثربل هي التي كونت فيهم هذا األ  ،واستدرت الدمعة 

ّي. ذلك  ديبًا غري شيعأوقيل : وهل وجدت  ، ن االدب شيعي إكرب عدد من الشعراء حتى قيل أ

وما دام املرء يشعر بالثأر    ،مل يدفعان االنسان للنظم وتصوير احلال بلسان املقال ألن الكبت واأل 

فيندفع يصّور حاله معددًا آالمه مسامرًا أحزانه يف لياليه وأيامه    ؛ وحرارة الثكل ال ينام عن ثأره

  (1) (ويف خلواته وجمتمعاته

التي  وذكر أن املوسوعة مع ضخامتها مل تغط   إال جزءا قليال جدا من الثروة الشعرية 

ن أمجع كل ما جاء من شعر الشعراء يف االمام احلسني  أوال اريد  كتبت يف اإلمام احلسني، فقال: )

اقدر   وال  احلسني  غايتي  أويوم  بل  بذلك  اقوم  وأن  أن  شعرهم  من  نامذج  عّدد  أعرض 

  (2) (أسامءهم

الثراء، فقال: ).. أن   شاعرًا واحدًا وهو الشيخ أمحد  ورضب بعض األمثلة عىل ذلك 

ودّوهنا    لف قصيدة يف رثاء اإلمام احلسنيأ البالدي من شعراء القرن الثاين عرش اهلجري نظم  

وأن الشيخ اخلليعي مجال    ـ كام روى ذلك الشيخ االميني يف موسوعته  ـ  يف جملدين ضخمني  

ين وقفت  إ زيز وهو من شعراء القرن التاسع له ديوان شعر يف االمام احلسني ، والدين بن عبد الع

وللشيخ   ، عىل ديوان للشيخ حسن الدمستاين من شعراء القرن الثالث عرشكله يف يوم كربالء
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، وآخر يف مراثيهم اسامه   حممد الشويكي من شعراء القرن الثاين عرش ديوان يف مدائح النبي وآله 

العربات(  يف    )مسيل  قصيدة  َخسني  عىل  )املنتخب(  أحيتوى  كتاب  ايدينا  وبني  خمتلفة  وزان 

للشيخ حمي الدين الطرحيي املتويف يف القرن الثاين عرش وفيه عرشات القصائد وال يعلم قائلها 

وتثبت شواهد من الشعر الذي قيل يف رثائه وبني    ومثله مئات املقاتل التي تروي قصة احلسني 

يف املكتبات العامة واخلاصة وفيها املئات من القصائد احلسينية ومل يذكر  يدينا جماميع خطية  أ

 (1) (اسم ناظمها وقائلها 

وهكذا كانت ثورة  وذكر الرس يف هذه الثروة العظيمة يف األدب والفكر والفن، فقال: )

فهي نور يتوهج يف    ؛واستخدمت العقول واألفكار  ، احلسني غطت بسناها املشارق واملغارب

نشودة العز يف فم االجيال هتز القلوب  أاملسلمني فيندفع اىل افواههم مدحًا ورثاء ، وهي  قلوب  

وتطرهبا وحتيي النفوس بالعزائم احلية ، ذلك ألن هدف احلسني ما كان هدفًا خاصًا حتى ختتص  

فعىل كل ذي شعور حي    ؛و يقترص عىل طائفة دون طائفة ، بل كان هدفًا عاملياً أبه فئة دون فئة  

 ( 2)  (ن حيتفل بذكراهأ

احلسني اإلمام  ثروة  كانت  فقد  كله،  ذلك  يف    وفوق  إسالمية  ثورة  ألعظم  مصدرا 

التاريخ، بل أعظم ثورة يف تاريخ العامل أمجع، وهي ثورة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، والتي  

ك قال قائدها مل تكن لتنجح ذلك النجاح الباهر لوال ارتباطها بعاشوراء واإلمام احلسني ، ولذل

 ( 3) (وإهّنا تبع لتلك النهضة وشعاع من أشّعتها  إّن ثورتنا هي امتداد لنهضة احلسني األكرب: )

لكن للنرص مفاتيح ورموزًا    ،أجل إّن احلّق منترصوقال ـ مبينا أثرها يف نجاح الثورة ـ )

الزمن املايض منذ  بقاء الشيعة طوال  العثور عليها ومعرفتها.. علينا أن نعرف رمز  لنا  ينبغي 

 
 .18املرجع السابق، ص( 1) 

 .18املرجع السابق، ص( 2) 

شبكة املعارف    اإلسالمية الثقافية، مركز نون للتأليف والرتمجة،عاشوراء يف فكر اإلمام اخلميني، مجعية املعارف  نقال عن :  (  3) 

 .49، صهـ1432اإلسالمية، 
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  حّتى اآلن... إّن أحد هذه الرموز الكربى ـ وهو أكربهاـ قضّية سّيد الشهداء   عرص أمري املؤمنني

  (1)(هذا الرمز  وإذا أردنا أن يكون بلدنا مستقاّلً وحّرًا ينبغي أن نحفظ 

ويذكر أثر املجالس احلسينية، وما يرتبط هبا يف احلفاظ عىل اإلسالم املحمدي األصيل،  

طوال التاريخ كانت جمالس العزاءـ  هذه الوسائل التنظيمّية  ويف التحريض عىل الثورة، فيقول: )

ّيع. أخذت هذه ـ منترشة يف أرجاء البلدان اإلسالمّية ويف إيران صارت مهدًا لإلسالم والتش

املجالس تتحّول إىل وسيلة ملواجهة احلكومات اّلتي توالت عىل سّدة احلكم ساعية الستئصال  

ننا من  كِّ اإلسالم وقلعه من جذوره والقضاء عىل العلامء. فهذه املجالس واملواكب هي اّلتي مت 

 (2) (الوقوف بوجهها وإخافتها 

واملواكب اّلتي ربطت اجلامهري ببعضهم،  ولكنّكم ترون كيف أّن هذه املجالس  )يقول:  و

هذه املآتم اّلتي حّركت اجلامهري يلتئم شملها من مجيع الرشائح االجتامعية املعّزية بمجّرد أن 

أمر يستدعي التجّمع وليس يف مدينة واحدة بل يف كّل أنحاء البالد ودون احلاجة إىل    حيصل 

النطاق. أو إعالم واسع  الناس جيتمعون عىل   بذل  أهّنا  إّن  يعتقدون  أهّنم   كلمة واحدة ملجّرد 

 (3)(خرجت من فم احلسني سّيد الشهداء  

األئمة  حرص  والذي  السيايس،  جانبه  يف  الرسايل  االمتداد  إليه    ويذكر  الدعوة  عىل 

األهّم من ذلك هو البعد السيايّس  ملواجهة االستبداد، والدعوة إىل اإلسالم األصيل، فيقول: )

يف صدر اإلسالم كي يدوم حّتى النهاية وهو االجتامع حتت لواء واحد    أئّمتنا اّلذي خّطط له  

ّقق ذلك بالقدر اّلذي يفعله عزاء سّيد الشهداء   وهبدف واحد، وال ي مكن ألّي يشء آخر أن حي 

)(4 ) 

 
 .49املرجع السابق، ص( 1) 

 .51املرجع السابق، ص( 2) 

 .52املرجع السابق، ص( 3) 

 .53املرجع السابق، ص( 4) 
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إّن هذه املجالس اّلتي  ويذكر أثرها يف توفري البيئة احلاضنة للثورة اإلسالمية، فيقول: )

وتظهر مظلومّية ذلك املؤمن اّلذي ضّحى بنفسه وبأوالده    ها مصائب سّيد املظلومني ت ذكر في

إىل   للذهاب  شوقًا  يتحّرقون  اّلذين  الشّبان  أولئك  خّرجت  اّلتي  هي  اهلل  سبيل  يف  وأنصاره 

 ( 1)  (هبا، وتراهم حيزنون إذا هم مل حيصلوا عليها  اجلبهات ويطلبون الشهادة ويفخرون

هذه املجالس هي اّلتي خّرجت أّمهات  وتوعيتهن: ) النساء  تربية    ويقول عن دورها يف 

إهّنا جمالس   لن بأّن لدهيّن غريهم وأهّنّن مستعّدات للتضحية هبم أيضًا،  يق  أبناءهّن ثّم  يفقدن 

النامذج  هذه  مثل  تصنع  اّلتي  هي  وغريه  كميل  دعاء  من  األدعية  وجمالس  الشهداء  سّيد 

 ( 2) (وتبنيها 

التي  وما ذكره اإلمام   التارخيية  الواقع الذي أيدته كل األحداث  اخلميني رمحه اهلل هو 

حصلت قبل الثورة اإلسالمية، وبعدها، وهلذا نرى فشل كل احلركات اإلسالمية يف مشاريعها 

بسبب عدم تبنيها هلذا املنهج، بخالف الثورة اإلسالمية اإليرانية التي استثمرت أحداث كربالء  

 .اإلصالح والثورة السلمية ضد الظلم والطغيان يف الدعوة إىل 

اإلسالميون يف إيران أن يسقطوا دولة الشاه، ويقيموا دولة والية الفقيه،  وبذلك نجح  

، فقد كان اخلطباء حيولون  ( كل ما عندنا من عاشوراء): ذلك بقوله اخلميني عن كام عرب اإلمام 

الطاغي الدكتاتور  الشاه  من  وغريها  املناسبة  هذه  أنصارا يف  اجلامهري  من  وحيولون  يزيدا،  ة 

 للحسني، وقد استطاعوا بذلك أن حييوا روح الثورة يف الشعب ليسقط الطاغوت. 

اإلسالميون يف مرص وغريها ـ رغم طول فرتة عملهم ـ  فيه  عجز  يف نفس الوقت الذي  

اجلامهري ال حتركها اخلطابات  من حتقيق مثل ذلك اإلنجاز، ألهنم مل يدركوا ـ إدراكا كامال ـ أن  

 بقدر ما حتركها املؤثرات العاطفية، وخاصة تلك التي تعود ألسباب دينية.  اجلافة العقلية

 
 .54املرجع السابق، ص( 1) 

 .55املرجع السابق، ص( 2) 
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 اخلامتة 

بعد هذا العرض املوجز ألمهات القيم التي مثلها اإلمام احلسني ، ودعا إليها يف حياته  

 الية: النتائج والتوصيات التمجيعا، بل ضحى يف سبيلها، نخرج ب

 أوال ـ النتائج: 

 يف العنارص التالية: هذا الكتاب يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلنا إليها يف 

وما ارتبط هبا من    . تبني لنا من خالل استعرض الروايات الواردة عن اإلمام احلسني 1

مستقيم،  يمثل مجيع قيم الدين األصيل، وأنه قرآن ناطق، ورساط    اإلمام احلسني أحداث أن  

منهجه ومنهج سائر   االنحراف عن  بسبب  كان  انحرافات  من  بعده  األمة  ما حصل يف  وأن 

 يف ذلك.  وخمالفة وصايا رسول اهلل  األئمة 

يريد    ملنأربع قيم كربى، ال يمكن    استقراء ما ورد عنه من روايات رأينا من خالل  ـ    2

اهلل   رسول  وصايا  يطبق  حق   أن  هيه  يف  ال  أو  يتجاوزها،  وهي:أن  هبا،  اإليامنية،    تم  القيم 

الفكرية   بأبعادها  الدين،  معاين  مجيع  جتمع  قيم  وهي  والرسالية،  واألخالقية،  والروحية، 

 والوجدانية والسلوكية. 

من التحريف والتغيري والتبديل    القيم اإليامنية   فظحيإىل كل ما    دعا اإلمام احلسني   ـ   3

ى، والتي ترسبت لإلسالم عرب تقريب األمويني  األخروقعت فيه معتقدات امللل والنحل  الذي  

دعا  ولذلك  العقدية،  االنحرافات  وكل  والتجسم  التشبيه  نرشوا  والذين  وغريهم،  لليهود 

 إىل تصحيح العقائد، والعودة إىل املنهج القرآين يف التعريف هبا، والربهنة عليها.  اإلمام احلسني

التوجه إىل اهلل بالعبودية  ، من خالل  روحيةالقيم ال إىل االهتامم ب  ـ دعا اإلمام احلسني   4

قد ترك لنا ثروة عظيمة يف ذلك، متثل نموذجا صحيا للرتبية الروحية السليمة  ظاهرا وباطنا، و

املستمدة من القرآن الكريم، ومن هدي النبوة، والتي مل تتأثر بالرهبنة وال بالغنوصيات الرشقية  



307 

 

 والغربية. 

، بجميع معانيها، ومثلها يف حياته  القيم األخالقيةهتامم بإىل اال  ـ دعا اإلمام احلسني   5

واملروءة، وصار   والشهامة  والتضحية  الصرب  يف  مدرسة  أصبح  ولذلك  متثيل،  وسلوكه خري 

 نموذجا للشخصية املسلمة املتوازنة التي متثل الكامل اإلنساين يف أرقى صوره. 

التي مثلها اإلمام احلسني   6 القيم  القيم    ـ من أهم  الواقع اإلسالمي  ، فقد  الرسالية يف 

ة، وقدم كل أنواع التضحية يف سبيل  ظلمة واالنحرافات بكل قوة وشجاعالطواغيت والواجه  

نترش هديه يف كل األزمنة واألمكنة، لتتحقق ، وااملكان والزمانذلك، ولذلك جتاوزت حركته 

   األمة تنهل من بركاهتا إىل اليوم. ، والتي ال تزال عىل يديه اهلداية العامة الشاملة 

 ثانيا ـ التوصيات: 

من أهم التوصيات التي ندعو إليها من خالل تعرفنا عىل قيم الدين األصيل التي أحياها  

 اإلمام احلسني ، ومثلها خري متثيل ما ييل: 

اإلمام احلسني 1 بدراسة  االكتفاء  األئمة   . عدم  الذي    وغريه من  التارخيي  املنهج  وفق 

رسد األحداث أو حتليلها، وربط الشخصيات بالواقع الذي عاشوا فيه فقط، وإنام اعتامد    يعتمد

مل يكونوا أئمة لعصورهم فقط، وإنام كانوا أئمة جلميع   منهج البحث القيمي، ذلك أن األئمة 

األجيال، ولذلك يمكن حلياهتم أن تساهم يف ترقية واقعنا، ورفعه إىل تلك اآلفاق السامية التي  

 إليها.  دعوا

الصحيح  2 الوعي  وبث  احلسينية،  الرسالة  إلحياء  الوسائل  كل  استعامل  إىل  ندعو   .

بمعناها، واستعامهلا كوسيلة للرتبية بجميع أنواعها، باإلضافة إىل استعامهلا يف الوعي السيايس  

 الذي خيرج األمة اإلسالمية من ختلفها، ويعيد هلا وحدهتا وسيادهتا.

من كل ما دسه األعداء فيه من حتريفات، وذلك    ث أهل البيت . ندعو إىل تنقية ترا3

بعرضه عىل القرآن الكريم، وعىل القيم النبيلة التي جاءوا هبا، حتى خيرج سليام نقيا متوافقا مع 
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 الثقل األكرب، ذلك أنه يستحيل أن يفرتق الثقالن. 
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  1363الكتب اإلسالمية،    الكايف، أبو جعفر الكليني، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار .104

 ش، طهران  ه

التاريخال .105 يف  ابن   ،كامل  الدين  عز  بن حممد،  الكرم حممد  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو 

الطبعة:  ،  لبنان،  دار الكتاب العريب، بريوت،  حتقيق: عمر عبد السالم تدمري،  األثري

 . م 1997هـ /  1417األوىل،  
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 . م1994 - هـ 1414الطبعة: اخلامسة، ، الرياض
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كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن املطهر،   .111

 هـ.  1433، 14تعليق: حسن زاده اآلميل، قم، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط 

اخلامسة،  الكشكول   .112 الطبعة:  ستارة،  املطبعة:  الشاكري،  حسني  احلاج  املبوب، 

1418 . 

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  ،  الكفاية يف علم الرواية  .113

املكتبة العلمية، املدينة  ،  املحقق: أبو عبداهلل السورقي ، إبراهيم محدي املدين ،  البغدادي

 . املنورة

املا .114 يف  معجم  اللغويةلكليات  والفروق  احلسيني  ،  صطلحات  موسى  بن  أيوب 
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 . 1410 ، دار الذخائر ،نعمة

العرب  .117 منظور،  لسان  ابن  الدين  الفضل، مجال  أبو  بن عىل،  مكرم  بن  دار  ،  حممد 
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،  ريس وشيخه الشيخ أيب احلسن لطائف املنن يف مناقب سيدي الشيخ أيب العباس امل .118
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 .هـ 1417الطبعة: الثانية،  ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  اجلوزية 
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حممد بن أيب بكر بن أيوب بن  ،  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  .132

اجلوزية قيم  ابن  الدين  شمس  البغدادي،  سعد  باهلل  املعتصم  حممد  دار  ،  املحقق: 

 . م1996  - هـ  1416الطبعة: الثالثة،  ، بريوت ، تاب العريبالك

العالمة السيد هاشم  ،  دينة معاجز االئمة االثني عرش ودالئل احلجج عىل البرشم .133

 اإلسالمية. مؤسسة املعارف ، البحراين 

املسعودي  .134 اجلوهر،  ومعادن  الذهب  عبداحلميد،    ،مروج  الدين  حممدحميي  حتقيق 
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 . مسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل، دار الفكر، بريوت  .138
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 .األعلمي مؤسسة ،  إلمام الصادق  ، منسوب لمصباح الرشيعة .142
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 وسائل الشيعة، حممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل البيت، قم املقدسة.  .170
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 هـ. 1411



328 

 

 هذا الكتاب 

ذلك أن    يف البحث املرتبط باإلمام احلسنياملنهج التارخيي  لتجاوز  هذا الكتاب حماولة  

؛ فهو  تجاوز املكان والزمانتـ    األحاديث الرشيفة املتفق عىل صحتها ـ كام تذكر  مكانته يف الدين  

 . يمثل الدين األقوم، والرساط املستقيم، الذي حتتاج كل األجيال لالستنارة به، واالهتداء هبديه

يريد    ملنن  أربع قيم كربى، ال يمك  ، استقراء ما ورد عنه من رواياتوقد رأينا من خالل  

 أن يتجاوزها، أو ال هيتم هبا، وهي: ه يف حق   أن يطبق وصايا رسول اهلل 

: ونقصد هبا ما يتعلق بحقائق العقائد، والضوابط التي حتميها من أن تقع  القيم اإليامنية 

 فيام وقعت فيه معتقدات امللل والنحل من التحريف والتبديل. 

الروحية  إىل  القيم  التوجه  هبا  ونقصد  املعاين :  وأرسار  وباطنا،  ظاهرا  بالعبودية  اهلل 

 املرتبطة هبا. 

: ونقصد هبا تلك امللكات الراسخة التي تربز من الباطن إىل الظاهر،  القيم األخالقية 

 لتعرب عن الكامل املعنوي لإلنسان وعالقاته اإلجيابية مع كل يشء. 

الرسالية  واالنحرالقيم  والظلمة  الطواغيت  مواجهة  هبا  ونقصد  قوة  :  بكل  افات 

وشجاعة وبذل وتضحية، كام نقصد هبا ذلك االمتداد الذي يتجاوز به اإلمام املكان والزمان 

 . لينترش هديه يف كل األزمنة واألمكنة، لتتحقق عىل يديه اهلداية العامة الشاملة 
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This book 

This book is an attempt to pass the historical approach In the research 
associated with AL- Imam AL-Hussein peace be upon him , So that his place in 
religion- As well as the honorable Hadiths Agreed upon its validity- goes beyond 
time and place; He represents the right religion, And the straight path, Which all 
generations need to enlighten, And to be guided by his gifts . 

 We have seen through the extrapolation of what was narrated from novels, 
Four major values, There is no one who can apply the commandments of the 
Messenger of the God "Allah" prays be upon him" In his to exceed them, or not to 
care about them , They are: 

Faith values: We mean everything related to the facts of Creeds, And 
controls that protect them From falling into the beliefs of boredom and bees Of 
tweaking. 

Spiritual values: We mean Trust in God in slavery outwardly and inwardly, 
And the secrets of meanings associated with them . 

Moral values: We mean These Well-established queens Which emerge 
from the sub-to the apparen, To express the moral perfection of mankind And his 
positive relationship with everything. 

Message Values: We mean confrontation to the tyrants and oppressors and 
distractions, With all the strength and courage and make the sacrific , And we 
mean that the stretch in which Al-Imam can pass the place and the time in order 
to spread his guidance for all times and places; in order to achieve the general 
Comprehensive guidance by his own hands. 

Tags: AL- Imam AL-Hussein, Faith, morality, Revolution, spirituality, The 
message, values, religion.  
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