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املقّدمة
هنالك رضورة كبرية حتّتم عىل اإلنسان أن يقف وقفة رصحية 
ملع عقله وقلبه فيام خيتلص بام يؤمن به، علىل األخص فيام يتصل 
بشلؤون الفكلر والعقيلدة، ألهنا هي التلي حتدد معامل الشلخص 
احلقيقة، وهي التي حتدد مسلار تفكريه، بلل وحتدد الغاية النهائية 

حلياته.

وأكثر أعلداء املصارحة هذه هي أن يتخطلى املرء الكالم فيام 
هو أسلاس ومعتقد، وينشغل باهلامشليات عىل حساهبا، أو خيتبئ 
خللف الكلامت والعبلارات بتنميقها واحلشلو املصطلحايت فيها، 
لتكلون الكلامت جسلورًا للهروب ملن احلقائق، بلدل أن تكون 

جسورًا نحو احلقيقة.

هذا الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ يناقش فئتني من 
: C خالل اإليامن باإلمام احلسني

فئة هتّربت من اإلنتامء ألولياء اهلل من خالل التهرب من أصل 
الديلن، وغلض الطرف عن قيمله، واالرمتاء يف أحضلان احلداثة 

والعلمنة.



8

اإلنتامء املقّدس .. اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

وفئلة هتّربت ملن اإلنتامء لإلماملة من خالل تفريلغ حمتواها، 
واالكتفلاء بشلعار الشلكل والعنلوان، علرب محلل شلعار احللب 

والرتيض عىل الشخصيات املتمثلة فيها.

السلاحة  يف  وحمسلوس  متلداول  هلو  ملا  نناقلش  فنحلن 
اإلسلالمية بشلكل عام فيلام يرتبط بلام ينبغي أن يؤديله اإلنتامء 
لإلمام احلسلني C بشلكل رصيح وقائم عىل الدليل واملنطق 

الذي تعتمده كل فئة من هذه الفئات.

فامهلي االفرازات التلي ينبغلي أن تفرزها مقلوالت احلداثة 
بخصلوص اإلملام احلسلني C؟ أي كيلف ينبغلي أن ينظروا 
لإلرتبلاط باإلمام وبنوعية ذلك اإلرتبلاط من خالل بحث القيم 
اإلنسانية التي يؤمن هبا اإلنسان والفكر اإلنساين العام. والنقاش 
سيتم يف أصل حتديد القيم ومنهجها ونقده وتقويمه. األمر الذي 
يؤدي بنا إىل معرفة نوع اإليامن الذي ينبغي أن يكون لدى مدعي 
.C احلداثة والعلمنة ومن لّف لفهام فيام خيتص باإلمام احلسني
سلوف نصلارح الفكلر احلداثي بام يمكلن أن يصفله يف أول 
وهله يسلمع فيها اسلم اإلمام احلسلني C باملذهبية والطائفية 
واالنحباس يف امللايض والتأطري والنمذجة واألدجلة وماشلاهبها 
من كلامت، التي يتخدوهنا مطايا للهروب من مصارحة أنفسهم، 
بشلأن اإليلامن، ولقد حصلت لنلا بعض املحاورات التلي أوقْفنا 
البعَض فيها عىل هذه األسلس التي ينبغي أن ُتناقش بكل وضوح 
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لتتكلون لدهيلم نتيجلة علميلة، إال أن اهللروب أو التعميلم هلو 
ديدهنم. بخالف ما سلار عليه مفكرو الغرب من بحث األسلئلة 
امللحة واالهتامم هبا، كسلؤال اإليامن ونلوع اإليامن وأصل اخللق 
وغلريه، مما جيعلنلا نخرج بنتيجة علن هؤالء املّدعني بأهنم ليسلو 
سلوى مقلدة وبغبغاوات، مّههم تكرار ما هو جاهز ومعّلب، من 
غري اسلترياد ألصل احلوار واألسلئلة التي ينبغلي أن يصدموا هبا 

عقوهلم قبل أن ينتقلوا إىل تبني هذا املسار الفكري أو ذاك.

اإلجابة عىل هذه التساؤالت الرصحية هو مقصد هذا الكتاب 
م بعض ما يثري يف نفوسلهم  يف قسلمه األول، ونسلأل اهلل أن يقلدّ
وعقوهلم هلمّ املصارحة والوقلوف اجلاد أمام نلوع اإليامن الذي 

ينبغي أن ينتمون إليه.

ويف املقابلل ملن ذللك، تشلهد أمتنلا اإلسلالمية يف راهنهلا 
حلراكًا خيص االنتامء العقيدي، ضمن دائلرة التجاذبات الطائفية 
واالصطفافات التي شلهدهتا سلاحتنا اإلسالمية، وبعد أن كانت 
يف بقلع حمدودة، أصبحت اآلن ظاهرة عاملية اجتاحت كل الدول 
من دون اسلتثناء، تداخلل فيها ماهو سليايس، وماهو اقتصادي، 
وما هو اجتامعي، ليؤثر سللبًا عىل واقع األمة ووحدة صفها أمام 
الذيلن يرتبصون هبا العداء. والسلبب يف ذلك هو اسلتخدام لغة 
الشلتائم وعدم االنصلاف وعدم االلتزام بأدب احلوار، وبسلبب 
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تدخلل االرادات السياسلية الكلربى، وضلخ األموال يف سلبيل 
إشعال نار الفتنة، وكذا خوفًا من احلقائق.

يف خضم هذا احلراك، التفتت طائفة من الطوائف اإلسلالمية 
ملن غري املنتمني إىل مذهلب أهل البيت A، إىل عمق اقصائها 
لشلخصيات أهلل بيلت النبلي حمملد K يف خطاهبلا الديني، 
وألن هنالك قدسلية ومكانة خاصة ألهل البيت A عند كافة 
املسلمني، وهي ثابتة يف صحاحهم وكتبهم، إال أن اخلطاب املوجه 
للجمهلور عىل مدى قلرون من الزملن، ويف اخلطاب اإلعالمي، 
يلكادان خيللوان حتلى ملن ذكر أهلل البيلت A، فضلاًل عن 
مقاماهتلم وفضائلهم، ومن باب أوىل فإهنلم عازفون عن البحث 
العقيلدي فيلام خيتص بنوع اإليلامن هبم A وبام يسلتتبعه ذلك 

اإليامن من انتامء له قداسته اخلاّصة.
هذه اإللتفاتة قادت بعض الشلخصيات منهم إىل أن يسلدوا 
الفجلوة امللفتلة واملسلتغربة والتي اسلتمرت طوال القلرون منذ 
العهلود األوىل إىل اآلن، ولكلن هلذه الفجوة إنام سلدت بطريقة 
االسلتجداء ملن خالل الصدى اللذي حتدثه هذه الشلخصيات، 
وبلمعان هذه األسلامء يف سامء اإلسالم، فريفعون الصوت بحب 
اإلملام احلسلني C وأهلل البيلت A، ولكنهلم يفرغلون 
مسلارها وجهادهلا وحمتواهلا منهلا، فتطلرح شلخصيات أهلل 
البيلت A بطريقة مرسلومة سللفًا ليقولوا للنلاس بأن هؤالء 
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أشلخاص عاديلون أو هلم أشلخاص صاحلون فحسلب، حاهلم 
حال أي شخصية من الصاحلني الذين مروا يف التاريخ.

ونحن هنا إنام نسلوق هنلج املصارحة الفكرية بعيلدًا عن لغة 
الرصاخ أو الشلتائم، لنعرف كيف ينبغي أن ينظر أهل السلنة إىل 
شخصية اإلمام احلسني C، وماهو نوع هذه النظرة، وما ينبغي 
أن تؤدي إليه، وفقًا ملا جاء يف الثوابت التي أمجع عليها املسللمون 
ملن النص القلرآين، ومن السلّنة التي اتفلق عليهلا الفريقان، أي 

باالعتامد عىل األحاديث التي وردت يف مصادرهم.

وحمّصلة القول إننا نصارح العقل هبذه األسئلة:
أنت حداثي؟ إذًا ماهو نوع إيامنك باإلمام احلسني C؟

أنت مسلم؟ إذًا ماهو نوع إيامنك باإلمام احلسني C؟
ونسلأل اهلل أن تكلون هلذه احلقائق عىل طاوللة البحث اجلاد 
عند كل طالب للحقيقة، ولو مع نفسله ليقف وقفة رصحية معها، 
ليصلل إىل قناعات مبنية عىل الدليل والربهان فيام خيتص باإلنتامء 

.C املقّدس لإلمام احلسني

وأسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا ملا فيه اخلري والصالح.
C خادم اإلمام احلسني
        حممود املوسوي
بني مجرة ل البحرين 1431هل





 C الإمام احل�سني
من منظار حداثي
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 C الإمام احل�سني
من منظار حداثي

ملا هو أسلمى مقلام يمكلن أن يصل إليله اإلنسلان يف دورة 
قناعاته اعتقادًا وانتامًء؟

لقد قيل أن مقام اإلنسان وقيمته احلقيقية تتحقق يف أن يكون 
حلّرًا يؤمن بأن احلرية هلي صفته الفارقة بينه وبني سلائر الناس، 
وعندئلذ البلد أن يقاتل ويناضلل من أجل حتقيقهلا، وقد قيل أن 
أسلمى ملا يمكلن ان تصلل إليله البرشيلة وأعذب حلّس يمكن 
أن تشلعر بإنسلانيتها فيله هو العقل، والتمّسلك بالفعلل العاقل، 
واحللسّ العقالئي، وبام ينتجه تصور اإلنسلان عرب عصارة ذهنه، 
وقال آخرون أن أسلمى القيم هي قيملة العلم واملعرفة، فبمقدار 
ملا يمتلك من رصيد علمي سليحصل عىل درجة أعىل بني سلائر 
األملم. وقد أضيف إىل تللك القيم أو جلعت منفلردة عنها قيمة 
أخلرى هي قيمة القّوة، بام متثل من هيمنة وحتكم يف سلائر الناس 
واألشياء من حول اإلنسلان، وهنالك قيم أخرى اختذها البعض 

أساسًا منهجيًا لتفكريه، كمحورية املنفعة واللذة1.
القيم  خالل  من  الدين،  عن  البعيد  واحلداثي  العلامين  التفكري  أساس  عن  احلديث  يكون  سوف   /  1
املختلفة بشكل أساس، لذلك ستكون اإلشارة إىل خصائص القيم واملناهج بمقدار ما يتصل هبدف 

البحث.
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 فمثلاًل بلام خيتلص بقيملة العللم الطبيعلي يدعلي أحلد أكرب 
الفالسلفة الغربيني وهو )برتراند رسلل( أن “عىل الفلسفة ل التي 
حتلدد ماهية األشلياء ل أن تكلون علمية يف جوهرهلا، فهي ينبغي 
أن تسلتخرج أحكامها من علوم الطبيعة، وليس من الدين أو من 

األخالق”1.

وقلد حّدد الفيلسلوف اليونلاين أبيقور قيمة األشلياء بمقدار 
ملا حتتوي علىل لذائذ أو آآلم، فلأي يشء حيقق قيمته، سلواء كان 
فعاًل أو مادة فهو من خالل ما يعود عىل اإلنسان من لذة حارضة 
يسشلعرها ويشلبع هبا رغبته، ويف هذا السلياق يقول “اسلبنزوا: 
نحن ال نرغب يف اليشء لكونه خريًا وإنام يكون اليشء خريًا ألننا 

نرغب فيه.

ويقول سلانتيانا: أنله ال توجد أي قيمة منفصللة عن تقديرنا 
هلا كام ال يوجد أي خري منفصل عن تفضيلنا له عىل عدمه أو عىل 

نقيضه«2.

وتبع هلذا النهج، التفكري البارغاميت الغلريب الذي ألبس هذه 
الفلسفة لباسًا يريد أن يواري سوأهتا، وطرح )املنفعة( التي تعود 
عىل الفلرد واملجتمع، كقيمة حتدد مقامات األشلياء ومدى إقبال 

1 / الفلسفة املعارصة يف أوربا: تأليف إ.م. بوشنسكي، ترمجة: د.عزت قرين، عامل املعرفة 165، ص 86
2 / الترشيع اإلسالمي مناهجه ومقاصده، ج3، ص 56 آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس. عن 

)القيم الواقعية اجلديدة، ص 311(.
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الناس عليها أو عزوفهم عنها، مع أن املنفعة نفسلها حتتاج إىل من 
حيدد مدى نفعها من عدمه.

وفيلام خيتص بمعتقد قيملة القوة فإن »نيتشله« يعرب بحق عن 
مفهلوم القلوة للدى الغلرب عندملا كان يلرصخ: »إن األخالق 
ليسلت إال اخلرتاع الضعفلاء لكي يقيلدوا هبا سللطان األقوياء؟ 
فلنكلن حربلًا عىل األخلالق... ولنخطلط يف نظرتنا إىل األشلياء 
ذللك اخلري وذلك الرش.. جيب أن يكون لنا من اجلسلارة ما نحيا 
بله حيلاة حرة سلافرة ويف وضح النهلار. وإذا ما اقتلى ذلك أن 
نسلري فوق طريق ملن اجلامجم فعلينلا أن نسلحقها بأقدامنا دون 
ان يتحرك ضمرينا بمالم. جيب أن تكون لنا قلوب قاسلية. جيب 
أن نرسلل رصخة احلرب دون وجل أو ندم يف وجه مصطلحات 
العامل ومصطلحات أخالق القطيع. جيب أن نرسللها من النشلوة 

بخمرة النرص ومُحى الكربياء.. 

ل ويسرتسلل يف القول ل وعىل هلذه املبادئ لن تكون القوانني 
األخالقيلة إال مبتدعات جديرة باالزدراء هلي وأصحاهبا الذين 
وضعوها... وللن تكون املعاهدات الدولية أكثر من« قصاصات 
أوراق«: إن اإلرادة الوحيلدة الصحيحة إنام هي إرادة القوة »وإن 
احللق احلقيقي إنام هو الذي يعلو وال يعىل عليه. إن القوة هي كل 

شيئ وهي وحدها التي تقرر احلق1  .
www.islamicnews.net ،1 / القيم اإلسالمية يف مواجهة القيم الربمجاتية، حممد إبراهيم مربوك
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وعلرب التدقيلق واإلنصلاف للحقائلق، تتكشلف لنلا بصائر 
مهمة يف معرفة القيم ونشلأهتا، وبالتلايل يمكن أن تتحدد جماالهتا 
وغاياهتا، ثم تضفي لألشلياء قيمتها وتربز حقيقة معدهنا، لنعرف 

أي مقامات اإلنسان أسمى، وأي السبل ملعرفتها أقوم.

من  الكثري  قناعات  حتطمت  لقد  نظرية  ناحية  من 
املادية  والنزعة  القوة  تقديس  يف  الغريب،  الفكر  منظري 
الرصفة، وانجذابات اللذة، واخللود إىل النظرية التجريبية 
بشكل مطلق، أمام حقائق التاريخ ووقائع األيام وتقلباهتا 

وأزماهتا، وهي تتكّشف هلم يومًا بعد يوم.

فكللام أوغلل العللامء يف البحلث عن أسلاس اخلللق وحركة 
التاريلخ، وكللام تسلاءلوا علن أسلباب اخلللق وملا إىل ذلك من 
أسلئلة حتار أمامهلا العقول، تراهم يعرتفلون بعجزهم، يقول ج. 
بوكلينغهلورن يف هذا الصدد ومبينًا عجزهم وافتقارهم للدين أو 

للغيب: 

»أنلا أعتقد من حيث املبدأ، أن األسلئلة املقبولة علميًا يمكن 
الرد عليها علميًا، وعلينا استعامل معرفتنا العلمية ومهاراتنا لكي 
نعرف كل ما نسلتطيعه حول التاريلخ القديم املحتمل هلذا العامل، 
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ولكلي نعرف كيف أن املادة غري احلية قلد تعقدت يف املادة احلية. 
وعىل كل هناك أسلئلة أخرى جيب أن تطلرح حتاًم مثل: ملاذا كان 
هناك علامل أصاًل؟ وملاذا هو ما هو عليه من حيث قانونه وظرفه؟ 
وهلل من غايلة وراء تاريلخ الكون؟ وهذه األسلئلة ليسلت من 
العللم يف يشء، وحتتلاج إىل امليتافيزيك لإلجابلة عنها. وإين أجد 

األكثر إرضاًء واألكثر شمواًل يمكن أن يقّدمه االعتقاد باهلل”1. 

فالعقول تقف حائرة أمام حقائق العلم الغائبة، وحيال 
سنن  معرفة  وأمام  لإلنسان،  األول  اخللق  أساس  معرفة 

حركة التاريخ وتقلباته.

هل شهدنا خلق أنفسنا؟ �

يقودنا هذا إىل احلديث عن تلك األسئلة املحرية واملفصلية يف 
كشلف وهن التفكري احلداثي والعلامين بشكل عام، هذه األسئلة 
التلي حلارت يف اإلجابة عنها العقول، ودعلت الكثري من العلامء 
إىل اإليلامن بلاهلل تعاىل، واإليلامن بأنه مصدر الوجلود وهو خالق 

إعداد وحترير مهدي كلشني،  املنهجية،  العالقة وأطرها  قراءة يف أسس  العلم والدين،  1 / حوارات 
سنة   1 ط  لبنان،  اإلسالمي.  الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز   ، ص17  ملقد.  حممود  عيل  د.  تعريب 

2009م.
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الكون واحلياة، وباعث من يف القبور.

لاَ  ْرِض واَ اأْلاَ اِت واَ واَ اماَ ْلقاَ السَّ ْم خاَ ُ دهتهُّ ا أاَْشـهاَ يقول اهلل تعاىل: }ماَ
ُضدًا{1. ا ُكنُت ُمتَِّخذاَ امْلُِضلِّنياَ عاَ ماَ نُفِسِهْم واَ ْلقاَ أاَ خاَ

وهنلا نحن ال نستشلهد باآلية كحالة مصدريلة اآلن، لكي ال 
يقلول قائلل بأننا ال نؤملن بمصدريلة ومرجعية القلرآن الكريم، 
فكيف تستدل به عىل املطلوب، ولكن نسوق هذه اآلية، لنرى أن 
القرآن الكريم يسلتخدم األسللوب العقيل يف إثارة عقول الناس 
إلظهلار احلقائق وإثباهتا، فهذه اآلية تقر حقيقة مهمة جيمع عليها 
كافة البرش، وهي أن اإلنسلان مل يشهد خلق الساموات واألرض، 
ومل يشلهد خللق نفسله، وهنا حملل الشلاهد، إذ أن التفكر يف هذا 
األمر بشلكل عميق يؤدي إىل الوصلول إىل حقائق بالغة األمهية، 
وهي التي توصل إليها )ج. بوكلينغهورن( يف حديثه الذي نقلناه 
سلابقًا، فلإن اإلجابة احلاسلمة عن هلذا التسلاؤل الضمني، هي 

األساس.

فلإن املنهج القرآين حياور عقول كل الناس ويسلأل برصاحة: 
هل أشلهدنا اهلل خلق السلاموات واألرض؟ وهل أشلهدنا خلق 

أنفسنا؟

1 / سورة الكهف، آية 51
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إن مل نشهد خلق أنفسنا، ومل نخلق أنفسنا بأنفسنا، فمن الذي 
خلقنلا؟ ومن اللذي رعانا، وكيلف متت عملية اخلللق؟ كل هذه 
األسلئلة ال يمكن لإلنسلان أن جييب عنها إال باإلستعانة باخلالق 
نفسه، وذلك عرب التعرف عىل آثاره يف البدء واإليامن بوجوده، ثم 
اإليامن بالرسلاالت التي يرسلها للبرش، للتعرف عىل كيفية اخللق 

ومواصفاته.

مثلل هلذه التسلاؤالت وهلذه اإللتفاتلات خلقت جلوًا من 
اإليلامن العام للدى العديد ملن العلامء الغربيلني، وقد انحرست 
بشلكل نسلبي تلك الفلسلفات التي تدعو إىل املاديلة أو االحلاد، 
وبدأت تظهر الكثري من احلقائق الفطرية وُتعرف لدى الكثري من 
علامء الغلرب وحتوز عىل قناعاهتم، ومع ذلك فقد بقيت التبعات 
العملية لذلك التفكري متجسدة يف واقع سياساهتم، فمنطق القوة 
وتقديلس املادة، هلو الذي أفقلر الكثري من الشلعوب وعّرضهم 
للمجاعلات من أجل احلفاظ علىل رأس املال ومن أجل االحتامء 
بالفائلض، لكي ال يقل منسلوب القوة لدهيم فالقلوة االقتصادية 
وظيفة من وظائف السليادة، وهو الذي جعل ديمقراطيتهم تعني 
اهليمنلة عىل الشلعوب مهلام تناقضت ممارسلاهتم ملع ادعاءاهتم، 
فتناقض املدعى مع الواقع، وتكشلف النتائج وتفاقم املشكالت، 

أوضح دليل عىل اهنيار مبدأ القوة واملادية من قاموس القيم.
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ملن احلقائق الدامغة التي ال يمكلن أن يتجاوزها أهل العقل 
والعلم، هي أن مسلاحات اجلهل لدى اإلنسلان هي األوسع من 
مسلاحات العلم واملعرفة، فهو جيهل خلق نفسه ورعايته، وجيهل 
مستقبله، بل وجيهل احلقائق العلمية الكاملة فيام حييط به، فالغرور 

بام حتصل عليه من معرفة هو انحراف يف احلقيقة.
»وبداًل من أن يقف اإلنسلان وقفة شجاعة، فيعرتف بجهله، 
ويقلّر بعجلزه يف جمادللة ملن يعلم، تلراه يلزداد إيغلااًل يف التكرّب 

ويتهرب من طاولة البحث احلر.
هلذا وإن العلامنيلة قلد انتلرشت يف الغلرب حينلام صّدقلت 
باحلداثة وتشلّوه سلوك الكنيسلة إىل حّد ال يطاق. فأنكر املجتمع 
الغلريب كّل ملا يتصل بالدين، فانتهى به األملر إىل إنكار اجلوانب 

الروحية والعقلية وحتى األخالقية. 
والتمّسلك بلام يسلمى العلامنية نوع متلّرد عىل العللم، وليس 
علاًم، ألن الغرب قد سلجن نفسله يف دوائر ضيقلة. ويذّكرنا هذا 
التوجله بام كان عليه االحتاد السلوفيايت، حينام كان قادته، ومعهم 
منظوملة اللدول االشلرتاكية املوغللة بالشلمولية والديكتاتورية 
والقملع، رغلم أن أدبياهتلا كانلت تطفلح بمفردات وشلعارات 
احلرية، فيام كانوا أبعد الناس عن احلرية والديمقراطية.. فكانوا ل 
يف حقيقلة األمر ل يعانون أزمات داخلية معّقدة، حياولون التغطية 
عليها بالتعابري الرّباقة، كام املتكرّب الذي يغطي ضعفه وهوانه وذله 
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الداخليل بالتمظهر بمظهر القّوة واجلربوت، أو كام الكاذب الذي 
يتسرّت عىل كذبه باليمني وإدعاء الصدق.

والعلامنيلة اليوم تنكر احلقائق حتلت غطاء عدم االعرتاف إال 
بلام هو علم، فيلام العلامنيون ينكرون أو جيهللون العلم ذاته. فهم 
بذلك قد حكموا عىل أنفسلهم بالسجن يف أكثر من الدوائر ضيقًا 

وضنكًا(1.

)وإذا سألت اليوم عاملًا من العلامء عن مقدار العلم، ألجابك 
بلأن ما حصلت عليله البرشية من العللم ال يمّثل إال نسلبة قليلة 

جدًا.

ومثال ذلك ما يعرف اليوم عن ظاهرة استنساخ احليوانات2، 
حيث تأخذ من جسم احليوان خلية واحدة، فتستنسخ وحتّول إىل 
احليوان نفسله، فإذا عزلت اخللية الواحلدة، وحّولت إىل حيوان، 
فإنله يكلون مشلاهبًا باملطللق للحيلوان األصيل، حتلى يف العمر، 
ناهيلك عن احلجم والللون والوزن.. بمعنى أن احليوان ل الشلاة 

مثاًل ل تكون أختًا ألصلها، وليس بنتًا هلا.

ويعني هذا أن اخللية فيها من القابلية عىل التمّتع بكل امليزات 
واملعلومات املوجودة يف الشاة األوىل.

1 / بينات من فقه القرآن )سورة لقامن( آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس، ص 227
2 / ناهيك عن احلديث عن الكون وأرساره التي تتكشف عظمتها يومًا بعد يوم.
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وبعد دراسلات معّمقلة، وجد العلامء املختصون هبذا الشلأن 
أن اخلليلة الواحلدة فيهلا من املعلوملات ما لو كتبلت وأحصيت 
وسلجّلت علىل اللورق، للكان جمموعها أكلرب وأكثر ملن جمموع 
املعلوملات املتوافلرة يف مكتبلة الكونغرس األمريكلي، وهي من 

أكرب مكتبات العامل.

فلإذا كان اهلل عز وجل قد وضع كل هذه امللعلومات وجعلها 
يف خليلة واحدة، فكيف يمكن ختّيل ل جمرد ختّيل ل نفاذ كلامت اهلل 

يف الوجود؟!1 

اإليامن  إىل  تقود  اإلنسان  لدى  اجلهل  مساحات  إن 
اخلالق،  من  الكامل  عن  البحث  إىل  تقود  وبالتايل  بالعجز، 

وإىل اإليامن به.

سلفية احلداثة �

وقلد بلرزت أصوات تقلول باحلداثلة أو ما بعدهلا، فعمدت 
لنزع رداء القداسة عن كافة القيم التي يؤمن هبا اإلنسان، وبّرزت 
قيملة العلم والعقل واحلرية، ويف احلقيقة، إن احلداثة هبذا النهج، 

1 / املصدر نفسه ، ص 228
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قد أضافت قداسلة أخرى، متحورت حول »النفس« و«الذات«، 
ى العقل، واعتربت احلداثة كمنهلج نقدي ونظري له  حتت مسلمّ
قداسة عظيمة، ففي الوقت الذي حاربوا فيه السلفية عملوا بروح 
السللفية التلي ال متتللك أي جلذور يمكنها أن تثبلت مقوالهتم، 
وقّسلموا النلاس ووصفوهم بتصنيفلات »الظالميلة والتنويرية” 

بعد أن رفضوا تصنيفات الناس من رب الناس وإالههم.  

فوقعوا بذلك فيام يأخذونه عىل الفكر اإلسلالمي، ومتحوروا 
حول ما ابتدعته أنفسلهم، ويظنون بذلك أهنم يتبعون نور العقل 
وهلداه، وما ذلك إاّل مشلكل نفلي وقعوا فيه، نلايشء من تكرّب 
اإلنسلان وطغيانه، وهلذا السلبب أو الرس نلرى أن القرآن الكريم 
يعاللج أكرب مشلكالت اإلنسلان العقليلة يف املعتقلدات وصناعة 
القيم “الكفر والرشك مثااًل” من خالل املعاجلة النفسية من حيث 

هم يشعرون أو هم ال يشعرون.

يقلول احلداثلي والعللامين بلأن الفكلر اإلسلالمي يدعلو إىل 
احتلكار احلقيقة، ويؤمن بأن كل ملن خيالفه كافر، وهو يف ادعائه 
هلذا يلامرس نفلس اللدور ويقلوم بلذات العمليلة، فهلو يدعي 
ادعلاءات كثرية يراهلا حقائق ثابتة ال تقبل اللرد أو التغيري، فكل 
ملن ال يقبلل الفكر احلداثلي فهو ظالمي متطلرف جاهل رجعي 
متخلف، بحسلب مدعاهم، وهذا كام ترى عني التطرف واجلهل 

الذي يقودهم إىل التناقض.
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اهلل منشأ القيم �

العللم والعقلل واحلريلة وما إىل ذللك كلها قيلم بالفعل، إال 
أن انحراف املسلار قد يصيب اإلنسلان إذا مل يعرف منشلأ القيم، 
وملن خلالل معرفة املنشلأ تتحلدد املسلارات والغايلات كضامنة 
علن اإلنحراف. إن كثلريًا من املدارس الفكرية التلي ابتنى عليها 
الفكلر الغريب املعارص، وبالتايل انسلاق معهلا حداثيو العرب من 
غري هدى، كثريًا منها قامت عىل جعل القيم هي مقود لإلنسلان، 
واإلنسلان هو الذي يسلوقها إىل حيث حيتاج ويشعر ويرغب، ال 
العكس، وبعلض ادعوا الواقعية وانتزعلوا قيمهم التي حتقق هلم 
أسلمى املقامات، من الواقع، فأصبحت عندهم القيم تتكّون من 
افلرازات الواقع بام يالئم احتياجات اإلنسلان، فتتطور مع تطّور 

تلك االحتياجات.

يف حلني أن ملا يراد من القيلم هو أن تعطي للنلاس مقاماهتم 
لكلي يصبحلوا ذوي قيمة اعتباريلة ومعنوية، ولتعطيهم مقياسلًا 
لألشلياء، فمن اخلطأ املنهجي أن يكون اإلنسلان هلو الذي حيّدد 
ملا يعطلي ذاته القيملة، فالبد ملن جهلة اعتبارية أعىل شلأنًا هي 
التلي حتقلق ذلك، وملع أن بعض مفكلري الغرب قلد حاول أن 
يسلّد هذه الثغرة بالقول بأن »الكيل« أو »املجموع« وتشابكها مع 
»احتياجات الفرد« يمكنها أن حتدد القيم لتقّدم مصلحة املجموع 



27

اإلنتامء املقّدس .. اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

علىل مصلحة الفرد، أو ماشلابه ذلك ملن معاجلات مل تصمد أمام 
حقيقة أن اإلنسلان بحاجة إىل معايري ومقاييس ال تأخذ سللطتها 

من اإلنسان ذاته، وال تنتزع من واقعه املأزوم.

»إن القيلم عند اإلنسلان ليسلت فقلط نظاملًا للمواقف وإنام 
هلي أيضلًا جملال للتقديلس، ولتجلاوز اللذات، وال ريلب يف أن 
البرش يضفي عىل أشلياء معينة كرامة وحرمة وقداسلة مما يثري فينا 

التساؤل التايل:

ماهلو مصلدر روح التقديس وبأي معايري يميز اإلنسلان بني 
س وغري املقّدس، من أهدافه ورغباته املرشوعة؟ فإن كانت  املقلدّ
القيلم ردود أفعال تنعكس عىل النفس بوعي أو من دون وعي يف 
عملية آلية توجد عند سلائر األحيلاء أيضًا، فام هي ميزة التقديس 

التي ال ينفك عنها شعب وال طائفة من البرش؟”1.

لألشياء  وتعطي  قيمتهم  للبرش  تعطي  القيم  فإن 
قداستها، فليس من املعقول أن يكون اإلنسان ذاته مصدر 
القيم التي حتدد مقاماته ومدى قداسته أو قداسة معتقداته.

1  / الترشيع اإلسالمي، مناهجه ومقاصده، ج3، ص 69
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وهلذه احلقيقلة يمكلن أن نتبرصهلا يف ملا قالله اإلملام أيب 
جعفلر C: )أدنلى اللرشك أن يبتدع الرجل رأيلًا فيحب عليه 
ويبغلض(. فلال يمكن أن يكون اإلنسلان هو منشلأ حتديلد قيمة 

نفسه.

فأقوى أسلاس يمكن أن نؤسلس عليه قيمة القيم، هو أن اهلل 
تعاىل هو مصدرها وهو الذي يعطي لألشلياء قيمتها، لتكون بعد 
ذللك ميزانًا بني ماهو عايل الشلأن وما هو دون ذلك، ألن اهلل هو 
الذي خلق اإلنسلان وهلو أعرف به منه، لذلك فلإن قيمة العدل 
والعلم والعقل يمكن أن تتحدد مساراهتا بتحديد اهلل هلا، ويمكن 
معرفة مقاصدها وغاياهتا التي هي مقاصد الدين وغاياته، كضامنة 

للحصول عىل مقاييس ثابتة ال تتأثر بنفسية القائل أو بواقعه.

القيم واآلخرة �

كل ملا يمكلن أن يضلاف إىل قائملة القيم وله نفلع ظاهري، 
سليكون ناقصًا أمام علدم املصدرية االهليلة، واالنتهاء إىل اهلل عز 
وجلل. فالبد ملن إضافة بعلد اآلخرة يف أي فعلل أو يشء، لكي 

يعطيه قيمته احلقيقية، وقيمته الكبرية.
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فالشلك أن اإلنسلان يرغلب يف احلصلول علىل جمموعة من 
األشلياء التي يلتذ هبا ويميل إليها، بحكم طبيعته اإلنسلانية التي 
تنجذب إىل رغباهتا لتشبعها، والشك أن القوة أو املال بل والعقل 
كلها أشلياء هلا فوائدها، ويمكنها أن حتقق شليئًا إجيابيًا لإلنسان، 
إال أننا سلنكون أمام مأزق كبري إذا حذفنا جانب اآلخرة من هذه 
األشلياء، وجانب اآلخرة نقصد به أن نؤملن باملعاد وبأن هنالك 
حيلاة أخرى هلي )خري وأبقلى( جيازى فيها املحسلن بإحسلانه، 
وامليء بإساءته، وأن احلياة الدنيا إنام هي مزرعة اآلخرة وقنطرة 

توصل إليها.
عرب هذا اإليامن، فإن كل فعل أو يشء يمكن أن يأخذ مكانته، 

ويستقيم دوره، فال ينحرف وال هيدم.
وهنلا يمكلن احلديث علن الدوافلع يف أفعال اإلنسلان، فإن 
الدافلع اللذي يدفعك لفعل ملا البد أن ال يكون هلو مدى اللذة 
والنفلع الظاهلري والدنيوي فحسلب، بل البد أن يكلون له أفق 
أوسلع من ذلك، وإن حاول البعض مثل )أبيقور( مؤسلس مبدأ 
اللذة، بأن يدعو اإلنسلان إىل التوازن يف كل يشء، »لكن املشكلة 
التلي غابت عند أبيقلور وأصحابه: أن مجاح الللذة عن البرش، ال 
يكبحله سلوى اإليامن باآلخلرة، لذلك جتد النتائلج اخلطرية هلذه 
النظرية، حيث أصبحت شعارًا لكل الفساق واملستهرتين بالقيم، 

واخلارجني عىل القانون”1.
1 / الترشيع اإلسالمي، ج3، ص 144
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فلكل إنسلان لله دافلع ألفعالله، وتأسليس هلذه الدوافع أو 
تفسلريها بحسب الفكر الغريب عند )كانت( وغريه مل يصمد أمام 
احلقائلق الكلربى التي ينبغي أن يفكلر فيها اإلنسلان ويؤمن هبا، 
فتربيره بأن الدافع إما بأن يكون اللذة يف اليشء، أو العقل املأخوذ 
من اإلرادة الشلعبية والعرف االجتامعلي، يعد قارصًا بل منحرفًا 
يف كثري من األحيان، ألن التشلكيك سلوف يلأيت يف أصل معرفة 
املصلحلة ومعرفة اخلري من الرش، وحتلى تلك اللذة التي عادة ما 
تنحرص بمعرفة اإلنسلان املحدودة، فإنه قلد يؤمن بلذة حاصلة، 

لكنها تؤدي إىل عذاب دائم.

وعىل ذلك فالبد من وضع اإليامن باآلخرة يف العتبار، 
أكرب من  قيمة  له  األعامل  اإلقدام عىل  الدافع نحو  ليكون 
حمدودية تفكري اإلنسان، وأبقى له، ملا له من قيمة يف الدنيا 

واآلخرة.

معارج  القيم �

يتقّلب اإلنسلان يف معارج القيم ويتسلامى يف مدارجها طورًا 
بعد طور يف مسار تكاميل، ليصل إىل أسمى ما يمكن أن يصل إليه 
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بنو البرش، أو يقرتب من ذلك قاب قوسني أو أدنى، فإذا رجعنا إىل 
اهلل تعاىل ووضعنا بعد اآلخرة يف حسابات ذلك التسامي القيمي، 
فإننلا نطرح العلروج القيمي وفقلًا للنتائج األخلرية التي توصلنا 
إليهلا، ووفقًا ملا تعطيه الرؤية اإلسلالمية، بأنه املعرّبعن االتصال 
بلاهلل تعاىل، ولتحقيق ذلك االتصال يف كل حياة اإلنسلان، تطرح 

الرؤية اإلسالمية، مبدأ العبادة كمحور لذلك اإلتصال.

إِلَّ  اإْلِنـساَ  واَ اجْلِـنَّ  ْقـُت  لاَ خاَ ـا  ماَ }واَ تعلاىل:  اهلل  قلال  فلقلد   
ْعُبُدوِن{1، فالعبادة هي املسار الذي يتقّلب فيه اإلنسان ليتصل  لِياَ
بالقيم اتصااًل حقيقيًا، والعبادة تعني فيام تعني أن يكون اإلنسلان 
خاضعلًا لسللطة اهلل، ال لسللطة النفلس وال لسللطة الشليطان 
ووساوسله، اللذي يدخلل إليله ملن رغباتله وشلهواته، فقيملة 
»العبلادة« هلا مسلارات وهلا غايات، فمسلاراهتا اإللتزام بسللطة 
احللق واإلذعلان والتواضلع للحلق يف كل حركلة ويف كل رأي، 

وغاياهتا تسّنم اإلنسان مدارج الكامل.

لقلد قال اإلمام عيل أمري املؤمنني C: )النسلبن االسلالم 
نسلبة مل ينسلبه أحلد قبليل وال ينسلبه أحلد بعلدي: االسلالم هو 
التسليم، والتسلليم هو التصديق، والتصديق هو اليقني، واليقني 
هلو االداء، واالداء هلو العمل، إن املؤمن أخلذ دينه عن ربه، ومل 

1 / سورة الذاريات، آية 56
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يأخلذه عن رأيه أهيا النلاس دينكم دينكم، متسلكوا به ال يزيلكم 
أحد عنه(1.

فهذه سلريورة اإلنسلان وتقلبله يف معارج القيلم، ومن ذلك 
يمكننلا أن نقلول بأن حركة اإلنسلان يف التسلامي بالقيلم، تأخذ 

بعدين: 

األول: البعد النظري، ويمثله اإليامن.

الثـاين: البعلد العمليل، ويمثلله التطبيق من خلالل املصداق 
احلقيقي.

لنسلري ببحثنا مع هذين البعدين بنوع ملن التفصيل، دون أن 
نتجاهلل طبيعلة التفكلري العلامين واحلداثلي، ونشلري إىل مكامن 
اخلطلأ فيله، ونوقفهلم رصاحلة أمام طبيعلة الرؤيلة التلي ينبغي 
أن يتخذوهنلا جتلاه اإلملام احلسلني C وفقلًا ملعطيلات احلق، 

ومعطيات مقاصدهم العامة يف احلياة.

1 / بحار األنوار، ج65، ص 310
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البعد الأول:
 �سرورة امل�سارحة يف نوع الإميان

اإلنطالق من نقطة اتفاق �

عندملا نريد أن نؤسلس ألي فكلرة، فإننا البلد أن ننطلق من 
نقطلة اتفلاق لنبلدأ هبلا احلوار ملع الطلرف اآلخر، ويف ملا نحن 
بصدده من مناقشلة الفكر احلداثي يف شلأن تصلوره حول الرقي 
بالشخصية إىل مدارج الكامل والنضج العقيل والفكري، وصواًل 
إىل اإليلامن باإلمام احلسلني C واالنتامء إليله، الذي يقوم عىل 
أسلاس اإليلامن، ويلؤدي إىل أكمل اإليلامن، نحن بحاجلة إىل أن 

نثبت األسس التي ننطلق منها.

ونحلن ال نناقش حداثيلي الغرب أو تلك اجلهات التي تبنت 
اإلحللاد مقابل اإليلامن والتي متثلت أكثر ما متثللت فيه يف النظرية 
)االجتامعية يف تفسري الدين( والتي طورها علامء اجتامع فرنسيون 
يف القرن العرشين وعىل رأسلهم إميك در كهايم1، وال تلك التي 
متثلت من جانب آخر يف النظرية الدارونية، ملؤسسلها سليغموند 

1 / انظر فلسفة الدين، جون هيك، ترمجة طارق عسييل. دار املعارف احلكمية، لبنان.
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فرويلد. إنام نناقلش احلداثيني الذين ينتمون إىل اإلسلالم، أو هم 
يتقّمصلون الديلن اإلسلالمي، سلواء بشلعور منهلم أو من دون 
شلعور، فأولئك الذيلن تبنوا الفكلر احلداثي الغلريب وتأثروا به، 
وحاوللوا أن يتبعوا مناهجله، ويعملوها عىل النصلوص الدينية، 

لكي خيرجوا بنتائج مرضية ملا عليه الساحة الغربية والعلامنية.

وهلذه احلقيقلة التلي خترجهم علن التسلليم إىل التشلكيك، 
ويأصّلون إىل الشك يف األصول والثوابت عبثًا وهلوًا، ويف احلقيقة 
أهنلم يتخذون من التأسللم أو اإلدعاء باإليامن باإلسلالم، جرسًا 
ليصلوا إىل مآرهبم املرسومة سلفًا أو املرضية للغرب يف نتائجها.

فقد«باتلت مواقفهم ملن اللرتاث ومناهجه، تتللون وتتباين 
حسلب الزاويلة التي ينظلر منها ذللك الداعي احلداثلي، إىل هذا 
الرتاث حسلب االسلرتاتيجية التي يتبعها، والواقع الذي يتحرك 

فيه والفئة االجتامعية التي يريد أن يوصل إليها خطابه. 

فملن داٍع إىل جتلاوز املناهلج القديمة كام يلرصح بذلك حممد 
أركلون »إن معارفنلا التقليديلة غلري الدقيقلة ينبغلي جتاوزها كام 
ينصحنلا بذلك غاسلتون باشلالر«، إىل آخر يدعلو إىل اإللتفاف 
علىل هذا اللرتاث ومناهجه وحماولة وضعه يف زنزانة االسلتنطاق 
احلداثيلة، وانتزاع ما يمكن أن يكون خادمًا للحداثة بكل أبعادها 
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التحررية والديموقراطية واالشرتاكية«1.

وقطعلًا علىل كل من يدعلي التفكلري احلداثلي أو املطالبة به، 
نقلف بحزم عىل نقطة ال نفارقها إىل غريها دون أن نصل إىل حالة 
اتفلاق واسلتيقان من جدية إيامهنم بالدين اإلسلالمي، وما يفرزه 
هلذا اإليلامن يف رضوراتله العقديلة، كاإليامن بأن الديلن عند اهلل 
اإلسلالم، وأن النبلي K هو الرسلول الذي أملر اهلل باتباعه، 
وكذللك اإليلامن بالوالية، وسلوف نلقي الضوء علىل كل مفردة 
منها، ثم ننتقل إىل البعد العميل واملصداق اخلارجي هلذا اإليامن.

إن الدين عند اهلل اإلسالم �

ملن رضوريلات اإليامن باإلسلالم هي أن يعتقد اإلنسلان أن 
اإلسلالم هو خاتم األديان، فال يكمل دين الشلخص حتى يؤمن 
باإلسالم، وأن اهلل تعاىل إنام يتقبل من املتقني الذين اختذوا اإلسالم 
دينًا، وهذا األمر واضح وراسخ يف الوضوح، وبه جاءت رصيح 

اآليات التي ال تقبل التأويل.

ِذيناَ  ـفاَ الَّ ا اْختاَلاَ ماَ ُم واَ يـناَ ِعنداَ اهلّلِ اإِلْسـالاَ قلال تعاىل: }إِنَّ الدِّ
ْكُفْر  ن ياَ ماَ ُهْم واَ ْيناَ ْغيًا باَ اءُهُم اْلِعْلـُم باَ ا جاَ ُأْوُتـوْا اْلِكتاَـاباَ إِلَّ ِمن باَْعِد ماَ
1 / احلداثيون العرب يف العقود الثالثةاألخرية، والقرآن الكريم، دراسة نقدية، د. اجليالين مفتاح، دار 

النهضة، ص68
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اِب{1. يُع احْلِساَ ِ إِنَّ اهلّلِ ساَ بِآياَاِت اهلّلِ فاَ

ُهواَ  ن ُيْقباَلاَ ِمْنُه واَ لاَ ِم ِدينًا فاَ رْياَ اإِلْسـالاَ ْبتاَِغ غاَ ن ياَ ماَ وقال تعاىل: }واَ
.2} يناَ اِسِ ِة ِمناَ اخْلاَ يِف اآلِخراَ

قِّ  ِديِن احْلاَ ى واَ ُه بِاهْلُداَ ُسولاَ ـلاَ راَ وقال عز وجل: }ُهواَ الَِّذي أاَْرساَ
.3} ُكوناَ ِرهاَ امْلُرْشِ ْو كاَ لاَ ِه واَ يِن ُكلِّ ىلاَ الدِّ ُه عاَ لُِيْظِهراَ

اَا باَنْياَ  قًا ملِّ دِّ قِّ ُمصاَ ا إِلاَْيكاَ اْلِكتاَـاباَ بِاحْلاَ ْلناَ أاَنزاَ وقال عز شلأنه: }واَ
بِْع  تَّ لاَ تاَ لاَ اهلّلُ واَ ْيناَُهم باِماَ أاَنزاَ اْحُكم باَ ْيِه فاَ لاَ ْيِمنًا عاَ ُمهاَ ْيـِه ِمناَ اْلِكتاَاِب واَ ياَداَ
ْو  لاَ اجًا واَ ِمْنهاَ ًة واَ عاَ ا ِمنُكْم ِشْ ْلناَ عاَ قِّ لُِكلٍّ جاَ اءكاَ ِمناَ احْلاَ امَّ جاَ اءُهْم عاَ أاَْهواَ
بُِقوا  اْستاَ ا آتاَاُكم فاَ ُكْم يِف ماَ ْبُلواَ ياَ لاَـِكن لِّ ًة واَ اِحداَ ًة واَ ُكْم ُأمَّ لاَ عاَ اَ ـاء اهلّلُ جلاَ شاَ

.4} ِلُفوناَ تاَ ْ ُئُكم باِماَ ُكنُتْم ِفيِه تاَ بِّ ُيناَ ِيعًا فاَ ْرِجُعُكْم جاَ اِت إىِلاَ اهلل ماَ رْياَ اخلاَ

ٍد  باَا أاَحاَ ٌد أاَ مَّ اناَ حُماَ ا كاَ وقال عن رسلول اهلل وخامتية رسالته: }مَّ
ٍء  ْ ُ بُِكلِّ شاَ اناَ اهللَّ كاَ بِيِّنياَ واَ اتاَماَ النَّ خاَ ِ واَ ُسـولاَ اهللَّ لاَِكن رَّ الُِكْم واَ جاَ ن رِّ مِّ

ِلياًم{5. عاَ

هلذه اآليلات تثبلت بلام ال يلدع جملااًل للشلك بلأن الديلن 
اإلسلالمي هلو خاتلم األديان، والبد ملن اإليامن بله وبثوابته، 

1 / سورة آل عمران، آية 19
2 / سورة آل عمران، آية 85

3 / سورة التوبة، آية 33
4 / سورة املائدة، آية 48

5 / سورة األحزاب، آية 40
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وبرسلالة نبيله K، وهذا يسلتدعي مّنا أن نحقلق هذا اإليامن 
وال نتجلاوزه، فمن مشلكالت بعلض احلداثيني أهنلم يلّفقون يف 
اسلتدالالهتم بني القرآن وغريه ملن النصوص، بل يلجأون حتى 
إىل النصلوص األدبيلة والنصلوص الفكرية لعللامء غربيني آمنوا 

باإلحلاد ورفضوا اإليامن.

وقلد أنلزل اهلل تعلاىل القلرآن الكريلم لكلي يكلون مصدرًا 
ونلورًا هيتلدي به الناس يف كافة شلؤوهنم، وما ينبغلي أن يصنع 
اإليامن ويرسلم معاملله هو ماجاء به القلرآن الكريم، وما جاء به 
النبلي حممد K، باعتباره يؤدي عن اهلل، حيث قال تعاىل عن 

:K رسلوله

ى{1. ْحٌي ُيوحاَ ى. إِْن ُهواَ إِلَّ واَ ِن اهْلاَواَ ا ياَنِطُق عاَ ماَ }واَ

اماَ  ىلَّ فاَ ن تاَواَ ماَ ـاعاَ اهلّلاَ واَ ْد أاَطاَ قاَ ُسـولاَ فاَ ْن ُيِطِع الرَّ وقال تعلاىل: }مَّ
ِفيظًا{2. ْيِهْم حاَ لاَ ْلناَاكاَ عاَ أاَْرساَ

ُه  ُسـولاَ راَ ـن ُيِطِع اهلّلاَ واَ ماَ وقلال عز وجلل: }تِْلكاَ ُحـُدوُد اهلّلِ واَ
ْوُز  لِكاَ اْلفاَ ذاَ ـا واَ الِِديناَ ِفيهاَ اُر خاَ ْناَ ا األاَ تِهاَ ْ ِري ِمـن حتاَ ْ نَّاٍت تاَ ُيْدِخْلـُه جاَ

ِظيُم{3. اْلعاَ

فإننلا يمكلن أن نلزم مدعلي احلداثة من املسللمني بمصدرية 

1 / سورة النجم، آية 3و4
2 / سورة النساء، آية 80
3 / سورة النساء، آية 13
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القرآن الكريم، وبمصدرية ورضورة طاعة الرسلول K، فال 
مرّبر الستجالهبم املقوالت من مفكري الغرب كبديل عن آيات 
اهلل تعلاىل، وبديلاًل عن أقوال الرسلول K، علىل األخص فيام 
يتصلل باإليلامن والعقيدة، وهنلا يمكن أن نرى سلذاجة البعض 
مملن يعمل كالببغلاء يف طريقة تفكريه حماكاة للغلرب وتعبريًا عن 
انبهاره وتبعيته هلم، نرى أهنم يرفضون تصدير أو تذييل مقاالهتم 
 ،K وكتبهم باآليات القرآنية وبالروايات الواردة عن الرسول
بإسلم حريلة الفكر وعدم تقييلد العقل، إال أهنلم يف ذات الوقت 
يلرّصون عىل االسلتعراض واللجوء إىل مقلوالت برشية، لعلامء 
اجتامع وفالسلفة غربيني، فيصدرون هبا مقاالهتم، لتكون الفكرة 
مستقاة من تلك املقوالت، وهذه العملية الفاضحة التي يامرسها 
البعض خداعًا لنفسه وذاًل هلا، َلتثري الشفقة واالستهجان من كل 

صاحب عقل مميز.

فالدليلل والربهلان والبصلرية يف حتقيلق اإليلامن خصوصًا، 
إنلام تعتملد عىل نصوص اللرشع املقدس، هلذا ما يفلرزه اإليامن 
باإلسلالم كديلن ِجلّدي، ال كمظهلر يتلوارى خلفله أصحلاب 

املقوالت املنحرفة واخلادعة والعبثية.
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الدين عند اهلل اإلسالم،  بأن  القطعي  فالبد من اإليامن 
مقولة،  أي  تبني  عند  اإليامن  هذا  استحضار  من  ولبد 
ومما يستلزمه هذا اإليامن، هو العتامد عىل مصدرية آيات 

.K القرآن الكريم وسنة النبي

اإليامن بالولية وطريقة التفكري �

واسلتتباعًا للهلذا البحلث يف رضورة الوقلوف علىل احلقائق 
الثابتلة يف اإليامن، للوصلول إىل املقام السلامي ولتحقيق ما نحن 
بصلدده ملن رضورة االنتلامء لإلملام احلسلني C ووضعه يف 
مواضعله احلقيقلة والنظر إليله بجدية، كنظلرة إيامنيلة ثابتة، يأيت 
احلديث عن الوالية كاستمرار لدور الرسول K. وال نروم يف 
هذا املبحث أن نثبت اإلمامة والوالية كعقيدة، وإنام نشلري إىل أن 
هناك من يدعي اإليامن بالوالية وهو متبنٍّ للتفكري احلداثي الذي 

يتجاوز الثوابت واحلقائق التي ينبغي أن يؤمن هبا.

ونحلن ننطللق من هلذا امللكان، ألن لكل خطلاب طريقة يف 
احللوار، فاحلوار ملع غري املؤملن بالدين، خيتلف علن احلوار مع 
املؤملن بالدين، واحلوار مع املؤمن بالوالية خيتلف عن احلوار مع 
غري املؤمن هبا، نثّبت هذه املقوالت الرصحية لكي نؤسلس عليها 
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وننطلق منها، فال نسلمح بازدواجيلة الرؤية وال انفصام التفكري، 
 A فعندما نؤمن بالواليلة، فإننا نتخذ من روايات أهل البيت
مصدرًا لبناء تفكرينلا ومواقفنا، ال أن نتخطاها ونتنكر هلا إرضاء 

ألهواء أو ألطامع أو جلهات ما.

وماذا عن الختالف يف قراءة الدين؟ �

قد يتذرع البعض بأن هنالك تعددية واختالف يف فهم الدين، 
ويوجلد عدة قراءات دينية، كلها تّدعلي احلّقانية، ونحن وإن كّنا 
لسلنا بصدد مناقشة هذا األمر تفصياًل، إال أننا نشري إىل أن ذريعة 
االختلالف يف القراءات للدين، ال تلر بمطلبنا، وال خترم بحثنا 
الذي نريد الوصول من خالله إىل القدسية وعلو املقام من خالل 

اإلمام احلسني C كممثل للقيم احلقة، وذلك لسببني:

األول: أن أي مقوللة تّدعي االختلالف يف القراءات الدينية، 
البلد أن تعتمد عىل أصول دينية يف متبنياهتا، فاملشلكلة األسلاس 
التلي تواجه أصحاب هذه املقولة، هي أهنم اسلتقوا أفكارهم من 
الغرب، واسلتوردوا املناهج من علامء الغلرب، فأرادو أن تكون 
مناهجهلم آللة وأداة لفهم النصلوص الدينية، وهلذا أمر يف غاية 
الضعلف، ورأي ال ينبغلي أن يناقلش يف تفاصيلله واالسلتغراق 
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فيهلا، ألن األسلاس هو أن يثبتلوا ُمّدعاهم، وهو غلري ُمثبت، بل 
الثابلت خالفه. فالبد ملن معرفة القرآن من خلالل أهل القرآن، 
فالرسلول K وأهلل البيت A هلم الذين يبينونله للناس 

ويعلموهنم إياه، كام قال تعاىل: 

نُفِسـِهْم  ْن أاَ ُسـوًل مِّ ثاَ ِفيِهْم راَ ىلاَ امْلُؤِمننِياَ إِْذ باَعاَ نَّ اهلّلُ عاَ ْد ماَ قاَ }لاَ
اُنوْا  إِن كاَ ةاَ واَ احْلِْكماَ ُمُهُم اْلِكتاَاباَ واَ لِّ ُيعاَ يِهـمْ واَ كِّ ُيزاَ اتِِه واَ ْيِهْم آياَ لاَ ْتُلو عاَ ياَ

بنٍِي{1. الٍل مهُّ ْبُل لاَِفي ضاَ ِمن قاَ

أما ما هو واقع من اختالف يف الفتيا وبعض اآلراء االجتهادية 
عند العلامء املسملني، فهذا مربر بعد أن اتضح لدينا بأهنم يعتمدون 
عىل األصول من الكتاب والسنة الرشيفة للنبي K وأهل بيته 
الطاهرين، وألن هذا االختالف سليحافظ دومًا عىل الرورات 
الدينيلة، وعىل الثوابلت الرشعيلة والعقيديلة، وال يتخطاها. أما 
االختالف الذي يدعو له املنتسبون للحداثة واإلسالم معًا، فهذا 

هيدم الثوابت وير بالعقيدة وال يعطي هلا أمهية.
ومن جهة أخرى فإن االجتهاد الديني املؤسلس عىل األسس 
السلليمة، هو اجتهاد يدعو إىل بلذل اجلهد يف الوصول إىل احلكم 
الصحيلح وحياول يف مجع اللرأي ويتمنى االتفاق، بخالف الذين 
يّدعلون احلداثة الدينيلة فإهنم يدعون يف األصلل إىل االختالف، 

وال يربرونه فحسب.
1 / سورة آل عمران، آية 164
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اعتباراهتا  يف  تأخذ  أن  لبد  للدين  دينية  قراءة  أي  إن 
الدينية،  الثوابت  تتخطى  ول  الدين  يف  الثابتة  األصول 

ووفق مناهج مستقاة من الدين نفسه.

الثـاين: السلبب اآلخلر اللذي جيعلل مقوللة االختلالف يف 
القراءات الدينية ال تلر ببحثنا ومطلبنا، هو أننا يمكن أن نصل 
إىل غايتنا من خالل املتفق عليه واملجمع عليه، من النصوص التي 

ال تقبل اللف والدوران وال التأويل.

فهناللك نصلوص قرآنيلة ظاهلرة يف معناها بشلكل واضح، 
وهناك روايات جممع عليهلا وثابتة يقينًا، فال يمكن أن نتجاوزها 
ونتخطاهلا، ومع هذا الوضوح إال أننا نرى البعض من املنتسلبني 
للحداثة كيف يناقضون أبسلط قواعد الفهم واالستنباط، فيظهر 
شلخص حيملل مقولة التبشلري بالشلك كأصلل وغايلة البد من 
السلعي إليها، ويرب باليقني عرض احلائط، فيدعي بأن املفكر 
البد أن يسلتلذ بالشك، وكلام شلعر بأنه سيصل إىل اليقني، فالبد 
أن يسلعى إىل هدمله بالشلك، ويرفع يده بالدعلاء يف مقاله قائاًل: 
)اللهم املئ قلبي شلكًا(، وهو يعلم أن الفطرة السلليمة والعقل 
السلوي وكل نصوص الرشيعلة املتفق عليها، إنام تدعو إىل اليقني 
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والطمأنينية بال أدنى شلك، لكن العبث والعقل الشلهواين الذي 
يضيف إىل شهواته شهوة التلذذ بالعبث الثقايف والفكري، يدعوه 

إىل خمالفة مسلامت العقل وأوليات الفطرة.

ومملا نجده يف ذات املقام أن البعض ممن يدعي العلم والفكر، 
عندملا يسلئل عن مربر اسلتامعه للموسليقى ودعوته هللا لتكون 
أساسلًا يف احلياة للمسلمني، وما هو دليله، يقول أن أحد مفكري 

الغرب يقول: )املوسيقى غذاء الروح(! 

إىل  لنصل  ثابتة  أرض  عىل  نقف  أن  الرضوري  فمن 
نؤسس  الذي  الثابت  هو  اإلسالمي  الدين  وأن  احلقائق، 
عليه ثوابتنا وقيمنا، لنصل من خالهلا إىل القيم احلق، وإىل 

من يمثلها.
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البعد الثاين:
 C الإميان يتجّلى يف الإمام احل�سني

حساسية تسد اإلنتامء �

هناللك حساسلية مفرطلة للدى مدعلي العقالنيلة  والتحرر 
الفكري، ومدعي التفكري احلداثي، بشلأن جتسد املثال يف شخص 
يمليش عىل رجلني، فهم بال شلك يؤمنلون بأن القيلادة واالنتامء 
البلد أن يكون للعلم ل بغض النظر اآلن عن نوع العلم ل ولكنهم 
يتحّسسون من اإلنتامء إىل العامِل، أي عندما يتجسد ذلك العلم يف 

شخص ما، فإن املواقف تبدأ تسوء باجتاهه لدهيم.

ونحلن علىل يقلني بلأن العلم ليلس سلوى مفاهيلم وبصائر 
ومعلاين ذات وجود ذهنلي، البد هلا من وعاء، وهلذا الوعاء هو 
العقل البرشي، والعقل حيمله العاقل، فلامذا تلك احلساسلية جتاه 

هذا التشّخص؟!

هذه احلساسلية املفرطة مل تكن وليدة السلاعة، بل هي منذ أن 
بعلث اهلل األنبيلاء A بالرسلاالت للبرش، فقلد اعرتضوا عىل 
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برشيلة األنبيلاء وأرادوهلم خملوقلات خمتلفة عنهلم، أو أرادوهم 
خملوقلات خارقة بشلكل دائلم، كام اعلرتض الكفار علىل النبي 

حمملد  K، كلام جلاء يف القلرآن الكريلم: 

اِق  ْسـواَ ياَْمِش يِف اأْلاَ اماَ واَ عاَ ْأُكُل الطَّ ُسـوِل ياَ ا الرَّ ذاَ اِل هاَ اُلوا ماَ قاَ }واَ
ْو تاَُكوُن  نٌز أاَ ْيِه كاَ ى إِلاَ ْو ُيْلقاَ ـُه ناَِذيرًا. أاَ عاَ ياَُكوناَ ماَ ٌك فاَ لاَ ْيِه ماَ لاَـْولاَ ُأنِزلاَ إِلاَ
ْسُحورًا{1. ُجاًل مَّ بُِعوناَ إِلَّ راَ تَّ امِلُوناَ إِن تاَ الاَ الظَّ قاَ ا واَ ْأُكُل ِمْنهاَ ٌة ياَ نَّ ُه جاَ لاَ

وهلذه مفارقلة مهملة ينبغلي االنتباه إليهلا، فالبعلض يّدعي 
اإليامن بالرسلالة بل وباإلمامة، ولكنه يغض الطرف عن شخص 
الرسلول K وشلخص اإلمام C، ويتهلّرب عن احلديث 
حول ما يدعوان له، وما يسّنانه من أحكام ملزمة، كل ذلك راجع 

إىل طبيعة الِكرب وامليل إىل العبث والتهرب من املسؤولية.

ونحن نرى من خالل اإليامن باهلل تعاىل وببعث الرسل، إن اهلل 
تعاىل وضع قانون القدوة واألسلوة، والقيادة، الذي يستدعي من 
اإلنسان أن يتعّرف عىل احلق واإليامن من خالل هذه التشخصات 
اخلارجيلة، ومن خالل تعاملهلم وسللوكهم وتطبيقاهتم للدين، 
فهم التجربة البرشية التي حتاكي تعاليم الدين، وأحكام اإلسلالم 
ملن ناحية تطبيقية، لكي تتقرب املعاين، وتقام احلجة عىل الناس، 

1 / سورة الفرقان، آية 7،8.
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ولكلي جتتمع األمة عىل قيادة ربانية معصومة عن الزلل، لتقودها 
إىل َبر األمان، املتمثل يف اهلداية والفالح يف الدنيا واآلخرة.

القادة  فهم  فيهم،  يتجسد  أهل  من  له  لبد  احلق  إن 
الذين محلوا العلم واستضاءوا به يف احلياة، فليس من داع 

للحساسية تاههم.

اإلمام احلسني C أسمى مصداق �
كام قال اإلمام عيل C، ل كام مر ل يف نسبة اإلسالم: )ألنسبن 
اإلسـالم نسبة مل ينسبها أحد قبيل. اإلسالم هو التسليم، والتسليم 
هو اليقني. واليقني هو التصديق، والتصديق هو القرار، واإلقرار 
هـو األداء واألداء هو العمل(، يتضلح لنا أن العبادة احلقيقية هي 
التلي تقود للتصديلق، والتصديق هو البحث علن مصداق احلق 
ُقوُه  اتَّ اَ واَ ِن اْعُبـُدوا اهللَّ وامتثلال طاعتله، كام قلال نلوح لقومله: }أاَ
أاَِطيُعوِن{1، حيث دعاهم لعبادة اهلل التي تؤّدي يف هناية املطاف  واَ
إىل طاعلة نبّيله، وما مل تلؤِد عبلادة اهلل غاياهتا ملن اإلمتثال للحق 
اللذي يتجىّل للناس يف أوليائه الذين اصطفاهم، فإن ذلك اإليامن 
يذهب أدراج الرياح ويصبح منزوع القيمة، فقد ادعت األعراب 

1 / سورة نوح، آية 3
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أهنا آمنت باهلل، إال أن اهلل نفى عنهم اإليامن لسلبب االختالل بني 
ْ ُتْؤِمُنوا  نَّـا ُقل ملَّ اُب آماَ ْعراَ الاَِت اأْلاَ االدعلاء والفعل، قال تعلاىل: }قاَ
اَ  إِن ُتِطيُعوا اهللَّ ُن يِف ُقُلوبُِكْم واَ َّا ياَْدُخِل اإْلِياماَ ملاَ ْمناَا واَ لاَِكن ُقوُلوا أاَْسـلاَ واَ

ِحيٌم{1. ُفوٌر رَّ اَ غاَ ْيئًا إِنَّ اهللَّ لُِكْم شاَ ْن أاَْعاماَ ِلْتُكم مِّ ُه لاَ ياَ ُسولاَ راَ واَ

ملن خالل هذه النظرية يف حتقيق تسلامي اإلنسلان من خالل 
 ،C القيم، يأيت التطبيق اجليل للعبادة يف اإليامن باإلمام احلسني
واإليلامن بقضيته التلي فصَلت بني احللق والباطل، وهنلا حتديدًا 
الفلارق الكبلري بلني ما تنتجله حداثة الغلرب، وما تنتجله حداثة 
اإلملام احلسلني C، فمعادللة القيم ومسلاراهتا تسلتدعي أن 
تكون هنالك إفرازات للقناعات واملعتقدات، تتجسد يف مواقف 
عمليلة، ألن القيلم إنام وضعت يف األسلاس للتمييز بني األشلياء 
والفصلل بني خريها ورشها، واألفلكار واملعرفة ماهي إال طريق 
للبنلاء يف طريلق التنميلة، فهي ليسلت عبثيلات يتلّهى هبلا، فهذه 
الرسلالة التي تقوم املعرفة بانتاجها والتأسيس عليها، البد هلا من 

تشّخص خارجي يعرّب عن حقيقتها وعن جدوائيتها.

ولذلك دعنا نرى كيف أن اإلمام احلسني C جّسد سلطة 
احللق يف األرض من خالل مسلريته املباركة، ونلرى ماهي القيم 
التلي كان داعيلًا هلا لتكلون قائمة عىل أرض الواقلع، ومن خالل 
ذللك يمكلن للعقل أن يمّيلز، ويتعرف عىل هلذا املصداق اجليل، 

1 / سورة احلجرات، آية 14
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اللذي ظلمه التاريخ، وحاولوا تشلوهيه، باحلقد الدفني، وجتاهله 
وختطلاه كل من هترب عن املسلؤولية، وكل ملن ال يريد اإلذعان 

إىل احلق وال التسليم للحقيقة.

فإن كانت هنالك ذرة من انصاف للعقل، فإن التاريخ 
 C احلسني  اإلمام  أن  لنا  تثبت  مهمة  معطيات  يعطينا 
 C إنام جسد كل قيم اخلري التي تنادي هبا البرشية، فهو
خري مصداق للقيم اخلرية، وهو القائد الذي يقود إليها يف 

احلياة.

فدعنلا نقف عىل بعلض مشلاهد التاريخ التي توضلح لنا أن 
اإلملام احلسلني C هلو الداعي للقيلم احلقة. وحتلى لو كان 
اإلمام احلسلني C شلخصية تارخيية ليسلت حلارضة، إال أن 
ملا يرتّتلب عليها من نتائلج يف حياتنا الراهنة هو أملر يتصل بنوع 
اإليامن الذي نحن بصدده، وهذا اإليامن جيعل من اإلمام احلسني 
C قلدوة أبديلة، وجيعلله »مصباح هلدى وسلفينة نجاة« عىل 

مدى األزمان.
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اإلمام احلسني C الداعي إىل اهلل �

مل يدع اإلمام احلسلني C الناس إىل سلطة ذاتية ومادية أو 
حبلًا للجاه، إنام كان داعيلًا إىل اهلل تعاىل، قال C: )فمن قبلني 
بقبلول احلق فاهلل أوىل باحللق، ومن رد عىل هذا أصرب حتى يقيض 

اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري احلاكمني،..(1.

وينقلل لنلا التاريح أنه قد »وفد اىل احلسلني صلوات اهلل عليه 
وفد فقالوا: يابن رسول اهلل إن أصحابنا وفدوا إىل معاوية ووفدنا 

نحن إليك، فقال: إذن اجيزكم بأكثر مما جييزهم.

فقالوا: جعلنا فداك إنام جئنا لديننا.

قال: فطأطأ راسله ونكت يف األرض وأطلرق طوياًل ثم رفع 
رأسله فقال: قصرية من طويلة، من أحبنا مل حيبنا لقرابة بيننا وبينه 
وال ملعلروف أسلديناه إليه، إنام أحبنا هلل ورسلوله، جلاء معنا يوم 

القيامة كهاتني، وقرن بني سبابتيه«2.

وقد قال C: )إن قومًا عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، 
وأن قومًا عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قومًا عبدوا اهلل 

شكرًا قتلك عبادة األحرار، وهي أفضل العبادة(3.

1 / كلامت اإلمام احلسني C، الشيخ الرشيفي، ص 292
2 / كلمة اإلمام احلسني C، السيد حسن الشريازي ص 54

3 / كلمة اإلمام احلسني C، السيد حسن الشريازي ص 153
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اإلمام احلسني C الداعي إىل اإلصالح �

قال اإلمام C يف الكتاب الذي كتبه ألخيه حممد املعروف 
بابلن احلنفيلة: )وأين مل أخلرج أرشًا، والبطلرًا، وال مفسلدًا، وال 

ظاملًا، وإنام خرجت لطلب االصالح يف أمة جدي..(1.

اإلمام احلسني C الداعي إىل املعروف

فهو القائل: )اللهم إين أحب املعروف، وأنكر املنكر..(2.

وقلد سلأل اإلمام احلسلني C رجلل عن معنى قلول اهلل: 
ْث{ ]الضحى : 11[، قال C: أمره  دِّ حاَ بِّـكاَ فاَ ِة راَ ا بِنِْعماَ أاَمَّ }واَ

أن حيّدث بام أنعم اهلل عليه يف دينه(3.

اإلمام احلسني C الداعي إىل العدالة �

قارع  اإلمام C الظلم ورفض املبايعة هلذا السلبب، حيث 
قلال: )إنلا أهل بيلت النببوة ومعدن الرسلالة وخمتللف املالئكة، 
وبنا فتح اهلل وبنا ختم اهلل ويزيد رجل فاسلق شارب اخلمر، قاتل 

النفس املحرمة، معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله..(4. 

1 / كلامت اإلمام احلسني C الشيخ الرشيفي، ص292
2 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 241، السيد حسن الشريازي.
3 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 154، السيد حسن الشريازي.

4 / املصدر، ص 238
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وقلال C: )فلإين ال أرى امللوت إال سلعادة واحليلاة ملع 
الظاملني إال برمًا(1.

اإلمام احلسني C الداعي إىل األخالق �

قلال C يف السللوك: )إياك وما يعتذر منله، فإن املؤمن ال 
يسئ وال يعتذر، واملنافق كل يوم يسئ ويعتذر(2.

وقلال لرجلل اغتاب عنده رجلاًل: .. ياهذا كف علن الغيبة، 
فإهنا إدام كالب النار(3. 

ومملا جلاء يف تاريلخ  اإلملام احلسلني بلن عليل C أنه مر 
بمساكني قد بسطوا كساءًا هلم فقالوا عليه كرسًا فقالوا: هّلم يابن 

رسول اهلل .. فأكل معهم، ثم تىل )إنه ال حيب املستكربين(. 

ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوين.

قالوا: نعم يابن رسول اهلل وتعمى عني، فقاموا معه حتى أتوا 
منزله.

فقال للرباب: أخرجي ما كنِت تّدخرين4.
1 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 262

2 / املصدر، ص 128
3 / كلمة اإلمام احلسني C ص 153

4 / املصدر، ص 119
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نافسوا يف مكارم األخالق �

ولقلد كان من خطبلة له C يف ملكارم األخالق وفضائل 
األفعلال: )يا اهيا الناس نافسلو يف املكارم، وسلارعوا يف املغانم، 
وال حتتسلبوا بمعروف مل تعجلوا، واكسلبوا احلملد بالنجح، وال 
تكتسلبوا باملطل ذملا، فمهام يكن ألحد عند أحلد صنيعة له رأى 
أنه ال يقوم بشلكرها فلاهلل له بمكافاته، فإنه أجلزل عطاء وأعظم 
أجلرًا. واعلموا ان حوائج الناس اليكم ملن نعم اهلل عليكم، فال 

متلوا النعم فتحور نقام.

واعلموا أن املعروف مكسب محدًا، ومعقب أجرَا، فلو رأيتم 
املعلروف رجاًل رأيتموه حسلنًا مجيلاًل يرس الناظريلن، ولو رأيتم 
الللؤم رأيتموه سلمجًا مشلوهًا تنفر منله القللوب، وتغض دونه 

االبصار.

أهيا الناس من جاد سلاد، ومن بخلل رذل، وإن أجود الناس 
ملن أعطى ملن ال يرجو، وان اعفلي الناس من عفلى عن قدرة، 
وان أوصل الناس من وصل من قطعه، واالصول عىل مغارسلها 
بفروعهلا تسلموا، فملن تعجل ألخيه خلريا وجلده إذا قدم عليه 
غلدا، وملن أراد اهلل تبلارك وتعاىل بالصنيعة إىل أخيله كافأه هبا يف 
وقلت حاجتله، ورصف عنه من بالء الدنيا ما هلو أكثر منه، ومن 
نّفس كربة مؤمن فّرج اهلل عنه كرب الدنيا واالخرة، ومن أحسلن 

أحسن اهلل إليه، واهلل حيب املحسنني(1.
1 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 172
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اإلمام احلسني C الداعي إىل العفو واإلحسان �

قلال عصلار بن املصطللق: دخلت املدينة فرأيت احلسلني بن 
عليل B ، فأعجبنلي سلمته ورواؤه، وأثلار من احلسلد ما كان 

خيفيه صدري ألبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أبى تراب؟

فقال C: نعم.

فبالغت يف شلتمه وشلتم أبيه، فنظر إيّل نظلرة عاطف رؤوف 
ثم قال: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
ا َينَزَغنََّك  اِهِللنَي. َوإِمَّ ُخلِذ اْلَعْفلَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعلِرْض َعِن اجْلَ
َقوْا إَِذا  ِذيَن اتَّ ُه َسِميٌع َعِليٌم. إِنَّ الَّ لْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهلّلِ إِنَّ ِمَن الشَّ
ْم  وَن. َوإِْخَواهُنُ ْبرِصُ ُروْا َفإَِذا ُهم مُّ لْيَطاِن َتَذكَّ َن الشَّ ُهْم َطائٌِف مِّ َمسَّ

وَن. ْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ اَل ُيْقرِصُ وهَنُ َيُمدُّ

ثلم قلال C يل: خفض عليلك أسلتغفر اهلل يل ولك، إنك 
للو اسلتعنتنا ألعّناك، وللو اسلرتفدتنا لرفدناك، ولو اسرتشلدتنا 

ألرشدناك.

قال عصام: فتوّسم مّني الندم عىل ما فرط مني.

فقلال C: التثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم وهو أرحم 
الرامحني. أمن أهل الشام أنت؟
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قلت: نعم.

فقال C: شنشنة أعرفها من اخزم، حّيانا اهلل وإياك انبسط 
الينا يف حوائجك وما يعرض لك جتدين عند أفضل ظنك إن شاء 

اهلل تعاىل.

قلال عصلام: فضاقت عليل األرض بلام رحبلت ووددت لو 
سلاخت يب، ثم سلللت منه للواذا وما علىل األرض أحب إيّل منه 

ومن أبيه(1.

 C وروي علن عليل بلن احلسلني قال: سلمعت احلسلني
يقول: لو شلتمنى رجل يف هذه األذن وأومى إىل اليمنى، وأعتذر 
ىل يف األخلرى، لقبلت ذلك منه، وذللك أن أمري املؤمنني عىل بن 
أبى طالب C حدثنى أنه سمع جدي رسول اهلل K يقول: 

اليِرد احلوض من مل يقبل العذر من حُمق أو مبطل(2.

اإلمام احلسني C الداعي إىل العلم �

قلال C: )ملن أتانا مل يعلدم خصلة من أربلع: آية حمكمة، 
وقضية عادلة، وأخًا مستفادًا، وجمالسة العلامء(3.

1 / كلامت اإلمام احلسني C، الشيخ الرشيفي، ص 618
2 / املصدر.

3 / كلمة اإلمام احلسني C ص 139
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وروي أن أعرابيلًا، جاء احلسلني بن عليل C وقال: يا ابن 
رسلول اهلل قلد ضمنت دية كاملة وعجزت علن أدائها، فقلت يف 
 ،K نفي: أسلأل أكلرم الناس، وما رأيت أكلرم من آل حممد
فقال C: أسلألك عن ثالث مسلائل، فلإن اجبت عن واحدة 
اعطيتلك ثلث امللال، وإن اجبت عن اثنتني أعطيتلك ثلثى املال، 

وإن اجبت عن الكل أعطيتك الكل.

فقلال األعرايب: يابن رسلول اهلل يسلئل مثىل وانلت من أهل 
العلم والرشف؟

 K بىل، سلمعت جدي رسلول اهلل :C فقال احلسلني 
يقول: املعروف بقدر املعرفة.

فقلال األعرايب: سلل علام بدا لك، فلإن أجبلت وإال تعلمت 
منك.

فقال احلسني C: أي االعامل افضل؟

فقال االعرايب. االيامن باهلل.

فقال احلسني C: فام النجاة من املهلكة؟

فقال االعرايب: الثقة باهلل.
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فقال احلسني C: فام يزين الرجل؟

فقال االعرايب: علم معه حلم.

فقال احلسني C: فإن أخطأه ذلك؟

فقال االعرايب: مال معه مرؤة.

فقال احلسني C: فإن أخطاه ذلك؟

فقال االعرايب: فقر معه صرب.

فقال احلسني C: فإن اخطأه ذلك؟

فقلال االعلرايب: فصاعقة تنزل من السلامء فتحرقله فإنه أهل 
لذلك.

فضحلك احلسلني C ورملى إليه بلرّصة فيها أللف دينار 
 :C وأعطلاه خامته وفيه فص قيمته مأتا درهم، وقال احلسلني
يا اعرايب أعط الذهب غرماءك، وارصف اخلاتم يف نفقتك. فأخذ 

األعرايب املال وقال: اهلل أعلم حيث جيعل رسالته(1.

وقال C: )دراسلة العلم لقاح املعرفلة، وطول التجارب 
زيادة يف العقل والرشف..(2.

1 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 124
2 / املصدر، ص 173
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اإلمام احلسني C الداعي إىل العون والعطاء �

قال C: )إن حوائج الناس إليكم من نعم اهلل عليكم، فال 
متّلوا النعم(1.

روي أنله ذكر عنده رجل من بنلي أمية تصدق بصدقة كثرية، 
فقال: مثله مثل الذي رسق احلاج وتصّدق بام رسق، إنام الصدقة 
 ،C صدقلة من علرق فيها جبينه واعلرّب فيها وجهله مثل عيل

ومن تصّدق بمثل ما تصّدق به؟2.

وقد سلئل اإلمام احلسلني C: مِلَ افرتض اهلل عز وجل عىل 
عبيده الصوم؟

قلال C : ليجلد الغنلي مّس اجللوع، فيعلود بالفضل عىل 
املساكني(3.

1 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 169
2 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 143
3 / كلمةاإلمام احلسني C، ص 133
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التعامل مع السائل �

قدم أعرايب املدينة فسأل عن أكرم الناس هبا، فدل عىل احلسني 
C، فدخل املسجد فوجده مصليًا، فوقف بازائه وأنشأ:

مل خيب االن من رجاك ومن
حرك من دون بابك احللقة 

معتمد وأنت  جواد  أنت 
الفسقة  قاتل  كان  قد  أبوك 

لوال الذي كان من اوائلكم
كانت علينا اجلحيم منطبقة

قلال: فسللم احلسلني C وقال: يلا قنرب هل بقلي من مال 
احلجاز شئ ؟

قال: نعم، أربعة آالف دينار. 

فقال C: هاهتا قد جاء من هو أحق هبا منا.

ثلم نزع برديله ولف الدنانري فيها وأخرج يده من شلق الباب 
حياء من االعرايب، وأنشأ:

معتذر إليك  فإين  خذها 
واعلم بأنى عليك ذو شفقة
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لو كان يف سرينا الغداة عصا
أمست سامنا عليك مند فقة 

غري ذو  الزمان  ريب  لكن 
النفقة قليلة  مني  والكف 

 قال: فأخذها االعرايب وبكا فقال C له: لعلك استقللت 
ما أعطيناك.

قال: ال، ولكن كيف يأكل الرتاب جودك(1. 

اإليامين  والتطبيق  التارخيي  الواقع  خالل  من  تبنّي  لقد 
القيم  كل  فيه  تسدت   C احلسني  اإلمام  أن  للقيم 

العظيمة التي ينادي هبا العقالء عرب التاريخ.

اإلمام احلسني C هو احلداثة �

فمن منظار حداثي نظري تتضح لنا حقيقة أن اإلمام احلسلني 
C كان تطبيقلًا عمليًا لسللطة احللق، وجتّل لإليلامن النظري، 
حيث اإليامن بقيملة العبادة هلل الذي يقتيض طاعة اإلمام باعتباره 
وارث رسلاالت اهلل كلهلا، وباعتبلار ذريته امتدادًا لسللطة احلق 

1 / كلمةاإلمام احلسني C، ص 120
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حتلى يلرث اهلل األرض وملن عليها. فيتسلامى اإلنسلان املنتمي 
لإلمام احلسني C ويصل إىل أعىل مقام، فتكون زيارته موجبة 
للجنلة، والبكاء عليه حًطة للذنلوب، وانتهاج هنجه هداية ونجاة 

للعباد.

لذلك كان اإلنتامء لإلمام احلسني C هو أسمى مقام يصل 
إليه اإلنسلان من خالل قيملة العبادة التي تفلرز اإلنتامء احلقيقي 
لإلماملة ومصداقها اجلليل ل  اإلمام احلسلنيC ل، ألنه وارث 
الرسلاالت وامتداد النبوة، وهو ملن النبي K والنبي منه، كام 
قال K، فال يكون يف صدر املؤمن حرج من أن يصّنف الناس 
بتصنيفلات تأخذ يف اعتبارها اإلنتامء احلسليني من جهة واإلنتامء 

اليزيدي من جهة أخرى. 

ويمكننا استكشلاف سلمو ذللك اإلنتلامء احلسليني املقّدس 
ومدى علو شأنه يف يوم عرفة، حيث يقف حّجاج بيت اهلل احلرام 
يف موقفهم العظيم يف وادي عرفات لكي يغفر اهلل هلم ما تقدم من 
ذنوهبلم وملا تأخر، ويف املقابلل ويف ذات الوقت يقف عىل أرض 
كربالء املقّدسلة زّوار قرب اإلمام احلسلني C، فينظر اهلل برمحته 
إىل زوار اإلمام احلسلني C قبل أن ينظر ألهل عرفات، كام يف 
الروايلة، ألن زوار  اإلمام احلسلني هم الصفوة من سلائر العباد، 
وهلم الذين عبلدوا اهلل حلق عبادته، فأشلفعوا عبادهتلم بالعمل 
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والتصديلق، فهلم األدالء علىل اهلل تعلاىل، وهم الذيلن جتىل فيهم 
اإليامن بأبلغ معانيه.

قلال أبلو عبلد اهلل C: إن اهلل تبلارك وتعاىل يتجلىل لزوار 
قلرب احلسلني C قبل أهلل عرفلات فيفعل ذلك هبلم ويقيض 
حوائجهلم ويغفر ذنوهبم ويشلفعهم يف مسلائلهم ثلم يثنى بأهل 

عرفات يفعل ذلك هبم(1.

تتبلّدد هواجلس احلداثلة والعلمنلة أملا معرفة اللرس يف هذا 
اإلهتامم باإلمام احلسلني C، بل وبلزواره الذين اختذوه إمامًا 
وقائلدًا، ألن ذلك تطبيق عقالئي وإفراز طبيعي ملعادالت الواقع 
اللذي حيتلم علينا اتبلاع العلم والقيلم الفاضلة التي جتسلدت يف 

أهلها.

علن أيب جعفر C يف قوله تعلاىل »فاجعل أفئدة من الناس 
هتوي إليهم« أما إنه مل يعن الناس كلهم، أنتم اولئك، ونظراؤكم، 
إنام مثلكم يف الناس مثل الشلعرة البيضاء يف الثور االسود أو مثل 
الشلعرة السلوداء يف الثور االبيلض ينبغي للنلاس أن حيجوا هذا 
البيلت، ويعظملوه لتعظيم اهلل إيلاه، وأن يلقونا حيلث كنا، نحن 

االدالء عىل اهلل(2.

1 / وسائل الشيعة )طبعة أهل البيت( احلر العاميل، ج 14، ص 466
2 / بحار األنوار، ج 65، 86
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هلم األدالء علىل اهلل ومن يأتيهلم إنام يقصد وجله اهلل تعاىل، 
علن هارون بن خارجة، عن أيب عبلد اهلل C قال: قلت له: ما 
مللن أتى قرب احلسلني زائرًا له عارفا بحقه يريلد به وجه اهلل والدار 

اآلخرة؟

فقلال: يلا هارون من أتى قرب احلسلني C يريد به وجه اهلل 
والدار اآلخرة غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(1.

وتعبريًا عن إمامتهم وقيادهتم يقول والرسلول K مشلريًا 
إىل اإلمام احلسلن واحلسلني C: )ابناي هلذان إمامان قاما أو 

قعدا(2.

 C أن اتباع  اإلمام احلسني K ولذلك يبني لنا الرسول
هلو نجاة لنا من النار، واتباع هنجه يف الدنيا يعطينا بصرية وهداية 

حلياتنا، )إن احلسني مصباح هدى وسفينة نجاة(3.

1 / وسائل الشيعة، ج14، ص499
2 / بحار األنوار، ج16، ص 308
3 / بحار األنوار، ج36، ص206
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كام  أو  هشة  مقولت  تكن  مل  الدينية  النصوص  فهذه 
واليديلوجيا  باملاورائيات  يصفونا  أن  للحداثيني  حيلو 
األسس  مع  منسجمة  هي  إنام  والتفكري،  للعقل  املقيدة 
العقلية السليمة، والفطرة السوية، وتعرب عن النصاف يف 
التفكري، بل وتنسجم مع الغايات احلداثية وحتقق أهدافها، 
تسلسل  عرب  رأينا  قد  كام  واإليامن  بالعقيدة  متس  أن  دون 

البحث.  



الذين ُيحّرفون احل�سنَي

 عن موا�سعه
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الذين ُيحّرفون احل�سنَي
عن موا�سعه

إن عملية التحريف ليسلت مهمة السواد األعظم من الناس، 
إنلام هي مهمة يضطلع هبلا عادة الكرباء والنخلب يف املجتمعات 
التلي يراد هلا أن ترفلض احلق واهلدى، وهلذه العملية هي أخطر 
ملن الضالل الفلردي، وذلك ألن اجلاهل يتخطلى بجهله اهلدى 
ونلور العللم ويضل علن الطريق القويلم بمفرده، ولكلن عملية 
التحريف هي إفراز إرادة السوء، ونتيجة خبث الرسيرة، وطموح 
الفاسلد يف اإلفسلاد، ومن يبارشها فإنام يبارشها عن علم ودراية 
باحلقائق، إال أنه اكتشف أن تلك احلقائق ال تنصّب يف قالبه، وال 
ختدم أهدافه، وال تلبي رغباته يف اإلستحواذ واهليمنة، فال يقترص 
عىل الضالل وحيدًا، بل يسعى إلضالل الناس، وختدير عقوهلم، 
وتكبيل نفوسلهم باآلصار واألغلالل، ألن ضالل الناس مصدر 
قوته وبقاء رغباته التي يروم أن يشبعها بالشهوة والسلطة واملال.

وهلذا العملل الريلب أخطلر وأقبح ملن األول، للذا وجب 
فضحله، وتعرية خططه، لكلي يتحّصن املجتمع ملن أعامله، فال 
تلتبس عليه اللوابس، ولكي يبرص الناس احلقائق كام هي حمفوظة 

مكنونة دون حتريف أو تزييف. 



68

اإلنتامء املقّدس .. اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

حيّرفون احلسني �

ملن احلقائق الربانية التلي يعمل العاملون علىل حتريفها، هي 
حقيقة »احلسني إمامًا« وحقيقة أن »اإلمام احلسني إنتامء مقدس«..

كيف؟

اإلمام احلسلني C إمام حق مفرتض الطاعة، معصوم عن 
الزللل، مطّهر من كل دنس، سلليل اإلمامة اإلهليلة، وثالث أئمة 
اهلدى بعد النبي K، ومن صلبه بقية اهلل من األئمة املعصومني 
التسلعة عليهلم أفضلل الصلالة والسلالم.. وهلو C وارث 

األنبياء واألئمة، قتيل العربة، وهبداه جيب اإلعتبار. 

 C هذه احلقيقة الناصعة، احلقيقة التي تضع اإلمام احلسني
موضعه الذي وضعه اهلل فيه، ومرتبته التي رّتبه اهلل فيها، ومكانته 
السلامقة التلي تبوأهلا بتشلحطه بدمه بلاذاًل مهجته يف سلبيل اهلل 
خالصًا خملصًا، هذه احلقيقة يراد هلا أن حتّرف، لذا يعمل العاملون 

عىل مساس خصائصها الربانية، وتوهني جوانبها اإلهلية.

هكلذا رأينلا يف اآلونة األخلرية أن هنالك بعلض اخلطوط أو 
اخليلوط ممن هي علىل غري الوالية ألهل البيلت A، حتاول أن 
تطرح اإلمام احلسني C يف خطاهبا الدعوي والثقايف، وحتاول 
أن تسلتجدي عقول الناس باسم اإلمام احلسني، متاجرة بقضيته 
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املقّدسلة، يف سلوق فاسلدة، وهي جتلارة بائرة خلارسة، أمام نور 
العقل وهدى املعرفة.

فبعلد أن سلكتوا علن اإلملام احلسلني C وعلن فضائلله 
القرون، هاهم ينطقون كفرًا، ويلحدون ألسلنتهم عن حق اإلمام 
احلسلني C، بعدملا رأوا أن الناس تنجذب باحلس احلسليني 
نحو ساحة احلق، وقد أيقنوا أن اإلمام احلسني يثري بحركته دفائن 
عقول األحرار، ويزكي نفس اإلنسان ويعزز فطرته التي فطره اهلل 
عليها، فلم يكن بد هلم إال أن يعمدوا إىل التحريف فيام يمكن أن 
توجبله الثورة احلسلينية من اإليامن، فيصبح املجتمع ل حسلب ما 
يطمحون ل يف ظاهره حمبًا للحسلني ومتعاطفًا مع قضيته، ومؤيدًا 
ألهدافله، ولكنله يف احلقيقلة والواقلع خمالفلًا ملنهجله، متباينًا مع 
مقاصلده، فذلك هلو اإليامن الكاذب اخللادع، وذلك هو اإلنتامء 
س لإلملام احلسلني C، وذلك هو  اللذي حيلاّد اإلنتلامء املقلدّ

التحريف.

لقد شلهدنا حماوالت لتأسيس مجعيات أو طباعة كتب تدعي 
حلب اإلمام احلسلني C، ذلك احلب الفلارغ الذي ال يعرتف 
بحقه يف اإلمامة املفرتضة املعصومة عن الزلل، فهي جمرد ضوضاء 
تنادي باسم اإلمام احلسني C لكسب عاطفة الناس البسطاء، 

ولكي ال يقال عنهم بأهنم قد جتاهلوا اإلمام وفضائله ومكانته.
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هي  التي  التحريف  عملية  خطورة  نستشعر  إذ  ونحن 
بشخصية  اإليامن  بعدم  اإلعرتاف  أو  التجاهل  من  أخطر 
احلقائق،  لتبيني  نسعى  أن  فالبد   ،C احلسني  اإلمام 
واثبات أن اإلنتامء لإلمام احلسني C هو انتامء مقّدس، 

يقتيض الطاعة واإلمتثال.

� C مواضع اإلمام احلسني

ولكلي ال ننخلدع بأباطيلل املحرفلني، ولكلي نبلنّي وهلن 
مسلارهم، وهشاشلة حجتهم، علينا أن نكشف احلق واحلقيقة يف 
املوضع األسلمى لإلمام احلسلني C واإلعتبلار الرباين الذي 
رّتبله اهلل فيه، وتلك املدارج التي تسلّنمها وترّبلع عليها خالدًا يف 
إمامتله ال حييلد فيها عن احلق قيلد أنملة، وال يركلن إىل يشء من 

الغلط والشطط يف كل حتركاته وكلامته.

فلإن نظلرة رسيعة، وتأملل عابر، علىل بعض الروايلات التي 
وردت عند غري الشليعة املوالني، يمكلن للعقل النظيف والفطرة 
الصافيلة أن تلدرك أن موضلع اإلمام احلسلني C هو موضع 
املعصوم الذي يفرتض طاعتله ومواالته كإمام، ال كرجل صالح 
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عادي، فهذه صحاح أهل السلنة واجلامعة واألسلفار التي تروي 
هلم التاريخ، تصدح باحلق واحلقيقة كالشمس يف رابعة النهار.  

وهنلا نلدرج القليلل مملا ورد يف تلك األسلفار التلي يؤمنون 
بصحة صدورها عن النبي K، إال أهنا حتتاج إىل إلتفاتة بسيطة 

ليدرك اإلنسان بعقله، احلقائق، ويشع قلبه بنورها.

سيد شباب أهل اجلنة �

 ففلي صحيح الرتمذي، يف اجللزء الثاين، يف الصفحة 306، 
يقول: »روى بسلندين عن أيب سلعيد اخلدري قال: قال رسلول 

اهلل K : احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلّنة«1. 

فإذا كان اإلمام احلسلن واإلمام احلسلني B سليدا شباب 
أهلل اجلنة، أليس ذلك تعبريًا عن مسلريهتام يف احلياة، بأهنا كانت 
متطابقلة ملع احللق؟.. وإذا عرفنلا أن أهل اجلنة كلهم شلبابًا فإن 

اإلمام احلسني C هو سيد أهل اجلنة.

فالتدقيلق يقتيض مّنا أن ال نعلرب عن هذا احلديث إىل غريه إال 
بعد أن نصارح العقل برورة استكشاف احلقائق التي يبرّش هبا، 
فإن الرسلول K كان خيرب املسللمني بمجموعة من احلقائق ال 

1 / صحيح الرتمذي، ج2، ص 306
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للعبث أو التسللية، إنام كان يريد أن يصل املسللمون إىل ما تؤدي 
إليه تلك احلقائق، فأن يكون اإلمام احلسلني C سليد شلباب 
أهل اجلنة، فهذا يعني أننا نستحر كل اآليات التي تتحدث عن 
اجلنة ونعيمهلا، والتي تصف لنا أهل اجلنلة الذين يتنعمون فيها، 
وكيلف أن اهلل تعاىل رضا عنهم، وبذللوا جهدهم يف طاعته تعاىل 
حتلى بوأهلم اجلنلان، فنعي ملا معنى قول رسلول اهلل K بأن 
اإلمام احلسني C هو سيد شباب أهل تلك اجلنة، ونعي عمق 

ذلك املعنى، والدالئل التي يدل عليها. 

مواصفات أهل اجلنة �

قال تعاىل يف مواصفات أهل اجلنة:

ِري  ْ نَّاٍت تاَ ْم جاَ ُ ـاِت أاَنَّ هلاَ احِلاَ ِمُلوْا الصَّ عاَ ُنوْا واَ ِ الَِّذين آماَ باَـرشِّ }واَ
ا الَِّذي  ـذاَ اُلوْا هاَ ْزقـًا قاَ ٍة رِّ راَ ا ِمن ثاَماَ اماَ ُرِزُقوْا ِمْنهاَ ـاُر ُكلَّ ْناَ ا األاَ تِهاَ ْ ِمـن حتاَ
ا  ُهْم ِفيهاَ ٌة واَ راَ هَّ طاَ اٌج مهُّ ا أاَْزواَ ْم ِفيهاَ ُ هلاَ ـاهِبًا واَ ُأُتوْا بِِه ُمتاَشاَ ْبُل واَ ُرِزْقناَا ِمن قاَ

.1} الُِدوناَ خاَ

ِري  ْ نَّاٌت تاَ ُـمْ جاَ ْم هلاَ ُ هبَّ ـْوْا راَ قاَ ِذيناَ اتَّ وقلال عز وجلل: }لاَِكِن الَّ
رْيٌ  ا ِعنداَ اهلّلِ خاَ ماَ ْن ِعنـِد اهلّلِ واَ ا ُنُزًل مِّ الِِديناَ ِفيهاَ ـاُر خاَ ْناَ ا األاَ تِهاَ ْ ِمـن حتاَ

1 / سورة البقرة، آية 25
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اِر{1. ْبراَ لِّألاَ

ُهْم  ْعُيناَ ى أاَ ُسـوِل تاَراَ ا ُأنِزلاَ إىِلاَ الرَّ ـِمُعوْا ماَ ا ساَ إِذاَ وقال تعاىل: }واَ
عاَ  اْكُتْبناَا ماَ ا فاَ نَّ ناَـا آماَ بَّ قِّ ياَُقوُلوناَ راَ ُفوْا ِمناَ احْلاَ راَ ْمِع مِمَّا عاَ تاَِفيـُض ِمـناَ الدَّ
ُع أاَن  ناَْطماَ ـقِّ واَ اءناَا ِمناَ احْلاَ ا جاَ ماَ ناَا لاَ ُنْؤِمُن بِـاهلّلِ واَ ـا لاَ ماَ . واَ ـاِهِديناَ الشَّ
ِري  ْ نَّاٍت تاَ اُلوْا جاَ ُم اهلّلُ باِماَ قاَ ُ ثاَاهباَ أاَ . فاَ احِلِنياَ ْوِم الصَّ عاَ اْلقاَ ناَا ماَ بَّ ناَـا راَ ُيْدِخلاَ

 .2} اء امْلُْحِسننِياَ زاَ لِكاَ جاَ ذاَ ا واَ الِِديناَ ِفيهاَ اُر خاَ ْناَ ا األاَ تِهاَ ْ ِمن حتاَ

 A ونأيت إىل سورة اإلنسان التي نزلت آياهتا يف أهل البيت
يف بيلت اإلملام عيل والزهراء واحلسلن واحلسلني A، وذلك 
 C بإمجاع املسملني سنة وشيعة، لنرى كيف أن اإلمام احلسني
وهلو أحد من نزلت فيهم هلذه اآليات، يعتيل أعىل مقامات اجلنة 
ليكون سيدها فعاًل وحقًا بنص قرآين عظيم، وجب أن يتفكر فيه 
 C كل من ال يؤمن بالوالية وكل من ال يتخذ اإلمام احلسلني
إمامًا مفرتض الطاعة، أو حياول أن يوهم الناس باعتيادية شخصية 

اإلمام احلسني C، أو كونه جمرد رجل صالح وحسب. 

يقول تعاىل:

ْينًا  اُفـورًا. عاَ ـا كاَ اُجهاَ اناَ ِمزاَ ْأٍس كاَ ُبـوناَ ِمـن كاَ اراَ ياَرْشاَ ْبـراَ }إِنَّ اأْلاَ
اُفوناَ  اَ خياَ ِر واَ ـا تاَْفِجـريًا. ُيوُفوناَ بِالنَّـذْ اَ ُروناَ جِّ ِ ُيفاَ ا ِعباَـاُد اهللَّ ُب هِباَ ياَـرْشاَ
تِياًم  ياَ ِه ِمْسِكينًا واَ ىلاَ ُحبِّ اماَ عاَ عاَ ُيْطِعُموناَ الطَّ ُه ُمْستاَِطريًا. واَ هُّ اناَ شاَ ياَْومًا كاَ

1 / سورة آل عمران، آية 198
2 / سورة املائدة، آية 85-83
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ورًا.  لاَ ُشـكُ اء واَ زاَ ِ لاَ ُنِريُد ِمنُكْم جاَ ْجِه اهللَّ أاَِسـريًا. إِنَّاماَ ُنْطِعُمُكْم لِواَ واَ
لِكاَ  َّ ذاَ ُ شاَ اُهـُم اهللَّ قاَ واَ ِريرًا. فاَ ْمطاَ ُبوسـًا قاَ ناَـا ياَْومًا عاَ بِّ اُف ِمن رَّ إِنَّـا ناَخاَ
ِريرًا.  حاَ ًة واَ نَّ وا جاَ ُ ـرباَ اُهم باِماَ صاَ زاَ جاَ ورًا. واَ ُسُ ًة واَ اُهْم ناَـرْضاَ لاَقَّ اْلياَـْوِم واَ
ًة  انِياَ داَ ِريرًا. واَ ْمهاَ لاَ زاَ ْمسًا واَ ا شاَ ْوناَ ِفيهاَ ائِِك لاَ ياَراَ راَ ىلاَ اأْلاَ ا عاَ ِكئنِياَ ِفيهاَ ُمتَّ

ا تاَْذلِياًل...(1 . ْت ُقُطوُفهاَ لاَ ُذلِّ هُلاَا واَ ْيِهْم ِظالاَ لاَ عاَ
يذكلر غالبية من اهتموا بأسلباب النزول ووقائعه من السلنة 
والشليعة أن هلذه اآليلات وملا بعدهلا نزلت يف حلق اإلمام عيل 
والزهراء واحلسلن واحلسلني A، وقد وصللت املرويات إىل 
حد التواتر، حيث عّدها صاحب موسوعة الغدير إىل 36 مصدرًا 
من مصادر أهل السلنة2، وقد ظفلرُت بالعديد من هذه املصادر، 

فعىل سبيل املثال:
»نقلل النيسلابوري يف أسلباب النلزول “قلال عطلاء عن ابن 
عبلاس: وذللك أن عيل بلن أيب طالب ل C ل  نوبة أجر نفسله 
يسلقى نخاًل بشلئ من شلعري ليللة حتلى أصبح وقبض الشلعري 
وطحلن ثلثله، فجعلوا منه شليئًا ليأكلوا يقال لله اخلزيرة، فلام تم 
إنضاجله، أتى مسلكني فأخرجلوا إليله الطعام، ثم عملل الثلث 
الثلاين، فلام تم إنضاجه أتى يتيم فسلأل فأطعملوه ثم عمل الثلث 
الباقلي، فلام تم إنضاجه أتى أسلري من املرشكني فأطعموه وطووا 

يومهم ذلك، فأنزلت فيه هذه اآلية3. 
1 / سورة اإلنسان من آية 5 إىل 14 وانظر ما بعدها..

2 / آيات الوالية يف القرآن، آية اهلل العظمى مكارم الشريازي، ص 164
3 / أسباب نزول اآليات، تأليف أيب احلسن عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري )من علامء السنة(  ص297، 
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والرواية التي وردت أكثر تفصياًل يف مصادر أخرى:

»أن احلسن واحلسني مرضًا فعادمها رسول اهلل K يف ناس 
معه فقالوا: يا أبا احلسن لو نذرت عىل ولدك، فنذر عيل و فاطمة 
وفضة جارية هلام إن برءا مما هبام أن يصوموا ثالثة أيام فشلفيا، وما 
معهم شئ فاسلتقرض عيل C من شمعون اليهودي اخليربي 
ثالثلة أصوع من شلعري، فطحنلت فاطمة صاعًا وأخبزت مخسلة 
أقلراص علىل عددهلم، فوضعوهلا بني أيدهيلم ليفطلروا فوقف 
عليهم سلائل فقال: السلالم عليكم أهل بيت حممد، مسكني من 
مسلاكني املسللمني أطعموين أطعمكم اهلل من موائد اجلنة فأثروه 

وباتوا مل يذوقوا إال املاء وأصبحوا صيامًا.

فللاّم أمسلوا ووضعلوا الطعام بلني أيدهيم وقلف عليهم يتيم 
فأثلروه، ووقلف عليهلم أسلري يف الثالثلة ففعلوا مثل ذللك، فلام 
أصبحوا أخذ عيل بيد احلسن واحلسني ريض اهلل عنهام فأقبلوا إىل 
رسول اهلل K، فلام أبرصهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
اجلوع قال ما أشلد ما يسلوؤين ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم، 
فلرأى فاطمة يف حمراهبا قد التصق ظهرها ببطنها، وغارت عيناها 
فساءه ذلك فنزل جربئيل C وقال: خذها يا حممد هناك اهلل يف 

أهل بيتك فأقرأه السورة”.1
وقد ذكرها يف تفسري القرطبي يف اجلزء 19 الصفحة 135 وما قبلها، ولكنه ضعف احلديث ملجرد أنه مل 
يفهم كيف يقوم اإلمام عيل C باإليثار إىل هذه الدرجة. وذكر هذه الرواية دون تضعيف العديد من 

مصادر أهل السنة، مثل ذخائر العقبى، ألمحد بن عبد اهلل الطربي، ص 103
الباقر  حممد  حتقيق   ،423 ص  األردبييل،  املحقق  حممد  بن  أمحد  القرآن،  أحكام  يف  البيان  زبدة   /  1
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ماهي دللة السيادة يف اجلنة ؟ �

كلملة )سليدا شلباب أهل اجلنلة( التلي وصف هبا الرسلول 
الصادق األمني K اإلمام احلسلن واحلسلني C، تدل عىل 
أن اإلمام احلسني C ليس شأنه من شأن الذين يدخلون اجلنة 
ملن أصحلاب اجلرائر والذنلوب التي غفرها اهلل هللم، أو هو من 
الذيلن التزملوا الواجبلات وانتهلوا عىل املحرمات وحسلب، بل 
هو من السلادة واألفاضل الذين تعاللوا وترفعوا عن ارتكاب ما 
يغضب اهلل تعاىل حتى يف أصغر األشلياء، وتفانوا يف نيل مرضاته 
بأفضلل األعامل، وتسلابقوا إىل اخلريات وناللوا أعالها، وقدموا 
التضحيلات اجلسلام التلي ال يسلتطيع أحلد أن يقدمهلا للديلن، 
وأخلصوا هلل تعاىل بام ال يزيد عليهم أحد يف اخللوص، فال يمكن 
أن يلأيت البعلض ليقول بأن اإلمام احلسلني C خرج عن حده 
وشلّق عصا األمة، ولذلك قتل بسليف جده، وما شلابه ذلك من 
مقلوالت جتعل اإلمام احلسلني C كمجرمي احلرب أو الذين 
ال يتورعلون يف طللب الدنيلا، أو ملن الذيلن يتهاونلون يف دملاء 
املسللمني، فإن هذا ال يناسلب مقولة الرسول األعظم K من 
أنه سليد شلباب أهل اجلنة، أي أنله قام بالعمل الذي اسلتحق به 

ذلك املقام، وهذا هو مقتى العدل اإلهلي. 

البهبودي، النارش: املكتبة املرتضوية الحياء اآلثار اجلعفرية )طهران(.
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وال يفوتنا أن نسلتفيد من كلمة )سليدا شباب أهل اجلنة( بأن 
اإلمام احلسلني C سليبقى كذلك ما بقي الدهلر، وما طلعت 
شلمس عىل برش، وذلك ألن كلمة الرسلول K عامة شلاملة 
للكل البرش واألزمنة، ألن اجلنة هلي حصيلة أعامل العباد منذ أن 
خللق اهلل تعاىل اخللق وحتى قيام السلاعة، فسليد أهلها هو سليد 

املاضني منهم والالحقني إىل قيام الساعة.

فلقد أصبح اإلمام احلسني خالصًا يف الطاعة ل تشوبه 
شائبة، لذلك فهو قد اعتصم عن اخلطأ، فصار ممثاًل للحق 
وناطقًا به، ومدافعًا عنه، وقائدًا لطالب احلق يف كل مكان 

وزمان. وضامن حقيقة ذلك أنه سيد أهل اجلنة.

اإلمام احلسني C زينة اجلنة �

كل أمل اإلنسان أن حيى برضا الرب جّل وعال، لكي حيوز 
علىل بقعلة يف اجلنة التي وعلد اهلل هبا عباده املخلصني، ليسلتظلوا 
حتت جناهنا، ويسقون من مزاجها، ويتكئون عىل أرائكها، وجتري 
من حتتهم أهنارها، فاجلنة دليل النهج القويم وعالمة عىل الرضا، 
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ونتيجة الفالح، فكل يسعى إليها، ليتزين هبا، ويعيش عيشًا أبديًا 
راضيلًا مرضيًا فيهلا، فكيف بلك إذا عرفت أن اجلنلة ذاهتا، التي 
يرومهلا كل اخلللق تطلب زينتها وتسلعى لتتلرشف برشف آخر، 
فيجلود عليهلا ذو اجلود سلبحانه وتعاىل بزينة تبتهلج هبا وتفخر، 

فتعرّب عن ذلك وتعلنه.

لقلد ملّن اهلل تعلاىل علىل اجلنلة باإلملام احلسلني C زينلة 
عظيمة، حيث جاء يف مصادر أهل السنة يف تاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي يف اجلزء الثاين يف الصفحة 238:

 :K روى بسلنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل«
ملا اسلتقر أهل اجلّنة يف اجلّنة قالت اجلّنة: يارّب أليس وعدتني أن 

تزّينني بركنني من أركانك؟ قال: أمل أزّينك باحلسن واحلسني؟

 قال: فامست اجلّنة ميسًا كام متيس العروس”1. 

وقد نقلت هذه الرواية جمموعة من مصادر أهل السلنة، منها 
عىل سلبيل املثال، املعجم األوسلط للطرباين يف اجلزء السلابع، يف 

الصفحة رقم 149.

»عن أنس بن مالك قال قال رسلول اهلل K: فخرت اجلنة 
عىل النار فقالت: أنا خري منك فقالت النار بل أنا خري منك فقالت 

هلا اجلنة استفهامًا وممه؟
1 / تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، ج2، ص 238
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قاللت: ألن يّف اجلبابرة ونمرود وفرعون فأسلكتت، فأوحى 
اهلل إليها ال ختضعني، ألزينن ركنيك باحلسن واحلسني فامست كام 

متيس العروس يف خدرها”1. 

علىل األخلص إذا عرفنا أن هناللك روايات يف مصلادر أهل 
السلنة تقول بأن اإلمام احلسلني C هو ملن أول من يدخلون 
اجلنة مع جده رسلول اهلل K،فقد روى الطربي أن اإلمام عيل 
C قال: أخربين رسلول اهلل K أن أول من يدخل اجلنة أنا 
وفاطمة واحلسلن واحلسلني. قلت: يارسول اهلل! فمحبونا؟ قال: 

)من ورائكم(. أخرجه أبو سعيد2.

فإذا كان اإلمام احلسني C هو زينة اجلنة وفخرها، 
ويف املقابل فإن الناس يقيسون أنفسهم بمقدار قرهبم من 
احلسني  اإلمام  أن  ذلك  فنتيجة  هلا،  واستحقاقهم  اجلنة 
فعل،  كل  بفعله  يقاس  أن  لبد  رباين  مقياس  هو   C
حيتذي  أن  من  ولبد  قول،  كل  قوله  مع  يطابق  أن  ولبد 

نجه كل نج.

النارش: احلرمني  القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، ج7، ص 149،  1 / املعجم األوسط، احلافظ أيب 
للطباعة والنرش.

2 / خمترص ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، تاليف أيب العباس أمحد بن حممد الطربي المكي.
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حسني مني وأنا من حسني �

واحلديث الذي ال خيتلف فيه اثنان من املسلمني قاطبة، هو ما 
أقّره الرسلول K يف حق اإلمام احلسني بقوله حسني مني وأنا 

من حسني، كام يف صحيح الرتمذي يف اجلزء الثاين منه:

 :K روى بسلنده عن يعلىل بن مرة قال: قال رسلول اهلل«
»حسلني مني وأنا من حسلني، أحب اهلل من أحب حسينًا حسني 

سبط من األسباط«1.

هلذا احلديث متواتر ومشلهور عند كل من السلنة والشليعة، 
وال يمكلن ألي مرتاب أن يشلكك فيله، إال أن يكلون قد امتلئ 
قلبله حقدًا عىل أهل البيلت A ، وهو رصيح يف فضيلة اإلمام 
 ،K ومدى االرتباط بينه وبني الرسول األعظم C احلسني
وهللذا احلديلث داللة معنويلة قويلة يف الرتابط بينهلام، ال العامل 
النسبي فحسب، بل إننا نكاد نجزم أن هذا احلديث مل يأت ليخرب 
النلاس بأن هنالك نسلبًا بني الرسلول K وبلني حفيده اإلمام 
احلسلني C، ألن اللكل كان يعللم عللم اليقني، وقلد تناقلت 
املرويات عند املسللمني يف أحداث مولده وكيفية اهتامم الرسلول 
األعظم K به، وكيف أنه أظهر أحكام سنن املولود يف والدته 
ووالدة أخيه اإلمام احلسلن C، بل كان الرسول K يأخذ 
اإلمام احلسلني C صغريًا ويالعبه وهيتم به ويلثمه ويضعه يف 

1 / صحيح الرتمذي، ج2.
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حجره، وإذا كان K عىل املنرب خيطب يف الناس ويعظهم، ينزل 
ملن منلربه إذا أقبل اإلمام احلسلني C إىل املسلجد، لقد عاين 
كل املسللمني تلك األحداث ومل يسلتطع كل مزّوري التاريخ أن 

خيفوها أو حيذفوها عن املرويات، ألهنا تواترت واستكثرت.   

فالعالقة التي يريد أن يبينها رسولنا العظيم K هي عالقة 
إهلية رسالية متعلقة بمهمة الرسالة، ومتعلقة بذات أهداف النبوة 
ومقاصدهلا التي يراد هللا أن تثّبت يف الواقع، فإن كلمة )حسلني 
منلي( أي أنله منله عملاًل، بلام يمثل ذللك العملل من نلوع ونية 
إِنَّـُه ِمنِّي(1، فهو  نِي فاَ بِعاَ ن تاَ ماَ وأهلداف، كقول إبراهيم اخلليلل: )فاَ
ذلك االتباع اللذي يقتفي األثر باألثر واخلطلوة باخلطوة والنهج 

بالنهج.

وهكلذا يمكننا أن نفهلم بوضوح وجالء، القسلم اآلخر من 
احلديلث وهو )وأنا من حسلني(، فكيف يكلون النبي K من 
اإلمام احلسلني C وهو جّده، إال أن يكون املعنى أسلمى من 
القرابلة النسلبية، فال يصلح أن يكون اجلد واألب ملن األبن، إال 
باملعنلى الذي نحن بصدده، وهلو أن يكون مصداقًا له ومتبعًا له، 
وهنلا يكون الرسلول K من اإلمام احلسلني C ألنه يقوم 
بإنقاذ الدين الذي جاء به النبي K، فيصلح ما أفسده الطغاة، 

ويقاوم كل مظاهر االنحراف.
1 / سورة إبراهيم، آية 36
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أحب اهلل من أحب حسينًا �

ونميض قدمًا مع هذا احلديث الذي رواه أهل السنة والشيعة 
يف كتبهم، ومع قسلم آخلر عميق املضامني، ملن األمهية أن يقف 
عنده كل ذي عقل، وحياكي نفسله وقلبه عنه وعن دالالته، وهذا 
القسلم هلو )أحلب اهلل ملن أحب حسلينًا(، هنلا يثبت الرسلول 
األعظم K أن املقولة األوىل مل يكن يقصد هبا العامل النسبي، 
ألن هلذه العالقلة هللا امتداد إهللي، وهلا آثلار متصلة بلاهلل تعاىل، 
 C وهلذه اآلثار التي تعزز بشلكل قوي مقام اإلمام احلسلني
كإملام معصلوم ال يزيلغ عن احلق قيلد أنملة، وال حييلد البتة عن 
النهلج السلوي الذي أّسسله جّده رسلول اهلل K، وذلك ألن 
النتيجة هي أن حب اهلل عز وجل سليكون حليفًا ملن حيب اإلمام 
احلسلني C، ومتالزمًا معه ال ينفك عنه، وهل جيعل اهلل تعاىل 
حبه الذي يتمناه كل الصاحلني، متالزمًا إال مع من يمثل الرسالة 
اإلهلية ويعرّب عنها بكل صدق وبكل دقة، وبأتم شكل من أشكال 

التطابق. 

لعل البعض حيلو له أن حيرف معنى املحبة وتالزمها إىل صورة 
عاطفيلة إىل وللد صغري مل يبللغ احللم بعد، كام يسلعى العديد من 
اخلطبلاء والكتلاب يف تصوير أن هذه الروايلات العميقة الداللة، 
ماهلي إال تعبريعلن عاطفة الرسلول K جتلاه أوالده، أو هي 
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خمتصة بطفل صغري ليس فيها داللة رسلالية عقيدية، وهذا جمانب 
للصواب، فحاشلا هلل ولرسوله أن يقرروا حقائق كبرية وحتمل يف 

طياهتا املعاين اجلسام، ملجرد العاطفة والنسب.

من أفضل ما طرح عىل مسلتوى خطاب أهل السلنة واجلامعة 
يف اإلملام احلسلني C يف هلذا املوضلوع هو ما خطله الكاتب 
والباحلث الشليخ عبلد اهلل العاليليل يف كتابله )تاريلخ احلسلني، 
نقلد وحتليل(، حيث بلني جمموعة من احلقائلق املهمة التي يمكن 
للباحث أن يكتشلفها، إال أنه ال خيلرج بنتائج ذات صبغة عقيدية 
 ،C أو الزامية، إنام خيرج بنتيجة عظمة شخصيةاإلمام احلسني
وهنلا ننقلل بعض ملا قاله فيام خيتصلل بتعليقه علن موضوع هذا 

احلديث. 

يقول: »احلسلني الطفل حّل يف بيئة النبوة التي هي اإلنسلانية 
العليلا يف املظهلر البرشي، فكان بذلك أسلمى رجل ألنه أسلمى 

طفل يف أسمى بيئة.

فسالم عليه يوم ولد...

حينلام فصل، أي خرج احلسلني C من قلّوٍة يف النواة، إىل 
كائن استكنت فيه القوة عىل نحو آخر، ُأذن خلصائص الوراثة أن 

خترج من نقطة الدائرة إىل حميطها.
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فسالم عليه يوم ولِد...

عّللق النبلي K حسلينًا، ألنله رأى ظلله ورأى حقيقته يف 
الطفلل الوليد، فحب النبي له مل يكن بمحلض العاطفة فقط، بل 

بشعور آخر أيضًا هو اإلبقاء عىل الذات.

فسالم عليه يوم ولد...

 K اللهلم أِحّبه فإين أحبه( كلمة كأهنا الوسلام من النبي(
ملولوده الصغري، والوسام يف لغة املراتب االجتامعية، منبهة حلامله 
عىل أنه قام بعمل عظيم. وهذا وسلام ينّبه عىل عمل خالد سلوف 
يقع ملن الطفل اجلديلد، ومل يمنحه قبل االسلتحقاق، ألن عمله 

اخلالد سيكون تضحية رهيبة تضع حّدًا للحياة.

فسالم عليه يوم ولد..

النبلوة طاقة تغلب املادة وتتمدد يف القلب والعقل والضمري، 
واحلكملة طاقة تغلبهلا املادة إال أهنا تسليطر عىل القللب والعقل 

والضمري.

والفلرق أن هلذه، أي احلكملة، تبدأ سلريها من امللادة إىل ما 
وراء، وتلك أي النبوة تبدأ السلري ملن الطاقة إىل ما وراء، وبينهام 
أن األوىل ال ختلرج علن امللادة إال بمقلدار فهي فيها أبلدًا، كام أن 
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الثانيلة ال تتصل باملادة إال بمقدار فهلي فوقها أبدًا، وجلوة النبوة 
الصغرية حكمة كبرية.

فسالم عليه يوم ولد...

يقول السيد الطباطبائي ل والكالم للشيخ العالييل ل

غلرس سلقاه رسلول اهلل ملن يلده
وطاب من بعد طيب األصل فارعه

النبوة ليسلت شليئًا من عمل الدنيا، إال فيام يتصل بصالحها 
وهتذيبهلا، فمرياثهلا ال يدخلل يف زخلرف احليلاة اللذي هو رس 
اللرتاب، وإنلام يدخلل فيام ينتظلم التقلوى والفضيلة مملا هو رس 

القلب ومعنى الوجدان.

وكان رس قلب النبي K هو إرث احلسلني منه، فطاب من 
بعد طيب األصل.

فسالم عليه يوم ولد...

ألول مرة خيشلع الكامل اإلنسلاين عىل منظرة اجلد والسبط يف 
سلاعة ُقبلٍة أو عنلاٍق يدغدغ أحالم الروح، ويمّسلها بتيار جديد 
جيعلهلا وضّية يف تسلاٍم أبدي. خشلع الكامل اإلنسلاين ألول مرة 

وبارك ما يرى.
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فسالم عليه يوم ولد...

نظر النبي إىل احلسلني طوياًل للريى أين هو من طبيعته، ونظر 
احلسلني إىل النبي كذللك ليتمأل منله ويفّجر ينابيعله، ثم انرصفا 
بمعنلى واحد، هذا صوب املايض وهذا صوب املسلتقبل. ولكن 
اجلد سار وهو يلتفت إىل سبطه الذي أسلمه إىل املستقبل يف حنان 

وحذر.

هلذا املسلتقبل الذي مل يثبلت يف طبعه من غصلن الزيتون إال 
أنه يثمر حّبًا ُيلهي املعدة، فلم يأمنه عىل طفله الذي أرسلله بقبس 

اهليكل، وزيت زيتونه يف مصباحه.

فسالم عليه يوم ولد...

إرحتلل احلسلني C ظْهر جّده العظيم وهو سلاجد يصيّل، 
وجاء يف احلديث أن أقرب ما يكون املرء من ربه وهو ساجد.

ومعنلى هلذا أن النبوة السلاجدة كانلت معراجلًا روحيًا هلذا 
الطفل الذي استودع فيه النبي أرساره العظمى وإنسانيته العليا.

فسالم عليه يوم ولد...«1.

1 / تاريخ اإلمام احلسني C.. نقد وحتليل، الشيخ عبد اهلل العالييل، دار اجلديد، ص 180، كانت 
الطبعة األوىل من الكتاب عام 1941.
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احلسني سبط من األسباط �

يفاجئ الرسول K العقل بأمر يف غاية األمهية، وهو قوله 
)احلسلني سبط من األسلباط(، مل يقل أنه سبط رسول اهلل باملعنى 
الَنَسبي كام أسلفنا، فالكل يعلم ذلك، إنام نسبه إىل األسباط وأشار 

إىل أنه من )األسباط( املعهودين، فمن هم أولئك األسباط؟

البلد أن نرجلع إىل القلرآن الكريم، ليعطينلا احلقائق الكربى 
حول أولئك األسباط الذين اقرتنوا بالرسل واألنبياء، حيث قال 

تعاىل:

ِعيلاَ  إِْساماَ اِهيماَ واَ ا ُأنِزلاَ إىِلاَ إِْبراَ ماَ ْيناَا واَ ا ُأنِزلاَ إِلاَ ماَ ا بِاهلّلِ واَ نَّ }ُقوُلوْا آماَ
ا ُأوِتاَ  ماَ ى واَ ِعيساَ ى واَ ا ُأوِتاَ ُموساَ ماَ األْسـباَاِط واَ ياَْعُقوباَ واَ اقاَ واَ إِْسـحاَ واَ

.1} ُه ُمْسِلُموناَ ناَْحُن لاَ ْنُهْم واَ ٍد مِّ ُق باَنْياَ أاَحاَ رِّ ِْم لاَ ُنفاَ هبِّ وناَ ِمن رَّ بِيهُّ النَّ

ىلاَ  ا ُأنِزلاَ عاَ ماَ ْيناَا واَ لاَ ا ُأنـِزلاَ عاَ ماَ ا بِاهلّلِ واَ نَّ وقلال عز وجلل: }ُقْل آماَ
ى  ا ُأوِتاَ ُموساَ ماَ ْسباَاِط واَ األاَ ياَْعُقوباَ واَ اقاَ واَ إِْسحاَ ِعيلاَ واَ إِْساماَ اِهيماَ واَ إِْبراَ
ُه  ناَْحُن لاَ ْنُهـمْ واَ ـٍد مِّ ُق باَنْياَ أاَحاَ ـرِّ ِـمْ لاَ ُنفاَ هبِّ ـوناَ ِمـن رَّ بِيهُّ النَّ ـى واَ ِعيساَ واَ

.2} ُمْسِلُموناَ

ْيناَـا إىِلاَ ُنوٍح  ـاماَ أاَْوحاَ ْيناَـا إِلاَْيكاَ كاَ وقلال عز من قلال: }إِنَّـا أاَْوحاَ
اقاَ  إِْسـحاَ ِعيلاَ واَ إِْسـاماَ اِهيـماَ واَ ْيناَـا إىِلاَ إِْبراَ أاَْوحاَ بِيِّـنياَ ِمـن باَْعـِدِه واَ النَّ واَ

1 / سورة البقرة، آية 67
2 / سورة آل عمران، آية 84
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ناَ  ْياماَ ُسـلاَ اُروناَ واَ هاَ ُيوُنساَ واَ أاَيهُّوباَ واَ ـى واَ ِعيساَ اِط واَ ْسـباَ األاَ ياَْعُقوباَ واَ واَ
ُبورًا{1. اُووداَ زاَ ْيناَا داَ آتاَ واَ

فاألسلباط و“هم أوالد إرسائيل وهو يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم، وهم اثنا عرش سبطًا من اثني عرش ابنًا”2، وهذا يعني أن 
الرسلول K عندما رّصح بأن اإلمام احلسلني C هو سبط 
من األسلباط، فهو يشلري إىل األسلباط املعهوديلن، الذين احتلوا 
مكانلة مميلزة يف تاريخ األنبيلاء وحضوا باإلجتبلاء الرباين، حيث 
صَّ  واَ اختارهلم اهلل تعاىل، كام اختار الدين، كام يف قوله تعاىل: }واَ
الاَ  يناَ فاَ ى لاَُكـمُ الدِّ فاَ ا باَنِـيَّ إِنَّ اهلّلاَ اْصطاَ ياَْعُقوُب ياَ اِهيُم باَنِيـِه واَ ـا إِْبراَ هِباَ

.3} ْسِلُموناَ أاَنُتم مهُّ ُوُتنَّ إاَلَّ واَ متاَ

ُة  ئِكاَ الاَِت امْلاَالاَ إِْذ قاَ وكام اصطفى اهلل مريم عىل نساء العاملني: }واَ
.4} نِياَ املاَ اء اْلعاَ ىلاَ نِساَ اِك عاَ فاَ اْصطاَ ِك واَ راَ هَّ طاَ اِك واَ فاَ ُم إِنَّ اهلّلاَ اْصطاَ ْرياَ ا ماَ ياَ

وهكذا فإن اهلل طّهراإلمام احلسني C يف آية التطهري، 
واصطفاه كام هي دلئل قول النبي K حيث هو سبط 

من األسباط.

1 / سورة النساء، آية 163
2 / تفسري من هدى القرآن، آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدريس، ج1،ص 235، ط2

3 / سورة البقرة، آية 132
4 / سورة آل عمران، آية 42
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اإلمام احلسني مطّهر معصوم �

وهذا مسلم يف صحيحه يدرج حديثًا واحدًا فقط حتت عنوان 
بلاب فضائل أهل بيلت النبي K، وهذا احلديلث دال عىل أنه 
اليمكلن أن يدعي ملدع أن أهل بيت النبي K هم غري فاطمة 
واحلسلني واحلسلني وعليل A، إال مفرت قلد أخلذ الباطل منه 
مأخلذه. لذلك فإن مسللم أطلق علىل هذا الباب تسلمية فضائل 
أهلل البيلت A وذكرهلم ضملن الروايلة، وقد ذكلر فضائل 
غريهم بحسب املدعى، وحتى زوجات الرسول K يف أبواب 

مستقلة.
وإليك هذا احلديث املهم:

يقلول: خلرج النبلي K غلداة وعليه ِملرط ُمرحل، من 
شلعر أسلود، فجاء احلسلن بن عيل ل C ل فأدخله، ثم جاء 
احلسلني ل C ل فأدخلله معه، ثم جلاءت فاطمة فأدخلها، ثم 
نُكُم  ُ لُِيْذِهباَ عاَ جاء عيٌل ل C ل فأدخله، ثم قال: }إِنَّاماَ ُيِريُد اهللَّ

ُكْم تاَْطِهريًا{1. راَ هِّ ُيطاَ ْيِت واَ ْجساَ أاَْهلاَ اْلباَ الرِّ

فهلذا احلديث املعروف باسلم حديث الكسلاء، الذي يتضح 
من خالله، ثالث حقائق مهمة:

.K 1 / صحيح مسلم باب فضائل أهل بيت النبي
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األوىل: أن أهلل البيت A هم هؤالء، هم املشلار إليهم يف 
اآلية والتي نزلت فيهم، وهم اإلمام عيل والزهراء واإلمام احلسن 
واحلسلني A. وإن دخول أحد آخر حيتاج إىل دليل، خصوصًا 
مسلّمى أهل البيت املصطلح القرآين والرشعي املعتمد، ألن هذه 
التسمية جاءت من اهلل تعاىل وخطتها يد احلكمة االهلية بآية قرآنية 

ال يأتيها الباطل من بني يدهيا وال من خلفها.

الثانيـة: أهنلم مطّهلرون ملن كل رجس، بلل هناللك مبالغة 
يف التطهلري يف قولله تعلاىل )ويطهّركلم تطهلريًا( ومن قبلهلا أداة 
التأكيلد )إن(، وبعدهلا الفعلل الربلاين )يريلد اهلل(، والم التأكيد 
يف )ليذهلب(، كل ذللك تأكيلدات عىل التطهري ملن كل رجس، 
وهذا يعني العصمة التي هي التنزيه عن اخلطأ بام يشلمل املعنوي 

واملادي كام هي استخدامات كلمة الرجس قرآنيًا.

الثالثـة: أن هلذا التطهري من اهلل تعاىل، فقولله )إنام يريد اهلل(، 
ترصيلح بإرادة اهلل تعلاىل املختصة بأهل البيلت A املذكورين 
واملحصوريلن بقوله )إنام(، فهلي إرادة تكويلن ال الترشيع، ألنه 

حرص هذه اإلرادة ألشخاص بعينهم.
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خطأ،  كل  من   C احلسني  طّهراإلمام  قد  اهلل  فإن 
أحد  يستطيع  ل  مقّدسة  قرآنية  آية  يف  ذلك  عىل  ونص 

تبديلها أو انكارها إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

فلكل هلذه األحاديلث وكثلري مثلها، تثبلت بام ال يلدع جمااًل 
للشلك يف مكانلة اإلمام احلسلني C وموضعله، الذي أصبح 
حبله عنوانًا حلب اهلل، أي أنه قيمة ثابتلة ال تتغري مع الزمان، وإال 
فكيف يعّلق الرسول K حبه وحب اهلل عىل يشء سوف يتغري 
أو ينحرف، وهذا معنى العصمة، وفرض املحبة، وداللة وجوب 
 A الطاعلة، وكلذا اآليلة التي جلاءت رصحية يف أهلل البيت
ومنهم اإلمام احلسلني C يف التطهري من كل رجس، تدل عىل 
نفس الدالالت وتؤكد احلقائق لكل من ألقى السمع وهو شهيد.





93

اإلنتامء املقّدس .. اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

الإمام احل�سني C  كلمة الله
إن اإلنتامء لإلمام احلسلني C، هو إنتامء مقّدس، ال ينبغي 
أن يمّسله الغللو، وال يصيبله التقصري، فهو كلملة اهلل، وقد طهره 
ُ لُِيْذِهباَ  اهلل وأذهب عنه الرجس، حيث قال تعاىل: }إِنَّاماَ ُيِريُد اهللَّ
ُكْم تاَْطِهريًا{1، فعندما غاىل أهل  راَ هِّ ُيطاَ ْيِت واَ ْجساَ أاَْهلاَ اْلباَ نُكُم الرِّ عاَ
الكتاب يف عيسلى C، بنّي هلم اهلل تعاىل أن عيسلى هو رسول 
ْغُلوْا  ا أاَْهـلاَ اْلِكتاَاِب لاَ تاَ اهلل وكلملة اهلل، كلام يف قوله عز وجل: }ياَ
ْرياَماَ  ـى اْبُن ماَ قِّ إِنَّاماَ امْلاَِسـيُح ِعيساَ ىلاَ اهلّلِ إِلَّ احْلاَ لاَ تاَُقوُلوْا عاَ يِف ِدينُِكْم واَ

ْنُه{2. ُروٌح مِّ ْرياَماَ واَ ا إىِلاَ ماَ اهاَ ْلقاَ ُتُه أاَ ِلماَ كاَ ُسوُل اهلّلِ واَ راَ

فاإليلامن بلأن عيسلى بن مريلم هو كلملة اهلل التلي ألقاها إىل 
مريلم، هو اإليلامن احلقيقي الذي ال يشلوبه الغللو وال التقصري، 
واإلمام احلسلني C هو أيضًا كلملة اهلل الطيبة التي ذكرها اهلل 

تعاىل يف قوله:

ا  ٍة أاَْصُلهاَ باَ يِّ رٍة طاَ ـجاَ شاَ ًة كاَ باَ يِّ ًة طاَ ِلماَ ثاَاًل كاَ باَ اهلّلُ ماَ اَ ْيفاَ ضاَ ْ تاَراَ كاَ ملاَ }أاَ
ُب  ياَرْضِ ا واَ اَ هبِّ ـا ُكلَّ ِحنٍي بِإِْذِن راَ هاَ ء. ُتْؤِت ُأُكلاَ ـاماَ ا يِف السَّ ْرُعهاَ فاَ ثاَابٌِت واَ

1 / سورة األحزاب، آية 33
2 / سورة النساء، آية 171
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.1} ُروناَ كَّ تاَذاَ ُهْم ياَ لَّ ْمثاَالاَ لِلنَّاِس لاَعاَ اهلّلُ األاَ

حيث روى احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني، 
يف اجلزء الثالث، يف الصفحة 160، بسلنده عن موىل عبد الرمحن 
بلن علوف: )سلمعت رسلول اهلل K يقلول: »أنلا الشلجرة، 
وفاطمة فرعها، وعيل لقاحها، واحلسن واحلسني ثمرها، وشيعتنا 

ورقها، وأصل الشجرة يف جنة عدن، وسائر ذلك يف اجلنة«2.

َُّهنَّ  متاَ أاَ ٍت فاَ ِلـاماَ ُه بِكاَ بهُّ اِهيماَ راَ إِِذ اْبتاَـىلاَ إِْبراَ ويف قلول اهلل تعلاىل: }واَ
ْهِدي  ناَاُل عاَ الاَ لاَ ياَ تِي قاَ يَّ ِمن ُذرِّ الاَ واَ امـًا قاَ اِعُلكاَ لِلنَّاِس إِماَ ـالاَ إيِنِّ جاَ قاَ

.3} امِلنِياَ الظَّ

فقلد روى احلافلظ القنلدوري )احلنفلي( يف ينابيلع امللودة يف 
الصفحلة 25 بإسلناده عن املفضل، قال سلألت جعفلر الصادق 
)ريض اهلل عنله( علن قولله علز وجلل: وإذ ابتلىل إبراهيلم ربله 
بكلامت..اآليلة، قلال هي الكلامت التي تلقاهلا آدم من ربه فتاب 
عليله، وهلو أنه قلال )يارب أسلئلك بحلق حممد وعليل وفاطمة 
واحلسلن واحلسلني )ال تبلت عليل(، فتاب عليله إنه هلو التواب 

الرحيم، فقلت له: يابن رسول اهلل فام يعني بقوله فأمتهن؟

1 / سورة إبراهيم، آية 24، 25
2 / املستدرك، احلاكم النيسابوري، ج3، ص 160

3 / سورة البقر ، آية 124
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قلال: يعني أمتهن إىل القائم املهدي اثنى عرش إمامًا تسلعة من 
احلسني”1.

ملع كل تللك احلقائلق السلاطعة، نجلد أن كللامت اهلل تعاىل 
تتعرض للتحريف والتزييف املعنوي، فلم يستطع أحد أن حيّرف 
كالم اهلل تعاىل يف ظاهره ورسمه، لكنهم عمدوا إىل حتريف معانيه، 
وأخلذوا يأولونه ابتغاء الفتنلة، وكذا كلملة اهلل التامة وهواإلمام 
احلسلني C، وهو القرآن الناطق والرتمجلان احلق، عمدوا إىل 
ُهْم  يثاَاقاَ باِماَ ناَْقِضِهم مِّ حتريفه عن مواضعه، كام يف قول اهلل تعاىل: }فاَ
ناَُسوْا  اِضِعِه واَ واَ ن مَّ ِلماَ عاَ ُفوناَ اْلكاَ رِّ ًة حُياَ اِسـياَ ْم قاَ ُ ا ُقُلوهباَ ْلناَ عاَ جاَ اُهْم واَ لاَعنَّ
ْنُهُم  ِلياًل مِّ ْنُهْم إِلَّ قاَ آئِناَـٍة مِّ اَ خاَ ىلاَ ِلُع عاَ اُل تاَطَّ لاَ تاَزاَ ـُروْا بِِه واَ َّا ُذكِّ ّظـًا ممِّ حاَ

 .2} ْح إِنَّ اهلّلاَ حُيِبهُّ امْلُْحِسننِياَ اْصفاَ ْنُهْم واَ اْعُف عاَ فاَ

فبعلض نقضوا ميثلاق اإلمامة يلوم الغدير، وبقسلوة قلوهبم 
عملدوا علىل التحريلف، أمل يعلملوا أن “كلملة اهلل هلي العليلا” 
و“كلمة الذين كفروا هي السفىل” إذ “ال تبديل لكلامت اهلل”؟..

وإننا نردد يف زيارتنا لإلمام احلسلني C »أشهد أنك كلمة 
التقوى، وباب اهلدى والعروة الوثقى«، فهو C كلمة التقوى.

 وكلام أن اهلل تعلاىل لعن الذيلن حيّرفون الكلم علن مواضعه، 

1 / ينابيع املودة، احلافظ القندوري، ص 25
2 / سورة املائدة، آية 13



اِضِعِه  واَ ـن مَّ ِلماَ عاَ ُفوناَ اْلكاَ رِّ ـاُدوْا حُياَ ِذيناَ هاَ ـناَ الَّ وقلال يف كتابه: }مِّ
تِِهْم  ْلِسناَ ّيًا بِأاَ ا لاَ اِعناَ راَ ٍع واَ رْياَ ُمْسماَ ْع غاَ اْسماَ ْيناَا واَ صاَ عاَ ـِمْعناَا واَ ياَُقوُلوناَ ساَ واَ
انُظْرناَا  ْع واَ اْسـماَ ْعناَا واَ أاَطاَ ـِمْعناَا واَ اُلوْا ساَ ْم قاَ ُ لاَـْو أاَنَّ يِن واَ ْعنـًا يِف الدِّ طاَ واَ
ـالاَ ُيْؤِمُنوناَ إِلَّ  ُهُم اهلّلُ بُِكْفِرِهْم فاَ ناَ عاَ لاَِكـن لَّ ماَ واَ ْقواَ أاَ ْم واَ ُ ـرْيًا هلَّ اناَ خاَ لاَـكاَ

ِلياًل{1. قاَ

كذللك جلاءت زيارة عاشلوراء معززة التوجله القرآين بلعن 
 :C الذين حيرفون احلسني عن مواضعه، حيث جاء يف زيارته
ًة َدَفَعْتُكْم َعْن َمقاِمُكلمْ َوأزاَلْتُكْم َعْن َمراتِبُِكُم اّلتِي  )َوَلَعلَن اهلُل ُامَّ
َبُكلمُ اهلُل ِفيهلا.. َبِرْئلتُ إىل اهللِ َوإَلْيُكلمْ ِمْنُهلمْ َوِملنْ أْشلياِعِهْم  َرتَّ

َوأْتباِعِهْم َوأْولِيائِِهْم(.

فينبعلث بعد تللك احلقائق نور احللق من القلب ليشلع إيامنًا 
وإنتلامء مقدسلًا، وصداه يلرتدد يف اآلفاق معلنلًا املوقف اخلتامي 

بقوله:
 »إين سلم ملن ساملكم، وحرب ملن حاربكم، وويل ملن واالكم، 
و عدو ملن عاداكم، فأسلأل اهلل اللذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة 
أوليائكم، ورزقني الرباءة من أعدائكم أن جيعلني معكم يف الدنيا 
واآلخلرة، وأن يثبلت يل عندكم قلدم صدق يف الدنيلا واآلخرة، 

وأسأله أن يبلغني املقام املحمود لكم عند اهلل«2.
1 / سورة النساء، آية 46

2 / بحار األنوار، ج98، ص 296
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اأحاديث م�سريية عند اأهل ال�سنة 
C يف الإمام احل�سني

هذه جمموعلة إضافية من األحاديث الصحيحلة واملوثقة من 
أهلل السلنة ومن كتبهلم، تثبت مللن يفكلر بتجلّرد وموضوعية، 
بأن اإلمام احلسلني C هلو إمام معصوم نلال االهتام الرباين، 

وحري بكل مسلم أن يتبعه وينتهج منهجه ويواليه.

لقد اكتفينا ببعلض األحاديث الصحيحة عندهم، وإن كانت 
األحاديلث كثرية جلدًا، إال أن االختالف فيها وارد، أو القدح يف 
بعلض رواهتا مرصح به لدهيلم، ال ألن الراوي ثبت أنه كاذب أو 
وّضلاع، بلل ألنه ينقلل عن أهل البيلت A الفضائلل التي ال 
يريلدون أن يؤمنلوا هبا، فيصفونه بالغريب أو الكذاب. وسلتجد 
عزيلزي القلارئ يف ذيلل كل حديث ملدى وثاقته حسلب منهج 
أهل السنة واجلامعة، نصًا كام ذكرها صاحب كتاب جممع الزوائد 

ومنبع الفوائد، للحافظ اهليثمي.
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� K اقرتان حب احلسني بحب النبي

 K وعلن عطلاء بن يسلار أن رجلاًل أخربه أنله رآى النبي
يضم إليه حسلنًا وحسلينًا يقول: اللهم إنلى أحبهام فأحبهام. رواه 

أمحد ورجاله رجال الصحيح1.

وعنه ان النبي K قال للحسن واحلسني: اللهم إين أحبهام 
فأحبهام ومن أحبهام فقد أحبني. رواه البزار واسناده جيد.2

حسني مني وأنا منه وهو سبط �

وعلن يعىل بن مرة قال كنا مع النبي K ثم قال رسلول 
K: حسلني مّنى وأنا منه، أحب اهلل من أحبه، احلسلن  اهلل 
واحلسلني سبطان من األسلباط.  قلت رواه الرتمذي باختصار 

ذكر احلسن رواه الطرباين واسناده حسن3.

1 / جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي، ج9 ص180 النارش: دار 
الكتب العلمية بريوت لبنان

2 / املصدر، ص 181
3 / املصدر، ص 182
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احلسني نعم الفارس �

وعن عمر يعنى ابن اخلطاب قال رأيت احلسلن واحلسني عىل 
 :K فقلت: نعم الفوس حتتكام فقال النبي K عاتقلي النبي
ونعم الفارسان. رواه أبو يعىل يف الكبري ورجاله رجال الصحيح1.

نبأ من اهلل أن احلسني سيد شباب اجلنة �

وعن أبى هريرة أن رسول اهلل K قال: إن ملكًا من السامء 
مل يكن زارين فاسلتأذن اهلل يف زياريت فبرشين أن احلسلن واحلسني 
سليدا شلباب أهل اجلنلة. رواه الطلرباين وفيه ملروان الذهيل ومل 

أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح2.

وعن حذيفة بن اليامن قال بت عند رسلول اهلل K فرأيت 
عنده شخصًا فقال ىل: يا حذيفة هل رأيت قلت نعم قال هذا ملك 
مل هيبط منذ بعثت أتانى الليلة يبرشين أن احلسلن واحلسلني سليدا 
شلباب اهل اجلنة. قلت رواه الرتمذي باختصار رواه الطرباين يف 
الكبري واالوسط وفيه أبو عمر االشجعي ومل اعرفه أو أبو عمرة، 

وبقية رجاله ثقات3. 

1 / املصدر، ص 183 ولعل الصحيح ل نعم الفرس حتتكام
2 / املصدر، ص 184
3 / املصدر، ص 184



102

اإلنتامء املقّدس .. اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

 :K وعلن اللرباء يعنلى ابن علازب قال قلال رسلول اهلل
احلسلن واحلسني سيدا شلباب أهل اجلنة. رواه الطرباين واسناده 

حسن1.

رجل من أهل اجلنة عىل األرض �

وعلن جابلر قال: ملن رسه ان ينظلر إىل رجل ملن اهل اجلنة 
فلينظر إىل احلسلني بن عىل فانى سمعت رسول اهلل K بقوله. 
رواه أبلو يعىل ورجاله رجال الصحيح غرب الربيع بن سلعد وقبل 

ابن سعد وهو ثقة2.

جربيل خيرب بقتل اإلمام احلسني �

وعلن نجلى احلرملي أنه سلار مع عليل ل C ل رىض اهلل 
عنله، وكان صاحلب مطهرته فللام حاذى نينوى وهلو منطلق إىل 
صفني فنادى عىل اصرب أبا عبداهلل اصرب أبا عبداهلل بشط الفرات.

قلت: وما ذاك؟

1 / املصدر، ص 185
2 / املصدر، ص 185
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قال: دخلت عىل النبي K ذات يوم وإذا عيناه تذرفان.

قلت: يا نبى اهلل أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟

قال: بل قام من عندي جربيل C قيل فحدثني أن احلسني 
يقتل بشط الفرات.

قال: فقال: هل لك ان أشمك من تربته؟

قلت: نعم.

قلال: فمد يده فقبلض قبضة من تلراب فأعطانيها فلم أملك 
عينى ان فاضتا.

رواه امحد وأبو يعىل والبزار والطرباين ورجاله ثقات ومل ينفرد 
نجى هبذا1.

وعن أم سللمة قالت كان رسلول اهلل K جالسًا ذات يوم 
يف بيتى قال: ال يدخل عىل أحد.

 K فانتظرت فدخل احلسلني فسلمعت نشليج رسول اهلل
يبكى فاطلت، فإذا حسلني يف حجره والنبى K يمسلح جبينه 

وهو يبكي.

1 / املصدر، ص 188
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فقلت: واهلل ما علمت حني دخل!

فقال: إن جربيل C كان معنا يف البيت.

قال: أفتحبه؟

قلت: أما يف الدنيا فنعم.

قلال: ان أمتك سلتقتل هذا بلأرض يقال هلا كربلالء، فتناول 
جربيلل ملن تربتها فأراهلا النبي K، فلاّم أحيط بحسلني حني 
قتل، قال: ما اسلم هذه األرض؟ قالوا: كربالء، فقال: صدق اهلل 
ورسلوله كرب وبالء، وىف رواية صدق رسول اهلل K، أرض 

كرب وبالء. رواه الطرباين باسانيد ورجال أحدها ثقات1.

� C رعاية من جربيل لإلمام احلسني

مملا نقلله الطربي يف ذخائلر العقبى2 علن أيب هريرة.. قال: 
كان احلسلن واحلسلني ل عليهام السلالم ل يصطرعلان بني يدي 
النبلي K فلكان رسلول اهلل K يقلول: )هلن ياحسلني( 
فقالت فاطمة : يارسلول اهلل ! مِلَ تقول: هن ياحسلن؟ فقال: )إن 

1 / املصدر، ص 189 
2 / الطربي هو احلافظ املحدث املفتي، فقيه احلرم بمكة، أبو العباس وقيل: أبو جعفر لأمحد بن عبد اهلل 
بن حممد بن أيب بكر بن حممد بن إبراهيم الطربي، ثم املكي، الشافعي. ولد بمكة سنة مخس عرشة 

وست مئة عىل األرجح. )خمترص ذخائر العقبى(.
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جربيل C يقول: هن ياحسني(. خرجه ابن املثّنى يف معجمه.

وعلن جعفلر بلن حممد، علن أبيله أن احلسلن واحلسلني كانا 
يصطرعلان، فاطلع عيّل عىل رسلول اهلل K وهو يقول: )وهيًا 
احلسلن( فقال عيل: يارسلول اهلل عىل احلسلني؟! فقال رسول 
K: )إن جربيل ل C ل يقول: وهيًا احلسلني(1. خرجه  اهلل 

ابن بنت منيع.

)رشح(: َويه: كلمة تقال لالستحثاث2.

وقلد وردت مثلل هلذه األخبلار يف الكثلري من مصلادر أهل 
السنة، وإننا نرتك ذكرها رعاية لالختصار.

ما كان لكالم  C كان يسمع جربيل يف قوله واستحثاثه، وإال  اإلمام احلسني  بأن  1 / وهنا داللة 
رسول اهلل K معنى من التربير بأن جربيل يقول للحسني ذلك وهو K يقول للحسن، أي أن 

االشكال والتساؤل يبقى إن مل يكن احلسني يسمع استحثاث جربيل.
2 / خمترص ذخائر العقبى، الطربي، ص 228
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C والو�سي K معرفة النبي
 C عن موسلى بن عبد ربه قال: سلمعت احلسني بن عيل
 :C وذللك يف حيلاة أبيله عيل K يقلول يف مسلجد النبلي
سمعت رسول اهلل K يقول: أول ما خلق اهلل عزوجل حجبه، 

فكتب عىل حواشيها: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل عيل وصيه.

ثم خلق العرش فكتب عىل أركانه: ال إله إال اهلل حممد رسول 
اهلل عليل وصيه، ثلم خلق االرضلني فكتب عىل أطوارهلا: ال إله 
إال اهلل حمملد رسلول اهلل عليل وصيه، ثم خلق الللوح فكتب عىل 
حلدوده: ال إلله إال اهلل حمملد رسلول اهلل عيل وصيله، فمن زعم 
أنله حيب النبي وال حيب الويص فقلد كذب، ومن زعم أنه يعرف 
النبي وال يعرف الويص فقد كفر، ثم قال K: أال إن أهل بيتي 
أملان لكم فأحبوهم بحبي، ومتسلكوا هبم للن تضلوا، قيل: فمن 
أهل بيتك يا نبي اهلل؟ قال: عيل وسبطاي وتسعة من ولد احلسني، 
أئملة أبرار امناء معصومون، أال إهنم أهل بيتي وعرتيت من حلمي 

ودمي”1.

1 / كلمة اإلمام احلسن C، ص 87، بحار األنوار، للعالمة املجلي، ج36، ص 342
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الإمام احل�سني  C يثبت وجوب طاعته
بنفس األسللوب واملنهجية التي اتبعناها يف القسلم الثاين من 
الكتلاب، أثبلت اإلمام حق الطاعة له لكلي ال يتعامل معه الناس 
عىل أنه شخصية قريبة فقط من رسول اهلل K دون مسؤوليات 
ودون انتلامء ودون معرفلة املكانلة احلقيقيلة التلي رّتبله اهلل فيها، 
واملضامني التي أوردها اإلمام احلسلني C من روايات رسول 
اهلل K هلي موجودة يف كتب أهل السلنة، فقلد ذّكر الناس يف 
احلج بتلك املقلوالت ودعاهم للعمل وفق مضامينها ومداليلها، 
فتعالوا معًا نقرأ هذا اخلطاب الذي خاطب فيه الوجدان والعقل، 

لكي يتخذوه إمامًا مفرتض الطاعة من اهلل تعاىل.

روى سلليم بن قيس أنه ملا كان قبل موت معاوية بسلنة، حج 
احلسني بن عيل )صلوات اهلل عليهام(، وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل 
بن جعفر معه، فجمع احلسني C بني هاشم رجاهلم ونساءهم 
ومواليهلم ومن االنصار ممن يعرفه احلسلني C وأهل بيته، ثم 
أرسلل رسلاًل ال تدعوا أحدا ممن حج العام من أصحاب رسلول 
اهلل K املعروفلني بالصلالح والنسلك إال امجعهم يل، فاجتمع 
إليله بمنى أكثر من سلبعامئة رجلل وهم يف رسادقله، عامتهم من 

.K التابعني ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي



فقلام فيهم خطيبًا، فحملد اهلل وأثنى عليه ثم قال C: )أما 
بعلد فلإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشليعتنا ما قلد رأيتم وعلمتم 
وشلهدتم وإين أريد أن أسلألكم عن شئ، فان صدقت فصدقوين 
وإن كذبلت فكذبلوين، وأسلألكم بحق اهلل عليكم وحق رسلول 
اهلل K وقرابتلي ملن نبيكم، ملا سلريتم مقامي هلذا ووصفتم 
مقالتلي ودعوتم أمجعلني يف أمصاركم من قبائلكلم من آمنتم من 
النلاس. وىف روايلة اخلرى بعد قولله فكذبوين: اسلمعوا مقالتي 
واكتبلوا قويل ثلم ارجعوا إىل أمصاركم وقبائلكلم فمن آمنتم من 
النلاس ووثقتم به فادعوهم إىل ما تعلملون من حقنا فإين أختوف 
ْو  لاَ ُ ُمتِمهُّ ُنوِرِه واَ اهللَّ ان يلدرس هذا األمر ويذهب احلق ويغلب، }واَ

.} اِفُروناَ ِرهاَ اْلكاَ كاَ

وملا ترك شليئًا مما أنلزل اهلل فيهم من القلرآن إال تاله وفرّسه، 
وال شليئًا مما قاله رسلول اهلل K يف أبيه وأخيه وأمه ويف نفسله 
وأهلل بيتله إال رواه، وكل ذلك يقول أصحابله: اللهم نعم، وقد 
سلمعنا وشلهدنا، ويقول التابعي اللهم قد حدثني به من اصدقه 
وأءمتنه من الصحابة، فقال: )انشدكم اهلل أال حدثتم به من تثقون 

به وبدينه(. 

 قال سلليم فلكان فيام ناشلدهم احلسلني C وذكرهم أن 
قال: انشلدكم اهلل أتعلمون أن عيل بن ايب طالب كان أخا رسول 
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اهلل K حلني آخى بلني اصحابه فآخى بينه وبني نفسله، وقال 
أنلت أخلي وأنلا أخلوك يف الدنيلا واالخلرة؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: انشلدكم اهلل هل تعلمون إن رسلول اهلل K اشلرتى 
موضع مسلجده ومنازلله فابتناه ثم ابتنى فيه عرشة منازل تسلعة 
لله وجعلل عارشها يف وسلطها أليب، ثم سلد كل باب شلارع اىل 
املسلجد غلري بابله فتكلم يف ذلك ملن تكلم فقال: ما أنا سلددت 
أبوابكلم وفتحت بابه، ولكن اهلل أمرين بسلد أبوابكم وفتح بابه، 
ثم هنى الناس ان يناموا يف املسلجد غريه، وكان جينب يف املسلجد 
ومنزله يف منزل رسول اهلل K فولد لرسول اهلل K وله فيه 

اوالد. 

قالوا: اللهم نعم.

 قلال: أفتعلملون ان عمر بلن اخلطاب حرص علىل كوة قدر 
عينه يدعها يف منزله اىل املسجد فأبى عليه، ثم خطب فقال ان اهلل 

أمرين ان ابني مسجدًا طاهرًا ال يسكنه غريى وغري أخي وبنيه؟

قالوا: اللهم نعم. 

قلال: أنشلدكم اهلل أتعلملون ان رسلول اهلل  Kنصبه يوم 
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غدير خم فنادى له  بالوالية، وقال ليبلغ الشاهد الغائب،

قالوا: اللهم نعم.

 قلال: أنشلدكم اهلل أتعلملون ان رسلول اهلل K قال له يف 
غلزوة تبوك: أنت مني بمنزلة هارون من موسلى، وأنت ويل كل 

مؤمن بعدي؟ 

قالوا: اللهم نعم.

 قلال: أنشلدكم اهلل أتعلملون ان رسلول اهلل Kحلني دعا 
النصلارى ملن اهل نجلران اىل املباهللة مل يأت إال بله وبصاحبته 

وابنيه؟ 

قالوا: اللهم نعم.

 قال: أنشلدكم اهلل أتعلملون انه دفع إليه الللواء يوم خيرب ثم 
قال الدفعه اىل رجل حيبه اهلل ورسلوله وحيب اهلل ورسلوله، كرار 

غري فرار يفتحها اهلل عىل يديه؟

قالوا: اللهم نعم. 

قال: أتعلمون ان رسول اهلل بعثه برباءة وقال: ال يبلغ عني إال 
أنا أو رجل مني؟
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قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلملون ان رسلول اهلل Kمل تنلزل به شلدة قط إال 
قدمه هلا ثقة به، وانه مل يدعه باسلمه قط أال يقول: يا اخي وادعوا 

يل اخى؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: أتعلمون ان رسول اهلل K قى بينه وبني جعفر وزيد 
فقال: يا عيل أنت مني وأنا منك وأنت وىل كل مؤمن بعدى؟

قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلملون انله كانت له ملن رسلول اهلل K كل يوم 
خلوة، وكل ليلة دخلة، إذا سأله أعطاه، وإذا سكت أبداه؟

 قالوا: اللهم نعم. 

قلال: اتعلمون ان رسلول اهلل K فضلله عىل جعفر ومحزة 
حني قال: لفاطمة  Dزوجتك خري أهل بيتى، أقدمهم سللاًم، 

وأعظمهم حلاًم، واكثرهم علاًم؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: أتعلمون ان رسول اهلل K قال: أنا سيد ولد بني آدم، 
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وأخي عيل سليد العرب، وفاطمة سليدة نساء أهل اجلنة واحلسن 
واحلسني ابناي سيدا شباب اهل اجلنة؟

قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلمون أن رسلول اهلل K أمره بغسلله واخربه ان 
جربئيل يعينه عليه؟

قالوا: اللهم نعم.

قلال: أتعلملون ان رسلول اهلل K قلال، يف آخلر خطبلة 
خطبها: اين تركت فيكم الثقلني كتاب اهلل وأهل بيتى، فتمسلكوا 

هبا لن تضلوا؟

قالوا: اللهم نعم.

فلم يدع شيئا انزله اهلل يف عيل بن أيب طالب C خاصة ويف 
أهل بيته من القرآن، وال عىل لسان نبيه K، إال ناشدهم فيه.

فيقول الصحابة: اللهم نعم قد سلمعنا، ويقول التابع: اللهم 
قد حدثنيه من أثق به فالن وفالن، ثم ناشلدهم أهنم قد سلمعوه 
يقلول: ملن زعم أنله حيبني ويبغلض عليًا فقد كلذب ليس حيبني 

ويبغض عليًا، فقال له قائل: يا رسول اهلل وكيف ذلك؟
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قلال: ألنه مني وأنا منه من أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد 
أحلب اهلل، ومن أبغضه فقد أبغضني، وملن أبغضني فقد أبغض 

اهلل، فقالوا: اللهم نعم، قد سمعنا وتفرقوا عىل ذلك1.

1 / كلمة اإلمام احلسني C، ص 134
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األردبييل، حتقيق حممد الباقر البهبودي، النارش: املكتبة املرتضوية 

الحياء اآلثار اجلعفرية )طهران(.

18/ تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي.

19/ املعجم األوسلط، احلافظ أيب القاسلم سلليامن بن أمحد 
الطرباين، النارش: احلرمني للطباعة والنرش.

20/ خمتلرص ذخائلر العقبلى يف مناقلب ذوي القربلى، أيب 
العباس أمحد بن حممد الطربي املكي.

21/ تفسلري من هدى القلرآن، آية اهلل العظمى السليد حممد 
تقي املدريس، دار القارئ، ط2، 2008م.

22/ تاريخ اإلمام احلسلني C.. نقد وحتليل، الشيخ عبد 
اهلل العالييل، دار اجلديد، ط2، 1994م.

23/ املستدرك، احلاكم النيسابوري.

24/ ينابيع املودة، احلافظ القندوري.

25/ جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين عيل بن 
أيب بكر اهليثمي، النارش: دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
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املحتويات
املقّدمة ....................................................  7

13  ................... اإلمام احلسني C من منظار حداثي 
19   ................................... هل شهدنا خلق أنفسنا؟
24 ............................................. سلفية احلداثة  
اهلل منشأ القيم .............................................  26
28  ............................................ القيم واآلخرة 
30 .............................................. معارج  القيم  

33  ............. البعد األول:ضورة املصارحة يف نوع اإليامن 
33  .................................. اإلنطالق من نقطة اتفاق 
إن الدين عند اهلل اإلسالم..................................   35
39   ............................ اإليامن بالوالية وطريقة التفكري
40  ...................... وماذا عن االختالف يف قراءة الدين؟ 

45  .........  C البعد الثاين:اإليامن يتجىّل يف اإلمام احلسني
45   ..................................... حساسية جتسد اإلنتامء
اإلمام احلسني C أسمى مصداق .......................  47



50   ........................ اإلمام احلسني C الداعي إىل اهلل
51 ................. اإلمام احلسني C الداعي إىل اإلصالح  
51  ................... اإلمام احلسني C الداعي إىل العدالة 
52   .................. اإلمام احلسني C الداعي إىل األخالق
53   ................................. نافسوا يف مكارم األخالق
اإلمام احلسني C الداعي إىل العفو واإلحسان ..........  54
55   ..................... اإلمام احلسني C الداعي إىل العلم
58  ............ اإلمام احلسني C الداعي إىل العون والعطاء 
التعامل مع السائل.........................................   59
60  ........................... اإلمام احلسني C هو احلداثة 

الذين حُيّرفون احلسنياَ عن مواضعه .......................  65
68  ........................................... حيّرفون احلسني 
70   .............................. C مواضع اإلمام احلسني
سيد شباب أهل اجلنة......................................   71
مواصفات أهل اجلنة ......................................  72
ماهي داللة السيادة يف اجلنة ؟..............................   76
77  ............................ اإلمام احلسني C زينة اجلنة 
80  ................................ حسني مني وأنا من حسني 
82   ................................. أحب اهلل من أحب حسينًا
احلسني سبط من األسباط..................................   87
اإلمام احلسني مطّهر معصوم...............................  89
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اإلمام احلسني C  كلمة اهلل ...........................  93

97  ............................................... ملحقات 
99  ..  C أحاديث مصريية عند أهل السنة يف اإلمام احلسني
100  ..................  K اقرتان حب احلسني بحب النبي
100   ........................... حسني مني وأنا منه وهو سبط
احلسني نعم الفارس ....................................  101
101  ................... نبأ من اهلل أن احلسني سيد شباب اجلنة 
102   ......................... رجل من أهل اجلنة عىل األرض
102   ................... C جربيل خيرب بقتل اإلمام احلسني
104   ................ C رعاية من جربيل لإلمام احلسني

1٠7  ......................  C والويص K معرفة النبي

اإلمام احلسني  C يثبت وجوب طاعته ...............  1٠9

117  ................................................ املصادر 
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صدر للمؤلف: �

1/عىل منابر من نور.
2/منهج الثقافة اإلسالمية.

3/لقلاء ثقايف يف ريف دمشلق ل لقاء مع سلامحة آيلة اهلل العظمى 
السيد حممد تقي املدريس.

4/معامل العظمة. )عدة طبعات(
5/ آفاق من حركة الرسول األعظم K، تأليف مشرتك.

6/ اإلمام املهدي الغيب الشاهد.
7/ فن االعتذار وقبول العذر.

8/ العوملة واجلتمع.. التحديات اجلديدة وبرنامج املهام. 
9/ احلب يف العالقات الزوجية. )ثالث طبعات(

10/ اإلمام الشريازي وعالقة الفكر واجلسد.
11/ مرشوع احلرية يف القرآن )مشرتك(.

12/ فاطمة املعصومة، اجلّنة املوعودة. )طبعتان(
13/ دراسلات يف مسلارات املجتمع واحلضارة ل رؤى معارصة 

عىل ضوء القرآن.
14/ مرشوع القراءة ورسالة الكتابة، املخاض والتجربة )مشرتك 

ضمن كتاب جتارب الكّتاب حلسن محادة(.



126

اإلنتامء املقّدس .. اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

15/ الدليل املفهرس لتفسري من هدى القرآن.
16/ شهر رمضان، شهر اإلنجاز: 8 قواعد لتكون من املنجزين.

17/ اخلروج من واقع األزمة وحترير عقلية التأزيم.
18/ حوارات يف مساحات فارغة )الدين والسياسة واملجتمع(.

19/ املحكم واملتشابه وتوليد املعرفة.

املؤلفات احلسينية:
20/ الثقافة احلسينية.

21/ هنج اإلصالح: قراءة يف اخلطاب اإلصالحي لإلمام احلسني 
.C

22/ أيام عاشوراء: نظرات نقدية عىل واقعنا يف عاشوراء.
23/ زيارة اإلمام احلسني C سامهتا الربانية وآثارها الرتبوية.

24/ اإلنتلامء املقّدس،اإلملام احلسلني C احلداثة والقداسلة 
)بني يديك(.



للتواصل مع املؤلف

السيد حممود املوسوي

املوقع عىل شبكة اإلنرتنت:

www.mosawy.com
www.mosawy.org 

الربيد اللكرتوين:

smamood@gmail.com 
smamood@hotmail.com

بني مجرة ل البحرين




