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 وشكر إهداء

عًا إليه تعاىل زجاة بأفضل القبول، مُ ي هذه البضاعة املُ أسأله تعاىل أن يتقبَّل من   ترض 

وأن تكون موضع  ^،أن يرفع أجر هذا العمل إىل األرواح الطاهرة من أهل البيت

 .^رضاهم

م بالشكر ووختامًا ال ملؤسسة وارث األنبياء للدراسات  العرفان يفوتني أن أتقدم

ية يف النهضة احلسينيمة، التي أرشفت عىل هذا العمل املبارك وهيمأت له كافمة  التخصصم

زمة، كام أشكر   كلم اإلخوة الذين سامهوا يف إنجاز هذا العمل، وأخصم اإلمكانات الّلم

والشيخ  ،الفتّلوي والشيخ عيل ،هدي الكربّلييالشيخ عبد امل العّلمةبالذكر منهم 

، والشيخ باقر الساعدي، والشيخ صباح والشيخ رافد التميمي ،قيرص التميمي

ا بذلوه من ملم والشيخ حسني املالكي  ؛، والدكتور السيد سعد رشيف البخايتالساعدي

ه الصّلح، إنَّ ا فيه اخلري واهم ملم ونسأله تعاىل أن يوفقنا وإيم ، وسعي حثيث ،جهد وافر

 العاملني. عني، واحلمد هلل رب  وفق واملُ املُ  عم  نم 

 

 

 عيل محود عناد العبادي

 هـ ق 3411 األول من شهر شوال





 

 مقدمة المؤسسة

 سةاملؤّسمقدمة 

إنم نرش املعرفة، وبيان احلقيقة، وإثبات املعلومة الصحيحة، غاياٌت سامية وأهداٌف 

لنُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت عىل عاتقها متعالية، وهي من أهمم وظايف ا

سة.  تنفيذ هذه الوظيفة املقدم

سات واملراكز  من هنا؛ قامت األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة بإنشاء املؤسم

، يسري  العلمية والتحقيقية؛ إلثراء الواقع باملعلومة النقية؛ لتنشئة  جمتمٍع واٍع متحرضم

 مرتكزات واضحة ومطمئنة.وفق خطوات وضوابط و

ر أولويات  وممما ال شكم فيه أنم القضية احلسينية ـ والنهضة املباركة القدسية ـ تتصدم

دة، والتي حتتاج  عة واملتعدم البحث العلمي، ورضورة التنقيب والتتبمع يف اجلزييات املتنوم

عة ودقيقة، وألجل هذ صـي علمي، ووفق أساليب متنوم ه إىل الدراسة بشكٍل ختصم

صية يف النهضة  سة وارث األنبياء للدراسات التخصم ست مؤسم األهداف والغايات تأسم

صة يف دراسة النهضة احلسينية من مجيع أبعادها:  سة علميمة متخصم احلسينية، وهي مؤسم

التارخيية، والفقهية، والعقايدية، والسياسية، واالجتامعية، والرتبوية، والتبليغية، 

يدة املرتبطة هبذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفمل بدراسة وغريها من اجلوانب العد

 ×.ساير ما يرتبط باإلمام احلسني

سة   وانطّلقًا من اإلحساس باملسؤولية العظيمة امللقاة عىل عاتق هذه املؤسم

ة بأحد أهمم القضايا الدينية، بل واإلنسانية، فقد قامت بالعمل عىل  املباركة؛ كوهنا خمتصم

صية، التي من شأهنا أن ُتعطي نقلة نوعية للرتاث، جمموعة من املشا ريع العلمية التخصم

 



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ...........................................................................  31

 والفكر، والثقافة احلسينية، ومن تلك املشاريع: 

 مستويني: عىل والعمل فيه جارٍ  :التحقيقالتأليف وقسم  ـ1

 ، ةحول املوضوعات احلسينية املهمم  عىل تأليف كتٍب  قايموالعمل فيه ، أ ـ التأليف

ها من ذلكناوهلا بالبحث والتنقيب، أو التي مل تُ ت التي مل يتمم  استقبال  كام ويتمم  .عط  حقم

ًا وفنميًا من قبل اللجنة العلمية، ومتابعتها علميم  ،سةفة خارج املؤسم الكتب احلسينية املؤلَّ 

 طباعتها ونرشها. وبعد إجراء التعديّلت واإلصّلحات الّلزمة يتمم 

الرتاث املكتوب عن اإلمام مجع وحتقيق عىل  والعمل فيه جارٍ  ،ب ـ التحقيق

أو غريها،  ،أو السرية ،أو التاريخ ،وهنضته املباركة، سواء املقاتل منها× احلسني

، حتت عنوان: )املوسوعة احلسينيمة مستقل أو ضمن كتاب وسواء التي كانت بكتاٍب 

ة التي مل عىل متابعة املخطوطات احلسينيا القسم يف هذ وكذا العمل جارٍ  التحقيقيمة(.

كام ويتم استقبال الكتب التي تم  طباعتها ونرشها. جلمعها وحتقيقها، ثمم  ؛طبع إىل اآلنتُ 

حتقيقها خارج املؤسسة، لغرض طباعتها ونرشها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها 

وإدخال التعديّلت اللزمة عليها وتأييد صّلحيتها للنرش من قبل اللجنة العلمية يف 

 املؤسسة. 

صة يف النهضة احلسينية، هتتمم  ّلة اإلصالح احلسيني:ـ جم2 وهي جملمة فصلية متخصم

بنشـر معامل وآفاق الفكر احلسيني، وتسليط الضوء عىل تاريخ النهضة احلسينية 

وتراثها، وكذلك إبراز اجلوانب اإلنسانية، واالجتامعية، والفقهية، واألدبية، يف تلك 

 النهضة املباركة.

ويتمم فيه مجع الشبهات املثارة حول  ات عن النهضة احلسينية:ـ قسم رّد الشبه3

وهنضته املباركة، ثمم فرزها وتبويبها، ثمم الرد عليها بشكل علمي × اإلمام احلسني

 حتقيقي.
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وهي موسوعة جتمع كلامت  ×:املوسوعة العلمية من كلامت اإلمام احلسني ـ 4

صات يف خمتلف العلوم وفروع املعرفة، × اإلمام احلسني ثمم تبويبها حسب التخصم

العلمية، ووضعها بني يدي ذوي االختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميمة ممازجة بني 

 والواقع العلمي.× كلامت اإلمام

وهي موسوعة تشتمل عىل كلم ما يرتبط  ×:ـ قسم دائرة معارف اإلمام احلسني 5

أعّلم وأماكن، بالنهضة احلسينية من أحداث، ووقايع، ومفاهيم، ورؤى، وأسامء 

وكتب، وغري ذلك من األُمور، مرتمبة حسب حروف األلف باء، كام هو معمول به يف 

دواير املعارف واملوسوعات، وعىل شكل مقاالت علميمة رصينة، ُتراعى فيها كلم 

 رشوط املقالة العلميمة، ومكتوبٌة بلغٍة عصـرية وُأسلوٍب سلس.

اٍر عىل إحصاء الرسايل اجلامعية التي والعمل فيه ج ـ قسم الرسائل اجلامعية: 6

صة؛ لرفع النواقص  ُكتبْت حول النهضة احلسينية، ومتابعتها من قبل جلنة علمية متخصم

العلمية، وهتيئتها للطباعة والنرش، كام ويتمم إعداد موضوعات حسينيمة تصلح لكتابة 

ب الدراسات العليا.  رسايل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طّلم

والعمل فيه جاٍر عىل ترمجة الرتاث احلسيني باللغات األُخرى إىل  الرتمجة: ـ قسم 7

 اللغة العربيمة.

ويتمم فيه رصد مجيع القضايا احلسينيمة املطروحة يف الفضاييات،  ـ قسم الرصد: 8

واملواقع اإللكرتونية، والكتب، واملجّلت والنرشيات، وغريها؛ ممما يعطي رؤية 

ر املرتبطة بالقضية احلسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره واضحة حول أهمم األُمو

سة، ورفد بقيمة األقسام فيها، وكذا  ة للمؤسم ًا يف رسم السياسات العامم يكون مؤثمرًا جدم

سات واملراكز العلمية بمختلف املعلومات.  بقية املؤسم

صية يف النهضة ـ قسم الندوات: 9  ويتمم من خّلله إقامة ندوات علميمة ختصم
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قون، وذوو االختصاص.  احلسينية، حيضـرها الباحثون، واملحقم

حيث قامت املؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية  ـ قسم املكتبة احلسينية التخصصية: 11

صية جتمع الرتاث احلسيني املطبوع.  ختصم

 وهناك مشاريع ُأخرى سيتمم العمل عليها قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.

 ینُأصول العقيدة يف النص احلسي

مت اإلشارة ـ هو العمل عىل  سة ـ كام تقدم ومن أهمم األعامل التي قامت هبا املؤسم

ها من البحث والتتبمع؛ فكان  ة، التي مل ُتعط  حقم تأليف الكتب يف املواضيع احلسينية املهمم

سة هو  بل اللجنة العلمية يف املؤسم
من أوايل املوضوعات التي وقع عليها االختيار من قم

 قيدة يف النصم احلسيني(.)موضوع الع

يف هذا الصدد، ثمم × وقد قام الشيخ الدكتور عيل العبادي بجمع كلامت اإلمام

مها حسب املفاهيم العقايدية، كلمية وجزيية، وبحسب الرتتيب املنطقي والعلمي  قسم

فيام بينها، وبحسب ما تعارف ترتيبه يف الكتب العقايدية، فكان هذا الكتاب املاثل بني 

ْدي كلامت اإلمام احلسنييديك   ×.ـ عزيزي القارئ ـ كتاٌب عقايدي عىل ضوء وه 

، آملني أن ×وُتعترب هذه املحاولة طريقة جديدة يف التعامل مع كلامت اإلمام

ة أهل البيت^. ر هذه التجربة يف كلامت بقية أيمم  تتكرم

يف  وُيعترب هذا الكتاب من أوايل الكتب ضمن سلسلة الكتب العلميمة املؤلمفة

سة وارث األنبياء، يف قسم التأليف  . والتحقيق مؤسم

قسم ـ دوام املوفقية والسداد هذا ال ويف اخلتام نتمنمى للمؤلمف ـ وجلميع اإلخوة يف

 خلدمة القضية احلسينية، ونسأل اهلل تعاىل أن يبارك لنا يف أعاملنا، إنمه سميٌع جميٌب.

 اللجنة العلمية يف
 مؤسسة وارث األنبياء

 اسات التخصصية يف النهضة احلسينيةللدر
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 مقدمة المؤلف

 املؤلفمقدمة 

 ٱ ٻ ٻ

وعىل آله الطيبني  ،والصّلة والسّلم عىل رسوله األمني ،العاملني احلمد هلل رب  

 ن.الطاهري

سلطان البيان  ، فيام خيصُّ اً وألكن يكون أبكامً  ،منيتكلم وبيان املُ  ،بنان الكاتبني نَّ إ

وال يرقى إليهم  ،ة األطهار الذين ينحدر عنهم السيله من األيمم نَّ ؛ أل×احلسني اإلمام

 ؤسس قاعدةً ، ذلك الوصف الذي يُ (3)يف وصف نفسه ×ل أمري املؤمننياق كام ،الطري

 .^جلميع أهل البيت شاملةً  ةً عامم 

ظاهر وجوده حيجب  تأبى الوصف، كام أنَّ  ×شمس وجود اإلمام احلسني إنَّ 

 صبحت مرسحاً أس الذي جتىلم يف أرض كربّلء، حيث قدم باطنه، ذلك الوجود املُ 

 ل فادح شهادته.حمم لت  

وشارك  ،واكتوى بنارها ،ذلك الرجل العظيم الذي عاش مهوم الدعوة وآالمها

الذي  ،ل األمل الوحيدمثم ، ذلك الرجل الذي كان يُ ×وأقام رصحها مع أبيه ،يف ناميها

 ألنَّ  القويم؛جاع الرسالة خلطها الصحيح يف اسرت ،خلصني والواعنيللمسلمني املُ  بقي  

                                         

 .13، ص3، هنج البّلغة: ج×ُانظر: خطب أمري املؤمنني (3)
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دية، وأصبحت حياة املسلمني مرض االنحراف أخذ ينخر يف جسم الرسالة املحمم 

 عىل يد رجل نحراف إالم يقهر هذا اال لٍ أم مل يكن هناك بصيُص  إذ ؛مرسحًا للجرايم

 .×وهو احلسني ،واحد

يف يوم عاشوراء،  هظاتحل شد  أوهو يف  ،نسانٍ إسعد أ ×وهلذا كان اإلمام احلسني

سعد أه كان نَّ إ حدب وصوب، إالم  من كل   حتفمهعىل الرغم من اآلالم واملآيس التي 

حينام رضبه  ×ومل يكن يعيش ملكاسبه، فهو كأبيه ،ه كان يعيش هلدفهألنَّ  ؛الناس

 نادى اإلمام نداءهفجرم عبد الرمحن بن ملجم بالسيف املسموم عىل رأسه الرشيف، املُ 

 .(3)«الكعبة ورب   فزُت » :داخلال

 ، أبوه عيلة إالم مل تعرف الدنيا مظلومًا مثله، ومل يسبقه يف املظلوميم  احلسنيإنَّ اإلمام 

 إّن   :سمع شخصًا حتت منربه يقول الذي، ذاك عيل بن أيب طالب ‘ه فاطمةمم وأُ 

 .(2)«لمت عدد املدر والوبروأنا ظُ  ،واحدة   ة  لمت مرّ ك ظُ إن  »: ×فأجابه ،مظلوم

 ،حتى ذاب جسدها ،عت مرارات الظلم واالضطهادفقد جترم  ،‘ه فاطمةمم ا أُ أمَّ 

 وصارت كاخليال.

، وما جرى عليهم من جفاء وعدوان ^ة يف أهل البيتت املظلوميم واستمرم 

وهذا ما  ،×، لكن ال يوم كيوم احلسني’بعد رحيل الرسول األعظم ،واضطهاد

 وأذّل  ،وأسبل دموعنا ،يوم احلسني أقرح جفوننا إن  »بقوله:  ×صه اإلمام الرضالخم يُ 

                                         

ر: ابن شهر آشوب، حممد بن . وُانظ311، ص4( ابن أيب احلديد، عبد احلميد، رشح هنج البّلغة: ج3)

 . مع اختّلف يف األلفاظ.185، ص3عيل، مناقب الطالبيني: ج

. ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، 757، ص 51( ابن أيب احلديد املعتزيل، محيد، رشح هنج البّلغة: ج5)

 .182، ص3مناقب الطالبيني: ج
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 .(1)«عزيزنا...

ة العطاء يف التي وصلت إىل قمم  ،ة العظيمةتلك الشخصيم  هو ×احلسني اإلمامف

وهم ورثة رسول  ؟وكذلك بلغت الذروة يف العلم، كيف ال ،التضحية والفداء

 .’اهلل

هي دون كّلم  ×سنيكلامت اإلمام احل نَّ إ :وال نجانب احلقيقية حينام نقول

يف البيان،  يف التعبري، وروعةٍ  ملا تكتنزه من بّلغةٍ  ؛ه به املخلوقفوم تاخلالق، وفوق ماي

 يف اللفظ. وجزالةٍ  ،يف الفصاحة نٍ وحس ،يف السبك وجودةٍ  ،يف الوصف وبراعةٍ 

وخواص من أهل  ،وشجعان ،وكرماء ،من فقهاء وعلامءـ لقد وقف اجلميع 

أمام  ينتحريم مُ ـ  مي األخّلقومعلم  ،بحر الشهود العلمي والسابحني يف ،السلوك

ما هو  لكلم  تامم الظهر واملل اإلنسان الكامل ثم ة العظيمة، التي تُ خصايص هذه الشخصيم 

 .(2)«ي..ما هلل آية أكرب من  »: ×ه أمرياملؤمننيوة، كام قال أبآية إهليم فهو  ،هلل بالذات

ستضيئًا مُ  ،ثر الذي بني يديك الكريمتنيلقد جاء هذا األ ،الكريم ئعزيزي القار

 ُأصول الدين،يف باب  ×ليعكس بعض ما أفاض به اإلمام ،×بنور اإلمام احلسني

وهو ال يتحقق  ،الغاية األسنى هي القرب اإلهلي نَّ أل ؛ل غاية خلق اإلنسانمثم الذي يُ 

 .ة يف القلب باملعرفة التوحيديم إالم 

 ،مة قريبةقدم هلذه الغاية، بل بعض هذه العلوم مُ  مةً قدم مُ  عدُّ ة تُ العلوم الرشعيم  ،نعم

 ،ةة واالجتامعيم عالج املسايل الفرديم الذي يُ ـ  علم الفقه: مة بعيدة، فمثّلً قدم وبعضها مُ 

للعمل، والعمل  مةً قدم يكون مُ  ـ وتنظيم العباد ،وتعمري البّلد ،ق بسياسة املدنوما يتعلم 

                                         

 .371الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (3)

 .77احلسن، بصاير الدرجات: ص الصفار، حممد بن (5)
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هو حتقق التوحيد يف قلب  ،وأسنى هذه املعارف ،ليامة حلصول املعارف العُ قدم بدوره مُ 

 والقرب اإلهلي. ،اإلنسان

 ،وتزكيتها ،مة لتهذيب النفوسقدم مُ  هنَّ إوكذلك األمر يف علم األخّلق، ف

 ة والقرب اإلهلي.ي املعارف اإلهليم واستعدادها لتلقم 

 ،بخالقه ومن الواضح أنم كامل املعرفة والقرب اإلهلي يتوقف عىل معرفة اإلنسان

إىل  وكيفية تدبريها، مضافاً  ،وعنايته تعاىل بمخلوقاته ،وأساميه احلسنى ،ومعرفة صفاته

مات التي قدم رق اتصاهلا باهلل تعاىل، وغري ذلك من املُ وطُ  ،ةمعرفة النفس اإلنسانيم 

والرشف  ،والسعادة العظمى ،ووصوله إىل القرب اإلهلي ،اإلنسان ف عليها كامليتوقم 

القرب اإلهلي ال يمكن أن  والكامالت املنيعة؛ وذلك ألنَّ  ،الرفيعةوالدرجات  ،العظيم

  يف ضوء معرفة سليمة وصحيحة.يتحقق إالم 

طلق عىل العلم الذي ُيتوصل بواسطته إىل معرفة اهلل تعاىل وأساميه احلسنى ويُ 

ة، حيث قال: تعريفه للحكمة اإلهليم ببالعلم األعىل، وهذا ما أشار إليه الطباطبايي 

بالعلم  ى...سمّ هي العلم الباحث عن أحوال املوجود بام هو موجود، ويُ  :ةكمة اإلهليّ احل»

ومعرفة العلل العالية للوجود،  ،وغايته: متييز املوجودات احلقيقية من غريها األعىل...

وصفاهتا  ،وأسامئها احلسنى ،التي تنتهي إليها سلسلة املوجودات ،وىلوباألخص العّلة األُ 

 .(3)«سمها اهلل عز   وهو ،لياالعُ 

ومعرفة  ،ثبات وجود اهلل تعاىلالطريق الذي يسلكه الباحث إل ومن الواضح أنَّ 

 وغريها من املسايل، هو العقل، وهذه حقيقة تعلو عىل الربهنة واالستدالل. ،توحيده

يف ، ×اإلمام احلسني استنادنا عىل كلامت هو أنَّ  ،ى بيانهالذي نتوخم  ءواليش

                                         

  .7ـ  1الطباطبايي، حممد حسني، بداية احلكمة: ص (3)
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ن عثبات هذه املسايل إذلك ال يعني  ق به من مسايل، كلم وما يتعلم ثبات التوحيد إ

التوحيد ومسايله من املسايل العقدية  نَّ إ :ليقال ؛مهال الدليل العقيلإطريق النقل، و

  بالعقل.ثباهتا إالم إالتي ال يصح 

ليس من باب  ،فيام استفدنا منها يف هذه البحوث ×كلامت اإلمام احلسني نَّ إبل 

لكوهنا  ؛االعتامد عىل هذه الكلامت تقع يف دايرة الدليل النقيل، بل إنَّ  اياتكوهنا رو

باإلجابة الوافية عن مجيع  شفوعةً مة، وعنارص برهانيم  استدالليةً  اً حتمل روح

التي تطرأ عىل الذهن حيال هذه املسايل، فكلامت  ،التساؤالت واإلشكاالت

ها تكتنز يف أحشايها منقولة، لكنم  وإن جاءت بصورة رواية ،يف هذا املجال ×اإلمام

 ًا.عقليم  استدالالً 

ن طريـق أهـل عـة الـواردة والنصـوص الرواييمـ ،وهذا هو ديدن القرآن الكـريم

 حشـايها اسـتدالالً أحتمل بـني  القرآنية والروايية كثري من النصوص مَّ إذ ث   ^؛البيت

مـون يف تكلَّ فّلسـفة واملُ ولذا نجد الكثري من االستدالالت التـي سـاقها ال ًا؛تامم  اً عقليم 

ريـد ة، وال نُ ة والرواييمـستوحاة من النصـوص القرآنيمـهي باحلقيقة مُ  ،املسايل العقدية

مة. ه ال يتناسب مع دورألنَّ  ؛الولوج يف هذا البحث  املُقدم

ا لكوهنا تتضمن إمم  ،ثبات هذه املعارفإيف  ×فاستنادنا عىل كلامت اإلمام احلسني

 ا يثبته االستدالل العقيل.ملم  ،ةا كوهنا من باب الشواهد النقليم االستدالل العقيل، وإمم 

 منهج البحث

يف االستدالل  ×هذا الكتاب اعتمد عىل كلامت اإلمام احلسني نَّ أمن الواضح 

اتباع ، الكريم ئلذا اقتىض صريورته هبذا الشكل املاثل أمامك عزيزي القار ؛والرشح

، ويمكن ^يتكأ عىل كلامهتم والعرض الذي ،حثليه طبيعة البمنهج خاص تبعًا ملا تُ 

 :اآلتيةتلخيص هذا املنهج بالنقاط 
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 تسلسل األبحاث عىل وفق ما يقتضيه التسلسل املنطقي ملثل هذه املسايل. ـ3

ومعرفة حمتوى  ،ة؛ وذلك لسهولة املطالعةة وفرعيم عنونة املباحث بعناوين كليم  ـ5

 ومضمون البحوث.

 ،×واالستدالل عىل الروايات الواردة عن اإلمام احلسنياالستناد يف الربهنة  ـ1

مة سلفنا يفأعىل املسايل املبحوثة، كام  اً عقليم  استدالالً  ابني دفتيه التي تضمُّ  مما  ؛املُقدم

 ُيغني عن الدخول يف غمرة البحث السندي.

، يف بعض املواضع التي تتطلمب ^ة أهل البيتىل بعض روايات أيمم إاالستناد  ـ4

 ذلك.

يف كلامت  لتغطية جزييات بعض املسايل التي مل تردْ  ؛وضعت بعض اهلوامش ـ2

ء ىحيثياهتا أمام القار وذلك لكي تكون املسألة واضحة املعامل بكلم  ؛×اإلمام احلسني

 الكريم.

االستناد والرجوع إىل بعض البحوث الفلسفيمة والكّلميمة يف االستدالل  ـ1

إىل مثل هذه  ×اإلمام كلامت رشحلتي يتطلب والربهنة، كام يف بعض املوارد ا

 البحوث.

 .ءاماالستئناس واالستشهاد بأقوال العل ـ 7

 خّطة البحث

 وخاتة:  فصول سبعة إىل انطلقت خطمة البحث بتقسيمه

ن  :الفصل األّول  :مباحث أربعةتضمم

س :لاملبحث األوّ   .×قسام املعرفة باهلل تعاىل يف كّلم اإلمام احلسنيألبيان  ُكرم

 .ة هلل تعاىل بواسطة العقلثبات استحالة املعرفة احلقيقيم إتناول  :بحث الثاينامل 

 .اإلمام  من خّلل معرفة طريق معرفة اهلل يمرُّ  بيان أنَّ ل ُعقد :املبحث الثالث
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 .×ة خلق اهلل تعاىل للعباد يف كلامت اإلمامعلم  تناول :املبحث الرابع

ن احلسيني، وتضمم  وحيد الذايت يف النصم اعتنى بالبحث عن الت الثاين: الفصل

 مبحثني:

 .×تناول التوحيد الواحدي يف كلامت اإلمام احلسني :لاملبحث األوّ 

 .×ل بالبحث يف التوحيد األحدي يف كلامت اإلمام احلسنيتكفم  :املبحث الثاين

وصفات اهلل يف كلامت اإلمام  ،س للبحث يف التوحيد الصفايترم كُ  :الفصل الثالث

 حث:ستة مباوتضمن . ×احلسني

 التوحيد الصفايت. ل:املبحث األوّ 

 ساميه تعاىل وصفاته يف كّلمأة البحث يف معرفة مهيم أتناول  :املبحث الثاين

 .×اإلمام

احلسيني،  ة يف النصم اضطلع للبحث يف أقسام الصفات اإلهليم  :املبحث الثالث

ة، وكذلك تناول ة وفعليم إىل ذاتيم  ةوتقسيم الصفات الثبوتيم  ،ةة وسلبيم وتقسيمها إىل ثبوتيم 

 ،واإلرادة ،والقدرة ،والعلم ،احلياة ةة، وخاض البحث يف صفعدد الصفات الذاتيم 

 .واملشيئة

 .احلسيني دار البحث فيه حول صفة السمع والبرص يف النصم  :املبحث الرابع

 .احلسيني البداء يف النصم  س للبحث يفرم كُ  املبحث اخلامس:

 .ةقد للبحث يف الصفات السلبيم عُ  :املبحث السادس

 مباحث:أربعة ن تضمم  الرابع: الفصل

 .قد لبيان معنى وتعريف التوحيد األفعايلعُ  :لاملبحث األوّ 

فيه  تناولناحول التوحيد األفعايل، و ×كلامت اإلمام احلسني تناول :املبحث الثاين

مقابل ـ  ×اإلمام امتمن خّلل كلـ  ة يف التوحيد األفعايلبيان نظرية الشيعة اإلماميم 
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 ة األشاعرة واملعتزلة.نظريم 

ن احلديث فيه حول فروع التوحيد األفعايل يف كلامت اإلمام تضمم  :املبحث الثالث

 ة.والتوحيد يف املالكيم  ،ة، وهي التوحيد يف الربوبيم ×احلسني

 .×احلسني اإلمام اعتنى بالبحث عن القضاء والقدر يف كلامت الرابع:املبحث 

 ، وفيه سبعة مباحث:احلسيني ة يف النصم النبوم وقد حتدثنا فيه عن : امسخلالفصل ا

 .ّلحطواالص ة يف اللغةلنبوم تعرضنا فيه ل: لاملبحث األوّ 

 .ةأقسام النبوم تضمن : املبحث الثاين

اصطفاء األنبياء يف كلامت اإلمام دار البحث فيه حول : املبحث الثالث

 .×احلسني

عصمة األنبياء يف كلامت اإلمام البحث فيه حول وقد تركز : الرابع املبحث

 .×احلسني

 .×ة يف كلامت اإلمام احلسنية اخلاصم النبوم يف : اخلامس املبحث

 .ةخاتية الرسالة املحمديم يف : سادساملبحث ال

 .’أفضلية النبيم حول : بعاملبحث السا

 وفيه مخسة، احلسيني اإلمامة يف النصم وقد ُسل ط فيه الضوء عىل : سادسالفصل ال

 مباحث:

 .: اإلمامة يف اللغة واالصطّلحلاملبحث األوّ 

 .×: أبعاد اإلمامة يف كلامت اإلمام احلسنياملبحث الثاين

 .ل: االصطفاءالبعد األوم 

 .البعد الثاّن: اهلداية

 ^.ة أهل البيتالبعد الثالث: عصمة أيمم 
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 .البعد الرابع: التنصيب اإلهلي لإلمام

  .ة يف الذريةامماإلالبعد اخلامس: امتداد 

 .وإدارة شؤون الناس ،البعد السادس: الوالية واحلكم

 .احلسيني ة يف النصم أدلة اإلمامة العامم  :املبحث الثالث

 .احلسيني يف النصم  ×: األدلة عىل إمامة أهل البيتاملبحث الرابع

 .احلسيني يف النصم  ^: عدد أهل البيتاملبحث اخلامس

سناالفصل السابع:  ، وفيه مخسة املعاد يف النص احلسينيالبحث فيه عن  وقد كرم

 مباحث:

 .املعاد يوم احلقم ُعقد لبيان معنى أنم : لاملبحث األوّ 

 .املوتيف  ×كلامت اإلمام احلسني تناول :املبحث الثاين

ضنا فيه ل: املبحث الثالث  .×صفات الدنيا يف كلامت اإلمام احلسنيتعرم

ارتباط املبدأ باملعاد يف كلامت اإلمام ث عن وقد جرى فيه البح: املبحث الرابع

 .×احلسني

الفرق بني العلم باملعاد واإليامن به يف كلامت اإلمام ُعقد لبيان : املبحث اخلامس

 .×احلسني

اإلمام  من خّلل كلامت ،ةً حتليليم  قراءة معنى الدين قراءةً ل تصص  ُخ وقد  اخلامتة:

 :تعددةً مُ  ثحت مبانضمم ت ةً هيكليم  ه اخلاتةهذ ت، واكتسب×احلسني

 غة واالصطّلح.تناول معنى الدين يف اللُّ  :لبحث األوّ امل

يف كلامت  ،والدين الباطل بيان الفرق بني الدين احلقم لس رم كُ  املبحث الثاين:

 .×اإلمام

 دين هلم. ال ×الذين حاربوا اإلمام احلسني أنَّ  بنيَّ  :املبحث الثالث
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 .×إبراهيم ة التي جاء هبااإلسّلم هو دين احلنيفيم  اعتنى ببيان أنَّ  :املبحث الرابع

ة يف حفظ الدين احلقيقي، من س لبيان دور الثورة احلسينيم رم كُ  :املبحث اخلامس

 :اآلتيةخّلل النقاط 

 .واالستعباد رفض الذلم ـ 3

 .ورفض البيعة باإلكراه ،رهاب السلطةإمواجهة  ـ5 

 صّلحه.إتقويم املجتمع و ـ1 
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 لّوالفصل األ
 احلسيين معرفة اهلل تعاىل يف النّص 

 تهيد

 ×قسام املعرفة باهلل تعاىل يف كالم اإلمام احلسنيأل: املبحث األوّ 

 ل: املعرفة بالنظر إىل آثاره تعاىلالقسم األوم 

 ×ة يف كّلم اإلمامالقسم الثاّن: املعرفة الشهوديم 

 سطة العقلة هلل تعاىل بوااملبحث الثاين: استحالة املعرفة احلقيقيّ 

 املبحث الثالث: معرفة اهلل معرفة اإلمام

 ة خلق العباد ملعرفته تعاىلاملبحث الرابع: علّ 
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ل: معرفة اهلل تعاىل يف النصم احلسيني  52  .......................................................... الفصل األوم

 

 معرفة هللا تعالى في النّص الحسيني: الفصل األّول

 

 متهيد
عىل الذهن البرشي،  يلحم طرح تساؤل طاملا يُ  ،عند الولوج يف بحث معرفة اهلل تعاىل

وكونه  ،معرفته تعاىل، فةمعرفة اهلل تعاىل مع كوهنا بدهييم ملاذا البحث عن  :مفاده

يقرع األفئدة  نداء احلقم  نَّ إف ،إنسانٍ  هو أمر بدهيي وواضح لدى كلم  ،موجوداً 

الذي مل ينطلق من إثبات  ،نهج البحث القرآنىموالعقول، وهذا ما نلمسه واضحًا يف 

 ؛ لذا يقول تعاىل:اً موضوعيم  بحانه، بل أخذ إثبات وجوده تعاىل أصّلً وجود اهلل ُس 

 .(3) (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)

ن يف املعرفة بام هي معلومات شكلة ال تكمُ املُ  هو أنَّ  التساؤل:هذا  عنواجلواب 

بعبارة و .ة صحيحةسس معرفيم ن يف تأسيس هذه املعرفة عىل أُ حيفظها اإلنسان، بل تكمُ 

 معرفة البصريةـ ة عرفة املرضيم وهي امل ،ثامرها ؤيتاملطلوب هو املعرفة التي تُ  نَّ إ :أخرى

كالسائر عىل غري طريق، ال تزيده رسعة  ،ألّن العامل عىل غري بصرية» عند اهلل تعاىل؛ ـ

مة له، كام ىف احلديث الرشيف:  ،فالعلم يسبق العمل، (2)«عدا  السري إاّل بُ  العلم »وهو مقدم

 .(1)«إمام العمل، والعمُل تابعه

لإلنسان،  التي ينهض عليها البناء املعريف األساس ل القاعدةثم معرفة اهلل تعاىل تُ  ًا؛إذ

                                         

 .31إبراهيم: آية (3)

 .378، ص3الربقي، أمحد بن حممد، املحاسن: ج(5) 

  .488( الطويس، حممد حسن، األمايل: ص1)
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 ت موقعها الصحيح، فسوف تكتسب مجيع األُمورذا احتلم إفهي نقطة االنطّلق، ف

ذا حسم اإلنسان موقفه من هذه إ، فيشء اخللُل   سيطال كلَّ ة، وإالم مواقعها الطبيعيم 

ة موقعها تأخذ منظومته الدينيم  نئذٍ فحي ـ صحيحةٍ  وهي معرفة اهلل تعاىل بصورةٍ  ـ املسألة

 الصحيح.

 أفضل الفرائض اهللمعرفة 
معرفة الرّب  ،أفضل الفرائض وأوجبها عىل اإلنسان إن  »: ×قال اإلمام احلسني

 .(1)«واإلقرار له بالعبودّية

التي ينهض عليها  األساسل القاعدة ثم من كون معرفته تعاىل تُ ـ م عىل ما تقدم  بناءً 

تكون معرفة اهلل تعاىل أفضل الفرايض، كام قال اإلمام  ـريف لإلنسان البناء املع

ن م  »: ^بيل تعبريهمدة من ق  كام ورد هذا املضمون يف روايات متعدم ، و×احلسني

 .(2)«لت معرفتهعرف اهلل كمُ 

االستضاية بكلامت اإلمام  ها،قايطر، فإنَّ من معرفته تعاىل حتصيل ا كيفيةأمم 

كتسبًا ذهل، مُ قايمة عىل أساس منطقى مُ  ،رتابطةل حلقات مُ ثم التي تُ  ،×احلسني

 :اآلتيةة اهليكليم 

تناول : املبحث الثاّنوتحور حول أقسام معرفة اهلل تعاىل،  :لاملبحث األوم 

املعرفة الصحيحة  بيان أنَّ لس رم كُ  :املبحث الثالثوه اهلل تعاىل، استحالة معرفة كنُ 

املبحث وملشفوعة بمعرفة اإلمام والوالء والطاعة له، هي املعرفة ا ،ة عند تعاىلاملرضيم 

 .ة خلق اهلل للعباد هي معرفته تعاىلعلم  دار حول الكشف عن أنَّ  :الرابع

                                         

 .417، ص11( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

 .413حممد، عيون احلكم واملواعظ: ص ( الليثي الواسطي، عيل بن5)
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 ×أقسام املعرفة باهلل تعاىل يف كالم اإلمام احلسني :لاملبحث األّو
غبت حتى ُيوجب ُبعد املزار...متى  ،تردُّدي يف اآلثار ،إهلي»: ×ورد يف دعاء اإلمام

 .(1)«؟!يكون غريك هو املُظهر لك

من إىل وجود نوعني أو قسمني  ×شري اإلمام احلسنييُ  دعاءاليف هذا املقطع من 

 :معرفة اهلل تعاىل

 ل: املعرفة بالنظر إىل آثاره تعاىلالقسم األوم 

 ة والشهوديمةاملعرفة الفطريم  :القسم الثاّن

 وفيام ييل بيان كّل القسمني:

 × : املعرفة بالنظر إىل اآلثار يف كالم اإلماملالقسم األّو
دي يف تردُّ  ،إهلي» حيث يقول: ؛يف عرفة ×يهيمكن استيحاء هذا املعنى من دعا

أمرت  بالرجوع  ،إهلي»: ×خرى من الدعاء يقولويف فقرة أُ  ،«عد املزاريوجب بُ  ،اآلثار

كام  ،ى أرِجع إليك منهاوهداية االستبصار؛ حتّ  ،رجعني إليك بكسوة األنوارأإىل اآلثار، ف

 .(2)«مصون الرّس عن النظر إليها ،دخلت إليك منها

وذلك من  ؛إىل معرفة اهلل تعاىل بالنظر واالستدالل مةً فهم مُ  إشارةً  ×فقد أشار

 شاهد اإلنسان وما فيه من العجايب، فحينام يُ  ،خّلل املطالعة يف الوجود املادي

                                         

 .551، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

وُانظر: املجليس، حممد باقر، بحار األنوار:  .147( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ص5)

 .551، ص72ج
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أو بواسطة األدوات  ،ةة الظاهريم حلسيم سواء باملشاهدة ا ـ ةالظواهر الطبيعيم 

تكشف عن النظام و ،التي تكتنز العجايب من املخلوقات ـ ةة التجريبيم ق العلميم ايوالطر

  .تقن، والتقدير والتوازن واالنسجاماملُ 

ال يتحقق  ،أمر هذا الكون وما فيه من نظام م بالبداهة بأنَّ ك  حُي  ؛وعىل هذا األساس

  ر. قاد من خالق عاملم إالم 

احلمد هلل الذي ليس »، بقوله: هيف الدعاء نفس ×زه اإلمام احلسنيعزم وهذا املعنى يُ 

وال كصنعه صانع، وهو اجلواد الواسع، فطر أجناس البدائع، وأتقن  ...لقضائه دافع

 .(1)«قانع... ش كّل ائالودائع، ور هال ختفى عليه الطالئع، وال تضيع عند ،بحكمته الصنائع

د هـذا ؤكم تُ  ^ة أهل البيتة عن أيمم ة والرواييم نصوص القرآنيم وهناك حشد من ال

وئ وئ ۇئ ) وهي قوله تعاىل: ،نا نكتفي بآيتني من الكتاب العزيز أنَّ املعنى، إالم 

 ،(2)(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

وهـذا هـو املسـار  ،(3)(ڻڻۀہ *ڻ ڱںں)وقوله تعاىل: 

ـتكلم الذي سـلكه الفّلسـفة واملُ  إلثبـات وجـود اهلل تعـاىل يف كتـبهم  ؛متهمـون يف أدلم

 ونحوها التي تنطلق من املخلوقات.، ظموالنُّ  ،واحلدوث ،مكانإلكدليل ا ،لةفصم املُ 

 ملعرفة اهلل بالنظر واالستدالل ×تقييم اإلمام احلسني
ه ية التي تنطلق من املخلوقات، يف دعااألدلم  تقييمه ملثل هذه ×اإلمام صلخم يُ 

 ،دي يف اآلثارتردّ  ،إهلي»قول: ة، بالالوقفات إزاء هذه املعرفل بعض سجم يُ و ،الرشيف

أيكون لغريك من  ؟!فتقر إليكدل عليك بام هو يف وجوده مُ ست  كيف يُ  عد املزار...وجب بُ يُ 

                                         

  .74، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج3)

 .21( فصلت: آية5)

 .53ـ 51الذاريات: آية (1)
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 حتى حتتاج إىل دليل يدلُّ  ظهر لك، متى غبت  حتى يكون هو املُ  ؟!الظهور ما ليس لك

  .(3)«عليك؟!

دي يف اآلثار يوجب تردّ  ،إهلي» :×الوارد يف دعاء اإلمامالرتدد  إنَّ  وتوضيح ذلك:

 له معنيان: ،«عد املزاربُ 

الذهاب واإلياب يف نفس املكان، فيقال  :الرتدد يف لغة العرب بمعنى ل:املعنى األوّ 

ه يرتدد يف بأنَّ  :ر األمركرم يعود إليه، وهكذا يُ  ثمم  ،للشخص الذي يأيت ملكان وخيرج منه

د يف املكان فّلن تردم  :ك يقال الرتدد للتجوال يف أنحاء املكان، فيقالذلك املكان، وكذل

 الفّلّن.

املزار عىل وزن  ألنَّ  ؛فهو املكان الذي يقصده الناس بالزيارة :ا املراد باملزارأمَّ  

فع ل) عد نحن قوم نحفظ العهد عىل بُ »ولذا يقول األديب:  ؛وهو اسم مكان (،م 

تل فيه القتيل، فاملزار هو املكان الذي يقصده للمكان الذي قُ  (لقت  م  ) :كام يقال، (5)«املزار

 هلي، ومعنى ذلك أنَّ إلا املحرضالناس بالزيارة، والتعبري عىل نحو االستعارة، واملراد به 

العيش مع  ألنَّ  ؛اإلنسان عن اهلل تعاىل وجب ابتعادالرتدد يف هذه اآلثار واملخلوقات تُ 

بشكل  ،اإلنسان يستأنس باملحسوسات نَّ وأام السيَّ ـ  املخلوقات واآلثار املحسوسة

التي ـ وجب وجود عّلقات وروابط مع هذه األشياء يُ  ـ أكثر من استئناسه باملعنويات

 زاً التي حتتل حيم  اتغض، ونحو ذلك من العّلقوالبُ  ة عىل احلبم املبنيم  ـ منها أبناء نوعه

ؤدي إىل األذى، و تُ أ ،إىل االرتياح يؤدم تُ  اتاإلنسان، سواء كانت هذه العّلق من فكر

اإلنسان  بني اتاإلنسان وقلبه، بل هناك عّلق احتامل هي تشغل فكر فعىل كلم 

                                         

. القمي، عباس، 551، ص72مقطع من دعاء عرفة، ُانظر: املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج(3) 

 .452ص مفاتيح اجلنان:

 .315، ص37احلموي، ياقوت، معجم األُدباء: ج(5) 
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اإلنسان مع  اتعّلق وهي اإلنسان وبني النباتات واجلامدات، وبني ،واحليوانات

 .احلرص واحلفاظ عليهادواعي د يف اإلنسان ولم ، فتُ ورشابه ،وطعامه ،ممتلكاته

 ؛عد عن اهلل تعاىلسبب البُ هذه العّلقات تُ  تكون النتيجة أنَّ  ؛اس ما سلفوعىل أس

ـ من آداب املساجد  نَّ أشياء، ومن هنا نجد ألاإلنسان سيكون مشغوالً هبذه ا فكر ألنَّ 

ر باهلل تعاىل؛ ذكم بأشياء تُ  وأن تكون مملوءةً  ،(3)من الزخارف أن تكون خاليةً  ـ مثّلً 

غ القلوب إىل زلكي تف؛ كان من دون سقف ’لذي بناه النبيم املسجد ا ولذلك نجد أنَّ 

عد عن الباري والبُ  ،سبب احليلولةوتُ  ،وجب انشغال الذهنهذه األشياء تُ  اهلل، ألنَّ 

 ل للرتدد.هذا يف املعنى األوم  تعاىل.

تعاىل من  هو االستدالل عىل وجود احلقم  :املراد من الرتدد يف اآلثار املعنى الثاين:

ل هبا عىل ستد  التي يُ  ةفاألدلم  ،عىل املُؤثر األثر يدلُّ  وقاته، التي هي آثاره؛ ألنَّ خّلل خمل

ل باملعلول عىل العلَّة، من ستد  يُ فنطلق من املخلوق إىل اخلالق، تغلبها أ ،وجود اهلل تعاىل

ستدل يُ  الذي ـ تب احلكامءهو من الرباهني القوية التي تناولتها كُ ـ و ظمبيل برهان النُّ ق  

 ،ة واملعلولبه عىل وجود الباري تعاىل من خّلل نظام الكون، وكذلك برهان العلَّ 

 تنطلق من اآلثار. ةاألدلم  ة، فهذهالذي ينطلق من نفس املعلول إىل العلَّ 

 ،التي تنطلق من اآلثار املحدودة ةهلذا الصنف من األدلم  ×وتقييم اإلمام

لذا  ؛وجب البعد عن اهلل تعاىلق تُ ايرة والطاألدلم  هذه هو أنَّ  ،واملخلوقات الناقصة

وجب اآلثار يُ يف ترددي  نَّ إ :أي ،«عد املزار...ترددي يف اآلثار يوجب بُ  ،إهلي»يقول: 

ظاهر بنفسك، وال حاجة لّلستدالل عليك هبذه ـ يا إهلي ـ ك ألنَّ  ؛االبتعاد عنك

 ك؟!قر إليتفوده مُ ستدل عليك بام هو يف وجكيف يُ »بقوله:  ×شري إليهاآلثار، وهذا ما يُ 

                                         

ل، حممد بن مكي، ذكرى الشيعة: ج (3)  .311، ص1ُانظر: الشهيد األوم



ل: معرفة اهلل تعاىل يف النصم احلسيني  13  .......................................................... الفصل األوم

متى غبت حتى حتتاج  ؟!ظهر لكحتى يكون هو املُ ، أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك

بمعنى ، (3)«؟!دت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليكومتى بعُ  ؟!عليك إىل دليل يدلُّ 

 ،يبه تعاىل هو القرألنَّ  ؛هو تطويل للمسافة ،االستدالل هبذه األشياء عىل اهلل تعاىل أنَّ 

وهو الذي يكون يف ظهوره أظهر من ظهور هذه األشياء، فلامذا نستدل باليشء الذي 

هو احلارض والقريب، ن، وفهو تعاىل الظاهر والباط ؟!ظهرأعىل ما يكون  ظهوره أقلم 

 ؟!دت لكي تكون اآلثار هي الدليل عليكومتى بعُ  ؟!فمتى غبت يا إهلي

مهم هلذه يمني يف تقيتكلم الفّلسفة واملُ ة عند روقة العلميم أليف اذلك هر وقد اشتُ 

نظر  ستدلم املُ  نَّ إ :هذا الدليل ينطلق ويبدأ من املخلوقات، أي نَّ إ :حيث يقولون ،ةاألدلم 

ة وحادثة، وليست واجدة تغريم إىل املخلوقات، وحينام نظر إىل املخلوقات وجدها مُ 

الدليل انطلق من نفس  نَّ إوعليه ف ؛دث قديموجد وحُم هلا من مُ  بدَّ  ال :لنفسها، فقال

الدليل الذي ينطلق من املخلوقات  أنَّ ، املخلوقات، والثابت عند الفّلسفة واملناطقة

 ه.وصل إىل اليقني، كام ثبت يف حملم ه ال يُ ألنَّ  ؛يف نظرهم يكون ضعيفاً 

اهلل تعاىل ال برهان عليه، وهذا ال يعني عدم وجود دليل  نَّ إ :ولذا يقول الفّلسفة

عىل نفسه بنفسه، كام  لُّ ه تعاىل يدوجد برهان عليه من خلقه؛ ألنَّ ام ال يُ تعاىل، وإنَّ  عىل اهلل

 «.عىل ذاته بذاته ن دل  يا م  » :يف دعاء الصباح

 سؤال وجواب

كام  ـطريق معرفة اهلل تعاىل من خّلل اآلثار :أيـ هلذا الطريق  ×تقييم اإلمام إنَّ 

اهلل تعاىل هو الذي أمر  وغري صحيح، كيف وأنَّ  ه طريق باطلم آنفًا، ال يعني أنَّ تقدم 

                                         

. القمي، عباس، 551، ص72عرفة، ُانظر: املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج مقطع من دعاء(3) 

 .452ص مفاتيح اجلنان:
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ر هبذه املخلوقات لكي يصل اإلنسان إىل والتفكم  ،اإلنسان بالرجوع إىل هذه اآلثار

أنت الذي أمرت  » :ويقول ،اطب اهلل تعاىلخُي  ×بل اإلمام احلسني ؟معرفته تعاىل

 .(3)«بالرجوع إىل اآلثار

كان االستدالل عىل اهلل تعاىل من خّلل آثاره وهو إذا  التايل: ينبثق السؤال ومن هنا

م، فلامذا نجد اإلمام النظر يف خملوقاته هو ما أمر به الباري تعاىل كام تقدم  وخملوقاته، وأنَّ 

فيه طريق بعيد، و مناهلل تعاىل معرفة ه يوصل إىل وأنَّ  ،ف هذا الطريقضع  يُ  ×احلسني

ترددي يف  ،إهلي»: ×م يف قولهكام تقدم وجب البعد عن اهلل تعاىل، تطويل للمسافة، فيُ 

 .«؟!عد املزاروجب بُ اآلثار يُ 

معرفة اهلل تعاىل عىل  مة البحث أنَّ قدم نا ذكرنا يف مُ واجلواب عىل ذلك: هو أنَّ 

 نحوين:

 لتكون دليًّل عىل أنَّ  ؛املعرفة التي حتصل من خّلل النظر إىل املخلوقات وىل:ألُ ا

 وهو اهلل تعاىل. ،هناك خالقاً 

، وهذه املعرفة يةرؤية القلبالوهي املعرفة من خّلل  ،املعرفة الشهودية والثانية: 

ةة بأصحاب البصاير ة جلميع الناس، بل هي خاصم تيرسم ليست مُ  صحاب أو النريم

 . نور اهلل تعاىلالوجدان الذين يستدلون عىل اهلل تعاىل بنفسه، فّل يرون يف الوجود إالم 

اإلنسان  ألنَّ  ؛الناس  لكلم تيرسم فهو طريق مُ  ،قاتا طريق النظر إىل املخلوأمم 

يستأنس هبذه املخلوقات واملحسوسات، وهذا االستئناس يدفعه إىل االستدالل عىل 

سواء مع ـ خرى ألُ خلق اإلنسان وجعل له مع املخلوقات ا وجوده تعاىل، فاهلل تعاىل

 .نافع ومضارأغراضًا وحاجات ومقاصد ومـ أو غريه من املخلوقات  ،بناء نوعهأ

                                         

 .املصدر السابق(3) 
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 ،وصحته ومرضه ،مانه وخوفهأشياء من جهة ألفاإلنسان مرتبط هبذه املخلوقات وا

جاءت  ،نعم .ونحوها من األُمور التي ال تنفك عنه ،وطعامه ورشابه ،وعلمه وجهله

لكي  ؛ووشايج اإلنسان هبذه املخلوقات اتوصياء لتنظيم عّلقألالرشايع والرسل وا

 هي القرب من اهلل تعاىل.و ،اإلنسان تكون يف منفعة

مع هذه املخلوقات، وبداية عّلقته اإلنسان انطلق ملعرفة اهلل تعاىل من خّلل  ًا؛إذ

أمرت  ،إهلي»: ×ولذلك يقول ات؛الوصول إىل اهلل تعاىل من نفس هذه العّلق

ر يف عظيم خلقك، فكم أنت الذي أمرت اإلنسان أن يُ  :أي ،«بالرجوع إىل اآلثار

فالباري أراد أن يكون تفكري اإلنسان  .ر يف عجايب خملوقاتكن تفكَّ ومدحت م  

التفكري بعجايب اخللق يكون بداية  ليه تعاىل، بمعنى أنَّ إباملخلوقات بداية الوصول 

وىل التي ام تكون املحطة األُ اإلنسان مشدودًا هلذه اآلثار، وإنَّ  ال أن يبقى ،االنطّلق

رجعني أف»بقوله:  ×وإىل هذا املنحى أشار اإلمامينطلق منها اإلنسان ملعرفة اهلل تعاىل، 

 ،وهداية االستبصار؛ حتّى أرِجع إليك منها كام دخلت إليك منها ،إليك بكسوة األنوار

 :معنى الكسوة ألنَّ  ؛لة لقلبيلم نوارك جُم أاجعل  :بمعنى ،(3)«مصون الرّس عن النظر إليها

 ل قلب اإلنسان، ثمم لم وار اهلداية التي جُت أن واملراد به هنا .اإلنسان للم هو الكساء الذي ُي 

أنت  :أي ،«كام دخلت إليك منها فأرجعني إليك بكسوة األنوار...»: هقولب ×بعقم يُ 

مصون الرس عن النظر » :×يقول مرتني أن تكون نقطة البداية من اآلثار، ثمم أالذي 

، كاالستدالل عليعتمد عىل تلك اآلثار يف أة ال رجعني إليك مرفوع اهلمَّ أ :أي ،«إليها

بك عليك، وليس من الباب الذي فتحته لعبادك، وهو النظر إىل  ام استدلم وإنَّ 

ليك من الباب الوسيع إام أصل نشغًّل هبذه املخلوقات، وإنَّ بقى مُ ألكي ال  ؛املخلوقات

                                         

 .املصدر السابق(3) 
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 يل.  الذي فتحته

 ،حتى أصل إىل شهود حرضتك ومجالك ياتكأرجعني إليك بتجل   :بعبارة أخرىو

ه إىل اآلثار  بدون  .دخلت إليك منهاالتي التوجم

 ×ة يف كالم اإلماموالشهودّي (3)ةالفطرّي القسم الثاني: املعرفة
ومتى  ،عليك متى غبت حتى حتتاج إىل دليل يدّل »يف عرفة:  ×جاء يف دعاء اإلمام

 .(5)«؟!بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك

وهي معرفة أرباب القلوب  ،عرفة اهلل تعاىلإىل طريق آخر مل ×شرييف هذا الدعاء يُ 

 :ديسولـذا ورد يف احلـديث الُقـ ؛قلـوهبم بنـور معرفـة البـاري تعـاىل ترالذين تنـوم 

وهـذه هـي غايـة وقمـة ، (3)«ووسعني قلب عبدي املـؤمن ،ريضأال تسعني ساموايت و» 

                                         

 :( ُتطلق املعرفة الفطريمة هلل تعاىل عىل أنحاء3)

ون بأنَّ معرفة اهلل فطريمة عقل ل: املعرفة العقليمة احلصوليمة، حيث ُيعرب  يمة حصوليمة، بمعنى: أنَّ األوم

اإلنسان لديه معرفة عقليمة بدهييمة باهلل تعاىل، وهذا النوع من املعرفة ُيعربم عنه يف املنطق بالفطريات، 

وهي القضايا التي قياساهتا معها، كقوهلم: االثنني ربع الثامنية، وهذا النوع من اإلدراك من خصايص 

قياس، وأخذ النتيجة؛ ولذا يكون من أقسام العلم خلقة اإلنسان، وهو يتوقمف عىل تشكيل ال

ي هذا النحو من اإلدراك بفطرة العقل البدهيي  .احلصويل ال العلم احلضوري، وُسمم

ه إىل اهلل تعاىل، وهذا  الثاّن: ُتطلق املعرفة الفطريمة هلل تعاىل وُيراد منها أنَّ اإلنسان بحسب فطرته متوجم

اس؛ إذ ما من أحد إالم وهو يعرف ربمه بحسب الفطرة، ولو أنكر النحو من املعرفة حاصل جلميع الن

وجوده تعاىل ُمنكر، فإنَّام هو لغلبة الشقاوة املُكتسبة املُبطلة لّلستعداد الفطري، وهو مع ذلك قد 

 يعرتف به يف حال االضطرار. 

يمة، وهي مرتبة أعىل ال يصلها الثالث: ُتطلق املعرفة الفطريمة هلل تعاىل وُيراد منها املعرفة القلبيمة الشهود

 إالم األولياء املُقربون.

. القمي، عباس، 551، ص72مقطع من دعاء عرفة، ُانظر: املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج(5) 

 .452ص مفاتيح اجلنان:

 .17، ص22املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج (1)
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 املعرفة هلل تعاىل التي يصل إليها اإلنسان يف الدنيا.

ة، ولذا جاء يف دعاء ة العقليم ذه املعرفة ال تبتني عىل األدلم ه ومن الواضح أنَّ  

وأنت  ،بك عرفتك» وىف دعاء أبى محزة الثاميل: ،«عىل ذاته بذاته ن دلَّ يا م  » الصباح:

 اإلمام ولذا يتوغل ،(3)«ما أنت ولوال أنت مل أدرِ  ،ودعوتني إليك ،دللتني عليك

عميت » هذا املعنى بشكل أوضح، فيقول:بنيم خرى يف دعاء عرفة ليُ أُ  ةً مرم  ×احلسني

 ؛ال إىل برص العني ،إشارة لطيفة إىل بصرية النفس فيهو ،«عني ال تراك عليها رقيبا  

حينام سأله  ’بحانه وتعاىل بالعني، كام ذكر ذلك رسول اهللالستحالة رؤية املوىل ُس 

يه أمري وهذا ما أشار إل. (2)«رأيته بفؤادي»: ’فأجاب ،«هل رأيت ربك؟» :سايل

: ×فقال .«هل رأيت ربك؟ ،يا أمري املؤمنني» :يف جوابه لسايل سأله بقوله ×املؤمنني

قال:  .«كيف رأيته؟ ،يا أمري املؤمنني»فقال:  .«ه!مل أر   ا  مل أكن ألعبد ربّ  !ويلك يا ذعلب»

 .(3) «اإليامن... بصار، ولكن رأته القلوب بحقائقأله العيون بمشاهدة امل تر   ،يا ذعلب»

 حد إالم أ ة لكلم تيرسم دراك وغري مُ إلهذه املعرفة صعبة ا ومن الواضح أنَّ 

يقول أمري  :، فمثّلً ^هل البيتأس هذا املعنى عند مكن تلمُّ ويُ  ،للمعصوم

ولقد كان جياور  ،ويأمرين باالقتداء به ،يوم من أخالقه علام   يرفع يل يف كّل »: ×املؤمنني

غري  ،يف اإلسالم ومل جيمع بيت واحد يومئذ   ،غرييفأراه وال يراه  ،سنة بحراء يف كّل 

وهذه  .(4) «ريح النبوة وأشمّ  ،أرى نور الوحي والرسالة ،وخدجية وأنا ثالثهام رسول اهلل

وريح النبوة هي يف احلقيقة عني  ،نسيم الغيب ×مري املؤمننيأهبا  مُّ ة التي يُش الشامم 

                                         

 .327، ص3ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج(3) 

 .17، ص4( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)

 .318، ص3( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج1)

  .327، ص5، هنج البّلغة: ج×خطب أمري املؤمنني (4)
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 من مرص ومعهم قميصه، قال ×خوة يوسفم إدم فعندما ق   ،ة التي يمتلكها األنبياءالشامم 

 .(1)(وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ) :ةعد مسافة كبريوهو عىل بُ  ×يعقوب
 

ة املنبعثة من الشامم  ألنَّ  ؛×ريح يوسف ه شمَّ كان النبيم يعقوب عىل يقني من أنَّ  فقد

 شمم ام هي كالنبوة ال عّلقة هلا بعامل الطبيعة كي تُ ة، وإنَّ ة ماديم الغيب ليست شامم 

يقول اإلمام  ،أمر غيبي ية كالنبوة التي هة غيبيم ة ملكوتيم شامم  باحلواس، فهي

 أشمُّ عندك رائحة  طيّبة  إيِن   ،يا ُأّماه»: ‘فاطمة همم حينام دخل يومًا عىل أُ  ×احلسني

ا رائحة جّد   .(2)«ي رسول اهللكأَّن 

 ثمَّ  ،هاكربّلء أخذ قبضة من الرتاب فشمم إىل  ×احلسني ا وصل اإلمامولذلك ملم 

 شمم ف. (3)«أن ني ُأقتل فيها ،هي األرض التي أخرب ِِبا جربئيل رسول اهللِ  ـ واهللِـ هذه »ل: قا

 تعارفة.الطرق املُ  وراءهو طريق آخر للعلم  ،أو الرتاب ،رايحة النبوة

سأل  قدو ؛ون رايحة النبوةويشمم  ،يرون نور الوحي والرسالة ^فأهل البيت

ولقد »: ×الشيطان التي سمعها، حيث يقول ةعن رنم  ’رسول اهلل ×أمري املؤمنني

الرّنة؟ فقال:  ، ما هذهفقلت: يا رسول اهلل، ’سمعت رّنة الشيطان حني نزل الوحي عليه

 ،ك لست بنبين  أ إاِّل  ،وترى ما أرى ،سمعأك تسمع ما ن  إ .يس من عبادتهأهذا الشيطان 

ة الشيطان رنم  يقول: إنَّ  ’كرمألالرسول ا نَّ إ :أي. (4)«ك لعىل خرين  إولكنّك وزير، و

عبد يف مكان يكون للوحي والنبوة ه ال يُ بعد أن عرف أنَّ  ،طلقهاأهذه هي حرسته التي 

                                         

 . 74( يوسف: آية3)

 . 222، ص5( املرعيش، نور اهلل، إحقاق احلق:ج5)

: ص1) نظر: الطرباّن، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري: . اُ 138( ابن اجلوزي، يوسف، تذكرة اخلواصم

 .375، ص7. اهليثمي، عيل بن أيب بكر، جممع الزوايد: ج318، ص1ج

، املعروفة 375، خطبة 113، هنج البّلغة، حتقيق صبحي الصالح: ص×( خطب أمري املؤمنني4)

  بالقاصعة.
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 نفوذ فيه.

ب تقديم وضح، يتطلم أة بشكل ة أو احلضوريم ولكي يتضح معنى املعرفة القلبيم 

سفة م الفّلقسم مة يف بيان الفرق بني العلم احلصويل والعلم احلضوري، حيث يُ قدم مُ 

 قسمني: إىلالعلم 

وهو عبارة عن انطباع صورة اليشء يف الذهن، أو  ،ل: العلم احلصويلوّ ألاالقسم 

أو  ،أو سيارةً  ،حينام ترى كتاباً  :ة، مثّلً حصول املعرفة باألشياء بواسطة الصور الذهنيم 

وليس الكتاب  ،وصورة اليشء يف الذهن ،آخر، فالذي تعلمه هو صورة الكتاب يئاً ش

وليس  ،فام حيصل يف الذهن هو صورة هلذه املعلومة ،ةالنار حارم  وحينام تسمع أنَّ  ،هنفس

ة، وال النار حارم  ولذا ال تشعر باحلرارة حينام تعلم أنَّ  ؛حصول حقيقة النار يف الذهن

 ،الثلج بارد وهكذا، فام حيرض يف الذهن هو صورة املعلوم نَّ أتشعر بالربودة حينام تعلم 

والعلم احلصويل حيصل عليه اإلنسان من خّلل الدراسة  .هفسوليس املعلوم ن

 .(3)والبحث والطلب

وهو حضور نفس املعلوم عند العامل، أو هو  ،القسم الثاين: العلم احلضوري

 ،بيل علمنا باجلوع والعطشمن دون واسطة، من ق   حصول املعرفة باألشياء مبارشةً 

 ،أو فرحان ونحوها ،أو عطشان ،ه جايعنَّ ا يعلم أوالفرح واحلزن واألمل، فاإلنسان ملم 

من دون  دركها مبارشةً ام النفس تُ وإنَّ  ،ةفهو ال يعلم هبذه األُمور بواسطة الصور الذهنيم 

 .(5)واسطة

 ،ة للباري تعاىلشاهدة القلبيم ة أو املُ املراد من املعرفة احلضوريم  نَّ إعىل هذا األساس ف

                                         

، 1زي، حممد، احلكمة املتعالية: ج. صدر الدين الشريا51( ُانظر: املظفر، حممد رضا، املنطق: ص3)

 .322ص

 . صدر السابقامل (5)
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من دون واسطة الصور، وهو  عاىل مبارشةً درك وتعلم بوجود اهلل تالنفس تُ  هو أنَّ 

متى غبت حتى » ه الرشيف الذي يقول فيه:ييف دعا ×شري إليه اإلمام احلسنيالذي يُ 

 .«؟!دت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليكومتى بعُ  ؟!عليك حتتاج إىل دليل يدلُّ 

وفرت عليه املجامع قد ت ـ ة هلل تعاىلوهو املعرفة القلبيم ـ هذا املعنى  ومن املعلوم أنَّ 

ضت لبيان هذا النوع من املعرفة، صدت عرشات األحاديث التي تعرم ة، حيث رُ احلديثيم 

وهو املعرفة  ،لئّل خيرجنا عن حمور البحث ؛ل يف استعراضها يف املقامريد التوغم وال نُ 

 .×د الشهداءن طريق سيم عة التي وردت القلبيم 
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 ة هلل تعاىل بواسطة العقلقّياستحالة املعرفة احلقي: املبحث الثاني
 .(3)«بصارألاحتجب عن العقول كام احتجب عن ا» :×قال اإلمام احلسني

ن طريق عمها احدإعىل نحوين:  ×معرفة اهلل تعاىل التي أشار إليها اإلمام م أنَّ تقدم 

كّل املعرفتني ال  نَّ إاه يف البحث هو ن طريق الشهود القلبي، وما نتوخم عالعقل، والثانية 

 :هوتوضيح ذلك، نهه تعاىل، بل يستحيلنان اإلنسان من معرفة كُ كم تُ 

يف  مةقدم ا استحالة معرفته تعاىل من خّلل العقل، فيحتاج بياهنا إىل تقديم مُ أمم 

مة، لكن نُ تعريف األشياء، وال نُ  شري إليها بصورة ريد الدخول يف تفاصيل هذه املُقدم

مة أخُم وطة بسم مُ   تعريف األشياء عىل نحوين: نَّ ترصة، وحاصل هذه املُقدم

عن اليشء، من  صورةً  يعطوهو التعريف الذي يُ  ،التعريف غري احلقيقي :لاألوّ 

وليس تعريفًا  ،التعريف باملامثلةـطلق عليه بزيد مثل عمر، وهو ما يُ  :بيل قولناق  

 كّلمنا. ًا لليشء، وهذا ليس حملم حقيقيم 

 يوه ،ن طريق حدم اليشءع :دود، أيا باحلوهو إمم  ،التعريف احلقيقي الثاّن:

تعريف اليشء بأجزايه  :بيل تعريف اإلنسان باحليوان الناطق، أيمن ق   ،ذاتيات اليشء

 .الذاتية، وهي اجلنس والفصل

ف عىلومن الواضح عدم إمكان  ه اهلل تعاىل هبذا النحو من التعريف؛ ألنَّ  التعرم

يًا هلل قدم البرشي ال يمكنه أن يُ ة، فالعقل تعاىل ال أجزاء له، كام ثبت يف حملم  م تعريفًا حدم

احتجب عن العقول كام احتجب عن »بقوله:  ×تعاىل، وهذا ما أشار إليه اإلمام

                                         

 .113، ص4( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)
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 .(3)«بصارألا

 بأنَّ  (5)لذا يقول الفّلسفة ؛اً ال يمكن تعريفها تعريفًا حقيقيم املمكنة بل حتى األشياء 

ف به األشياء بواسطة احلدودما تُ   .اة هليف حقيقيم تعار تليس عرم

ا أن يكونو هو و ،م الرسم يف املنطق إىل رسم تامم قسم من التعريف بالرسم، ويُ  إمم

ىل إو ،بيل تعريف اإلنسان باحليوان الضاحكمن ق   ،تهتعريف اليشء بالذايت وخاصم 

 ،بيل تعريف اإلنسان بالضاحك فقطته من ق  وهو تعريف اليشء بخاصم  :رسم ناقص

 ام من عوارضه.اليشء ليست من ذاتياته وإنَّ ة خاصم  ومن الوضح أنَّ 

ًا لألشياء، كام أو الناقص ليس تعريفًا حقيقيم  ،وهذا التعريف سواء بالرسم التام

ة اليشء هي صفة لليشء وليست من خاصم  ألنَّ  ؛يقول ذلك علامء املنطلق والفّلسفة

ليست من  ـ احكباحليوان الض كام يف تعريف اإلنسانـ الضاحكية مثًّل  نَّ إذاتياته، ف

 .ة لإلنساناألوصاف الذاتيم 

ُكنه ف عرم فالتعريف بالرسم ليس من التعريف احلقيقي لكي يُ  ،حالٍ  ةوعىل أيم 

   الباري تعاىل به.

نه ذات اهلل تعاىل، عطي تعريفًا حلقيقة وكُ ه ال يمكن أن نُ م يتضح أنَّ ومن مجيع ما تقدم 

 نَّ إ ،نعم .بحانهنهه ُس درك كُ ، فّل يُ وال باملثل ،وال بالرسم ،بالتعريف احلقيقي ال

هبحانه، بأنَّ ُس  ف اهللعرم ن يُ أاإلنسان يمكن  عن النقايص،  ه موجود له صفات كاملية ُمنزم

 منها. اإلنسان شيئاً  دركفّل يُ  ،وأمثال ذلك؟ وكيف هو ؟ا ما هومم أ

نه هبذه التعاريف، فكيف بمعرفة كُ املمكنة بل ال يمكن تعريف حقيقة األشياء 

                                         

 .542( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)

 .144، ص7ج :( ُانظر: صدر الدين الشريازي، حممد، احلكمة املتعالية )تعليقة املحقق السبزواري(5)
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 .لباري تعاىلا

 مدلوهلا اإلمام فرسم يُ  ،باحتجابه تعاىل عن العقول ×د الشهداءومقولة سيم 

هذا  نَّ أله من بيان رايع ملعنى احتجابه عن العقول، فيكشف سجم بام يُ  ×الرضا

ة ظهوره تعاىل، جسام عن الرؤية، بل هو احتجاب لشدم ألاالحتجاب ليس كاحتجاب ا

ولتسليط  .(3)«واسترت بغري سرت مستور ،جوباحتجب بغري حجاب حم»: ×حيث يقول

خرى تنهض بتحليل هذا طوة أُ ا استعراض ُخ ب منَّ يتطلم  ،الضوء عىل هذا املعنى الرايع

ألنمه يمنع  ؛بيل حاجب العنياملعنى، فنقول: احلجب يف لغة العرب بمعنى املنع، من ق  

 واملراد من أنَّ ن رؤية امللك، عالعني من األذى، وحاجب امللك الذي يمنع الناس 

، ال يعني وجود أمر حيول بني بحانه عينًا وعقّلً اخللق ممنوعون من إدراك ذاته ُس 

 احلايل عىل نحوين: العقول وبني ذات الباري تعاىل؛ وذلك ألنَّ 

بيل األجسام التي حتول بني الرايي واملريي، وهذا من ق   ،احلايل احليسم  ل:األوّ 

 سترتة هبا.املحدودة املُ  احلايل حيجب اجلسم واجلسامنيمات

بيل العوايق التي حتول بني الصور العقليمة والعقول، من ق   ،احلايل العقيل الثاين:

 فاحلايل واحلاجب العقيل هو الذي حيجب الصور.

وال صورة، كام  ،وال جسامّن ،اهلل تعاىل ليس بجسم نَّ إحيث  ،وعىل هذا األساس

 ذلك يكـون عقيل هبذا املعنى، وإذا تبنيم  وأ ه؛ لذا ال يكون له حجاب حيسم ثبت يف حملم 

التي تكشف لنا بوضوح وجـّلء  ،آنفة الذكر ×من الطبيعي فهم مقولة اإلمام الرضا

بغـري » حيث قال: ؛نه ذاته تعاىلالذي يمنع اخللق عن معرفة كُ  ،عن هوية هذا احلاجب

العقـول  املـراد مـن احتجابـه عـن أنَّ  ×فبنيم  «بغري سرت مستور»و ،«حجاب حمجوب

                                         

 .78لصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص( ا3)
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ليس بمعنى وجود حاجب جسامّن أو عقيل حيول بينه تعاىل وبني خلقه، بل  ،واألبصار

 ،كامل ذاتهمع وقواهم،  ،ونقصان عقوهلم ،لقصور ذواهتم ؛املراد بذلك احتجابه عنهم

ة نوره ة ظهوره ،وشدم  .(3)( ەئ ەئ وئ وئ* ې ې ى ى ) ،وقوم

 اهلل تعاىل بواسطة القلبذات نه دراك ُكإعدم 
وال خيطر عىل القلوب  ،نه عظمتهر الواصفون كُ قد  وال يُ »: ×اإلمام احلسني قال

 .(2)«ه ليس له يف األشياء عديلألن   ؛مبلغ جربوته

نه اهلل تعاىل بالعقل، ويف هذا املقطع يرتقى م يف البحث السابق استحالة معرفة كُ تقدم 

قول، بل االستحالة تشمل العجر عن معرفته ال يقترص عىل الع إىل القول بأنَّ  ×اإلمام

هم  ن طريق القلوب كاألولياء والصاحلني،عهلل تعاىل اة؛ فالذين عرفوا شاهدة القلبيم املُ 

ا غريه أمم  تناهية،مُ  ة الالذات اإلهليم  وذلك ألنَّ  ؛نه ذاته تعاىلأيضًا عاجزون عن معرفة كُ 

 تناهي.مُ حاطة املتناهي بالّلم إ، ويستحيل تناهٍ تعاىل فهو مُ 

ام إنَّ  ^،معرفته بام فيهم الرسول األكرم وأهل بيته ئك الذين عرفوا اهلل حقم ولفأُ 

شري إليه اإلمام وهذا ما يُ  ة.هليم إله يستحيل اكتناه الذات انَّ إ فهو عىل مقدار سعتهم، وإالم 

 .«نه عظمتهر الواصفون كُ قد  ال يُ »بقوله:  ×احلسني

أو  ،ةة عقليم ة سواء كانت أدلم دلم مجيع األ د عىل أنَّ ؤكم يُ  ×اإلمام نَّ أ :واحلاصل

نه اهلل تعاىل؛ فهي ال توصلنا إىل معرفة كُ  ،ةة املشاهدة القلبيم وأدلم  ،ة الفطرةغريها من أدلم 

ة، ويف إدراكاته القلبيم  ،ةيف قدراته العقليم  ،يشء اإلنسان مهام بلغ فهو حمدود يف كلم  ألنَّ 

له، وهل تقع العنقاء يف  ق الذي ال حدَّ طلن يسع املُ أاملحدود ال يمكن  ومن الواضح أنَّ 

                                         

 .333ـ331طه: آية (3)

، 4. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج371ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص (5)
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 ؟!رشك الصياد

 اهلل تعاىل ال برهان عليه؛ ألنَّ  نَّ إ :رفاء وفّلسفةعّلم من عُ ألولذا يقول بعض ا

ال  :، أيهعدم حدم هو اهلل تعاىل  حدَّ  نَّ إ :يضاً أقولون يو .الربهان عىل اليشء املحدود

إىل معرفتك  ومل جتعل للخلق طريقا  » :كةولذلك نقرأ يف األدعية املبار ؛تعريف له تعاىل

 ،ا غيب الغيوبة بأهنَّ  العرفاء عن الذات اإلهليم عربم يُ  اولذ؛ (1)« بالعجز عن معرفتكإاّل 

ومنقطع  ،واملنقطع الوحداّن ،والغيب املصون ،والغيب املكنون ،طلقوالغيب املُ 

لك من التعبريات التي وغري ذ ،(5)والعامء ،والكنز املخفي ، الذايتوالتجيلم  ،اإلشارات

 ة.ة أم القلبيم نه الذات سواء العقليم وهي استحالة معرفة كُ  ،شري إىل هذه احلقيقةتُ 

وال العارفون قادرون  ،عامل الذهنإفكرون قادرون عىل معرفة اهلل بواسطة فّل املُ 

وأرادوا  ،بتأمّلهتم عىل ذلك، فهم عاجزون عن معرفة اهلل حتى لو خاضوا بحر املعرفة

ال »: ×اإلمام احلسني كام قال ،معني م سيتوقفون عند حد  هنَّ إف ،تحليق إىل قمتهاال

  .(3)«وال أهل التفكري بتفكريهم ،دركه العلامء بألباِباتُ 

ّلزمة دومًا لّلعرتاف بالعجز فهي مُ  ،معرفة اإلنسان باهلل مهام كانت واسعة ًا؛إذ

عن  ،×اإلمام احلسني الذي ينقلهوقد ورد يف دعاء املشلول  ة.عن املعرفة احلقيقيم 

                                         

 .437، الصحيفة السجادية: ص×أدعية زين العابدين (3)

يف معرفة اهلل إىل ُرتبة حرضة األسامء، وبعض ُيشري العرفاء إىل هذا املعنى بأنَّ هناك قلوبًا تصل  (5)

القلوب تصل إىل احلرضة الواحديمة، وبعضها يصل إىل احلرضة األحديمة، فإذا وصلت إىل احلرضة 

، ويستحيل أن ترقى إىل احلرضة العامييمة؛ ألنَّ  األحديمة حينئٍذ تقف املعرفة البرشيمة عند هذا احلدم

ق ي، وحتى األنبياء واألولياء فهي حمدودة، وال يمكن أن تصل إىل القلوب مهام بلغت درجة يف الرُّ

وهذا  .حرضة غيب الغيوب، أو احلرضة العامييمة، نعم، الباري تعاىل يتجىل هلم كلٌّ بحسب رتبته

صه أمري املؤمنني أي: إنَّ هذه «. يا كميل، القلوب أوعية، فخريها أوعاها»بقوله: × املعنى يلخم

 وخريها أوسعها، أي: أوسعها ُرتبة.القلوب مثل األواّن، 

  .371ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص (1)
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 .(1)« هون ال يعلم ما هو، وال كيف هو، وال حيث هو إاّل يا م  ... » يقول فيه: ×أبيه

 ة تساؤالت حول املعرفة اإلهلّي
يكون من املناسب  ،معرفة اهلل تعاىل ×اإلمام احلسني ضاءت أقوالأبعد أن 

 فة:التي تربز إىل جوار هذه املعر معاجلة بعض التساؤالت

استحالة معرفة اهلل تعاىل مع الروايات التي توجب  تناىفهل تل: السؤال األوّ 

 ته؟معرف

 ،نه اهلل تعاىلباستحالة معرفة كُ  ×قول اإلمام احلسني هو أنَّ  :حاصل هذا السؤال

بيل تلك الرواية التي ق  من معرفته،  وجب معرفة اهلل حقم خرى تُ يتناىف مع روايات أُ 

 ،’جاء إىل النبيم  اً أعرابي أنَّ من  ’رسول اهلل هعن جدم  ×نييروهيا اإلمام احلس

ما صنعت يف رأس العلم حتى »قال:  ،مني من غرايب العلمعلم  ،فقال: يا رسول اهلل

 .معرفته تسأل عن غرائبه؟! قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول اهلل؟ قال: معرفة اهلل حّق 

ه واحد وأن   ،وال ند   ،وال شبه ،ال: تعرفه بال مثلمعرفته؟ ق قال األعرايب: وما معرفة اهلل حّق 

فهذه الرواية . (2)«معرفته فذلك حّق  ،وال نظري ،ال كفو له ،ل آخرأوّ  ،ظاهر باطن ،أحد

معرفته أمر ممكن،  معرفة اهلل حقم  نَّ أمعرفته، وهذا يعني  شري إىل لزوم معرفة اهلل حقم تُ 

قول باستحالة معرفة اهلل ال ها وبنيالتنايف بينحيصل  ، وحينئذٍ ’ا أمر به النبيم  مل  وإالم 

 ما عبدناك حّق »: ’وكذلك قول النبيم  ،×، كام مرم يف دعاء اإلمام احلسنيتعاىل

  .(3)«معرفتك عبادتك، وما عرفناك حّق 

                                         

 .321( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .34، ص1املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج (5)

 .51، ص11املصدر السابق: ج (1)
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 :جابة عن السؤالاإل

املعرفة  يه ،معرفته وجب معرفة اهلل تعاىل حقم املقصود من الروايات التي تُ  إنَّ 

 معرفة اهلل حقم  فيد بأنَّ مة التي تُ تقدم يف الرواية املُ  ’نها الرسولة، كام بيم الرضوري

ظاهر  ،ه واحد أحدوأنَّ  ،وال ندَّ  ،وال شبه ،ه ال مثل لههو أن يعرف اهلل بأنَّ  ،معرفته

ر اقدمسلم أن يعتقد هبذا امل نسانٍ إ وجب عىل كلم فهذه الروايات تُ  ل آخر...أوم  ،باطن

 من املعرفة.

 ،ستحيلةا مُ التي ذكر أهنَّ  ،×معرفة اهلل التي وردت يف دعاء اإلمام احلسنيا أمم 

تناهية، واإلنسان مهام كان فهو ذاته تعاىل ال مُ  نهه تعاىل؛ ألنَّ فاملقصود منها معرفة كُ 

 .تناهيتناهي بالّلمُ حاطة املُ إ، ومن الواضح استحالة تناهٍ مُ 

نه ذاته ال يعني تعطيل العقل عن بعدم إمكانية معرفته تعاىل وإدراك كُ  القولف

كامّلً،  هه تنزهياً نزم يف الوقت الذي يُ  ×اإلمام احلسني نَّ أولذا نجد  ؛معرفته تعاىل

 صيب الفكر منهيُ »يمنع عن تعطيل معرفة اهلل تعاىل، حيث يقول يف هذا الشأن:  ×فهو

 .(1)«به موجودا   اإليامن

ملراد بمعرفة اهلل تعاىل االطالع عىل نعوته ا»شري إليه الشيخ البهايي بقوله: وهذا ما يُ  

سة قّد ا االطالع عىل حقيقة الذات املُ وصفاته اجلاللية واجلاملية، بقدر الطاقة البرشية، وأمّ 

عن غريهم، وكفى يف ذلك  فضال   ،رسلنيبني، واألنبياء املُ قرّ فمام ال مطمع فيه للمالئكة املُ 

نه ه قد وصل إىل كُ ن يزعم أن  فال تلتفت إىل م   معرفتك... ما عرفناك حّق  :د البرشقول سيّ 

 .(2)«وغوى سة، بل أحث الرتاب يف فيه، فقد ضل  قّد احلقيقة املُ 

                                         

  .371ل: صابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقو (3)

 .575، ص11( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)
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وإالم لكانت  ،ال، وباب املعرفة مفتوح غري مسدوداملعرفة ممكنة، واالكتناه حُم  ًا؛إذ

 .(3)ستنقع التعطيلووقعنا يف مُ  ،امعرفة اهلل مرتفعة عنَّ 

 ،ملعرفة اهلل تعاىل درجات بحسب درجات العارفني عىل أنَّ  يدلم  جممل ما ذكرناهو

بمالحظة  عرفمراتب املعرفة باهلل تُ  إن  »بقوله:  +حقق الطويسشري إليه املُ وهذا ما يُ 

 يف الوجود شيئا   ن  أن سمع ملعرفتها مراتب أدناها معرفة م   فإن   ـ مثال  ـ مراتب معرفة النار 

ونظري  ،ذلك املوجود نارا   ىسمّ اذيه، ويُ ُي  ءيش يظهر أثره يف كّل القيه، ويُ  ءيش يعدم كّل 

قوا بالدين من غري وقوف عىل احلجة، دين الذين صّد قلّ معرفة املُ  ،هذه املرتبة يف معرفة اهلل

له من ُمؤثر، فحكم  بّد  ه الن وصل إليه دخان النار، وعلم أن  معرفة م   ،وأعىل منها مرتبة

معرفة أهل النظر واالستدالل  ،ونظري هذه املعرفة يف معرفة اهلل ،نبذات هلا أثر هو الدخا

 ن أحس  الذين حكموا بالرباهني القاطعة عىل وجود الصانع، وأعىل منها مرتبة معرفة م  

                                         

مع أحد زنادقة عرصه، حينام رام املجادمل أن يغلق باب معرفته تعاىل × ( جاء ىف حوار اإلمام الصادق3)

عرب احتجاجه بقدرات العقل اإلنسانى، وأنَّ ما يكون من صور إدراكية ىف هذا املجال، ال يزيد عىل 

ه: كونه أوهاماً  ، أنَّه قال للزنديق حني سأله: ما ×عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهلل»، وإليك نصم

هو؟ قال: هو يشء بخّلف األشياء، ارجع بقويل إىل إثبات معنى، وأنَّه يشء بحقيقة الشيئية غري أنَّه ال 

ك باحلواس اخلمس، ال ُتدركه األوه ام، وال تنقصه جسم وال صورة، وال حُي س وال ُي س، وال ُيدر 

ه األزمان. فقال له السايل: فتقول: إنَّه سميع بصري؟ قال: هو سميع بصري، سميع  الدهور، وال تغريم

بغري جارحة، وبصري بغري آلة، بل يسمع بنفسه، وُيبرص بنفسه، ليس قويل: إنَّه سميع يسمع بنفسه، 

عن نفيس إذ كنت مسؤوالً،  وبصري ُيبرص بنفسه، أنَّه يشء والنفس يشء آخر، ولكن أردت عبارة

وإفهامًا لك إذ كنت سايّلً، فأقول: إنَّه سميع بكلمه ال أنَّ الكلم منه له بعض، ولكنمي أردت إفهامك، 

والتعبري عن نفيس، وليس مرجعي يف ذلك إالم إىل أنَّه السميع البصري، العامل اخلبري بّل اختّلف 

، وهو املعبود، ×:  هو؟ قال أبو عبد اهلل الذات، وال اختّلف املعنى. قال له السايل: فام هو الربم

وهو اهلل، وليس قويل: اهلل إثبات هذه احلروف: ألف، والم، وهاء، وال راء، وال باء، ولكن ارجع إىل 

ي به اهلل، والرمحن،  معنى، ويشء خالق األشياء وصانعها، ونعت هذه احلروف، وهو املعنى ُسمم

ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، «.  من أساميه، وهو املعبودوالرحيم، والعزيز، وأشباه ذلك 

 . 81، ص3الكايف: ج
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بسبب جماورهتا، وشاهد املوجودات بنورها، وانتفع بذلك األثر، ونظري هذه املرتبة  ؛بالنار

اهلل نور  ن  أخلصني الذين اطمأنت قلوِبم باهلل، وتيقنوا املُ  معرفة املؤمنني ،يف معرفة اهلل

يته، ن احرتق بالنار بكلّ معرفة م   ،وأعىل منها مرتبة ،كام وصف به نفسه الساموات واألرض

معرفة أهل الشهود والفناء يف اهلل،  ،وتالشى فيها بجملته، ونظري هذه املرتبة يف معرفة اهلل

 .(1)«صوىبة القُ واملرت ،لياوهي الدرجة العُ 

 :رسلني، كام يف قوله تعاىلوهبذا يتبنيم واحد من أهمم أسباب تفاضل األنبياء واملُ 

 ، فجميع(3)(ٻپپپٻٻٻ) ،(5)(ھھےےۓھ)

 م يتفاوتون يف درجات ومراتب هذه املعرفة. أهنَّ إالم  ،األنبياء وإن عرفوا اهلل تعاىل

مع انحصار معرفته تعاىل بأهل  استحالة معرفته تعاىل يتناىفهل إن السؤال الثاين: 

 ^؟البيت

يتناىف مع ما ورد  ،نه اهلل تعاىلاستحالة معرفة كُ من  ×ما أفاده اإلمام احلسني إنَّ 

، كام ورد ^هل البيتأ معرفته إالم  ال يعرف اهلل تعاىل حقم  هفيد بأنَّ يف الروايات التي تُ 

وما  ،نا وأنتأ الّ إ عرف اهللما  ،يا عيل»بقوله:  ×اطبًا أمري املؤمننيخُم  ’عن الرسول

 .(4)«ناأاهلل و الّ إوما عرفك  ،اهلل وأنت الّ إ يعرفن

 :السؤال عن جابةاإل

 ه ال يعرف اهلل تعاىل إالم بأنَّ  :الروايات التي تقول وذلك ألنَّ ؛ ال تنايف بني الروايات

 أنا ال يعرف اهلل إاّل  ،يا عيل»: ’كالرواية الواردة عن الرسول األكرم ^،أهل البيت

                                         

 .445( التربيزي األنصاري، اللمعة البيضاء: ص3)

 .22اإلرساء: آية( 5)

 .521البقرة: آية( 1)

 .352، حسن بن سليامن، خمترص بصاير الدرجات: صاحليلم ( 4)
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شري فهذه الرواية ونظايرها تُ  ،(1)« اهلل وأناوال يعرفك إاّل  ،نتأ اهلل ووال يعرفني إاّل  ،وأنت

ة وصلوا إىل مرتبة من معرفة اهلل املمكنة للبرش بنحو مل يبلغها بقيم  ^أهل البيت إىل أنَّ 

وهذا ال يعني بني، قرم واملّليكة املُ ـ  ’عدا نبيناـ إليها حتى األنبياء  الناس، بل مل يرق  

 ما مل يبلغه غريهم. ،نه ذاته تعاىل، بل بلغوا من معرفة اهلل املمكنةعرفوا كُ  ^مهنَّ أ

يتنايف مع لوال أهل البيت ما هل  ،لوال اهلل ما ُعرف أهل البيت^ السؤال الثالث:

 ؟ُعرف اهلل

مما ه ، لكنم ×بالروايات الواردة عن اإلمام احلسني اً تصم هذا السؤال وإن مل يكن خُم 

 تساهم يف بناء رصح معرفة اهلل تعاىل. ،ةله مدخلية يف رسم قاعدة عامم 

لوال  :أي ،«لوال اهلل ما ُعرِ ِ   ِفنا»الروايات التي تقول:  هو أنَّ  :وحاصل هذا السؤال

، وهي تتناىف مع الروايات التي تقول: لوال أهل ^اهلل ما عرف الناس أهل البيت

قال: قال  ،يف الرواية التي ينقلها الكليني عن أيب بصريرف اهلل تعاىل، كام ما عُ  ^البيت

 رف اهللولوالهم ما عُ  ،تعاىل التي يؤتى منها األوصياء هم أبواب اهلل»: ×أبو عبد اهلل

 .(2)«عىل خلقه وِبم احتج اهلل ،تعاىل

 :السؤال جابة عناإل

ه ن توجم ، يمكن أ^الروايات التي تقول لوال اهلل ما عرف الناس أهل البيت نَّ إ 

م، ومفاد هذا التوجيه هو أن يكون املراد من هذه تقدم بالنحو الذي ال يرد االستفهام املُ 

وأنزل عليهم الفيض،  ،اهلل تعاىل هو الذي أعطاهم الفضل والكرامة نَّ أالروايات: 

 ،’إىل السامء، ورأت املّليكة نور النبيم  ’ا عرج النبيم ولذا ملم  ؛فعرفتهم اخلّليق

                                         

 .571( املجليس، حممد تقي، روضة املتقني: ص3)

 .71، ص3( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج5)
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 إله يف»املّليكة قالت:  ويف بعض الروايات أنَّ  ،(1)«شبه هذا النور بنور ربناما أ»قالت: 

ولذا نقرأ يف زيارة اإلمام  ؛من نور اهلل تعاىل ^فنورهم ،(2)«وإله يف السامء ،األرض

 ،(3)«بدا  أطفأ وال يطفأ ك نور اهلل الذي مل يُ شهد أن  أ»يف النصف من شعبان:  ×احلسني

ويف  ^،غلب زياراهتمأم نور اهلل قد ورد يف التعبري بأهنَّ  ومن اجلدير بالذكر أنَّ 

 تضافرة ال يسع املقام لذكرها.روايات مُ 

 ،(5)«بد اهلللوالنا ما عُ » أو ،(4)«رف اهلللوالنا ما عُ »ا املراد من الروايات التي تقول: أمَّ 

شاركها لروايات التي تُ ونحوها من ا ،(7)«راد اهلل بدأ بكم...أن م  »و ،(6)«بد اهللبعبادتنا عُ »و

ن طريق أهل عام جاءت معرفة اهلل تعاىل إنَّ  شري إىل أنَّ يف املضمون ذاته، فهي تُ 

 ^.البيت

                                         

 .481، ص1: جاملصدر السابق (3)

 .328، ص3( العيايش، حممد بن مسعود، تفسري العيايش: ج5)

 .584( الكفعمي، إبراهيم، البلد األمني: ص1)

 .315( الربيس، رجب، مشارق أنوار اليقني: ص4)

 .77، ص5دة يف رشح هنج البّلغة: ج( النقوي القاييني، حممد تقي، مفتاح السعا2)

 .325( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص1)

. ابن بابويه، عيل بن إبراهيم، عيون أخبار 271، ص4( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج7)

 .313، ص77. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج118، ص5ج×: الرضا
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 ×معرفة اهلل معرفة اإلمام: املبحث الثالث

 معرفة أهل كّل »يف جوابه لرجل سأله عن معرفة اهلل:  ×قال اإلمام احلسني

يف مقولته هذه إىل مسألة يف  ×شري اإلماميُ  .(1)«مامهم الذي جيب عليهم طاعتهإ ،زمان  

 معرفة اهلل تعاىل عىل نحوين: وهي أنَّ  ،ةمهيم ألغاية ا

 ،وهي معرفة اهلل التي تقترص عىل العلم بوجود اهلل تعاىل ،ةاملعرفة العلميم  ل:األوّ 

هذه املعرفة ال قيمة هلا،  ومن الواضح أنَّ  .وأقسام الصفات ونحوها ،ومعرفة صفاته

 ة ال أثر هلا، ما مل يصاحبها اعتقاد وإيامن قلبي.علميم  صورام هي جمرد إنَّ و

ن طريق املعرفة بإمام الزمان مع عوهي معرفة اهلل التي تأيت  ،ةاملعرفة اإليامنيم  الثاين:

هي معرفة اهلل  ،ة عنده تعاىلة مرضيم طاعته، فاإلنسان الذي يعرف اهلل تعاىل معرفة إيامنيم 

 معرفة أهل كّل » :×ولذا قال ؛بإمام زمانه، مع الطاعة له نسانٍ إ ة كلم املشفوعة بمعرف

 .(2)«مامهم الذي جيب عليهم طاعتهإ ،زمان  

ن طريق معرفة اإلمام وطاعته ومواالته، ع معرفة اهلل املطلوبة ال تتحقق إالم  ًا؛إذ

ن ن حجة، فم  ع زمانٍ  يل الناس يف كلم اهلل ال خُي  بأنَّ  زمانٍ  وهذا يعني أن يعلم أهل كلم 

 .ام عبد غري اهللفإنَّ  ،له احلجة مل يقمْ  اً عبد ربم 

 إذا عرف إمامه وأطاعه، معرفة اهلل وطاعته ال ينفعان اإلنسان إالم  وهبذا يتضح أنَّ 

                                         

 .135، ص2. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج7: ص( الصدوق، حممد بن عيل، علل الرشايع3)

 .81، ص51( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)
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ح به رصم بحانه، وهذا ما يُ هي معرفة وطاعة هلل ُس  ،وطاعته ’معرفة الرسول كام أنَّ 

 .(1)(پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) القرآن الكريم بقوله تعاىل:

السايل الذي سأله عن معرفة اهلل، حيث قال:  ×أجاب اإلمام الباقر بذلكو

ف اإلمامُ  ،ُجعلت فداك  ،تصديق اهلل»ا: معرفة اهلل بأهنَّ  ×فام معرفة اهلل؟ فعرم

 والرباءة إىل اهلل^، واالئتامم به وبأئّمة اهلدى ،×ومواالة عيل ،’وتصديق رسوله

هم هي املعرفة  ،ة هلل تعاىلفاملعرفة املطلوبة واملرضيم  .»(2)هكذا ُيعرف اهلل ،من عدو 

عرف عراف الذين ال يُ ألا ^اإلمام وطاعته ومواالته، فهم التي تكون مقرونة بمعرفة

 اإلمامة. مبحثهذا البحث يف  حول بسبيل معرفتهم، وسيأيت تفصيل الكّلم الم إاهلل 

                                         

 .31النساء: آية (3)

 .381، ص3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج (5)
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 بادة خلق العتعاىل عّل ة اهللعرفم: املبحث الرابع
 ، ليعرفوهما خلق العباد إاّل  (ذكره جل  )اهلل  ن  إ ،ا الناسأّي »: ×اإلمام احلسني قال

 .(1)«ن سواهاستغنوا بعبادته عن عبادة م   ،فإذا عبدوه ،عبدوه ،فإذا عرفوه

وهل املعرفة  ،ةطرح تساؤل عن العّلقة بني املعرفة والعبوديم حتت هذا العنوان قد يُ 

 ة أم العكس؟مة عىل العبوديم تقدم مُ 

 إىل أنَّ  شريمة التي تُ تقدم املُ  ×ويمكن استيحاء اجلواب من مقولة اإلمام احلسني

؛ سواه م نة خلق اهلل تعاىل للعباد هو معرفته تعاىل، فإذا عرفوه استغنوا عن عبادة علم 

 ؛فخلقت اخللق ،عرفأُ  نأفأحببت  ،خفيّا   كنت كنزا  » :ديسولذا ورد يف احلديث القُ 

 .(2)«فعرأُ لكي 

علت يف الروايات غاية للخلق ُج  (،عرفأُ لكي )عبارة  لكن ينبغي االلتفات إىل أنَّ 

ر للناقص ال تصوم ام يُ نَّ إوالغرض  ،حتاج ال للغنىام هو للمُ نَّ إاهلدف  ألنَّ  ؛ال للخالق

ه ألنَّ  ؛فالعبادة مرتتبة عىل املعرفة، اهلدف جلميع ما سواه يذاته ه نَّ أل ،للكامل بالذات

وهذه املقولة تلتقي مع ما ذكره اإلمام أبو . عرف اهلل تعاىل، فّل يمكن عبادتهمل يُ  إذا

ام يعبده هكذا فإن   ،ن ال يعرف اهللا م  ن يعرف اهلل، فأمّ ام يعبد اهلل م  إن  »: ×الباقر جعفر

 .(3)«ضالال  

ب اإلمام احلسني  فإذا»صدر البحث بقوله: يف يف الرواية التي ذكرناها  ×ولذا عقم

                                         

 .71، ص51( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

 .377، ص84( املصدر السابق: ج5)

 .83، ص3مد بن يعقوب، الكايف: ج( الكليني، حم1)
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 .«ن سواهاستغنوا بعبادته عن عبادة م   ،فإذا عبدوه ،عبدوه ،عرفوه

 .(1)(ڄڄڄڃڃڃ) :قوله تعاىل معنىيتضح البيان هذا من و

اإلنسان ومجيع اخللق، إذا  اهلل تعاىل بحاجة ألن ُيعرف؟ وهل أنَّ  إن قيل: وهل أنَّ 

 خمفيًا؟! كونمل يعرفوا اهلل تعاىل ي

. ليست (ڄڄڄڃڃڃ) عاىل:ّلم يف قوله تلا واجلواب: إنَّ 

ا الم أو هي غاية متوسطة وليست الغاية النهايية، أمم  ،الم الغاية، بل هي الم الطريق

هي  والرمحة .(2)(ٿٿڀٺٺٺٺ)الغاية فهي يف قوله تعاىل: 

العطاء اإلهلي لإلنسان ليتكامل، والعبادة طريق االستفادة من هذه الرمحة، فهو تعاىل 

 اهللتكامل، ويبل خلق اإلنسان لكي  ،بحاجة إىل عبادتناعرف وال ليس بحاجة ألن يُ 

 نا عىل طريق التكامل.تعاىل هو الذي يدلم 

اهلل تعاىل يستفيد من هذا  : وهو هل أنَّ اآليتىل جوار هذا البحث ينبثق السؤال إو

 له تعاىل؟ اإلنسان وهو عبادة، الغرض

 ،وال حاجة له ،ال نقص فيهبحانه اهلل ُس  أنَّ بحقة واجلواب: سيأيت يف البحوث الّلم 

ه تعاىل ال ؤرتفع به حاجته، وعدم حاجته واستغناتو ذلك الغرض،حتى يستكمل ب

 اً لفعله تعاىل غرض نَّ إاهلل تعاىل خلق الكاينات من دون هدف وغاية، بل  يعني أنَّ 

ـ كامل لإلنسان  :أي ،علاالغرض هو كامل للف ليسيعود إىل نفس الفعل، و اً وهدف

 ،كالرمحة ،وهو اهلل تعاىل، فهدف العبادة وما يتبعها من اآلثار ،لفاعله ال ـ مثّلً 

 وغري ذلك، يعود إىل اإلنسان. ،واملغفرة

                                         

  .21( الذاريات: آية3) 

 .337( هود: آية5)
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 خيلق اهلل تعاىل اإلنسان؟مل إن قيل: وماذا كان سيحصل لو 

لكن ، ا وعن العاملنيطلق عنَّ بحانه، فهو الغني املُ ُس  ءواجلواب: ال حيدث له يش

ه يمكن أن خيلق خملوقًا يتكامل بإرادته، وليس يف خلقه أنَّ  ،عندما يكون يف علمه

 ظلٌم له وال لغريه، فلامذا ال خيلقه؟!

مرشوع خلق اهلل تعاىل لإلنسان لكي يصل إىل مراتب عالية من  إن قيل: إنَّ 

ًا بالناس الذين هذا املرشوع يمكن أن يكون خمتصم  نقول: إنَّ  ناقي، لكنالتكامل والرُّ 

وهو ملاذا خلق  :يأيت هذا السؤال ،م سيتكاملون، وإذا كان كذلكاىل أهنَّ علم اهلل تع

 م لن يتكاملوا؟الكافرين، وقد علم أهنَّ 

ومل يستفيدوا من  ،نفسهم الظلمالكافرين هم الذين اختاروا أل نَّ إواجلواب: 

م ألهنَّ  ؛نحت هلم يف حياهتم، فلم يظلمهم اهلل تعاىل، بل ظلموا أنفسهمالفرصة التي مُ 

 وا عىل أن يسريوا بطريق الضّلل.أرصم 
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 بحثخالصة امل
. : املعرفة من خّلل آثارهوىلاألُ  قسمني: إيلمعرفة اهلل تعاىل  ×م اإلمامقسم  ـ3

 ة.والفطريم  ،ةوالقلبيم  ،ةاملعرفة الشهوديم  :الثانيةو

 ،ملعرفة اهلل بالنظر واالستدالل من خّلل آثاره ×جاء يف تقييم اإلمام احلسنيـ 5

اهلل تعاىل ظاهر بنفسه، وال حاجة لّلستدالل  هذه املعرفة تطويل للمسافة؛ ألنَّ  أنَّ ب

 ة الناس.املعرفة باآلثار نافعة لغري األولياء من عامم  ،عليه بآثاره، نعم

وهي قاعدة استحالة  ،ة عىل صعيد معرفته تعاىلهمم إىل قاعدة مُ  ×أشار اإلمامـ 1

 ء املعرفة بواسطة العقل أم القلب.سوا ،ة هلل تعاىلاملعرفة احلقيقيم 

 يف املقام.ثار تُ قد أجاب البحث عن بعض التساوالت التي  ـ4

ة عنده معرفة اهلل ال يمكن أن تكون صحيحة ومرضيم  إىل أنَّ  ×اإلمام أشارـ 2

 مشفوعة بالطاعة والوالء له. اإلمام،تعاىل ما مل يرافقها معرفة صحيحة ب

 معرفته تعاىل. يه ة خلق العبادعلم  أنَّ  ×ذكرـ 7
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 التوحيد الذاتي في النّص الحسيني: الفصل الثاني

 

 ة البحث يف التوحيد الذاتيأهمّي :لاملبحث األّو
هناك  احلسيني، قد نلمس أنَّ  حينام نطالع عنوان البحث وهو التوحيد يف النصم 

وهل تعيش البرشية  ؟ما هي الرضورة هلذا البحث :وهو ،سؤاالً يضغط عىل العقل

لكي يربر الرضورة والغرض من اخلوض يف  ؛ة مشكلة إحلادٍ ة واملسلمون خاصم عامم 

 هذا البحث؟

ل مشكلة نظرية ال بالنسبة إىل مثم اإلحلاد ىف العامل املعارص ال يُ  ألنَّ  ،واجلواب: كّل

رغم كلم املظامل واملفارقات التي تلفم العامل من ف ،املسلمني وال بالنسبة إىل غريهم

 صوب اإليامن. ة تتمجهاإلنسانيم  حولنا، فإنَّ 

اإليامن الصحيح حيتاج  أنَّ  هو ،لكن احلاجة والغرض من الولوج يف هذا البحث

 ة عند اهلل تعاىل؛ ألنَّ ة الصحيحة واملرضيم إىل قواعد معرفية صحيحة، ليؤتى ثامره العمليم 

ق إالم يالباري تعاىل ال  ارض العامل عىل غري »؛ ألنم بصريةٍ  صحيحةٍ   يف ضوء معرفةٍ تحقم

ة واملعرفة التوحيديم . (1)«عدا  كالسائر عىل غري طريق، ال تزيده رسعة السري إاّل بُ  ،ةبصري

وهنالك  بل الباري تعاىل.سس الكفيلة لبناء اإليامن املريض واملطلوب من قم من األُ  عدُّ تُ 

 :ة، لكن نكتفي بشاهدينة املعرفة التوحيديم شواهد كثرية تعكس أمهيم 

 : إذ سأل’ه رسول اهللعن جدم  ،×إلمام احلسنياحلديث الذي ينقله ا :أحدمها

 معرفته؟ قال: وما حّق  معرفته. ما رأس العلم؟ قال: معرفة اهلل حّق »: ’رسول هلل رجل

                                         

 .115( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)
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 ، ظاهرا  وآخرا   ال  ، أوّ قادرا   خالقا   ،واحدا   قال: أن تعرفه بال مثال وال شبيه، وتعرفه إهلا  

شري مضمون حيث يُ ، (1)«معرفته هلل حّق ، ال كفو له، وال مثل له، وذلك معرفة اوباطنا  

ص اإلمام له. وقد خلم  يف كونه واحدًا ال شبيه وال كفو، الرواية الرشيفة إىل توحيده تعاىل

 ،ل الدين معرفتهأوّ »هذا املعنى يف تعريفه ملعرفة اهلل تعاىل حينام قال:  ×أمري املؤمنني

 .(2)«وكامل معرفته توحيده...

دخل عىل اإلمام جعفر بن حممد  رجّلً  فيد بأنَّ واية التي تُ الر هو :والشاهد اآلخر 

بميكم ومواليكم. فأوضح له ن الرجل؟ أجاب: من حُم اإلمام: ممَّ  ، فسأله×الصادق

 ،ةطبقة أحبمتهم ىف الرسم والعّلنيم  :عىل ثّلث طبقات ^بمى أهل البيتحُم  اإلمام أنَّ 

والثالثة  .فهم النمط األوسط ،ةعّلنيم وطبقة أحبمتهم ىف الرسم دون ال .فهم النمط األعىل

 فهم النمط األسفل. ،ة دون الرسم أحبمتهم ىف العّلنيم 

هلؤالء  أنَّ  ×اإلمام فبنيم لهة. بميكم ىف الرسم والعّلنيم فقال الرجل لإلمام: فأنا من حُم 

حبني عّلمات. فسأله الرجل: وما تلك العّلمات؟ فأجابه اإلمام جوابًا رايعًا املُ 

حيث  ؛ة السليمةة وعظمة التوحيد واملعرفة التوحيديم ن خّلله عن أمهيم كاشفًا م

. (3)« عرفوا التوحيد حّق معرفته، وأحكموا علم توحيده  مأّوهلا أَّن   ،تلك خالل»: ×قال

م أساس التوحيد وأوثق عُ  ء  ء، وال حيتاج إىل شى فقد أحكم كلم شى ،راهفمن أ ْحك 

 يشء. فالتوحيد أساس كلم  ،آخر

                                         

، نقًّل عن جامع األخبار للشيخ الصدوق: 3871، ص1( الريشهري، حممد، ميزان احلكمة: ج3)

 .11ص

 .41، ص3( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج5)

 .152( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص1)
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سوف نلج يف بحث التوحيد من خّلل النصوص الرشيفة  ؛هذا األساس وعىل

 ×والتوحيد الذي ورد يف كلامت اإلمام احلسني .×الواردة عن اإلمام احلسني

 تعددة، منها:أقسام مُ  إىليمكن تقسيمه 

 ب.ه تعاىل بسيط غري مركم ه تعاىل واحد ال ثاّن له، وأنَّ وهو أنَّ  التوحيد الذايت:ـ 1

من الصفات  صفةٍ  كلَّ  ذاته تعاىل عني صفاته، وأنَّ  وهو أنَّ  د الصفايت:التوحيـ  2

 خرى.ة عني الصفة األُ ة الكامليم ة الذاتيم الثبوتيم 

ما يقع يف العامل من العلل واملعلوالت،  كلَّ  وهو أنَّ  التوحيد األفعايل:ـ 3

 ا،يف حدوثهها تقع بإرادته كلم  ،ة وما فوقهاواملسببات، واألنظمة العاديم  بابواألس

طلق، وال حول وال قوة وال تأثري وم املُ قايم به، وهو القيم  ءيش ، فكلم اوتأثريه ا،وبقايه

  به وبإذنه.إالم 

 ،اهلل هو اخلالق وال خالق سواه نَّ وهو أ :ةوهذا القسم يشمل التوحيد يف اخلالقيم 

وال  ،تعاىل الرازقه هو أنَّ  :سواه، والرازقية وال ربم  ،ه تعاىل هو الربم نَّ وأ :والربوبية

 عىل موره إالم رازق سواه، وكذلك التوحيد يف التوكل: بمعنى أن ال يستعني العبد يف أُ 

 اهلل تعاىل.

 .األفعايل  هي أثر ونتيجة االعتقاد الكامل بالتوحيد ،قسام من التوحيدوهذه األ

لوقاته ه يعرف خمألنَّ  ؛اخلالق والربم  التقنني حقم  وهو أنَّ  التوحيد الترشيعي: ـ 4

عه والرسل نقلوا ما رشم  م عىل ذلك، فاألنبياءقدم وصّلحهم، فّل يوز لغريه تعاىل أن يُ 

وهو مستند إليه تعاىل  ،ن هلم اهلل تعاىل فيام أذم إالم  ،قدموا عىل الترشيعومل يُ  ،اهلل تعاىل

ولكن  ،هذا التوحيد باعتبار يكون من أقسام التوحيد األفعايل وال خيفى أنَّ  .أيضاً 

 ص له قسم بنفسه.صم لّلهتامم ُخ  حيث كان مورداً 

 ستحق للعبادة واإلطاعة ال غري.اهلل تعاىل مُ  وهو االعتقاد بأنَّ  التوحيد العبادي: ـ5
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بيل من ق  السنَّة الرشيفة، كرت يف القرآن وخرى للتوحيد ذُ وهنالك مراتب أُ 

 وغريها. ،واحلبم  ،ةوالتوحيد يف املودم  ،ةالتوحيد يف املالكيم 

 :×وحيد الذايت من خّلل كلامت اإلمام احلسنيتبحث النفيام ييل و

مد ،ّق فُسبحان اهللِ الواحد احل»: ×قال اإلمام احلسني ال ذي مل يلد ومل  ،األحد الص 

 .(1)«ُيولد ومل يُكن له ُكفوا  أحد

ة التي ال حيتاج يف تصورها إىل مفهوم التوحيد من املفاهيم البدهييم  ال خيفى أنَّ 

 نا عليه.ف يدلم عرم مُ 

ة واحدة، فهو تعاىل ال رشيك الذات اإلهليم  نَّ أهو االعتقاد ب :واملراد بالتوحيد الذايت

 من أنحاء الرتكيب. وٍ نح بأيم  ،بةا بسيطة غري مركم بمعنى أهنَّ  ،ةذاته تعاىل أحديم  نَّ أله، و

                                         

 .78، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج3)
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 ×أقسام التوحيد الذاتي يف كلمات اإلمام احلسني: املبحث الثاني
 قسمني: إىلء ما سلف ينقسم التوحيد الذايت عىل ضو

 اهلل واحد ال رشيك له. وهو أنَّ  ،التوحيد الواحدي ل:القسم األوّ 

 اهلل تعاىل بسيط ال جزء له. أنَّ  وهو ،التوحيد األحدي القسم الثاين:

 :×وفيام ييل بيان كّل القسمني من خّلل كلامت اإلمام 

 ×ت اإلمام احلسنيالتوحيد الواحدي يف كلماالقسم األول: 
 .(1)«وأمىض املشيئة... ،ة واجلربوتاستخلص الوحدانيّ »: ×قال اإلمام احلسني

ينبغي بيان ، ×ألجل بيان املراد من التوحيد الواحدي يف كلامت اإلمام احلسني

 :×ة التي جاء ذكرها يف كلامت اإلماممعنى الوحدانيم 

 .(5)ة األلف والنون للمبالغةبزياد ،هي مصدر صناعي من الوحدة :لغة   ةالوحدانيّ 

أن  امتناعة صفة من صفات اهلل تعاىل، ومعناها هو فالوحدانيم  :ا اصطالحا  أم  

ه منفرد باإلياد والتدبري ، وصفات كامله، وأنَّ ذاته وحقيقتهيف  تعاىل يشءٌ  شارك احلقَّ يُ 

يعني نفي  ة ترادف التوحيد الذيفالوحدانيم  بّل واسطة وال ُمؤثر سواه تعاىل. ،العام

  .ه تعاىل واحدنَّ إ :وبطّلن تعدد اآلهلة، أي ،الرشيك

ا معنى أمم  الذي ليس باثنني وال أكثر منهام. ءوضع لليشما  :ومعنى الواحد يف اللغة

ه تعاىل واحد نَّ إ :ة، أيده تعاىل بالوحدانيم فهو يعني تفرم  ،الواحد فيام يرتبط باهلل تعاىل

                                         

 .371( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)

 .727، ص5( الزيات، أمحد، وآخرون، املعجم الوسيط: ج5)
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 .يستحيل أن يكون له ثانٍ 

، مل تكن بذلك الوحدة التي يستحيل معها ثانٍ  دير بااللتفات إىل أنَّ ومن اجل

بل فّلسفة ما قبل اإلسّلم، الوضوح عىل الرغم من بذل جهود يف هذا الصعيد من قم 

ى هلذه املباحث من فّلسفة املسلمني إىل بل حتى ممَّ  ة ن تصدم رة من العرص مدم متأخم

وهو الذي  ، واحد بمعنى الواحد العددياهلل اإلسّلمي، حيث كانوا يذهبون إىل أنَّ 

الواحد أو الوحدة العددية، فهو يقبل أن بصف يشء يتم  كلم  نَّ أة، وهي ز بخصوصيم يتميم 

صف بالواحد العددي، حينام اليشء الذي يتم  نَّ أوهكذا، بمعنى  وثالٍث  يكون له ثانٍ 

بخّلف الواحد غري  يقبل التعدد، :أي ثنني وثّلثة...اآخر يكونان  ئاً تضع إىل جانبه شي

 .وثالٌث  تناهي، فهو يستحيل أن يكون له ثانٍ الواحد الّلمُ  :العددي، أي

 اإلنسان نس، إىل أُ عدم وضوح الوحدة التي يستحيل معها ثانٍ  يفويعود السبب 

 مضافًا إىل أنَّ . وثالٌث  والتي يمكن أن يكون هلا ثانٍ ، بالوحدة يف باب األعداد

الثنويني القايلني بتعدد اآلهلة، حيث ترتكز  عناإلجابة  يف االحتجاج واجلدل منصبم 

جابتهم عىل نفي تعدد اآلهلة، واحتجاجات أهل الكّلم من الباحثني يف مسألة إ

مسألة الوحدة من املسايل  ال تتجاوز أزيد من الوحدة العددية، واحلال أنَّ  ،التوحيد

 .ة التي تناولت التوحيدالواضحة يف النصوص القرآنيم 

 ،والتابعني ،من الصحابة ـ ةشتغلني يف العلوم القرآنيم أهل التفسري واملُ  فًا إىل أنَّ مضا

وكتب التفسري املأثورة  ،ةقد أمهلوا هذا البحث الرشيف، فاجلوامع احلديثيم  ـ يليهم نوم

 ما ورد تناهية، ومل نجد ما يكشف عنها إالم عن الوحدة الّلمُ  رٍ أث أيم  هاد في جتعنهم ال

 ^.أهل البيتة عن أيمم 

حيث حسم هذا  ؛املنطق احلسيني يرفض اتصاف الباري تعاىل بالواحد العدديو

ة خالصة لنفسه ال يشاركه جعل الوحدانيم  :أي ،«ةاستخلص الوحدانيّ »األمر بقوله: 

 ؛هو طلب خلوص اليشء من شايبة االشرتاك :االستخّلص يف اللغة ألنَّ  ؛فيها غريه
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ف صاحب املعجم الفلس ما ال يقبل التعدد »ه: تصف به تعاىل بأنَّ في الواحد املُ ولذا عرم

 .(1)«بحال

عـن أبيـه أمـري  ؤذنقـول امُلـ حكايـةيف  ×شـري إليـه اإلمـام احلسـنيوهذا مـا يُ 

 حاجة ألحـد إىل أحـد أشهد أاّل »، حيث قال: «حمّمدا  رسول اهلل أشهد أن  » :×املؤمنني

ب ،(2)« إىل اهلل الواحد القّهارإاّل  وحدتـه تعـاىل  لإلشـارة إىل أنَّ  ؛اراحد بالقهم الو ×فعقم

القرآن الكريم، ففي عدد وافـر  وهذا ما نلمسه واضحًا يف .ثانٍ  تقهر كلم  ،ارةوحدة قهم 

ارية، كـام تأردف ،الواحد اسم تام ذكركلم  اهنَّ أة نجد من النصوص القرآنيم  ه بوصف القهم

ڦ ڦ  ) :، وقولـه(3)(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) بحانه:يف قوله ُسـ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ): وقولــه، (4)(ڄ ڄ ڄ ڄڦ 

ـح بـأنَّ ة تُ فهذه النصوص القرآنيم  .(5) (ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ وحـدة اهلل  رص 

ارة  قبلـه مـن يشء كـل تقهـر الوحدة التي فله» ، قال الطباطبايي:ثانٍ  تقهر كلم  ،تعاىل قهم

 .(6)«به فتحيط

حد بالعدد يمكن أن إذ الوا ؛وهذا بخّلف ما لو كانت وحدته تعاىل وحدة عددية

ه ه من أنَّ ا ثبت يف حملم ملم  ؛وهو حمال ،وهكذا، فيكون تعاىل حمدوداً  وثالٌث  يكون له ثانٍ 

 .تعاىل واحد ال بحدم 

طلقًا، فّل ء مُ  اهلل سبحانه قاهر غري مقهور، وغالب ال يغلبه شى فإذا ثبت أنَّ 

ه وحدة عددية ر ىف حقم كام  ،ح به القرآن الكريمرصم وال كثرة عددية. وهذا ما يُ  ،ُيتصوَّ

                                         

 نقّلً عن املعجم الفلسفي مادة واحد. ،78( الفضيل، عبد اهلادي، خّلصة علم الكّلم: ص3)

 .518( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص5)

 .17( يوسف: آية1)

 .12ص: آية (4)

 .4( الزمر: آية2)

 .123، ص8حسني، تفسري امليزان: ج ( الطباطبايي، حممد1)
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كثرة ومتايز ال  ييثبت من الوحدة ما ال يستقيم معه فرض أ»مة حيث تقدم يف النصوص املُ 

كان عني اآلخر؛ لعدم  ،ء ىف هذا البابوال ىف الصفات، وكّل ما ُفِرض من يش ،الذات يف

 .(1)«خرىاحلّد. فذاته تعاىل عني صفاته، وكّل صفة مفروضة له عني األُ 

 :ة، نقوليف نفي الوحدة العدديم  ×توغل يف بيان معنى كّلم اإلمام احلسنين يولك

ومن  ،والوهم من احلواس الباطنة ـ هكام ثبت يف حملم ـ األعداد من خصايص الوهم  إنَّ 

الة يف وجود شري إليه درك بالعقل، كام يُ اإلنسان، واهلل تعاىل ووحدانيته ال تُ  القوى الفعم

دركه اهلل تعاىل ال تُ  من أنَّ  ،مت يف الفصل السابقه التي تقدم يف مقولت ×اإلمام احلسني

ه تعاىل احتجب عن العقول، ومراده من احتجابه عن العقول، ليس بمعنى وأنَّ  ،العقول

درك وكذلك ال تُ  ،نه صفاتهدرك كُ نه ذاته تعاىل فحسب، بل ال تُ درك كُ العقول ال تُ  أنَّ 

ر يف األوهو ال»: ×ولذا يقول ؛نه وحدته تعاىلكُ  مد، ما ُتصو  وهاِم فهو واحد الص 

األوهام غري قادرة  بأنَّ  ه تعاىل واحد صمد، عقمب مبارشةً أنَّ  ×فبعد أن ذكر، (2)«خالفه

ر وحدته تعاىل، وهذا يعني بطّلن املعنى املتصوَّ  ه تعاىل من أنَّ  ،ر لدى الناسعىل تصوم

هذا املعنى يلتقي مع قول وصف بالواحد بالعدد، وواحد كغريه من األشياء التي تُ 

وحدته تعاىل ال تناهلا العقول  يف بيانه لوحدته تعاىل، وأنَّ  ×اإلمام أمري املؤمنني

 ره يف ومهك؛ ألنَّ ال تتصوم  :، أي«أن ال تتومّهه ،التوحيد»: ×واألوهام، حيث يقول

 يط به يشء.ه يشء، وال حُي ال حيدُّ  ر حمدود، واهللالتصوم 

ن أجرى م   نَّ إ :أي،(3)«وهاِم فهو خالفهما ُتصّور يف األ» د بأنَّ ؤكم يُ  ×فاإلمام احلسني

د عىل احلقيقة. ،ومهيماً  كامً عليه ُح   فليس بموحم

                                         

 .73، ص1: جاملصدر السابق( 3)

 .371( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص5)

كلم ما ميزتوه بأوهامكم يف أدق معانيه، خملوق مصنوع مثلكم، مردود ×: »قال اإلمام الباقر( 1)

 .318الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص«. إليكم
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د حينام يقول نَّ إ :واحلاصل  خيطر عىل ذهنه الم أ ينبغي ،اهلل واحد نَّ إ :اإلنسان املوحم

، والشـجرة بيل: الكتـاب واحـد، وزيـد واحـدهذه الوحدة املألوفة ىف األشياء، من ق  

فهي وحدة  ،ا وحدة اهلل تعاىلمم أة تدخل يف باب األعداد، واحدة، بل هذه وحدة عدديم 

، وثالـٌث  من سنخ آخر ال تناهلا العقول، تلك الوحدة التي يستحيل أن يكون معها ثانٍ 

لوهيتـه تشـهد إ :أي، (1)( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) ستفاد من قولـه تعـاىل:وهذا ما يُ 

ه ال رشيـك لـه تعـاىل، تكون شـاهدة بأنَّـ ،تناهيةاملُ طلقة غري ة املُ لوهيم إلا بوحدته؛ ألنَّ 

 .له ويستحيل فرض الثاّن

 ×معنى الصمد يف كلمات اإلمام احلسني
مد ال ذي ال » :(2)(پپ): يف ذيل اآلية املباركة ×قال اإلمام احلسني الص 

مد ال ذي قد انتهى ُسؤدده، مد ال ذي ال يأكُ  جوف له، والص  مد والص  ل وال يرشب، والص 

مد الدائم يف جواب  ×خرى لهويف مقولة أُ  .(3)«ال ذي مل يزل وال يزال ال ذي ال ينام، والص 

ب ْل ُهو  اهللُ »: ×حيث قال (،الصمد)له عن رسالة أهل البرصة حينام سألوه عن معنى

ء ْ ُد ال ذي ال ِمْن يش  م  ء ،الص  ْ ال يف يش  ء، ُمبْدِ  ،و  ْ ىل يش  ال ع  ُمنِْشُئ و  خالُِقها، و  ُع األشياء و 

ي بْقي ما ُخلِق  لِْلب قاِء بِِعْلِمِه، ف ذلُِكُم اهللُ  ِشي تِِه، و  ناِء بِم  تِِه، ي ت الشى ما ُخلِق  لِْلف  األشياء بُِقْدر 

ْ ُيول ْد  مل  لِْد و  ْ ي  ُد ال ذي مل  م   .(4)«الص 

يعني  ،عدم وجود اجلوف إىل أنَّ  «الذي ال جوف له»: هوىل بأنَّ بكلمته األُ  ×أشارف

                                         

  .38آل عمران: آية  (3)

 .5اإلخّلص: آية ( 5)

 . 71( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص1) 

 . 73( املصدر السابق: ص4)
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حتاًم،  حدم الوجود إذا كان له جوف، فيكون له  ألنَّ  ؛له حدَّ  وجوده تعاىل واسع ال أنَّ 

تأويل »يف تفسري الصمد، حيث يقول:  ×اإلمام أمري املؤمنني وهذا ما يعضده قول

ال حدود، و ال اسم وال جسم، وال مثل وال شبه، وال صورة وال متثال، وال حد   :الصمد

ال يسعه موضع، وال ووال خيلو منه موضع  وال موضع وال مكان، وال كيف وال أين...

  .(1)«عنه هذه األشياء يرائحة، منف عىل لون وال عىل خطر قلب، وال عىل شمّ 

وجوده   وصف اهلل تعاىل بالصمد، بأنَّ فرسم يُ  ×اإلمام احلسني نَّ أوهبذا يتضح 

 الذي له جوف هو الوجود املحدود. ألنَّ  ؛تناهيالّلمُ  وهو الوجود ،له تعاىل ال حدَّ 

 مقارنة بني التوحيد والتثليث
إِذ جعلوا له ولدا ،  ؛اشتّد غضب اهللِ تعاىل عىل اليهود»: ×قال اإلمام احلسني 

وفيه إشار إىل قوله  .«إِذ جعلوه ثالث ثالثة... ؛واشتّد غضب اهللِ تعاىل عىل الن صارى

فاهلل تعاىل ، (2) (گڳڳڳژڑڑککککگگگ)تعاىل: 

ر م    .يهمغضبه عل واشتدم  ،اهلل ثالث ثّلثة نَّ إ :ن قالكفم

اهلل ثالث ثّلثة،  بأنَّ  :ن يقولوغضبه الشديد عىل م   ،تكفري اهلل تعاىل نَّ إ :وقد يقال

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) :مع قوله تعاىل يتناىف

م بيان اإلضافة هذه اآلية يف مقا نَّ فيقال: إ؛ (3)(ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڤ

 !وىلة، التي تنفيه اآلية األُ العدديم 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) اآلية الثانية التي تقول: ذلك: إنَّ  نواجلواب ع

                                         

 . 511، ص1حممد باقر، بحار األنوار: ج ( املجليس،3)

 . 71( املايدة: آية5)

  .7( املجادلة: آية1)
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هـؤالء املتنـاجني  ألنَّ  ؛بعد إدخال اهلل تعاىل يف مجلتهم ،ريد زيادة العددال تُ  ،(ٿ

 وإذا انضمم  واحد منهم وجود جسامنى، هم خملوقني ولكلم  ،ث عنهم اآليةالذين تتحدم 

إليهم ثالث يكون العدد ثّلثة وهكذا، واحلال  إىل مثله يكون عددهم اثنني، وإذا انضمم 

ه عن اجلسميم  أنَّ  فاآلية ليست بصدد املامثلة وتتميم  ،ة، وعىل هذا األساساهلل تعاىل ُمنزم

يعلـم و ،يط هبـماهلل تعـاىل معهـم وحُمـ نَّ : إة، أية العلميمـالعدد، بل يف صدد بيان املعيم 

ون ـسلع عىل ما يُ طم ثنني يتناجون أو ثّلثة أو أكثر، اهلل مُ ا بنجواهم، فكلم  خيفونه عـن ورم

صـدد بيـان اإلحاطـة واملعيمـة باآلية املباركـة  يط هبم، والدليل عىل أنَّ غريهم، وهو حُم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) :هو ما ورد يف صدر اآلية من قولـه تعـاىل ،ةالعلميم 

ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ) جاء يف ذيلها وهو قولـه تعـاىل:وكذا ما ، (1)( ڀ

واإلحاطـة   ث عـن العلـمصدر اآلية وذيلهـا يتحـدم  حيث نجد أنَّ   ،(5)( ڇ ڇ ڍ

األشـياء كـائن ال كينونـة  يف هـو» :بقولـه ×شري إليه اإلمام احلسنية، وهذا ما يُ اإلهليم 

ال » يف موضع آخر: ×وقال. (3)«حمظور ِِبا عليه، ومن األشياء بائن ال بينونة غائب عنها

ه نَّ إ :أي، (4)«يـغري مستقص لتصق، وبعيد  غري مُ  قاس بالناس، قريب  درك باحلواس، وال يُ يُ 

  ال يكون ممنوعًا مـن الـدخول يف أيم  تعاىل داخل يف األشياء بنحوٍ 
ٍ
هـا، يمـن أجزا جـزء

و أ ،كغياب اإلنسان عـن بيتـه ،األشياء ليس كخروج الغايب عن األشياء عنوخارج 

فـإنَّ أمثـال ذلـك مـن  ،مـن حملمـه وخروج احلالم  ،أو خروج اجلسم من مكانه ،مكانه

 مكاّن.إلخواص  الوجود ا

                                         

  .77البقرة: آية (3)

  .11( يونس: آية5)

 .542( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص1)

 .81( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص4)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) يف تفسري قولـه تعـاىل: ×ولذا يقول اإلمام الصادق

 ،وأحدي الذات، بائن من خلقـه، وبـذاك وصـف نفسـه ،هو واحد»: (...ٿ ٿ ٿ

ال يعـزب عنـه مثقـال ذرة يف  ،والقـدرة ،طـةواإلحا ،بـاإلااف ،يطيشء حُمـ وهو بكـّل 

 ألن   ؛باإلحاطة والعلم ال بالذات ،وال أصغر من ذلك وال أكرب ،الساموات وال يف األرض

 تليسـ :، أي(1)«فـإذا كـان بالـذات لزمهـا احلوايـة ،األماكن حمدودة حتويا حدود أربعة

كانت إحاطته باألشـياء  األماكن حمدودة، فإذا بالذات؛ ألنَّ  ءبحانه بكلم يشإحاطته ُس 

ن، وإن كانـت باالنطبـاق عـىل  بالدخول يف األمكنة لزم كونه حُماطًا باملكـان، كـاملتمكم

ن كاملكان.املكان لزم كونه حُم  وسيأيت مزيد من التوضـيح عنـد بيـان معنـى  يطًا باملتمكم

 القرب والبعد من اهلل تعاىل.

التوحيد الواحدي بشكل  معنىبيمنت  ×كلامت اإلمام احلسني وهبذا يتضح أنَّ 

ارة، ال وحدة عدديم  وأثبتت أنَّ  ،واضح، وأشبعته إشباعاً   ة.وحدته تعاىل وحدة قهم

يظهر منها نسبة الوحدة  ما ^،أهل البيتعن  إن قيل: ورد يف بعض األدعية

 ×ة عن اإلمام زين العابدينبيل ما ورد يف الصحيفة السجاديم من ق   ،ة هلل تعاىلالعدديم 

اهلل تعاىل واحد بالعدد،  ثبات أنَّ إوهو واضح يف  .(2)«ة العددهلي وحدانيّ إيا لك »: قوله

 !اهلل تعاىل واحد ال بالعدد م من أنَّ يتناىف مع ما تقدم ف

 ،«ة العددهلي وحدانيّ إلك يا »حينام يقول:  ×اإلمام زين العابدين نَّ إواجلواب: 

ما هو  اهلل تعاىل يملك كلم  د منه أنَّ اهلل واحد بالعدد، بل املرا فهو ليس بصدد إثبات أنَّ 

فهو مملوك له تعاىل، فاإلمام  ،ةة العدديم تصف بالوحدانيم ايشء  واحد بالعدد، فكلم 

ة بالعدد، التي هي ه تعاىل هو املالك للوحدانيم بام أنَّ  ،ويتوسل إليه ،يبتهل إىل اهلل تعاىل

                                         

 .557، ص1( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

 .352، الصحيفة السجادية الكاملة: ص×( أدعية زين العابدين5)
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 ويشهد لذلك ما ييل:، (3)ةمنشأ الكثر

ة عن اهلل لوحدة العدديم ا ينفبح رصم تُ التي افر من الروايات : هنالك عدد والً أوم 

األحد ال بتأويل »و، (2)«واحد ال بعدد»اهلل تعاىل:  أنَّ  ^ورد عنهممن قبيل ما تعاىل، 

ة عىل بطّلن الوحدة العدديم  ×اإلمام أمري املؤمنني وقد استدل، ونحوها (3)«عدد

وعليه يستحيل أن يكون نظر اإلمام  .(4)«زلهأل بطأ هن عد  وم   ،هه فقد عد  ن حد  م  »: بقوله

 ألنَّ  ؛ة هلل تعاىلثبات الوحدة العدديم إإىل  ـ يف الفقرة املذكورة من الدعاءـ  نزين العابدي

 .^ة للتوحيد عند أهل البيتساسيم ألة ال تنسجم مع الركايز االوحدة العدديم 

الكم، التي هي من  ةمقولالوحدة العددية عند الفّلسفة والعرفاء من  : إنَّ ثانياً 

 .اا خملوقة هلل تعاىل، فيستحيل أن يتصف اهلل تعاىل هبوأهنَّ  ،األعراض

 ًاوجوده تعاىل وجود جمرد وليس مادّي
وهو األّول قبل كّل يشء مل يزل، واآلخر بعد كّل يشء ال » :×قال اإلمام احلسني

ّد، فهو الباقي، وكّل  ُي درك، والباطن دون كّل يشء اليزال، والظاهر فوق كّل يشء ال يُ 

 ،والظاهر ،واآلخر ،لاألوم ) :وهيـ سامء األربعة ألهبذه ا ×أشار .(5)«ن  يشء دونه فا

 ،وظاهر ،وآخر ،لاهلل تعاىل أوم  ىل أنَّ ـ إ سامء اهلل تعاىلأهات مم أُ من  عدُّ والتي تُ  (،والباطن

 ًا،ه لو كان ماديم ألنَّ  ؛اً ليس وجوده وجودًا ماديم  ىلاهلل تعا وباطن، وهذا يكشف عن أنَّ 

 ـ سامء األربعةألالذي له هذه اـ وجوده تعاىل  نَّ إفّل يكون آخرًا، وعليه ف ،الً وكان أوم 

ولو كان ، ه وجود حمضألنَّ ؛ خره، وكونه ظاهرًا عني كونه باطناً آله عني د، فأوم وجود جمرم 

                                         

 . 417، ص3( ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)

 . 41، ص5، هنج البّلغة: ج×( خطب أمري املؤمنني5)

 ( املصدر السابق. 1)

 ( املصدر السابق. 4)

 .518( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص2)
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 ه باطنًا عني كونه ظاهراً.وال كون ،خرهآله عني فّل يكون أوم  ،اً وجوده املبارك تعاىل ماديم 

م رؤيته وتفسريه الصحيح للتوحيد، يف الوقت الذي قدم  ×احلسني فاإلمام

اتقوا  ،ا الناسأيُّ »: ×نحرفة، حيث يقولر الناس من األفكار واألقوال املُ ذم حُي  ×فهو

 ،هون اهلل بأنفسهم، يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتابشبّ الذين يُ  ،هؤالء املارقة

وال كفو  ،نازع له يف شئ من أمرهال مُ  وهو السميع البصري... ء،ل هو اهلل ليس كمثله يشب

وهذه الكلامت . (1)«وال مثل له يشاكله ،له يشاِبه ميّ وال س   ،له ينازعه وال ضد   ،له يعادله

سعى  ×اإلمام تكشف بوضوح عن أنَّ  ،العظيمة وغريها مما يشاركها يف املضمون

ومنعها من التسلل إىل  ،نحرفةفكار املُ ألإىل الوقوف بوجه ا ،ن قوةيت موما أُ  بكل  

موي ي للفكر األُ للتصدم  ؛ة االنحرافهل سعيه هذا يف مواجة، وقد كلَّ املنظومة العقديم 

عىل  ×حيث أقدم. (2)«نزل جاء وال وحي   ال خرب  »صه يزيد بن معاوية بقوله: لخم الذي يُ 

 كلمة التوحيد. يف سبيل حفظ ،لتضحية بنفسه وعيالها

 ×القسم الثاني: التوحيد األحدي يف كلمات اإلمام احلسني
 الذي مل يلد ومل ،األحد الصمد ،ُسبحان اهللِ الواحد احلّق »: ×قال اإلمام احلسني

 .«يكن له كفوا  أحد ومل ،ولديُ 

 معنى ينبغي بيان ،×ولكي يتضح املراد من التوحيد األحدي يف كلامت اإلمام

 :غة واالصطّلحاألحد يف الل

: )مـا يف األغلب بعد النفي، فيقال مـثّلً  ستخدم األحد يف لغة العرب يف األعم  يُ  

                                         

 .542بة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص ابن شع (3)

 .27، ص5ج×: اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني (5)
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ٿ ٿ ٿ )وقولـه:  ،(1)( ے ۓ ۓ ڭ ڭ) وقـال تعـاىل: ،الدار أحـد(

اإلثبـات كقولنـا: )يف الـدار  سـتخدم بعـدحيث يُ  ؛وهذا بخّلف الواحد. (2)( ٹ

 هذا من حيث االستخدام. ،واحد(

ستعمل يف التوحيد الواحدي يُ  نَّ إني التوحيد الواحدي واألحدي، فا الفرق بأمم 

ترتبط  ،ك يف جهة ثانيةفهو يتحرم  ،ا التوحيد األحديأمم  والرشيك... ،واملثل ،نفي الثاّن

بة من أجزاء.ا غري مُ وأهنَّ  ،ة نفسهاببيان بساطة الذات اإلهليم  فوظيفة التوحيد  ركم

بحانه، بقطع النظر عامم إذا كان نفى الرتكيب عنه ُس اهلل بسيط، و األحدى هو إثبات أنَّ 

 .( 1) أم ال له ثانٍ 

ة تسـتخدم الواحـد بـدل ة والرواييمـويف مقابل ذلك نجد بعض النصوص القرآنيم 

لفظ الواحد واألحد  وليعلم أن  » يقول أحد الباحثني املعارصين: املجالاألحد، ويف هذا 

عمل اسـتُ  ي:ألخبار واألحاديث بمعنى  واحـد، أعمل ىف كلامت األقدمني، وىف لسان ااستُ 

، (5) (ی ی ی) فـإذا واجهنـا قـول اهلل تعـاىل:. (4)«كّل واحد منهام مكان اآلخر

                                         

 .84( براءة: آية3)

 .14( األحزاب: آية5)

( وممما له داللة عىل املطلوب، ما جاء عن احلكيم السبزوارى ىف رشحه لدعاء )اجلوشن الكبري(، 1)

، إن ى أسألك باسمك يا أحد، يا واحد»حيث كتب ىف بيان النصم الكريم:  ، يقول: «اللهمَّ

ب ذلك «. األحديمة: البساطة وانتفاء اجلزء عنه، والواحديمة: الفرديمة، وعدم الرشيك له» ثمَّ ُيعقم

ببحث علمىم دقيق ال جمال للخوض ىف تفاصيله، مفاده: أنَّ النسبة بني األحديمة والواحديمة، هى 

فقد يتمعان ىف موجود كام ىف الواجب، فهو ُسبحانه واحد أحد العموم واخلصوص من وجه. 

السبزوارى، هادى، رشح دعاء اجلوشن الكبري: «. اللهمم إن ى أسألك باسمك يا أحد، يا واحد»

 .117ص

 .74( شهايب اخلراساّن، حممود، النظرة الدقيقة قي قاعدة بسيط احلقيقة: ص4)

 .311( البقرة: آية2)
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ن بالرضورة عىل التوحيد الواحدى. وكـذلك ، (1)( ٹ ٹ ٹ)و فّل يدالم

ــ ــه ُس ــا قول ــه: ،(ٱ ٻ ٻ ٻ) بحانه:إذا واجهن ٺ ٺ ٺ ٺ ) وقول

وحيد األحدى؛ إلمكان استعامل أحدمها مكـان فّل يعنى ذلك رضورة الت ،(5)(ٿ

وىف الروايات الرشيفة ما يدلم عىل استخدام األحد والواحد بمعنى واحد، كام  اآلخر.

 .(3)«تفّرد الذى ال نظري لهتفّرد، وهو املُ األحد الفرد املُ »: ×ىف قول اإلمام حممد الباقر

 نَّ أ :ه القاعدة هيوهذ (،األحد)و (الواحد)ويمكن تطبيق قاعدة مشهورة عىل 

 وإذا افرتقا اجتمعا، فإذا جاء الواحد واألحد ىف مجلةٍ  ،حد إذا اجتمعا افرتقاألالواحد وا

ا األحد فلنفي األجزاء، ك واملثل، أمم ييكون الواحد بمعنى نفي الرش ، فحينئذٍ واحدةٍ 

 بوضوح عىل أنَّ  آنف الذكر يدلُّ  ×احلسني اإلمام قول نَّ إف ،وعىل هذا األساس

ونفى  ،أن يكون هلل رشيك ×بة من أجزاء، حيث نفىة بسيطة غري مركم الذات اإلهليم 

مجع بني الواحد واألحد، بقوله:  ×هألنَّ  ؛بة من أجزاء أيضاً أن تكون ذاته تعاىل مركم 

 .«حد الصمدألاهللِ الواحد احلّق ا»

 االستدالل على التوحيد األحدي
 .«الصمد حدألاهللِ الواحد احلق  ا»: ×قال اإلمام

وإثبات  ،بحانههو نفى الرتكيب عن احلقم ُس  ،معنى التوحيد األحدى تبنيم أنَّ 

ونفي الرتكيب عنه تعاىل من  ،بساطته، ولكي يتبنيم االستدالل عىل التوحيد األحدي

 متني:قدم ينبغي تقديم مُ  ×خّلل كلامت اإلمام

                                         

 .41( العنكبوت: آية3)

 .4و3( اإلخّلص: آية5)

 .74( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص1)
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  وىل: أقسام الرتكيباملُقّدمة األُ  

دة للرتكيب، منهاأقسامًا مُ  (3)سفةّلمون والفتكلم يذكر املُ  الرتكيب من املادمة  :تعدم

ة والصورة ة، والرتكيب من األجزاء املقداريم والصورة اخلارجيم  ة، والرتكيب من املادم

ة والوجود، والرتكيب من ة، والرتكيب من اجلنس والفصل، والرتكيب من املاهيم الذهنيم 

ة ة والكّلميم صطلحات الفلسفيم مرة املُ الدخول يف غ نَّ إالوجدان والفقدان، وحيث 

قق شري إىل بعض أقسام الرتكيب بالشكل الذي حُي رجنا عن غرض البحث؛ لذا نُ خُي 

 ونفي الرتكيب يف ذات الباري تعاىل. ،الغاية املنشودة من إثبات التوحيد األحدي

 واألقسام التي نختارها هي:

 الرتكيب اخلارجى ـ1

رفية لذا نستعني يف بيانه بأمثلة عُ  ؛أوضحهاوهو من أهمم أقسام الرتكيب، و

ب املاء من األوكسجني واهليدروجني، وهذا األمر موجود بيل تركم حمسوسة، وهو من ق  

 ى بالرتكيب اخلارجي.سمم مركمب كيميايى آخر، وهذا النحو من الرتكيب يُ  يف كلم 

 الرتكيب العقيل ـ2

اقع اخلارجى، كام هو احلال ىف هذا النحو من الرتكيب ال يوجد فيه اثنينية ىف الو

 ام يتميمز هذا الرتكيب بحسب التحليل العقىل، فحينام ننظر إىلالرتكيب اخلارجى، وإنَّ 

هذه احلقيقة عندما   أنَّ فهو حقيقة واحدة يف الواقع اخلارجي، إالم  ـ مثّلً ـ اإلنسان كزيد 

شرتكات مع موجودات تأتى إىل الذهن، فهو يقوم بعملية حتليل وجتزية هلا، فيجد هلا م

خرى، فزيد يتألف من جسم، ولكن ز هبا عن املوجودات األُ ات يتميم تصم خُم وخرى، أُ 

                                         

مة 455، ص3ُانظر: اإليي، عبد الرمحن، املواقف: ج (3) ، احلسن بن يوسف، كشف املراد: احليلم . العّلم

 .571، ص1. صدر الدين الشريازي، حممد، احلكمة املتعالية: ج555ص
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خرى، وهكذا إىل أن ينتهي ة بزيد، بل تدخل يف املوجودات األُ تصم ة ليست خُم اجلسميم 

العقل إىل مواصفات يتميمز هبا اإلنسان عن باقى أفراد النوع، وعن بقيمة األنواع التى 

 ت جنس واحد.تدخل حت

 ،، فهام فردان يدخّلن يف حقيقة واحدةوفلو أخذنا فردين من اإلنسان كزيد وعمر

، فاإلنسان نوع وهذان فردان لذلك (النوعـ)ى اإلنسان بسمم طلق عليها اإلنسان، ويُ يُ 

 ،هذين النوعني مشرتكان ىف حقيقة واحدة وإذا أخذنا اإلنسان والغنم، فنجد أنَّ  النوع.

هو اجلهة املشرتكة بني  :فاجلنس .)اجلنس(ـعربَّ عنها اصطّلحًا بة، التى يُ يم وهي احليوان

طلق ة يُ من اإلنسان والغنم بخصوصيم  كلم  ة ىف هذا املثال، وخيتصم ة والغنميم اإلنسانيم 

 ،ة هى اجلنساحليوانيم  حيوان ناطق، فإنَّ  ه عن اإلنسان بأنَّ عربم فيُ  ،)الفصل(ـعليها ب

 ة هى الفصل.والناطقيم 

كام  ،ثنينية ىف اخلارجانا ال نجد يف هذا القسم من الرتكيب هو أنَّ  امللحوظواليشء 

كان احلال ىف الرتكيب اخلارجى، بل الرتكيب هنا بحسب التحليل العقيل، ومن أمثلة 

طلق يُ  ء اخلارجى إىل حيثيةٍ  هذا القسم من الرتكيب هو ما يقوم به العقل من جتزية الشى

، (السامء موجودة)ة. كام نقول: عربَّ عنها باملاهيم خرى يُ أُ  ةٍ عليها الوجود، وحيثي

 مجيعًا، وله واقعية، وهو العنرص امفالوجود هو املحمول عليه (،األرض موجودة)و

 ،هذا إنسان ل بأنَّ يتمثم  تصم شرتك بني هذه املوجودات مجيعًا، ويف مقابله عنرص خُم املُ 

 ة.طلق عليه باملاهيم لعنرص يُ وهذا ا ...وتلك سامء ، وذاك بقر، وهذه أرض

، يُ وخُم  ،شرتكة تتميمز ببعدين: مُ املوجودات اخلارجيم  وهبذا املثال يتمضح أنَّ  عربم تصم

 ة.ختصم باملاهيم شرتك بالوجود، وعن املُ عن العنرص املُ 

تعدد، مُ  غريالواقع اخلارجى واحد  بمعنى أنَّ  ،عقىلأنَّه يف هذا التحليل  امللحوظو

أ خارجيم  ـ مثّلً ـ فاإلنسان  ء  ته شىًا إىل إنسان ووجود، بل وجوده وإنسانيم ال يتجزم

 خرى.واحد، وهكذا احلال بالنسبة إىل األمثلة األُ 
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 الرتكيب من الوجدان والفقدانـ 3

ة ما يقوم به العقل من عمليم  :م، أيتقدم وهذا القسم من الرتكيب عىل نحو القسم املُ 

وفاقد لبعضها اآلخر، فهو  ،واجد لبعض الكامالت ـ مثّلً ـ زيدًا  حتليل، فريى العقل أنَّ 

 وفقدان كامل آخر. ،وجاهل ببعض األشياء، فهو مركمب من وجدان كامل ،عامل بام يعلم

 املُقّدمة الثانية 

ق تلك األجزاء ال يكلم مركمب حيتاج ىف وجوده إىل وجود أجزا نَّ إ ه، فام مل تتحقم

د، من ق  يمكن أن يُ  وجد املاء مركمب من األوكسجني واهليدروجني، فّل يُ  املاء بيل أنَّ وج 

ب ىف وجوده إىل وجود  بعد وجود هذين العنرصين، وبذلك حيتاج هذا املركم إالم 

 ه التى يرتكمب منها.يإىل أجزا تاجب حُم كلم مركم  نَّ أ :ة مفادهاه، وهذه قاعدة عقليم يأجزا

 تقريب االستدالل

 تقريب االستدالل عىل نفي الرتكيب عن اهلل متني نعود إىلقدم بعد بيان هاتني املُ  

أو من  ،، فهو تعاىل غري مركمب من جنس وفصل×من خّلل كلامت اإلمام ،تعاىل

ثبت حيث يُ  ؛التوحيد األحدى ةهمَّ ة ووجود، أو من وجدان وفقدان، وهذه هي مُ ماهيم 

 عىل نحو وال ،ال عىل نحو الرتكيب اخلارجى ،به غري مركم وأنَّ  ،بحانهبساطة احلقم ُس 

 .(3)ةالرتكيب الناتج عن التحليل الذهنى والتجزية العقليم 

ىف هذا  ×ويمكن أن نستلهم الربهان عىل بطّلن الرتكيب من كلامت اإلمام

                                         

م وجود التشابه بني اهلل تعاىل وبني غريه يف الوحدة، حيث قال السايل الذي يزع× أجاب اإلمام الرضا( 3)

اإلنسان ليس واحداً؛ »قايّلً: × السايل: اهلل واحد واإلنسان واحد، أليس قد تشاهبت الوحدة؟ فأجابه

ألنَّ أعضاءه خُمتلفة، وألوانه خُمتلفة، كثرية غري واحدة... واهلل )جلَّ جّلله( واحد ال واحد غري، ال 

  .337، ص3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«. فيه، وال تفاوت، وال زيادة، وال نقصان اختّلف
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ومعنى ذلك: لو ، (1)«أنت الغنىُّ بِذاتك ،إهِلي»يف دعاء عرفة:  ×املجال، من قوله

ة لرتكيب، فعىل أساس القاعدة العقليم من أنحاء ا نحوٍ  ب بأيم اهلل تعاىل مركم  فرضنا أنَّ 

 ه، يإىل أجزا اً تاجأن يكون تعاىل حُم  بدَّ  ، فّل(هئب يتاج إىل أجزامركّ  كّل  ن  إ) :التي تقول

تاجًا، وهو ينايف ما أفاده اإلمام واالحتياج عّلمة الفقر، فيكون اهلل تعاىل فقريًا حُم 

 . (5)إىل غريه وال حيتاجتعاىل غنيًا بذاته  من كون اهلل ×احلسني

                                         

 دعاء عرفة.، مقطع من 551، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

( وقد روى الشيخ الصدوق: أنَّه بينام كانت رحى احلرب دايرة يف معركة اجلمل، وإذا بأعرايب ينهض 5)

ل بصوت عاٍل: يأمري املؤمنني، أتقول: إنَّ اهلل واحد؟ وهذا السؤال مل تكن له مناسبة يف واقفًا، ويقو

ف هذا  نظر املُقاتلني املُنهمكني يف القتال، وال شاغل هلم إالم احلرب؛ ولذا اشتاطوا غضبًا من ترصم

ايب ذلك األعر× الرجل، وارتفعت أصواهتم باالعرتاض عليه من كلم جانب، فلامم رأى اإلمام

وسط وابل من االعرتاض والتهجم، تداركه بعبارة تارخييمة، وموعظة تعليميمة، ُتعربم بدقة عن أمهيمة 

فأجاب «. دعوه، فإنَّ الذي ُيريده األعرايب، وهو الذي ُنريده من القوم×: »التوحيد، حيث قال

بعة أقسام: فوجهان منها ال يا أعرابى، إنَّ القول ىف أنَّ اهلل واحد عىل أر»األعرايب قايّلً: × اإلمام

ا اللذان ال يوزان عليه، فقول القايل: )واحد( ،يوزان عىل اهلل يقصد  ،ووجهان يثبتان فيه. فأمم

به باب األعداد، فهذا ما ال يوز؛ ألنَّ ما ال ثانى له ال يدخل ىف باب األعداد؛ أما ترى أنَّه كفر م ن 

واحد من الناس، ُيريد به النوع من اجلنس، فهذا ال يوز  قال: إنَّه ثالث ثّلثة؟! وقول القايل: هو

ا الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القايل: هو واحد  عليه؛ ألنَّه تشبيه، وجلم ربمنا عن ذلك وتعاىل. وأمم

ليس له ىف األشياء شبه، كذلك اهلل ربمنا. وقول القايل: إنَّه أحدي املعنى، يعنى به أنَّه ال ينقسم ىف 

. فنستفيد 81الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص«.  ، وال عقل، وال وهم، كذلك ربمناوجود

، أنَّه ال يصح القول: بأنَّ «فقول القايل: واحد. يقصد به باب األعداد، فهذا ما ال يوز: » ×من قوله

ا ه عن الشبيه والنظري واملثل. أمم وقول ×: »قوله اهلل واحد بالعدد؛ ألنَّه تشبيه، واحلقم تعاىل ُمنزم

، فأيضًا ال يوز عىل احلقم تعاىل؛ ألنَّ الواحد «القايل: هو واحد من الناس. ُيريد به النوع من اجلنس

ه عن ذلك، فهذا  من النوع حتته أفراد ُمتعددة، كاإلنسان الذي حتته أفراد كثرية، واحلقم تعاىل ُمنزم

من عدم اجلواز هنا هو عدم صحة اطّلقهام عىل اهلل الوجهان ال يوزان عليه تعاىل، وال خيفى أنَّ املراد 

هو واحد ليس ×: »تعاىل، وليس بمعنى عدم اجلواز الفقهي. وما يدلم ىف كّلمه عىل الواحديمة قوله

 إنَّه×: »، وما يدلم عىل األحديمة بمعنى إثبات البساطة ونفى الرتكيب قوله«له يف األشياء شبه

 يصح إطّلقهام عىل احلقم تعاىل.، وهذان الوجهان «أحدىُّ املعنى
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 سم والصفةالالفرق بني ا :املبحث الثالث

 احلسيني النّص ة يف املبحث الرابع: الصفات اإلهليّ 

 ةة وسلبيم تقسيم الصفات إىل ثبوتيم 

 ةة وفعليم ة إىل ذاتيم تقسيم الصفات الثبوتيم 

 ةلصفات الذاتيّ ااملبحث اخلامس: 

 ×صفة احلياة يف كلامت اإلمام احلسني

 .×صفة العلم يف كلامت اإلمام احلسني
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ام في كلمات اإلمتعالى وصفات هللا  التوحيد الصفاتي،: الفصل الثَّالث

 ×الحسين

 

 التوحيد الصفاتي: لاملبحث األّو
يلد ومل  ملال ذي  ،األحد الصمد ،ّق ُسبحان اهللِ الواحد احل»: ×قال اإلمام احلسني

 .«فوا  أ حديكن له كُ  ومل ،ُيولد

 صفةٍ  كلم  ة، وكذلك أنَّ ذاته تعاىل عني صفاته الذاتيم  هو أنَّ  :املراد بالتوحيد الصفايت

 خرى.عني الصفة األُ له تعاىل  ةٍ ذاتيم 

فيها اإلشارة إىل  أن نستظهريمكن  ،×وبالرجوع إىل كلامت اإلمام احلسني

م يف الفصل السابق االستدالل بمثل هذه حيث تقدم ، التوحيد الصفايتعىل االستدالل 

ة بسيطة الذات اإلهليم  وأنَّ  ،عىل التوحيد األحدي ×الكلامت العظيمة لإلمام احلسني

شتملة عىل ذاته تعاىل مُ  أنَّ  عّلوًة عىل ذلكالرتكيب،  حاءمن أن وٍ نح يم من أ بةٍ غري مركم 

للزم  ،تناهيةأو درجة كامل حمدودة ومُ  ،عنيٍ مُ  كاملٍ ل إذ لو كانت فاقدةً  ؛ومجالٍ  كلم كاملٍ 

 وفقدان كامل آخر. ،بة من وجدان كاملة مركم أن تكون الذات اإلهليم 

 ا ثبت أنَّ ملم ؛ ×لصفاتى يف كلامت اإلماميتضح التوحيد ا فحينئذٍ  ،وإذا تبنيم ذلك

 ة، فعىل هذا يثبت أنَّ ا واحدة بوحدة غري عدديم وأهنَّ  ،بةٍ تعاىل بسيطة وغري مركم  ذات احلقم 

ة لو سة اإلهليم قدم الذات املُ  ألنَّ ؛ ةٍ كامليم  لكلم صفةٍ  ةبدم أن تكون واجد تعاىل ال ذات احلقم 

بة من وجدان وفقدان، وهو أن تكون مركم للزم  ،من صفات الكامل لصفةٍ  كانت فاقدةً 

من  واحدةٍ  بة، فلو كان لكلم سة بسيطة غري مركم قدم الذات املُ  خّلف ما ثبت من أنَّ 

 ة حاالت:فّل خيرج عن عدم  ،ة مصداق )وما بإزاء( مستقلالصفات اإلهليم 
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 ة.مصاديق هذه الصفات يف داخل الذات اإلهليم  أن نفرتض أنَّ  ـ 3

وهو  ،بة من أجزاءة مركم الفرتاض أن تكون الذات اإلهليم لكن يلزم من هذا ا 

 بة.ذاته تعاىل بسيطة غري مركم  من أنَّ  ×خّلف ما ذكره اإلمام احلسني

وهذه احلالة ال  ة.مصاديق هذه الصفات خارج الذات اإلهليم  أن نفرتض بأنَّ ـ  5

 :اآلتيةختلو من االحتامالت 

ة واجبة الوجود، وهذا يعنى تعدد أن تكون الصفات الذاتيم  :لاالحتامل األوم 

 ار.ه تعاىل الواحد القهم وهو الرشك الرصيح مع أنَّ  ،الذات

فيلزم من ، وخملوقة هلل ،ة ممكنة الوجوداالحتامل الثاّن: أن تكون الصفات الذاتيم 

ه ف ما ثبت من أنَّ ّل، وهو ختاجةً ة فاقدة هلذه الصفات، وتكون حُم الذات اإلهليم  ذلك أنَّ 

 بذاته. تعاىل غني

ة ليست ة الكامليم الصفات الذاتيم  يتضح أنَّ  ،وببطّلن هذه الفروض واالحتامالت

ها مفاهيم ينتزعها العقل من هذه الصفات كلم  ة، بل إنَّ عن الذات اإلهليم  ستقلةً مُ 

ة ليست الصفات الكامليم  سة، وكذلك أنَّ قدم ة املُ هو الذات اإلهليم و ،بسيطٍ  واحدٍ  مصداٍق 

 ليس فرضخرى، وألُ خرى، بل أحدها عني اعن األُ  واحدةٍ  قلة كلم ستهلا مصاديق مُ 

تحدة مع املوجود البسيط األُمور املُ  كون بسبب خرىألُ هذه الصفات عني ابعض 

 كلم ل أنَّ ؛ وة واالحتاد يف هذه الصفات أيضاً تحدة معًا، بل جلريان أصل دليل العينيم مُ 

وجود  ـ مثّلً ـ العلم  ؛ ألنَّ تناهٍ ري مُ غ اً بسيط اً وجوديم  من هذه الصفات كامالً  واحدةٍ 

، فّل كذلكه إذا كان ومن املعلوم أنَّ ، واحلياة ،حارض غري حمدود، وكذا القدرة ،ردجُم 

عدم تناهي  وحينئذٍ  وحسب. يف املفهوم ن له إالم يبامُ  ،باله كامل وجود آخرر يف قم تصوم يُ 

 ض.احتاد بعضها مع بعو أقوى شاهد عىل عينيتها هاالصفات نفس

ا غري الذات أهنَّ  عىللشهادة كون الصفة الزايدة  ؛ة عني ذاتهفصفاته تعاىل الذاتيم 
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  .املوصوف

 كلم  ألنَّ  ؛ن، لزم أن يكونا حمدودينيتغايرن كان املوصوف والصفة مُ إف ؛وعليه

ة م، وهذا بخّلف الصفة الكامليم حمدود خملوق، كام تقدم  وكلم  ،اهال يتعدم  تغاير فله حدٌّ مُ 

ة؛ من الوصف واملوصوف بالعينيم  واحدٍ  لشهادة كلم  ؛ون عني ذات املوصوفالتي تك

 ومن املعلوم أنَّ  ،املوصوف عني الوصف عني املوصوف، كام أنَّ  الوصف حينئذٍ  ألنَّ 

 لنفسه رضوري. ءثبوت اليش ألنَّ  ؛يشء يشهد لنفسه كلم 

 اإلمام ليههو الذي أشار إ ،هذا الربهان عىل التوحيد الصفايت وهبذا يتضح أنَّ 

مد...» :بكلمته آنفة الذكر، وهي ×احلسني  .«ُسبحان اهللِ الواحد احلّق األحد الص 
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 ه تعاىل ئمساأة البحث يف معرفة صفاته وهمّيأ: املبحث الثاني
 ×يف كلمات اإلمام

ة قبل الرشوع يف بيان صفات اهلل تعاىل وأقسامها ينبغي أن نتوقف قليًّل عند أمهيم 

مام ستندين يف ذلك عىل ما ورد يف الكلامت الرشيفة لإله تعاىل، مُ يه وأساممعرفة صفات

 :×احلسني

د وال وح  يُ  ،نتقصوبعيد غري مُ  ،لتصقريب غري مُ قهو »: ×قال اإلمام احلسني

 .«تعال هو الكبري املُ ال إله إاّل  ،بالعالمات موصوف ،معروف باآليات ،ضبع  يُ 

م يف ه تعاىل، ينبغي التذكري بام تقدم يسامأه وة البحث يف معرفة صفاتلبيان أمهيم 

عىل استحالة معرفة ذات اهلل  ×الفصل الثاّن من االستدالل بكّلم اإلمام احلسني

وال خيطر عىل القلوب مبلغ  ،نه عظمتهال يقدر الواصفون كُ »: ×حيث قال ؛واكتناهها

ة هلا، وال ماهيم   حدَّ فذاته تعاىل بسيطة ال. (1)«ه ليس له يف األشياء عديلألن   ؛جربوته

 ؛نههة له فليس للعقل أن يعرف كُ ، فام ال ماهيم حسبات فوالعقل قادر عىل اكتناه املاهيم 

ة ه وصفاته الذاتيم يالعقل يعرف اهلل تعاىل من خّلل أسام نَّ إف ؛وعىل هذا األساس

هلي باِم وصف أ ِصُف إِ »م: تقدم يف الدعاء املُ  ×شري إليه اإلمام احلسنيوهذا ما يُ  ،ةوالفعليم 

ف بِه نفسه فه باِم عر  ف احلقم  ،(2)«بِه نفسه، وُأعر  ولذا  ؛ه وصفاتهيتعاىل نفسه بأسام وقد عرم

ف اإلمام احلسني فه بصفاته وأساموإنَّ  ،ذات الباري تعاىل ×مل يعرم ه، وهذا ما يام عرم

                                         

، 4. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج371( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)

 .311ص

 .77( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص5)
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بحان ذي ُس »تعاىل بقوله:  اطب احلقم كلامته خُي  ىحدإ، ففي ×نلمسه واضحًا يف كلامته

وِس، ُس املُ  ،بنيلك احلّق املُ بحان املالكربياء والعظمة، ُس  بحان اهللِ امللك احلي  هيمِن الُقدُّ

وِس، ُس ال ذي ال يموت، ُس  بحان الدائِم ُس ، بحان القائِم الدائمِ بحان اهللِ امللك احلي  الُقدُّ

 يل  بحان العي  القيُّوِم، ُس بحان احلعىل، ُس ألبحان ريب  ابحان ريب  العظيِم، ُس القائِم، ُس 

بسم  ، أسألك باسمكإين   ،للهم  ا»يقول فيه:  ×هويف دعاء ل .(1)«بحانه وتعاىلعىل، ُس ألا

يا  ،يا ملك: »بذكر أسامء اهلل تعاىل، فيقول ×يبدأ اإلمام ثمَّ  ،(2)«اهلل الرمحن الرحيم

تكرّب، يا خالق، يا بارئ، يا ا مُ هيمن، يا عزيز، يا جبّار، يؤمن، يا مُ قّدوس، يا سالم، يا مُ 

يب، يا رقيب، يا فيد، يا ودود، يا حممود، يا معبود، يا بعيد، يا قريب، يا جُم يا مُ  صّور،مُ 

 ةمعرف نَّ إ :أي ،«حسيب، يا بديع، يا رفيع، يا منيع، يا سميع، يا عليم، يا حكيم، يا كريم

بقوله:  ×ري إليه اإلمام الرضاشوهذا ما يُ  ،ه تعاىليه بواسطة أسامومناجاة العبد لربم 

ه إذا مل ألن   ؛ه اختار لنفسه أسامء لغريه، يدعونه ِبانفسه، ولكنّ  ي  سمّ فليس يتاج إىل أن يُ »

 .(3)«ُيدع  باسمه مل يعرف

الصفات واألسامء  ؛ ألنَّ كبريةً  ةً يكتسب البحث يف الصفات واألسامء أمهيم  ؛ومن هنا

 ستحيلة.ذاته تعاىل مُ  ةمعرف ألنَّ ؛  وبني خملوقاتههي الواسطة لّلرتباط بني ذاته تعاىل

جهات اخللقة وخصوصيات  يظهر أن   ؛من هنا»شري إليه الطباطبايى بقوله: وهذا ما يُ 

الصفات  ن  إ :تعالية من طريق صفاته الكريمة، أىترتبط إىل ذاته املُ  ،الوجود التى ىف األشياء

ة البحث يف الصفات واألسامء تضح أمهيم ت وهبذا .(4)«وسائط بني الذات وبني مصنوعاته

 ة.ذات اإلهليم للكوهنا وسايط ارتباطنا با ؛ةهليم إلا

                                         

  .82الطويس، حممد بن احلسن، مصباح املتهجد: ص (3)

 .321( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات:ص5)

 .88، ص4( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج1)

 .121، ص8( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج4)
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  الفرق بني الصفة واالسم: املبحث الثالث
عىل الذات مأخوذًا  االسم هو ما دلَّ  نَّ إ باالعتبار، فسم إالم ال فرق بني الصفة واال

ذات اهلل مع صفة من صفاته تعاىل، عىل  ما دلم  نة، فأسامء اهلل هي كلم معه صفة معيم 

، الذي احلال يف العاملم  كذلكصفة القدرة، و معفيه الذات  ـ ُأخذتمثًّل ـ فاسم القادر 

ة األسامء كاحلكيم، والسميع، خذت فيه الذات مع صفة العلم، وهكذا بالنسبة لبقيم أُ 

عىل ما قامت به ت أيضًا ودلم  ،ت عىل ذات اهللهذه األسامء دلم  فإنَّ وغريها،  والبصري

 هات عىل نفسفهي التي دلم  ،ا الصفةأمم و والبرص. ،والسمع ،واحلكمة ،الذات من العلم

مع قطع  ،ت عىل صفة من صفاتهدون أخذ الذات معها، فصفات اهلل تعاىل ما دلم  ،فقط

 وغريها. والبرص ،والسمع ،واحلكمة ،بيل صفة العلمالنظر عن الذات، من ق  

د ولك ،فاالسم هو الذات ن ال بام هى ذات، بل الذات مع مّلحظة وصف حمدم

ا الصفة .عيمنةة مُ وحيثيم  مع قطع النظر عن اتصاف  ،فهى النظر إىل ذات الصفة فقط ،أمم

ح صدر املتأهلني الفارق بني االثنني بقوله: الفرق بني أسامء اهلل » الذات هبا، هلذا يوضم

الذات مع  م ّّرحوا بأن  بسيط، فإَّن  كالفرق بني املرّكب وال ،رف العرفاءوصفاته ىف عُ 

 .(1)«اعتبار صفة من الصفات هو االسم

زيد ) :فّل يقال ،مل عىل املوضوعالصفة ال حُت  بأنَّ  ،ق بني الصفة واالسمفرَّ وكذا يُ 

وعىل ذلك جرى  (،زيد عامل)فيقال: ، حمل عىل املوضوعا االسم فيُ أمم  (،علم

 ،والعامل ه،صفات ،واحلياة ،والقدرة ،العلمبحانه، فوصفاته ُس  يهاالصطّلح يف أسام

                                         

ين الشريازي، حممد، الشواهد الربوبية: ص (3)  . 41صدر الد 
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 .(3)أسامؤه تعاىل ،واحلي ،والقادر

الصفة تدّل  ن  أال فرق بني الصفة واالسم، غري »شري إليه الطباطبايى بقوله: وهذا ما يُ 

ة، واالسم هو الداّل عىل ة والغرييّ أعّم من العينيّ  ،ى من املعانى يتلبّس به الذاتعىل معن  

ُيشتق  ـ كام سيأيتـ  ةصفات ذاتيم  ،واحلياة ،والعلم ،فالقدرة .(2)«بوصف الذات مأخوذة

، وهي أسامء ذاتيم  ،والعامل ،منها القادر سة.ة املُ ة غري زايدة عىل الذات اإلهليم واحليم  قدم

كام ـ  ةصفات فعليم  ،وغريها ،والعدل ،واحلكم ،والربوبية ،والتدبري ،والرزق ،واخللق

 ،كماواحل ،والربم  ،دبمرواملُ  ،والرازق ،ة، هي اخلالقامء فعليم شتق منها أسيُ  ـ سيأيت

ة  ،وليست عينها ،ة غري الذاتاألسامء الفعليم  أنَّ يف دل، وال ريب اوالع خملوقة هلا مشتقم

 .من أفعاله

                                         

 .املصدر السابق( ُانظر: 3)

 .125، ص8( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج 5)
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 احلسيين ة يف النّصأقسام الصفات اإلهلّي: املبحث الرابع
 دة، منها:تعدم أقسام مُ  إىل ×ام احلسنيتنقسم صفات اهلل تعاىل الواردة يف كلامت اإلم

 ةة وسلبّيتقسيم الصفات إىل ثبوتّي ـ1
يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حّي يا قيّوم، يا حّي ال إله »: ×احلسنياإلمام جاء يف دعاء 

يف كلمته هذه إىل أحد تقسيامت صفات اهلل تعاىل، وهي  ×شري اإلماميُ . (1)« أنتإاّل 

 ة.بيم ة والسلالصفات الثبوتيم 

ـا الصـفات و، ة التى يتصف هبا اهللة: هي الصفات الكامليم والصفات الثبوتيم  أمم

ه الباري عن االتصاف هبا، وقـد عـربَّ القـرآن الكـريم نزم ة: فهي الصفات التي تُ السلبيم 

، وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام (2) (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) :تعــاىل بقولــه هامعــن

ــه:  ×احلســني ــه بقول ــن أدعيت ــري م ــا ذا جلــالل »يف كث ــديع الســموات واألرض، ي ب

ة وهي ما جلمت ذاته عن مشاهبة شري إىل الصفات السلبيم فصفة اجلّلل تُ  .(3)«كراِم...إلوا

سة، قدم ة املُ ريد أن تسلب نقصًا عن الذات اإلهليم ة تُ الغري، وهذا يعني أن الصفات السلبيم 

وغـري  ،ري مريـيوغـ ،جسـمبجاهـل، ولـيس بولـيس  ،عاجزبفقولنا: اهلل تعاىل ليس 

ه عن هذه النقايص.توليس كامال ،ها نقايصك، هذه كلم تحرم مُ   ، واهلل تعاىل ُمنزم

مت ذاته ،ةالصفات الثبوتيم من فهي  ،ا صفة اإلكرامأمم  هبا  تعاىل وهي ما تكرم

لت، وهي ترجع إىل  إثبات الكامل. وجتمم

                                         

 .321 بن موسى، مهج الدعوات: ص( ابن طاووس، عيل3)

 .77( الرمحن: آية5)

 .321( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص1)
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 ة ة وفعلّية إىل ذاتّيتقسيم الصفات الثبوتّي ـ2
وما يكون قبل أن يكون...  ،العليم اخلبري، علم ما كان» :×سنيقال اإلمام احل

قتدر عىل خلقه، القوى لذاته، املُ  القادر عىل كّل يشء، يقدر عىل ما يشاء، القوى لقدرته،

يا عامل، يا حاكم، يا قاىض، »: ×ويف موضع آخر قال. (1)«قدرته قائمة عىل األشياء كّلها

 .(2)«يا حّي، يا قيّوم، قتدرطّهر، يا قادر، يا مُ هر، يا مُ يا عادل، يا فاضل، يا واصل، يا طا

م الصفات الثبوتيم مل يُ  ×اإلمام وال خيفى أنَّ  ام جاءت هذه ة، وإنَّ ة وفعليم ة إىل ذاتيم قسم

 ؛ة دأبوا عىل استخدام أحد طريقنيعلامء اإلماميم  ، إالم أنَّ ×األقسام ضمن أدعيته

 ة.ة والفعليم للتمييز بني الصفات الذاتيم 

 ل: طريق الفالسفةاألوّ 

ذاته تعاىل إذا كانت وحدها كافية لّلتصاف بتلك الصفة، مع قطع  نَّ أ :وحاصله

تتصف هبا  ،واحلياة ،والقدرة ،ة، فصفة العلمء آخر، فهي صفة ذاتيم  النظر عن أىم شى

  عن أيم تعالية مع قطع النظر الذات املُ 
ٍ
 ة.لذا تكون هذه الصفات ذاتيم  ؛آخر يشء

ا  ق الغري تعالية ال تتصف بتلك الصفة إالم ذا كانت الذات املُ إأمم  مع فرض حتقم

د جم  إذا وُ ال يتصف هبا الباري تعاىل إالم  ـ مثّلً ـ ة ة، فصفة اخلالقيم مسبقًا، فهي صفة فعليم 

مل يكن  إذاة، ووجد هناك خملوق هلل تعاىل، ال يمكن انتزاع صفة اخلالقيم مل يُ  إذاخملوق، ف

 ة األسامء والصفات.ة، وهكذا بالنسبة إىل بقيم نتزع صفة الرازقيم تُ  رزق الموجود يُ 

تنقسم الصفات إىل صفات  ،ومن وجه آخر»شري إليه الطباطبايى بقوله: وهذا ما يُ 

وهى التى  :وهى التى يكفى ىف انتزاعها فرض الذات فحسب، وصفات الفعل :الذات

                                         

  .518الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص (3)

  .321ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص(5) 
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ة هى فالصفات الفعليّ  ،تعاىل إاّل فعله يتوّقف انتزاعها عىل فرض الغري، وإذ ال موجود غريه

 .(1)«نتزعة من مقام الفعلاملُ 

 سؤال وجواب

 يتصف اهلل يلزم أالم  ،ةة والفعليم بني الصفات الذاتيم  عىل هذا التمييز إن قيل: بناءً 

 ة قبل أن يرزق؟وصف بالرازقيم ة قبل أن خيلق، وال يُ تعاىل باخلالقيم 

سواء  ،اهلل تعاىل قادر عىل اخللق والرزق وغريها الً أنَّ أن نعرف أوم  بدم  واجلواب: ال

ا من ناحية االصطّلح والتسمية فّل حمذور يف عدم اتصاف اهلل قبل اخللق أم بعده، أمم 

ة قبل أن يرزق، ما دام هو القادر عىل ة قبل اخللق، وعدم اتصافه بالرازقيم تعاىل باخلالقيم 

ل للتمييز بني الصفات ذا هو الطريق األوم ة، وهالقدرة من صفاته الذاتيم  يشء، وأنَّ  كلم 

 ة.ة والفعليم الذاتيم 

 طريق املحّدثني: ثاينال

تضادتني يصح أن يتصف اهلل تعاىل هبام، فهام صفتان فعليتان، كلم صفتني مُ  وهو أنَّ 

ويبغض  ،املؤمن يتصف هبام اهلل تعاىل معًا، فهو تعاىل حيبم ـ مثًّل ـ والكره  فصفة احلبم 

 ،ة، وكذا صفة الرضاوالبغض من الصفات الفعليم  تكون صفتي احلبم لذا  ؛الكافر

ويغضب عىل بعض آخر،  ،اهلل تعاىل يرىض عن بعض عباده نَّ إوالغضب، فحيث 

 ة.الرضا والغضب من الصفات الفعليم  ةفتكون صف

ا إذا كانت صفة من الصفات يتصف هبا الباري تعاىل، وال  ها، فهي يتصف بضدم  أمم

 ،واحلياة، فاهلل تعاىل يتصف بالقدرة فقط ،والقدرة ،بيل صفة العلمق   ة، منصفة ذاتيم 

وال يتصف باجلهل، وكذلك  ،وال يتصف بام يقابلها وهو العجز، وكذا يتصف بالعلم

                                         

 .141الطباطبايي، حممد حسني، هناية احلكمة: ص( 3)
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 ،والقدرة ،وعليه تكون صفة العلم ؛هاوال يتصف بضدم  ،يتصف تعاىل بصفة احلياة

 ة.صفات ذاتيم  ،واحلياة

 ،كّل شيئني وصفت  اهلل ِبام إن  »صول الكايف بقوله: يني يف أُ شري إليه الكلوهذا ما يُ 

ثبت ىف الوجود ما ك تُ فذلك صفة فعل، وتفسري هذه اجلملة: أن   ،وكانا مجيعا  ىف الوجود

اإلرادة من  سخطه، وما يّب وما يبغض، فلو كانتريد، وما يرضاه وما يُ ريد وما ال يُ يُ 

ريد ناقضا  لتلك الصفة، ولو كان ما يّب كان ما ال يُ  ،والقدرة ،العلم :مثل ،صفات الذات

 .(1)«كان ما يبغض ناقضا  لتلك الصفة ،من صفات الذات

 ،احلياة :وهي ،ةصفة ذاتيم  اآلتيةمن الصفات  تكون كلم  ؛وعىل أساس هذا الطريق

 ،والعدل ،واحللم ،وامللك ،والغنى ،واحلكمة ،ةوالعزم  ،والبرص ،والسمع ،والعلم

وصفات الذات تنفى عنه »وهذا ما أشار إليه الشيخ الكليني بقوله:  .ونحوها ،والكرم

ملك، وغنّى، ووحكيم،  ،وعزيز ،وبصري ،وسميع ،وعامل ،بكّل صفة ضّدها، يقال: حىّ 

كريم. فالعلم ضّده اجلهل، والقدرة ضّدها العجز، واحلياة ضّدها وعدل، وحليم، و

واجلهل، وضّد  العجلة ّدها اخلطأ، وضّد احللمض املوت، والعّزة ضّدها الذلّة، واحلكمة

 .(2)«العدل اجلور والظلم

وغرضه الفرق  هذا التحقيق للمصن ف...»بقوله:  علمق املجليس عىل هذا النصم ويُ 

هلا  وجودية   كّل صفة   ن  إاألّول: ، بني صفات الذات وصفات الفعل، وأبان ذلك بوجوه

ة كّلها صفاته الذاتيّ  ألن   ؛من صفات الذاتفهى من صفات األفعال ال  ،مقابل وجودى

 .(3)«عني ذاته، وذاته مما ال ضد  له

                                         

 .333، ص3وب، الكايف: ج( الكليني، حممد بن يعق3)

 ( املصدر السابق.5)

 .55، ص5مرآة العقول: ج( املجليس، حممد باقر، 1)
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 ×يتضح السبب يف تصحيح اإلمام عىل بن موسى الرضا ؛وعىل هذا األساس

فأجابه  .«نتهى علمهاحلمد هلل مُ »كّلمًا يقول فيه:  ×الذي كتب لإلمام ،لكّلم الرجل

نتهى نتهى، ولكن قل: مُ مه؛ فليس لعلمه مُ نتهى علمُ  :ال تقولنّ » :بقوله ×اإلمام

ة، فّل العلم من صفاته الذاتيم  علم اهلل تعاىل ال هناية له؛ ألنَّ  ذلك هو أنَّ  ورسُّ . (1)« رضاه

لعدم تناهى الذات، وعىل هذا امليزان ال يقترص األمر عىل صفة العلم فقط،  ؛نتهى لهمُ 

 ة.بخّلف الصفات الفعليم تناهية، ة مجيعها غري مُ الصفات الذاتيم  بل إنَّ 

، فالغضب يبدأ عندما  ،تناهيةفلو مل تكن صفات الفعل مُ  فّل معنى أن يأتى الضدم

، ثمَّ  تنتهى الرمحة، وهذا يعني أنَّ  ا لو كانت  الرمحة تتدم إىل حد  تقف ليبدأ الغضب، أمم

 تناهية، فّل يأيت دور الغضب.هذه الصفة غري مُ 

ة، فيتضح ا ؛وعىل أساس هذا الطريق ة والرمحة اخلاصم  نَّ إلفرق بني الرمحة العامم

ٹ  ٹ ٿ)كام يف قوله تعاىل:  ،الرمحة باملعنى العامم من صفات الذات

ها، بخّلف الرمحة ة وال يتصف بضدم ه تعاىل يتصف بالرمحة العامم ألنَّ  ؛(2) (ٹ

 كذلك. اً وال يرحم عمر ،ةبالرمحة اخلاصم  اً ة، فهو يرحم زيداخلاصم 

كلم ما  هو أنَّ  :ةذا الطريق يف التمييز بني قسمى الصفات الثبوتيم حاصل ه ًا؛إذ

ُوصف به اهلل وبام يقابله فهو صفة فعل، وكلم ما ال يتمصف إالم بأحد طرفيه دون اآلخر 

مضافة إىل  ة[]الصفات الفعليم ا كانت وملّ »: العّلمة الطباطبايي يقولفهو صفة ذات. 

ها عىل حتّقق الغري املضاف إليه. وحيث كان كّل غري توّقفة ىف حتّققكانت مُ  ،غريه تعاىل

 [عىل الغري]توّقفة عليه تأّخرا  عنها، كانت الصفة املُ تعالية مُ للذات املُ  مفروض معلوال  

 .(3)«تعاليةنتزعة من مقام الفعل منسوبة إىل الذات املُ متأّخرة عن الذات زائدة عليها، فهى مُ 

                                         

 .314الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص (3)

 .321األعراف: آية( 5)

 .147( الطباطبايي، حممد حسني، هناية احلكمة: 1)
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 ةعليّ وم هو اجلامع للصفات الفاسم القيّ 

 .«ُسبحان احلي  القّيومِ »ات: رشيف دعاء الع ×قال اإلمام احلسني

 ،بيل اخلالقة مضافة إىل غريه، من ق  تعاىل أسامء وصفات فعليم  للحقم  م أنَّ تقدم 

اً  ،والرحيم ،والغفور ،واجلواد ،عطىواملُ  ،والرازق وهذه  .إىل غري ذلك، وهى كثرية جدم

وهو مأخوذ من القيام، بمعنى  ،اسم القيموم للمبالغة ألنَّ  ؛الصفات يمعها اسم القيموم

وذلك للمّلزمة بني القيام وبني التدبري والرعاية  ؛وتدبريه ورعايته ءحفظ اليش

مة الطباطبايي بقوله:  وصف  ،من القيام وم...اسم القيّ »واحلفظ، وهذا ما أشار إليه العّلم

والقدرة  ،واملراقبة عليه ،تدبريه وتربيتهو ،والقيام هو حفظ اليشء وفعله ،عىل املبالغة يدّل 

ة بني االنتصاب وبني للمالزمة العاديّ  ؛ذلك مأخوذ من القيام بمعنى االنتصاب كّل  عليه،

 إىل أنَّ  «ُسبحان احلي  القيّومِ »شري يف هذا املقطع من الدعاء يُ  ×فاإلمام .(1)«منها كّل 

وم من آثار االسم الذايت وهو القيم  وم، وصفةسم القيم اة ترجع إىل مجيع الصفات الفعليم 

وم، ذكر قبله اسم احلي، كام نلمس سم القيم اام ذكر كلم  ×اإلمام ولذا نجد أنَّ ؛ احلي

 :وقوله ،«ُسبحان احلي  القيّومِ »بيل قوله: من ق   ×ذلك بوضوح عند تتبع كلامته

 .(2)« هو احليُّ القّيوم وأتوب إِليهال ذي ال إِله إاِّل  أستغفر اهلل»

من آثار االسم  وم[]القيم  هذه الصفة»قال صاحب التحقيق يف كلامت القرآن: 

سم ا وهبذا يتضح أنَّ  .(3)«ال ذى هو منشأ مجيع الصفات الثبوتيّةـ احلّى ـ األصيل الذاتى 

، الذي هو (احلي)سم اسم القيموم من آثار ا ة، وأنَّ القيموم تعود إليه مجيع الصفات الفعليم 

 ة.لصفات الثبوتيم املنشأ جلميع ا

                                         

 .111، ص5( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)

 .321ووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص( ابن طا5)

 .141، ص7املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن: ج( 1)
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 ةعدد الصفات الذاتّي: املبحث اخلامس
ة أمهيم ـ  ة بشكل خاصم والصفات الذاتيم  ـ البحث يف الصفات بشكل عامم  يكتسب

 ألنَّ وذلك الصفات هي الواسطة لّلرتباط بني ذاته تعاىل وبني خملوقاته،  كبرية؛ ألنَّ 

 حث.الب بدايةم يف ستحيلة، كام تقدَّ ذاته تعاىل مُ  ةمعرف

ض لعدد من هذه الصفات ة، ويف املقام نتعرم لف يف عدد الصفات الذاتيم وقد اختُ 

 :×التي وردت يف كّلم اإلمام احلسني

 ×صفة احلياة يف كلمات اإلمام احلسني الصفة األوىل:
 .(1)«سبحان اهلل امللك احلي الذي ال يموت» :×قال اإلمام احلسني

ينبغي أن نعرف معنى احلياة وأقسامها  ،لكي يتضح اتصاف الباري تعاىل باحلياة

 :اآلتيةضمن املباحث 

 ل: معنى احلياةاملطلب األّو
كر دركها اإلنسان بوجدانه، وقد ذُ مفهوم احلياة من املفاهيم الواضحة والتي يُ 

 :واآلخر خاصم  للحياة معنيان، أحدمها عامم 

وهذا ـ  ية والتوليدالتغذـ هي املبدأ الذي يرتتب عليه النمو احلياة  املعنى العام:

ستعمل هذا املعنى من احلياة املعنى من احلياة يشمل احليوان والنبات مقابل اجلامد، ويُ 

 عند علامء الطبيعة.

                                         

 .87( الكفعمي، إبراهيم، املصباح: 3)
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ستوجب االتصاف بالعلم ياليشء الذي يتصف باحلياة  نَّ إ :املعنى اخلاّص 

  أيم  والقدرة، بمعنى أنَّ 
ٍ
باحلياة،  إذا اتصف ال يتصف بصفة العلم والقدرة إالم  يشء

نحو وجود يرتشح » :اقال الطباطبايي يف تعريف احلياة بأهنَّ  .(3)عامل قادر فهو حي فكلم 

نه، وهذا ما أمجع عليه الباحثون من حقيقة احلياة جمهولة الكُ  ،نعم .(2)«عنه العلم

 مني.تكلم الفّلسفة واملُ 

 ة باهلل تعاىلة خمتّصاملطلب الثاني: احلياة احلقيقّي
  .(3)«سبحان اهلل امللك احلي الذي ال يموت»: ×سنيقال اإلمام احل

هي حياة  ،ةاحلياة احلقيقيم  يف كلمته العظيمة هذه إىل أنَّ  ×شري اإلمام احلسنييُ 

 ألنَّ  ؛كحياة الكاينات يف هذه الدنيا ،الباري تعاىل دون غريه من أنحاء وأقسام احلياة

 ائ) بيل قوله تعاىل:ة من ق  قرآنيم حياة الدنيا حياة زايلة، كام أشارت لذلك النصوص ال

 ، وقوله:(5)(کککڑڑک) :هلوقو ،(4)(ەئەئوئوئۇئۇئ

ا متاع، ومن الواضح حلياة بأهنَّ افعدم القرآن الكريم  .(6)(ڻڻڻۀۀہ)

ها هلواملتاع هو ما قُ  أنَّ  لهي اإلنسان اللهو هو ما يُ  ، ومن املعلوم أنَّ اً صد لغريه، وعدم

ها لعبًا، و هيمم ويشغله عامم  ة، ة ال حقيقيم هو الفعل الذي يصدر لغاية خياليم  اللعبه، وعدم

 بنيم أنَّ ذلك ليُ  ونحو ذلك من األوصاف التي وصفت هبا الدنيا كالزينة والعرض، كلم 

                                         

مة، احلسن بن 42، جعفر بن احلسن، املسلك يف ُأصول الدين: صاحليلم ( ُانظر: املحقق 3) . العّلم

 .413يوسف، كشف املراد: ص

 .158، ص 5مد حسني، تفسري امليزان: ج( الطباطبايي، حم5)

 .87( الكفعمي، إبراهيم، املصباح: 1)

 .51( الرعد: آية4)

 .51( احلديد: آية2)

 .15( األنعام: آية1)
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ة فهي حياة يم ا احلياة احلقيقمم أ، (3)ا حياة زايلةألهنَّ  ؛ةيم احلياة الدنيا ليست هي احلياة احلقيق

بقوله:  ×كام أشار اإلمام احلسني ،يلة وال موت فيهاا حياة غري زاألهنَّ  ؛الباري تعاىل

 .«بحان احلّي الذي ال يموتُس  ،بحانك يا قيّومُس  ،اللهم  »

 سؤال وجواب

 حياة وهي ،ة هي احلياة التي ال موت فيهااحلياة احلقيقيم  م من أنَّ عىل ما تقدَّ  بناءً 

أيضًا حياة ال موت فيها؟ كام ة خرويم احلياة األُ  أنَّ  هل :الباري تعاىل، ينبثق هذا السؤال

ۓ ) بيل قوله تعاىل:تضافرة، من ق  ة املُ ة والرواييم أشارت لذلك النصوص القرآنيم 

 .(2) (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ة وإن كانت حياة ال يطرأ عليها املوت خرويم احلياة األُ  نَّ إ :هذا السؤال عنواجلواب 

فيض منه تعاىل، فهو تعاىل املُ املوت عليها ليست بذاهتا، بل بإفاضة  أبدًا، لكن عدم طروم 

 .ة مملوكة له تعاىلخرويم ألُ ة، فاحلياة اخرويم للحياة األُ 

وهذا املعنى من احلياة ال  .التي ال يطرأ عليها املوت لذاهتاهي ة احلياة احلقيقيم ف 

، هغري ةتحققة ملوجود بذاته، ليس بتمليك وإفاض أن تكون احلياة مُ ره إالم مكن تصوم يُ 

سبحان اهلل امللك » :حينام يقول ×اإلشارة إليه من كّلم اإلمام احلسنيوهذا ما نلمس 

هبا وعدم اتصاف الباري تعاىل  ،احلياة صفة كامل أنَّ  مضافًا إىل .(3)«احلي الذي ال يموت

قال اإلمام  تاج، كامبذاته غري حُم  اهلل تعاىل غنيٌّ  تاج إليها، وقد تبنيم أنَّ ه حُم نَّ ألذاته، يعني 

 .(4)«أنت الغني بذاتك ،إهلي» :احلسني

ا حياة غري زايلة، هنَّ أل ؛ة هي حياة اهلل تعاىليم احلياة احلقيق ونطوي هذه الفقرة بأنَّ 

 بذاته ال بغريه. حيم تعاىل ه وأنَّ 

                                         

 .157، ص 5( ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)

 .21( الدخان: آية5)

 . 87( الكفعمي، إبراهيم، املصباح: 1)

 ، مقطع من دعاء عرفة.551، ص72مد باقر، بحار األنوار: ج( املجليس، حم4)
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 ×صفة العلم اإلهلي يف كلمات اإلمام احلسني الصفة الثانية:

ن أحاط بِكل  يشء ِعلام  »: ×قال اإلمام احلسني  .(1)«يا م 

 :اآلتيمةة يكتسب البحث يف صفة العلم اهليكليم 

 ل: يف معنى العلم املطلب األّو
العلم يعني  نَّ إحيث  ؛مفهوم العلم من املفاهيم الواضحة أنَّ  سلَّممن امل

 ،وجود العلم رضوري عندنا بالوجدان»مة الطباطبايي: ولذا قال العّلم  ؛االنكشاف

 ،نكشفا  لههو الذي يكون اليشء مُ  :العامل باليشء»د: فيوقال الشيخ املُ ، (2)«ومفهومه بديي

 .(3)«حارضا  عنده غري غائب عنه

العلم باليشء عن  :وهو ،م يف الفصل الثاّن تقسيم العلم إىل علم حصويلوتقدم 

العلم باليشء من  :وهو ،علم حضوري وإىل نتزعة منه واحلاكية عنه.طريق صورته املُ 

 سان بذاته.بيل علم اإلندون واسطة، من ق  

العامل  ألنَّ  ًا؛حصولي علم اهلل تعاىل هو علم حضوري، وليس علامً  ومن الواضح أنَّ 

ه عن م أنَّ ط صورة اليشء، وتقدم بواسطة العلم احلصويل حيتاج إىل توسم  ه تعاىل ُمنزم

: ×يشء، لذا قال اإلمام احلسني بذاته عن كلم  ه تعاىل غنٌي ألنَّ  ؛االحتياج والنقص

 .«لغني بذاتكأنت ا ،إهلي»

اهلل تعـاىل قـد علـم  فهـو يعنـي أنَّ  ،اً علم اهلل تعاىل لو كان حصـوليم  مضافًا إىل أنَّ 

                                         

 .527( الكفعمي، إبراهيم، البلد األمني: 3)

 .588( الطباطبايي، حممد حسني، هناية احلكمة: ص5)

 .51( املفيد، حممد بن حممد النعامن، النكت االعتقادية: ص1)
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ن طريق صورته بعد أن كانت الصـورة عالعلم باليشء  بعد اجلهل هبا؛ ألنَّ  بمخلوقاته

ه عن كـلم  م أنَّ وهو باطل الستلزامه النقص عىل اهلل تعاىل، وتقدم  ؛معدومة  اهلل تعاىل ُمنزم

 علمه تعاىل علم حضوري ال حصويل. وهبذا يتضح أنَّ  ؛وعيٍب  نقصٍ 

 ×املطلب الثاني: أقسام علمه تعاىل يف كلمات اإلمام
 أقسام، منها: إىلق العلم تعلم ينقسم علم اهلل تعاىل بحسب مُ 

 علم اهلل تعاىل بذاته ـ1
ع اخللق بنحو اهلل ابتدف هو العلم الذي يبتدع اهلل تعاىل به اخلّليق، العلم الذايت:

 .ال يصدر إالم عن علم (3)حكيم وُمتقن، والفعل احلكيم املُتقن

 ×يف خصوص علم اهلل تعاىل الذايت هو قوله ×ومن مجلة كلامت اإلمام احلسني

ن ال » يف دعايه الرشيف:  ن ال يعلم ما هو إاِّل هو، يا م  ن ال يعلم كيف هو إاِّل هو، يا م  يا م 

  أنَّ وهو العلم الذايت، إالم  ،اهلل تعاىل يعلم بحقيقة ذاته نَّ إ أي:. (2)«يعلم ما يعلمه إاِّل هو

 ،تناهيةذاته تعاىل ال مُ  ألنَّ  ؛بحانه، بل يستحيل ذلكحقيقة ذاته تعاىل ال يعلمها غريه ُس 

 تناهي. تناهي بالّلمُ حاطة املُ إتناهية، ومن املحال ا ما سواه من املخلوقات فهي مُ أمم 

عطي وال مانع، وال دافع، ال مُ » يقول فيها: ×عن أبيه  ×واها ويف رواية ُأخرى ر

اهلل، له اخللق واألمر، وبيده اخلري  ؤّخر إاّل قّدم، وال مُ وال ناصح، وال كايف، وال شايف، وال مُ 

اهلل  إىل أنَّ  ،يف كلمته العظيمة هذه ×حيث أشار اإلمام. (3)«كّله، تبارك اهلل رّب العاملني

خلقه وأفاض عليه علاًم ف ،للكامالت عىل املخلوقات، ومنها اإلنسانفيض تعاىل هو املُ 

                                         

 دة منه.( املراد بالفعل املتقن: هو الفعل املطابق للمنافع املقصو3)

 .81، ص5ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج( 5)

 .517رواه عن أمري املؤمنني. ُانظر: الصدوق، توحيد: ص× ذكر الصدوق& أن اإلمام احلسني( 1)
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ًا، وحسب القاعدة اإلنسان يعلم بنفسه علاًم حضوريم  ًا بنفسه، بمعنى أنَّ حضوريم 

أن يكون اهلل تعاىل لديه علم بذاته عىل  بدم  ، فّل(فيض الكامل غري فاقد لهمُ  نَّ )إ :ةالعقليم 

عطيه، فهو واجد له بأحسن ما يمكن. ونحن يُ  د الكامل الفاق األكمل؛ ألنَّ  الوجه األتمم 

ا نرمز إىل هذا العلم غري أنم  ،ة حضور ذاته لدى ذاتهحيط بخصوصيم حط ولن نُ وإن مل نُ 

 .ءوعلمه هبا من دون وساطة يش ،بحضور ذاته لدى ذاته

، فيضهومُ  يكون واهب الكاملم ن  يشعر بفطرته بأنَّ  نسانٍ إ كلم  نَّ إ :بعبارة أخرىو

 ،فيدأكرم من املُ  ستفيد كان املوهوب له أرشف من الواهب، واملُ وإالم  ،له ال يكون فاقداً 

ومنها  ،مكنات إىل اهلل تعاىلاستناد مجيع املُ  ×وحيث ثبت من خّلل كلامت اإلمام

بذاته  عاملاً  :أي ،هلذا الكامل الذوات العاملة بأنفسها، وجب أن يكون اهلل تعاىل واجداً 

 ة.ة صفاته الذاتيم ا ثبت من عينيم عليها؛ ملم  نفس ذاته ال زايداً يكون  علامً 

 علمه تعاىل باألشياء قبل إجيادهاـ  2 
ل يِْه خافِي ة  » :×قال اإلمام احلسني ْفى ع  ْن ال خي   .(1)«ُسبْحان  م 

ما يكون من  اهلل تعاىل يعلم بكلم  نَّ أاملقصود بالعلم باألشياء قبل إيادها هو 

عليه العقل والنصوص  وجد يف اخلارج، وهذا مما دلم لق وتُ أن خُت املخلوقات قبل 

 ع  »بقوله:  ×ح به اإلمام احلسنيرصم  تواترة، والتي منها ماة املُ ة والرواييم القرآنيم 
ما  م  لِ

 .(2)«كان وما يكون قبل أن يكون

اهلل  نَّ أفيد مة، التي تُ تقدم املُ  ×ستدل عليه من مقولة اإلمام احلسنيويمكن أن يُ 

  ،اهلل تعاىل ال يعلم باألشياء قبل أن خيلقها عاىل ال ختفى عليه خافية، فلو فرضنا أنَّ ت

                                         

 .521، ص3الراوندي، قطب الدين، اخلرايج واجلرايح: ج (3)

 .518الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص (5)
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 ×عليه اإلمام وهو خّلف ما نصم  ،عليه تعاىل وال يعلمه اً فهذا يعني وجود يشء خمفي

فاهلل تعاىل يعلم باألشياء قبل أن  .(3)وال خيفى عليه يشء ،يشء لع عىل كلم طم ه املُ من أنَّ 

 ،وجدهاأن يُ قبل نة عيم قبل أن خيلقه، ويعلم بالواقعة املُ ـ مثًّل ـ فيعلم بزيد وجدها، يُ 

 وهكذا.

 (العلم الفعلي)جياد شياء بعد اإلعلمه تعاىل باألـ 3
ل يِْه خافِي ة  » :×قال اإلمام احلسني ْفى ع  ْن ال خي   .(2)«ُسبْحان  م 

خلقها وإيادها يف الواقع هو علم اهلل تعاىل باألشياء بعد  :املراد من العلم الفعيل

ياد وبني العلم بعد وجد فرق بني العلم قبل اإلاخلارجي، وعىل هذا األساس ال يُ 

  .طلق عليه بالعلم الفعيلالذي يُ  ،اإلياد

ق العلم هو اليشء قبل حتققه يف تعلم ق العلم، فإن كان مُ تعلم الفرق بينهام يف مُ  ،نعم

اليشء املوجود يف هو ق العلم تعلم وإن كان مُ  ،إليادبالعلم قبل ا ي  مم الواقع اخلارجي، ُس 

 ٿ ٿ ٺ ٺ) :قوله تعاىل :مثّلً ، الواقع اخلارجي فهو علم فعيل

                                         

وكلم عامل، فمن بعد جهل تعلمم، واهلل مل يهل ومل يتعلمم، »يقول: × عن أمري املؤمنني  الرواية يف( ورد 3)

هنا كعلمه بعـد تكوينهـا «. أحاط باألشياء علاًم قبل كوهنا، فلم يزدد بكوهنا علاًم، علمه هبا قبل أن يكوم

ئل: ، حـني ُسـ×. وعن أيب احلسن عيل بن موسى الرضا44: صالصدوق، حممد بن عيل، التوحيد

إنَّ اهلل تعاىل »أيعلم اهلل اليشء الذي مل يكن أن لو كان كيف كان يكون أو ال يعلم إالم ما يكون؟ فقال: 

، وقـال ألهـل (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ) :هو العامل باألشياء قبل كـون األشـياء، قـال اهلل

ا هُنـوا عنـه،  ، فقد علم اهلل(ٺٺ  ڀٺٺ ڀ ڀڀ) النار: أنَّه لو ردمهم لعـادوا ملـم

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) للمّليكة ملما قالوا:وقال 

علمه سابقًا لألشياء قدياًم قبل أن خيلقها، فتبارك ربمنا  فلم يزل اهلل (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹٹ

«. تعاىل علوًا كبريًا، خلق األشياء وعلمه هبا سابق هلا كام شاء، كذلك مل يزل ربنا علياًم سـميعًا بصـرياً 

 .317: صالصدوق، حممد بن عيل، التوحيد

 .521، ص3الراوندي، قطب الدين، اخلرايج واجلرايح: ج (5)
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ن ن خياف اهلل بالغيب عمَّ ميز منكم م  ه تعاىل يبتليكم لي  عىل أنَّ  كنايةً . (1) (ٿ ٿ

وعملكم. لكي يعلمه من خّلل فعلكم  ؛اهلل تعاىل ال خيفى عليه يشء ألنَّ  ؛ال خيافه

علم اهلل باألشياء بعد حتققها  :ث برصاحة عن العلم الفعيل، أيفهذه اآلية تتحدم 

 ما كان يف علم اهلل قبل الفعل ظهر وحتقق يف عامل الوجود. وإيادها، بمعنى أنَّ 

علمها بعد  ثمَّ  ،يعلم األشياء مل يكناهلل  ليس معنى اآلية أنَّ  :بعبارة أخرىو 

، تناهٍ العلم اإلهلي أزيل وأبدي وغري مُ  ياد وبعده؛ ألنَّ يشء قبل اإل حتققها، بل عامل بكل  

، واضحةً  ةً عينيم  املراد هو حتقق العلم اإلهلي يف اخلارج، ويتخذ لنفسه صورةً  بل إنَّ 

اهلل تعاىل عامل باألشياء بعد  د الشهداء إىل أنَّ وقد أشار سيم  .املراد بالعلم الفعيلهو وهذا 

ن ال خيفى عليه خافية بحان م  ُس »: ×باألشياء قبل إيادها، حيث قالكام يعلم  ،حتققها

ه ال يعزب وأنَّ  ،يشء يف عامل الوجود اهلل تعاىل يعلم بكلم  نَّ إ :أي .«يف الّساموات واألرض

ة يف األرض وال يف السامء، بل ال يوجد فرق عند اهلل تعاىل بني الرسم   عنه مثقال ذرم

 ،ن الرّسائر عنده عالنيةبحان م  ُس »: ×لذا قال ؛سواء والعلن، فهو يعلمها عىل حد  

 .«والبواطن عنده ظواهر

 املطلب الثالث: اجلواب على إشكالية علم اهلل تعاىل باجلزئيات

اهلل يستحيل أن يعلم  نَّ إ :أثار بعض الفّلسفة إشكاالً حيال علم اهلل تعاىل، فقالوا

جالس  اً زيد بيل علمه بأنَّ اجلزييات، من ق  ن يعلم أمكن اهلل تعاىل ال يُ  ألنَّ  ؛يشء بكلم 

 ًا ـكون زيد جالسـ  لعلمه تعاىل األوم  ن بقي  إ، فإذا قام زيد من مكانه، فعنيم يف املكان املُ 

ه ال؛ ألنَّ ل لزم التغريم يف علمه وهو حُم ، وإن زال العلم األوم كان جهًّل بكون زيد قايامً 

                                         

 .13( حممد: آية3)
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ري عليه »...: ×اإلمام احلسني كام ذكر ذلك ،(3) تعاىل ليس حمًّل للحوادث ال جت 

 .(2)«األحوال، وال ت نِزل عليه األحداث...

 جواب اإلشكالية:
ومن مجلة احلوادث هو  ،اهلل تعاىل ليس حمّلً للحوادث نَّ أم يف املباحث السابقة تقدَّ  

 التدريي يف واحلركة عبارة عن التغريم  ،الزمان عبارة عن مقدار احلركة ألنَّ  ؛الزمان

 ة، فهي حادثة.ملادم ا

 ألنَّ  ؛عن الزمان واملكان اً بحانه خارجأن يكون علمه ُس  ينبغي ؛عىل هذا األساس

ه فكذلك علمه  واملكان، عن الزمان ةعلمه تعاىل عني ذاته، فإذا كانت ذاته تعاىل ُمنزم

بحانه يعلم باحلوادث ام هو ُس ، وإنَّ ومستقبلٍ  وحارٍض  ضٍ ه مار يف حقم تصوم تعاىل، فّل يُ 

هذا  ومن الواضح أنَّ  .خصوصياهتا ، وهي حارضة لديه بكلم واحدةً  ة دفعةً اجلزييم 

ومما يشهد لذلك قول اإلمام  ؛ فيهام هو علم ثابت ال تغريم ًا، وإنَّ تغريم العلم ال يكون مُ 

ن بحان م  ن ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف األرض وال يف الّسامء، ُس بحان م  ُس »: ×احلسني

يشء  كلم  ، بمعنى أنَّ (3)«بحان اهلل بحمدهوالبواطن عنده ظواهر، ُس  ،ةنيّ الرّسائر عنده عال

 ه زمان حارض ومستقبل.دوال يوجد عن ه،حارض عند

 ؛ة ال يوجب التغريم يف علمه تعاىلتغريم علم اهلل باجلزييات املُ  نَّ إ :بعبارة أخرىو

هلل تعاىل يشء واحد، وهو  يكون يف املعلومات ال يف العلم، وعلم االتغريم إنامَّ  وذلك ألنَّ 

 ة من دون أن يطرأ عىل هذه اإلحاطة أيم تغريم املعلومات املُ  يعني اإلحاطة الشاملة بكلم 

                                         

مة 3)  .374، احلسن بن يوسف، كشف املراد: صاحليلم ( العّلم

 .371ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص (5)

 .511، ص14املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج( 1)
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 .(3)تغيري، بل ال معنى حلصول التغيري يف اإلحاطة

 املطلب الرابع: سعة علمه تعاىل
ن ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف األرض وال يف بحان م  ُس » :×قال اإلمام احلسني

 .(5)«بحان اهلل بحمدهوالبواطن عنده ظواهر، ُس  ،ن الرّسائر عنده عالنيةبحان م  ّسامء، ُس ال

ما يصح أن  بحانه عامل بكلم ه ُس بمعنى أنَّ  ،له علمه تعاىل ال حدَّ  من الواضح أنَّ 

 ،يكون معلومًا، سواء كان ذلك املعلوم موجودًا أم معدومًا، وهذا مما نطقت به العقول

 ة.ة والرواييم لنصوص القرآنيم وتضافرت عليه ا

وال  ،يشء اهلل عامل بكلم  فيد أنَّ إىل هذه احلقيقة التي تُ  ×اإلمام احلسني وقد أشار

ن ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف بحان م  ُس »مة: تقدم ختفي عليه خافية، حيث ذكر يف مقولته املُ 

بحانه ال خيفى ُس  هبوضوح عىل سعة علمه تعاىل وأنَّ  وهي تدلم  ،«األرض وال يف الّسامء

 م معدومًا.أسواء كان موجودًا  ،عليه يشء

 صفة اإلدراكامس: املطلب اخل

قال اإلمام ، درج يف صفات الفعلتُ  ×صفة اإلدراك يف كلامت اإلمام احلسني إن

 .(3)«اخلبري وهو اللطيف ،بصارألبصار وال ُتدركه األُسبحان الذي ُيدرك ا»: ×احلسني

 اآلتية: بغي بيان املطالبلكي تتضح صفة اإلدراك ين

                                         

ل: ص( ُانظر: الطويس، نص3) مة 572ري الدين، تلخيص املُحصم ، احلسن بن يوسف، كشف احليلم . العّلم

 .511. السيوري، مقداد، اللوامع اإلهليمة: ص411املراد: ص

 .511، ص 14املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج( 5)

 .743ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم1)
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 اإلدراك يف اللغة واالصطالح 

 .(3)نتهاههو بلوغ أقىص اليشء ومُ  :اإلدراك يف اللغة

 ا يف االصطّلح ففيه قوالن:أمم 

اإلدراك نحو من أنحاء العلم،  معنى أنَّ بك، اإلدراك هو العلم باملُدر   ل:القول األوّ  

 ،ةيعلم باألشياء اخلارجيم  :أي ،ك األشياءدرباجلزييات، فاهلل تعاىل يُ  وهو علم خمتصم 

 .(5)وهي اجلزييات

وال ربـط لـه بصـفة العلـم،  ،اإلدراك صـفة مـن صـفات اهلل تعـاىل القول الثاين:

درك مـا ال نعلمـه، فاإلنسـان يعلـم دركـه وُنـنـا نعلـم مـا ال نُ واستشهدوا لـذلك بأنَّ 

 اإلدراك خمـتصم  ا يعنـي أنَّ درك املعـدومات، وهـذه ُيـنَّـإ :قاله ال يُ باملعدومات، لكنَّ 

 باملوجودات.

ه ال ولكنَّ  ،درك األصوات وغريها التي تكون سببًا يف يقظتهفهو يُ  ،وكذلك النايم

 .(1)يعلم هبذه األصوات وهو نايم

درك، حيث قال: ه مُ تعاىل بأنَّ  وصف احلقم  ×فاإلمام احلسني ،حال ةوعىل أيم 

 .(4)«وهو اللطيف اخلبري ،بصارألوال ُتدركه ا ،بصارألا ُسبحان الذي ُيدرك»

 ة؟ة أم ذاتيم هل صفة اإلدراك فعليم  :لكن السؤال

ه من نَّ أة، فهذا يعني ق باملوجودات اخلارجيم بناء عىل كون اإلدراك يتعلم  واجلواب:

 بعد وجود ذلك درك لليشء الفّلّن إالم ه مُ ولذا ال نصف اهلل تعاىل بأنَّ  ؛ةالصفات الفعليم 

                                         

 .، مادة )درك(583، ص3جممع اللغة العربية يف القاهرة، املعجم الوسيط: ج( ُانظر: 3)

. البحراّن، ميثم بن عيل، قواعد 47، جعفر بن احلسن، املسلك يف ُأصول الدين: صاحليلم املحقق ( 5)

 .72املرام: ص

 .11( ُانظر: البحراّن، ميثم بن عيل، قواعد املرام: ص1)

 .743ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×علوم( جلنة احلديث يف معهد باقر ال4)
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 بعد وجود نا ال نصف اهلل تعاىل بكونه خالقًا إالم بيل أنَّ ارجي، من ق  اليشء يف الواقع اخل

 خملوقات يف اخلارج، فكذلك اإلدراك.

ا من ة، مع أهنَّ خصص للصفات الذاتيم وذكرنا صفة اإلدراك يف هذا املبحث املُ 

 ملناسبة ارتباطها بصفة العلم. ؛ةالصفات الفعليم 

وذلك  ؛ عند اإلنسانباري تعاىل يفرتق عامَّ اإلدراك عند ال ومن اجلدير بالذكر أنَّ 

ـ  مثّلً ـ ق بظواهر األشياء كالبرص ن طريق احلواس، ويتعلم عدرك األشياء اإلنسان يُ  أنَّ 

واحلركة  ،م والصغرظ  والعم  ،عددرك به القرب والبُ ق باألضواء واأللوان ويُ الذي يتعلم 

 والسكون.

  ن بذاته تعاىل من دون االستعانة بأيم ام يكوإنَّ  ،ا إدراك الباري تعاىل لألشياءأمم 
ٍ
 ؛يشء

ه عن االحتياج إىل اآلالت واحلواسوذلك ألنَّ  م يف كلامت كام تقدَّ  ،ه تعاىل ُمنزم

 مرارًا.  ×اإلمام

األشياء  وذلك ألنَّ  ؛ق بظواهر األشياءتعاىل ال يتعلم  إدراك احلقم  ضافًا إىل أنَّ مُ 

 ة.وال غايب ،غري حمجوبة عنهمكشوفة له  ،بظواهرها وبواطنها حارضة عنده
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 احلسيين صفة السمع والبصر يف النّص الصفة الثالثة:

ن ظلمنا  ،اللهم  »: ×قال اإلمام احلسني إّنا أهل نبِي ك وُذري ته وقرابته، فاقصم م 

نا، إن ك سميع جُميب يا سميع، يا »يقول:  ×وورد يف كثري من أدعيته، (1)«وغصبنا حق 

 :خرىويف فقرة أُ  ،«يا سامع األصوات»: ×ع آخر من الدعاء قولهويف موض ،(2)«عليم

»  :خرىويف فقرة أُ  ،«يا بصري، يا ظهري، يا كبري»:خرىويف فقرة أُ  .«صوت يا سامع كّل »

 .(3)«ن هو بكّل يشء بصرييا م  

بلسانه الرشيف يف مواضع  ،×من صفات اهلل تعاىل التي تّلها اإلمام احلسني

ه سميع بصري، كام يف ته أم يف أدعيته املباركة، نعت اهلل تعاىل بأنَّ تعددة سواء يف كلاممُ 

مةالنصوص امل لكن ، ة الرشيفةة الرواييم عن ورودها يف النصوص القرآنيم  فضّلً  .تقدم

 السؤال عن حقيقة هاتني الصفتني. 

 .فى عليه يشء من املسموعاتخيالسميع هو ما ال  نَّ أ :ذلك نواجلواب ع

ستوحى من كّلم اإلمام وهذا ما يُ  .برصاتال يغيب عنه يشء من املُ  والبصري هو الذي

 يا سامع كّل »و ،«يا سامع األصوات...»حيث قال حول السميع:  ؛×احلسني

 .(4)«ن هو بكّل يشء بصرييا م  »: ×قال ،البصري وعن اسم. «صوت...

                                         

، موسوعة ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم318، ص2( ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج3)

 .477ص×: كلامت اإلمام احلسني

، ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم323( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص5)

 .477ص×: احلسني موسوعة كلامت اإلمام

 ملصدر السابق.( ا1)

ى تبارك وتعاىل هبذه األسامء؛ ألنَّه ال ختفى عليه خافية، إنَّام يُ ×:»( يف الرواية عن اإلمام الصادق4) سمم

 .374، ص1املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج«. وال يشء مما أدركته األسامع واألبصار
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ق نواجه إشكالية يف كيفية  ،السمع والبرص ةنعت الباري تعاىل بصفوحينام يُ  حتقم

لقى إضاءاته عىل احلسيني ليُ  وهنا يأيت النصم  ،السمع والبرص اإلهليني من دون أداة وآلة

ه عن اآلالت واألدوات واحلواس. يقوله ُس أنَّ بشكالية، بام يقطع اإل ال »: ×بحانه ُمنزم

ر يف األوهاِم فهو  مد، ما ُتصو  ُيوصف بيِشء من صفات املخلوقني، وهو الواحد الص 

تاجًا ن طريق اآللة، لكان تعاىل حُم عبرص فلو كان يسمع بواسطة اجلارحة، ويُ  .(1)«خالفه

ه عن االحتياج، أشار  نت أ»يف دعاء عرفة: بقوله  ×ذلك اإلمام احلسنيإىل وهو ُمنزم

ه عن  ،وما كان غنيًا بذاته ،«الغنىُّ بِذاتك إىل جارحة السمع وآلة البرص،  ةاجاحلفهو ُمنزم

 .(5)برص بذاتهيُ واهلل تعاىل يسمع ف ؛وعىل هذا األساس

غايران وصف وصفي السميع والبصري ال يُ  شارة إىل أنَّ نطوي هذا البحث باإل

فهام واحد،  ا من حيث احلقيقة واملصداقغايرة بلحاظ املفهوم، أمَّ ام املُ العلم، إنَّ 

من  ،م يف بحث صفة العلمكام تقدَّ  ،يف هذا املعنى واضحة ×ونصوص اإلمام احلسني

واملسموعات،  ـ بحانه، فاألشياء عىل اإلطّلقمجيع املخلوقات حارضة لديه ُس  أنَّ 

 بحانه، ويف الوقت نفسه علمه تعاىل.ُس أفعاله  ـ برصات خصوصاً واملُ 

وإن  ـملبرصات با عاملو ،ملسموعاتبا عاملاهلل تعاىل  وهو أنَّ ـ م تقدم وهذا املّلك املُ 

بحانه لموسات، فهي كذلك حارضة لديه ُس لمشمومات واملذوقات واملل كان شامّلً 

ه المس وذايق تعاىل بأنَّ  هكاملسموعات واملبرصات، لكن مع ذلك ال يصح توصيف

                                         

 .371ف العقول: صابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حت (3)

هو سميع بصري، سميع بغري جارحة، وبصري بغري آلة، بل يسمع بنفسه ×: »( قال االمام الصادق5)

ولكنمي أردت عبارة عن  ،وُيبرص بنفسه، وليس قويل: إنَّه يسمع بنفسه، أنَّه يشء والنفس يشء آخر

كلمه، ال أنَّ كلمه له بعض، ولكنمي نفيس إذ كنُت مسؤوالً، وإفهامًا لك إذ كنت  سايّلً، فأقول: يسمع ب

أردُت إفهامك والتعبري عن نفيس، وليس مرجعي يف ذلك إالم إىل أنَّه السميع البصري، العامل اخلبري بّل 

 .517الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص«. اختّلف الذات، وال اختّلف املعنى
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للحاجة والنقص يف  ةّلزماملة للامدم  إطّلق هذه األسامء مّلزماً  ؛ وذلك ألنَّ وشامم 

عليه  أو اسمٍ  صفةٍ  طّلق أيم إة، ال يصح ه توقيفيم ءسامأصفاته تعاىل و ألنَّ  ؛أذهان الناس

أهل  أو أحد من ،’أو ما جاء عىل لسان نبيه ، بام وصف به نفسه يف كتابه الكريمإالم 

 .(3)وهو مذهب اإلمامية ^ا تطابقت عليه أخبار أهل البيتم، وهذا ^البيت

بحانه إىل اتصافه ُس  الكريم هناك جمموعة من الصفات أشار القرآن نَّ أ :واحلاصل

ڱ ) :زرع، والـ(2) (ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺڀ ) :بيل املكرهبا، من ق  

بنحو التسمية ـ طلق عىل اهلل يُ ه عىل الرغم من ذلك ال  أنَّ ، إالم (3) (ڱ ڱ ں ں

الـذهن  ألنَّ  ؛طلق عليه اسم العامل والقـادر واخلـالقكام يُ  ،أو اسم الزارع ،اسم املاكرـ 

 وحي بالنقص واحلاجة.ر وتُ شعم مثل هذه األلفاظ تُ  ريف يرى أنَّ العُ 

                                         

يد ما نزل به القرآن من صفات اهلل )جلم إنَّ املذهب الصحيح يف التوح»قال: × عن اإلمام الصادق (3)

)  عن اهلل تعاىل البطّلن والتشبيه، فّل نفي وال تشبيه، هو اهلل الثابت املوجود تعاىل اهلل عامم  ،وعزم
فاْنفم

، 3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«. يصفه الواصفون، وال تعدوا القرآن، فتضلوا بعد البيان

وإنَّ اخلالق ال ُيوصف إالم بام وصف به نفسه، وأنَّى ُيوصف »×: . وعن اإلمام الرضا311ص

ه، واألبصار عن اإلحاطة به،  الذي تعجز احلواس أن ُتدركه، واألوهام أن تناله، واخلطرات أن حتدم

. 74الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص«. جلَّ عامم وصفه الواصفون، وتعاىل عامم ينعته الناعتون

املجليس، «. ن وصف اهلل بخّلف ما وصف به نفسه، فقد أعظم الفرية عىل اهللم  ×: »وعنه أيضًا قال

  .21، ص4حممد باقر، بحار األنوار: ج

 .24( آل عمران: آية5)

 .14( الواقعة: آية1)
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 احلسيين البداء يف النّص: السادسبحث ملا
ثناكم باِم يكون إىل أ ن تقوم  ،واهللِ »: ×قال اإلمام احلسني لوال آية  يف كتاِب اهللِ حلد 

 .(5)«(3) (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ)الساعة: 

 متهيد
ثباته هلل تعاىل، وإن إة، وال خّلف بني املسلمني يف العلم من الصفات الكامليم  إنَّ 

وقد  ،ى بالبداءسمم ة تُ همم حكامه، وهنالك عقيدة مُ أ بعض خصوصياته واختلفوا يف

وهذا ما نلمسه من العدد الوافر من الروايات التي  ^،عىل اهتامم أهل البيت حازت

وهلذا السبب وقع  ؛ة، وهذه العقيدة هلا عّلقة بصفة العلمتضمنتها املجاميع احلديثيم 

جه عّلقة عقيدة البداء بصفة العلم من البحث فيها عقيب البحث عن صفة العلم، وو

 بعض ما هو مكتوب عىل اإلنسان هو تغريم الذي البداء  قد يتوهم أنَّ  اً بعض جهة أنَّ 

زيل، ومن هنا وقعت عقيدة البداء ألمنافية لعلم اهلل تعاىل اـ  ـ كام سيتضح نتيجة عمله

دة عىل ضوء كلامت موردًا لّلعرتاض والنقاش، وفيام ييل نتناول البحث يف هذه العقي

 :اآلتية طالبضمن امل ×اإلمام احلسني

 ل: البداء يف اللغة واالصطالحاملطلب األّو
قوهلم: بدا اليشء يبدو  ،بمعنى ظهر أو بان (بدا)البداء يف اللغة: مشتق من الفعل 

                                         

 .17الرعد: اآلية( 3)

، 4. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج121( احلمريي، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد: ص5)

 ÷.. وقد وردت الرواية أيضًا عن اإلمام أمري املؤمنني واإلمام احلسن77ص
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 .(3)بمدوًا وب دوًا وبداًء: ظهر

 له بدا ومنه .جديد رأي هل يبدو يزال ال أي: بداوة. ذو فالن»: جممع البحرينجاء يف 

 ِبذا وهو ـ كسالم ـ البداء منه واالسم .األول غري يشء استصواب له ظهر إذا األمر يف

جهل.  من له يبُد  مل اهلل بأن: ×عنهم الرواية به جاءت تعاىل، كام اهلل عىل مستحيل املعنى

 .(2)«له يبدو أن قبل علمه يف كان إال يشء يف هلل بدا ما: ×وقوله

ظهر  :بداء، أي الظهور بعد اخلفاء، يقال: بدا يل» هو: يف لغة العرب السدويسوقال 

 رأيي عىل تغري   :ويقال: بدا يل بداء، أي نشأ له فيه رأى، :مر بداء، أييل آخر، وبدا له يف األ

وجل غري  علم، وذلك عىل اهلل عزم بعد أن مل يُ لِ عُ  ءفالبداء استصواب يش ما كان عليه.

 .(3)«جائز

 وذلِك ُيْعلم، مل أ ن ب ْعد   ُعلِم   يشء   اْستِْصواُب : البداءُ » ال الزبيدي يف تاج العروس:وق

 .(4)«جائِز   غري اهللِ عىل

ينشأ له  ثم البداء يف اللغة واالصطّلح هو: أن يستصوب املرء رأياً وهبذا يتضح أن 

علم املسبوق أو ال ،بمعنى الظهور الذي يسبقه اخلفاء ،له رأى جديد مل يكن معلوماً 

ة علمه باألُمور، فهو يعزم أن يفعل فاإلنسان حيصل له البداء نتيجة جهله وقلم  باجلهل.

يف هذا الفعل مصلحة يعلمها بحدود علمه، وبعد ذلك  ره أنَّ لتصوم  ؛الفعل الكذايي

رضار التي ألبكثري من ا ها أقلم يتبنيم عدم وجود مصلحة يف الفعل، أو فيه مصلحة لكنَّ 

فالبداء عند  تيانه.إتيانه بذلك الفعل، فيرتك ذلك الفعل أو قد يندم عىل إاء جرم تلحق به 

                                         

 .581، ص1الزبيدي، مرتىض، تاج العروس: ج( ُانظر: 3)

 .42، ص3( الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ج5)

 .7( السدويس، قتادة، الناسخ واملنسوخ: ص1)

 .371، ص37( الزبيدي، حممد مرتىض، تاج العروس: ج4)
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 بسبب خفاء األُمور، وهذا البداء باملعنى اللغوي. ؛اإلنسان هو نتيجة اجلهل باملصالح

ه تعاىل ال ختفى ألنَّ  ؛سبه إىل الباري تعاىلنهذا املعنى يستحيل أن ن ومن الواضح أنَّ 

د مؤمن باهلل، فضًّل عن عامل، وإذا عليه خافية، ومن املُ  ستحيل أن يقول به عاقل موح 

يف روايات  ^ه تعاىل، فكيف ورد عن أهل البيتا املعنى يستحيل يف حقم ذكان ه

 التواتر؟ بلغت حدم 

ليس هو البداء باملعنى اللغوي، بل  أنهة اإلماميم  سيتضح املراد من البداء يف عقيدة

املعنى اللغوي للبداء يستحيل عىل  نَّ ؛ ألعنى االصطّلحيوهو البداء بامل ،بمعنى آخر

هو الظهور لغريه تعاىل،  ^البداء الذي ورد يف روايات أهل البيت بينام ،اهلل تعاىل

سةة املُ نسب اخلفاء إىل املخلوقات، ال إىل الذات اإلهليم فيُ   ،يشء يط بكلم ه تعاىل حُم ألنَّ  ؛قدم

وليس الظهور له  ،من اهلل تعاىل لبعض خملوقاتهظهار إلالبداء هو ا وهبذا يتضح أنَّ 

ولكن هذا التقدير  ـ مثّلً ـ د عمر زيد بثّلثني سنة اهلل تعاىل حدم  بيل أنَّ ، من ق  (3)تعاىل

ق، فسوف يزيد اهلل تعاىل يف  ،ذا وصل رمحهإق عىل عمل زيد، فعلم اإلهلي مُ  أو تصدم

زيد عمره ثّلثني  ملوت يعلم بأنَّ ملك ا نَّ إيف هذه احلالة، فوخرى، عمره عرشين سنة أُ 

يأيت إىل قبض روح زيد بعد انتهاء الثّلثني سنة،  حينامسنة فقط، وال يعلم غري ذلك، ف

ه وصل رمحه، ألنَّ  ؛خرىاهلل عمره عرشين سنة أُ  أطالقد  اً زيد مر اإلهلي بأنَّ أليأتيه ا

، وهو زيادة عمر يعلمه سابقاً يكن ملك املوت ظهر له يشء جديد مل  نَّ أوالشاهد هنا 

                                         

قال: × لذا نجد الروايات الرشيفة تأمرنا بالرباءة ممَّن يقول بمثل هذا القول، فعن اإلمام الصادق( و3)

املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: «. يبدو له يف يشء مل يعلمه أمس، فابرؤوا منه م ن زعم أنَّ اهلل»

ء ندامة، فهو عندنا كافر م ن زعم أنَّ اهلل بدا له يف يشء بدا×: ». ويف رواية أُخرى عنه33، ص4ج

. وعن اإلمام 43الصدوق، حممد بن عيل، االعتقادات يف دين اإلماميمة: ص«. باهلل العظيم

 .348، ص3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«. إنَّ اهلل مل يبُد له من جهل×: »الصادق
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وليس هلل تعاىل؛  ،زيد، وهذا هو البداء بمعنى الظهور بعد اخلفاء لبعض املخلوقات

 وال ختفى عليه خافية. ،يشء يط بكلم ه تعاىل عامل وحُم ألنَّ 

 احلسيين املطلب الثاني: حقيقة البداء يف النّص
ثنا ،واهللِ »: ×قال اإلمام احلسني كم باِم يكون إىل أ ن تقوم لوال آية  يف كتاِب اهللِ حلد 

 .(2)«(1)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ) الساعة:

ينبغي بيان أقسام  ،×لكي تتضح حقيقة البداء من خّلل كلامت اإلمام احلسني

 قسمني: عىلحيث ينقسم القضاء اإلهلي  ؛×القضاء اإلهلي يف كلامت اإلمام احلسني

، (التبديل والتغيري) : وهو القضاء القطعي الذي ال يقبل املحوالقضاء املحتوم

بيل ما ورد عن ، من ق  (التبديل والتغيري)وهذا القسم من القضاء ال يقع فيه البداء 

ل اهلل»: ×اإلمام احلسني ذلك اليوم حتّى خيرج  لو مل يبق  من الدنيا إاِلّ يوم واحد، لطو 

 اضح يف أنَّ وهو و ،(3)«كام ُملئت جورا  وُظلام   ،رجل من ُولدي، فيمألها عدال  وقسطا  

ل ظهور اإلمام يف آخر الزمان من القضاء اإلهلي املحتوم الذي ال يقبل التبدم أصل 

 .والتغريم 

قه متوقفًا وهو القضاء غري القطعي الذي جعل اهلل تعاىل حتقم  :القضاء غري املحتوم

 .وانتفاء بعض املوانع. ويف هذا القسم يقع البداء والتغريم  ،عىل توفر بعض الرشوط

 شري إىل وجود كتابني:يُ  ×ن اإلمام احلسنيعم تقدم املُ  النصم  نَّ أ: هحتوضي

                                         

 .17( الرعد: 3)

، 4ليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج. املج121( احلمريي، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد: ص5)

 ÷.. وقد وردت الرواية أيضًا عن اإلمام أمري املؤمنني واإلمام احلسن77ص

 .138، ص3( الصدوق، حممد بن عيل، إكامل الدين: ج1)
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كتب فيه القدر والقضاء اإلهلي املحتوم، ، وهو الذي يُ (الكتاب مُّ أُ ): هو لاألوّ 

 . عنه أيضًا باللوح املحفوظعربم ويُ ، ويكون مصونًا من املحو واإلثبات والتغريم 

 وقدى بلوح املحو واإلثبات، سمم ويُ  ،غريم ل والتهو الذي يطرأ عليه التبدم  :الثاين 

ثناكم باِم يكون :»إىل هذه احلقيقة بقوله ×أشار اإلمام احلسني د  لوال آية يف كتاِب اهللِ حل 

شري حيث يُ  ؛« (ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ)إىل أ ن تقوم الساعة: 

التغيري يكون يف مرحلة املحو  ى لوح املحو واإلثبات، وأنَّ سمم إىل وجود لوح يُ 

 .واإلثبات

 فيه هو الذي ال تتغريم  ،وهو اللوح املحفوظ (،الكتاب مُّ أُ )ل فالكتاب األوم 

ة وفقًا لرشوط تغريم فهي مُ  ،ا املعلومات املوجودة يف لوح املحو واإلثباتاملعلومات، أمم 

  الذي حيصل يف لوح املحو واإلثبات، خمفيٌّ نه مرتبطة بعمل اإلنسان، وهذا التغريم عيم مُ 

 رشفة عىل تنفيذ أوامر اهلل تعاىل يف خملوقاته.ّليكة املُ املخلوقات كامل عن

 الكتاب الثاّن وهو لوح املحو أنَّ إىل لإلشارة  (ۈٴۇ) ـوالتعبري ب

الكتاب هو األصل الذي  مُّ بمعنى األصل، فأُ  مم ألُ ا ألنَّ  ؛اإلثبات موجود يف األصلو

لذي ا (ۈۈٴۇ) :قوله تعاىل نَّ أينشأ منه اليشء ويرجع إليه، واحلقيقة 

 التغريم  هو أنَّ  ،ر، وحاصل هذا الدخلقدم مُ  لٍ دخ هو دفعُ  ×استشهد به اإلمام احلسني

األُمور والقضايا ليس هلا عند اهلل  وهم بأنَّ الذي حيصل يف لوح املحو واإلثبات قد يُ 

يكون تبعًا للعوامل والعلل  ةتغريم املُ  ام علم اهلل تعاىل هبذه األُمورتعاىل صورة ثابتة، وإنَّ 

 ۈۈ) قال تعاىل: ،وألجل دفع هذا التوهم رادته وعلمه تعاىل.إخلارجة عن ا

 .عنده الكتاب الذي فيه مجيع املعلومات الثابتة :أي ،(ٴۇ



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  331

 ×شواهد حول البداء يف كلمات اإلمام احلسني

 .(1)«ن أخرج يونس من بطِن احلوتيا م  »  :×قال اإلمام احلسني

تكشف برصاحة عن جريان البداء  ×تضافرة عن اإلمام احلسنيوردت روايات مُ 

والتي  ،عامل التي حيصل البداء عىل أثرهاأل، ومن الرشايط وا(2)يف كثري من األُمور

 هي: ×وردت يف كلامت اإلمام احلسني

دعية أل، وهذه ا×دعية عن اإلمام احلسنيألالدعاء: حيث وردت مجلة من ا

ة من رزق حياته اليوميم وما يواجهه اإلنسان يف  ،تكشف بوضوح عن توقف النتايج

 ها متوقفة عىل الدعاء، بمعنى أنَّ ونحو ذلك، كلم  ،وأمان وخّلص من الشدايد ،وعافية

 مصري اإلنسان وعاقبته وما يرتبط بحياته هذه األُمور متوقفة عىل دعاء اإلنسان، فيتغريم 

قق طوات التي حتواخلُ ، ×ما جرى عىل نبي اهلل يونس :فمثّلً  وآخرته بواسطة الدعاء.

يامن باهلل تعاىل، رشد قومه لإلأا النبيم يونس ملم  نَّ ، هي أهبا فيها البداء للحالة التي مرم 

من هدايتهم،  ×س النبيم يونسئوا عىل الكفر والعصيان، إىل أن يرصم أفرفضوا و

نزل عليهم العذاب، وقد استجاب اهلل تعاىل له، وقىض تعاىل طلب من اهلل تعاىل أن يُ 

العذاب سوف ينزل عىل  بأنَّ  ×خرب اهلل تعاىل النبيم يونسأحتمي، وبقضاء غري ذلك 

العذاب،  نزولقبل  عنهمخرج و، بذلكقومه  ×أخرب النبيم يونسف قومه يف يوم كذا،

                                         

 .551، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

عمري، عن هشام بن سامل، وحفص بن  ( جاء يف الكايف: عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب5)

قال: فقال:  .(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) ، قال يف هذه اآلية:×البخرتي وغريمها، عن أيب عبد اهلل

، 3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«. وهل ُيمحى إالم ما كان ثابتًا، وهل ُيثبت إالم ما مل يكن؟»

 .341ص
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 ندمواحدد وظهرت عّلمات نزول العذاب اإلهلي عىل قوم يونس، ا جاء اليوم املُ وملم 

 .(3)رفع اهلل تعاىل العذاب عنهمفتابوا وفزعوا إىل اهلل تعاىل، ف ،عىل عصياهنم

ًا وثبمت بدله تقدير ،وهو نزول العذاب ،لوم أليف تقديره ا اً ثبتما كان مُ  افاهلل تعاىل حم

 تقدير آخر.ب أبدلهاهلل ما كان ثابتًا، و افهنا وقع البداء، فمح .وهو رفع العذاب عنهم ،آخر

إليه اإلمام والذي أشار  ،×ا بالنسبة للبداء الذي حصل للنبي يونسأمم 

النبيم  نَّ أفهو  ،«ن أخرج يونس من بطن احلوتم   يا» :ه الرشيفييف دعا ×احلسني

ر وقىض  ×يونس قد استاء لعدم نزول العذاب عىل قومه، فلم يرجع إليهم، وقد قدم

وأن يلبث يف بطنه إىل  ،×لع احلوت النبيم يونستأن يب ـ غري حتمي قضاءً ـ اهلل تعاىل 

أكثر من الدعاء والذكر والتسبيح هلل تعاىل،  ×النبيم يونسيوم القيامة، ولكن 

من بقاء يونس يف بطن  ،غري حمتوم ضاه بقضاءره وقغريم اهلل تعاىل ما قدم  فحينئذٍ 

من بطن  ×خراج النبيم يونسإاحلوت إىل يوم القيامة، واستبدله بقضاء آخر وهو 

، ×يونس للنبيم  جرى ح بحصول البداء فيامرصم وإن مل يُ  ×فاإلمام احلسني .احلوت

 ،ل وإخراجه من بطن احلوت، نتيجة عمله وهو التسبيح والتبدم لكن نفس حالة التغريم 

 من حالة هي ،(2)(ھھہہہ*ڻڻڻڻۀ) :كام يف قوله تعاىل

يبادر مل إذ لو  ؛×د الشهداء اإلمام احلسنيالبداء، جاءت عىل لسان سيم  حتقق حاالت

 إىل يوم يبعثون. توإىل التسبيح والدعاء للبث يف بطن احل

                                         

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) تعـاىل:( أشار القرآن الكريم إىل حال قوم يونس بقولـه 3)

 .78. يونس: آية(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .344 ـ341( الصافات: آية5)
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 ^األنبياء اتاملطلب الثالث: البداء وإشكالية عدم حتقق إخبار

ثناكم باِم يكون إىل أ ن تقوم  ،واهللِ »: ×قال اإلمام احلسني د  ة  يف كتاِب اهللِ حل   ل وال آي 

ة  .(1)«الساع 

عمله، م من البداء من تغيري بعض األُمور املكتوبة عىل العبد وفقًا لعىل ضوء ما تقدم 

إذ قد حيصل  ؛ولياء بام حيدث لإلنسانألبل األنبياء واخبار من قم إلال يمكن ا فحينئذٍ 

ه لوال من أنَّ  ،يف هذه املقولة ×ح به اإلمام احلسنيرصم وهذا ما يُ  .البداء فيام أخرب به

 .ثناكم بام يكون يف بعض التقديرات حلدم التغريم 

خربوا الناس عن أبعض األنبياء قد  نَّ أ :ثار تساؤل مفادهقد يُ  ؛عىل هذا األساسو

خبار النبيم إم من بيل ما تقدم ا به، من ق  و، لكن مل يتحقق ما أخربةنعيم ث مُ احدأحتقق 

 ×خبار النبيم عيسىإيونس بنزول العذاب عىل قومه، لكن مل ينزل العذاب، وكذلك 

ليهودي الذي بموت ا ’خبار نبيناإ أيضاً ، و(5)ها مل تتمرأة يف يوم غد، ولكنم ت ابمو

                                         

، 4. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج121( احلمريي، عبد اهلل بن جعفر، قرب اإلسناد: ص3)

 ÷.. وقد وردت الرواية أيضًا عن اإلمام أمري املؤمنني واإلمام احلسن77ص

أنَّ عيسى روح اهلل مرَّ بقوم جملبني، فقال: ×: »روايات يف هذا املقام ما ورد عن اإلمام الصادق( من ال5)

ما هلؤالء؟ قيل: يا روح اهلل، إنَّ فّلنة بنت فّلن هُتدى إىل فّلن بن فّلن يف ليلتها هذه. قال: يلبون 

  يا رسول اهلل؟ قال: ألنَّ 
صاحبتهم ميتة يف ليلتها هذه. فقال اليوم ويبكون غدًا. فقال قايل منهم: وملم

القايلون بمقالته: صدق اهلل وصدق رسوله. وقال أهل النفاق: ما أقرب غدًا! فلامم أصبحوا جاءوا 

ا ميتة مل تت! فقال  فوجدوها عىل حاهلا مل حيدث هبا يشء، فقالوا: يا روح اهلل، إنَّ التي أخربتنا أمس أهنَّ

وا بنا إليها. فذهبوا يتسابقون حتى قرعوا الباب، فخرج زوجها، يفعل اهلل ما يشاء، فاذهب×: عيسى

استأذن يل عىل صاحبتك. قال: فدخل عليها، فأخربها أنَّ روح اهلل وكلمته بالباب ×: فقال له عيسى

ة. قال: فتخدرت، فدخل عليها، فقال هلا: ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت: مل أصنع شيئًا إالم وقد  مع عدَّ

مىض، أنَّه كان يعرتينا سايل يف كلم ليلة مجعة، فنُنيله ما يقوته إىل مثلها، وأنَّه جاءّن يف  كنت أصنعه فيام

ليلتي هذه وأنا مشغولة بأمري وأهيل يف مشاغيل، فهتف فلم يبه أحد، ثمَّ هتف فلم ُي ْب، حتى 

ي عن جملسك، هتف مرارًا، فلامَّ سمعت مقالته قمت ُمتنكرة حتى أنلته كام كنما ُننيله. فقال هل ا: تنحم

«. بام صنعت رصف اهلل عنك هذا×: فإذا حتت ثياهبا أفعى مثل جذعة عاض عىل ذنبه. فقال

 .271الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص
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خمالفة ما أخرب به األنبياء والرسل  شكال هو أنَّ إل، وا(3)مل يمت ه، لكن’دعا عىل النبيم 

 .وعدم الوثوق هبم هميستلزم تكذيب

 جواب اإلشكال
 هي من األُمور ^ةيمم ألولياء من األخبارات األنبياء والرسل واإغلب أ إنَّ 

خبارات التي مل تتحقق إلا بالنسبة لبعض اأمم  م،ة التي ال يري فيها البداء كام تقدَّ احلتميم 

 وذلك ألنَّ  ؛حلصول البداء فيام أخربوا به، فهي ال تستلزم تكذيبهم وعدم الوثوق هبم

خبار األنبياء، وهو ما نلمسه واضحًا يف إصدق  عىلاهلل تعاىل قد جعل قراين واضحة 

عذاب عىل قومه، بنزول ال ×ملا أخرب النبيم يونس :فمثّلً ، خباراتإلمثل هذه ا

خباره، والشاهد عىل صدق إلكن هناك قرينة وشاهد عىل صدق  ،مل ينزل فالعذاب وإن

هلي، وهذا بدوره يكون شاهدًا واضحًا إلقومه شاهدوا آثار العذاب ا هو أنَّ  ×خبارهإ

بموت العروس، فاملرأة  ×خبار النبيم عيسىإا أمم و .×خبار النبيم يونسإعىل صدق 

سبب تغري قد أراهم  ×هوهو أنَّ  ،خبارهإهنالك شاهد عىل صدق وإن مل تت لكن 

اهلل تعاىل قد  وهبذا يتبنيم أنَّ . بموت اليهودي ’خبار نبيناإ بالنسبة إىلوكذلك املقادير. 

 احصل فيه ا ثمَّ هبخربوا أخبار األنبياء يف املوارد التي إة عىل صحة جعل قراين دالم 

 البداء.

                                         

عليك. ’: فقال: السام عليك. فقال رسول اهلل’ مرَّ هيودي بالنبيم »، قال: ×عن اإلمام الصادق( 3)

وكذلك رددت. ثمَّ قال ’: باملوت، قال: املوت عليك. قال النبيم فقال أصحابه: إنَّام سلَّم عليك 

ه أسود يف قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبًا كثرياً  :’النبيم  إنَّ هذا اليهودي يعضم

ضعه، فوضع احلطب، فإذا أسود يف جوف ’: فاحتمله، ثمَّ مل يلبث أن انرصف. فقال له رسول اهلل

قال: يا هيودي ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عمًّل إالَّ حطبي هذا احلطب عاض عىل عود. ف

قت بواحدة عىل مسكني. فقال رسول  احتملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدم

الكليني، حممد بن «. إنَّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن اإلنسان’: هبا دفع اهلل عنه. وقال’: اهلل

 .2، ص4يعقوب، الكايف: ج
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 بعد ذلك حيصل فيه البداء؟ ثمَّ  ،خبار األنبياءإن قيل ما هي احلكمة يف إف

البداء، فيها تأكيد  احيصل فيه ثمَّ  ،رب هبا األنبياءهذه املوارد التي خُي  واجلواب: إنَّ 

 فضل بأفعاله وأعامله.أعىل دور اإلنسان يف تغيري حاله إىل حال 

 املطلب الرابع: إشكالية البداء على العلم اإلهلي
مصري اإلنسان  وأنَّ  ،املحو واإلثبات بأنَّ  :القول وهو أنَّ  ،إشكال ثار عىل البداءقد يُ 

ألفعال العباد دورًا يف  هذا يعني أنَّ  ـ م فاسدةً أ سواء كانت صاحلةً  ـ ألعامله  وفقاً يتغريم 

فهذا يكشف عن تغريم  ،تغريم قدر اهلل تعاىل وقضايه، وإذا تغريم ما مكتوب عىل اإلنسان

األزل، وعلمه تعاىل مصون من  مجيع األُمور معلومة هلل تعاىل منذُ  علمه تعاىل، واحلال أنَّ 

فكيف يمكن القول  ؛ل، وال ينقلب عامم هو عليه يف الواقع، وعىل هذاالتغريم والتبدم 

سبب لقرص  اوقطعه ،سبب الزدياد عمر اإلنسان ـ مثّلً ـ صلة الرحم  وأنَّ  ،بالبداء

 !عمره؟

زيادة عمر زيد  ى اهلل تعاىل، فهو يعلم أنَّ يشء معلوم لد كلم  نَّ إواجلواب: 

زاد يف عمره. سوف يصل رمحه ويُ  اً زيد ويعلم كذلك أنَّ  ـ مثّلً ـ مرشوطة بصلة رمحه 

كذلك علم ارتباط زيادة عمره ونقصانه  نسانٍ إ م بمقدار عمر كلم فاهلل تعاىل كام علم 

 بأسباهبا املوجبة لذلك.

 ائرة البداءاملطلب اخلامس: املوارد اخلارجة عن د

، ودفع إليه االسم األعظم، ×إىل ابنه عيل زين العابدين ×أوىص اإلمام احلسني
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ض إليه . وجعل خاته يف إصبعه، وفوم (3)ومواريث األنبياء، ونصم عليه باإلمامة بعده

 .(5)بأمري املؤمنني ’أمره، كام فعله رسول اهلل

ال ذي ُأقتل فيه، والساعة ال تي  ألعِرف اليوم واملوضع وإيِن  » :×ويف موضع آخر قال

 .(3)«وأنظر إِليها كام أنظر إِليك ُأقتل فيها، واحلفرة ال تي ُأدفن فيها، كام أ عِرفك،

 ة أن ال يقع البداء يف بعض املوارد، ومن هذه املوارد هي:اقتضت احلكمة اإلهليم 

سايل النبوة ق بمبيل ما يتعلم من ق   ،األساسية للدين املرتبطة باألُمورالقضايا  ـ3

وقوع البداء يف مثل هذه األُمور يتسبب يف  واإلمامة ونحوها، واحلكمة يف ذلك هو أنَّ 

 .(4)وال يف عددهم ^ةيمم ألسامء اأيقاع الناس يف الضّلل، فّل يقع البداء يف إ

ا تقع عىل وجه عىل أهنَّ  ^ة أهل البيتح هبا األنبياء أو أيمم رصم األُمور التي يُ  ـ5

وقوع البداء يف مثل هذه  ألنَّ  ؛وال يقع فيها البداء األُمور تكون حمتومةً  احلتم، فمثل هذا

                                         

، ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم531، ص2( احلر العاميل، حممد بن احلسن، إثبات اهلداة: ج3)

 .282ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

  .518الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (5)

 .115ـ  157ابن محزة، حممد بن عيل، الثاقب يف املناقب: ص (1)

؛ لذا ورد عن اإلمام ×دا منه يف إمامة إسامعيل بن اإلمام الصادق( قد يقال: إنَّ اهلل تعاىل ب4)

ما ظهر هلل أمر كام ظهر له يف إسامعيل ابني؛ إذ اخرتمه قبيل ليُعلم »يف جواب ذلك قوله: × الصادق

. واجلواب: ليس املراد من 111الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص«. بذلك أنَّه ليس بإمام بعدي

، وأنَّه قد كتب اهلل عليه ×ء يف اإلمامة، وإنَّام معنى الرواية هو البداء يف موت إسامعيلالرواية هو البدا

قد دعا اهلل تعاىل أن يدفع عنه، فاستجاب اهلل ُسبحانه دعاء × القتل مرتني، إالَّ أنَّ أباه اإلمام الصادق

تني،  إنَّ اهلل تعاىل كتب القتل»بقوله: × اإلمام، وهذا ما ذكره اإلمام الصادق عىل ابني إسامعيل مرم

الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: «. فسألته فيه فعفا عن ذلك، فام بدا له يف يشء كام بدا له يف إسامعيل

، وأمَّا ×. بمعنى أنَّ ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبًا، قد دفعه اهلل عنه بدعاء اإلمام151ص

 داء.مسألة اإلمامة فإنَّه ال ُيوصف اهلل فيه بالب
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لف الوعد، مما يؤدي إىل عدم الوثوق الكذب عىل النبيم أو اإلمام وُخ منه األُمور يلزم 

يف ظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان،  ×ح به اإلمام احلسنيبيل ما رصم بكّلمه، من ق  

نيا إاِّل لو مل يبق  م»: ×حيث قال ل اهللن الدُّ ذلك اليوم حتّى خيرج   يوم واحد، لطو 

 .(1)«كام ُملئت جورا  وُظلام   ،رجل من ُولدي، فيمألها عدال  وقسطا  

أو  ^ةرب عنها األيمم والتي خُي  ،عجازإلرب عنها األنبياء عىل نحو ااألُمور التي خُي 

يف قوله  ×ر النبيم عيسىخباإبيل قها عىل نحو الكرامة، من ق  وعدون بتحقم التي يُ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )تعاىل: 

 :×سلمة بشأن موضع قتله م  ألُ  ×بيل ما قاله اإلمام احلسنيومن ق   .(2) (ہ

قتل فيه، والساعة ال تي ُأقتل فيها، واحلفرة ال تي ُأدفن  ألعِرف اليوم واملوضع ال ذي أُ وإيِن  »

قال: إِن أحببت أ ن ُأريك  !قالت: قد رأيتها كام أنظر إِليك. وأنظر إِليها فيها، كام أعِرفك،

فام زاد أن تكل م بِسِم اهللِ،  فقالت: قد شئتها! .أصحايب فعلت مضجعي ومكاين ومكان

حتّى أراها مضجعه، ومكانه ومكان أصحابه، وأعطاها من تلك  فضت له األرضفُخ 

ال يقع  ×بل اإلمام احلسنيومن قم ، ×بل النبيم عيسىفهذا اإلخبار من قم  .(3)«الرتبة

وهو ينايف  ، يلزم عدم الوثوق بالنبيم واإلمامالم إة، وفيه البداء، بل هو من األُمور احلتميم 

 الغرض من النبوة واإلمامة.

                                         

 .71( النعامّن، عبد اهلل بن حممد، الغيبة: ص3)

 .47( آل عمران: آية5)

 . 115ـ  157( ابن محزة، حممد بن عيل، الثاقب يف املناقب: ص1)
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 لة من حبث البداءتحّصالنتائج امُل
 :اآلتيةم نستخلص النتايج مما تقدم 

 نسانيف حياة اإل وىل: أثر ودور اإلميانالنتيجة اأُل
ة التي تنهض عليها ساير ل البنية التحتيم ثم عقيدة البداء من العقايد التي تُ  إنَّ 

 باهلل تعاىل سن الظنَّ واألمل وحالدعاء و بيل اخلوف والرجاءة، من ق  املعتقدات الفرعيم 

ة مبنيم  عة عىل اإليامن بالبداء، وكذلك عبادات اإلنسان بشكل عامم تفرم مُ غريها، فكلمها و

مصرياإلنسان بيده وتبعًا ألعامله وأفعاله،  نَّ أ يالبداء يعن يامن بالبداء؛ ألنَّ اإل عىل

سوف يكون له دور يف حتديد مصري  ،فالعمل بطاعة اهلل تعاىل واالبتعاد عن معاصيه

ه ساس عّلقة العبد بربم أف رتتبة يف دار الدنيا.فضًّل عن اآلثار املُ  ،اإلنسان يف اآلخرة

 ؛اإليامن بالبداء نعة عتفرم مجيع العقايد مُ  ومن هنا يتضح أنَّ  ؛لبداءاإليامن با قايم عىل

ة اإليامن مهيم أيف التأكيد عىل  ^احلشد الوافر من روايات أهل البيت ذلكوهلذا نجد 

 .(1)«بد اهلل بيشء بمثل البداءما عُ »بالبداء، ويف بعضها 

ن بالبداء، فسعي اإلنسان، فهي قايمة عىل اإليامحياة وهذه هي فلسفة السعي يف 

ة أم عامله الدينيم أه يف سعيه سيحصل عىل نتيجة، سواء يف  العتقاده بأنَّ اإلنسان ليس إالم 

وصل إىل نتيجة، السعي ال يُ  ، وأنَّ األشياء ثابتة وال تتغريم  إذ لو كان يعتقد أنَّ  ؛ةالدنيويم 

 وفق ما ام تتغريم وإنَّ  ،ةتباألُمور ليست ثا يشعر بفطرته أنَّ  ، لكنمهتحرك من مكانهي الإنَّه ف

مر ألا اأبناء البرش، فالباري تعاىل أودع فيهم هذ كلم  ما يستشعرهمه من عمل، وهذا قدم يُ 

ما كان حيصل  ،نتايج وحيصل عىل اً دث تغيرياإلنسان حينام يسعى فهو حُي  أنَّ و ،الفطري

مات التي قدم ًا للمُ  يف النتايج تبع، وهذا هو البداء، فالبداء هو التغريم هعمل عليها لوال

 مها اإلنسان.قدم يُ 

                                         

 .348ـ341، ص3( ُانظر: الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج3)
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  ة اإلنسانالنتيجة الثانية: التأكيد على حرّي
ألعامله  اإليامن بالبداء له دور كبري يف تأكيد مسألة اختيار اإلنسان، وأنَّ  إنَّ 

 يف حتديد مصريه وسعادته يف الدنيا واآلخرة. اً كبري اً االختيارية التي يفعلها دور

عن فضًّل  ،ه عىل السعي لعمل اخلرياتدفع اإلنسان وحثم  وهذا بدوره يساهم يف

 .غريهازيادة ارتباط اإلنسان بخالقه من خّلل العبادة والدعاء والتوسل ويف مسامهته 

ه بيد اهلل تعاىل التقدير كلم  وهذا بخّلف اإلنسان الذي ال يؤمن بالبداء، ويرى أنَّ 

ما حيدث لإلنسان من حوادث قد  وأنَّ  ،يف ذلك أثرٍ  من دون أن يكون لإلنسان أيم 

حباط واليأس إلصيبه ا، فمثل هذا اإلنسان يُ ها أبداً تبت عليه وال يمكن تغريم كُ 

 والقنوط.

 النتيجة الثالثة: النزاع يف البداء لفظي
ة السنَّ  نَّ أة والشيعة هو نزاع لفظي، بمعنى النزاع يف البداء بني السنم  م أنَّ  مما تقدم تبنيم 

هو معنى آخر غري ، لزم اجلهل عىل اهلل تعاىلسته ينَّ إ :بداء ويقولوننكرون الالذين يُ 

ة هو البداء باملعنى البداء الذي تقول به السنَّ  ألنَّ  ؛ةؤمن به الشيعة اإلماميم تُ  الذياملعنى 

ستحيل املعنى من البداء مُ  اهذ نَّ أومن الواضح  .وهو العلم املسبوق باجلهل ،اللغوي

م، ومن يشء كام تقدم  وهو عامل بكلم  ،ه تعاىل ال ختفى عليه خافيةألنَّ  ؛عىل الباري تعاىل

د مؤمن باهلل فضًّل عن عاملاملُ   ،ا البداء عند الشيعةأمم  .ستحيل أن يقول به عاقل موح 

نسب اخلفاء إىل املخلوقات، ال إىل الذات فهو بمعنى الظهور بعد اخلفاء لغريه تعاىل، فيُ 

سةاإلهلية املُ   .قدم
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 احلسيين صفة القدرة يف النّص لرابعة:الصفة ا

ال أ ْعل ُم،»: ×قال اإلمام احلسني جا ، إِن ك  ت ْعل ُم و  ْر  َم  جا  و  اْجع ْل يل ِمْن أ ْمري ف ر   و 

ء ق دير   ىل ُكل  يش  أ ْنت  ع  ال أ ْقِدُر، و  ت ْقِدُر و  ُحكمك  ،إهِلي»: ×ويف دعاء عرفة قال ،(1) «و 

وال »: ×وقال .(2)«مل يرتكا لذي مقال مقاال ، وال لذي حال حاال   النافذ ومشي تك القاهرة

ر أحد قدرته، ُسبحان م   له علم ال ُيوصفُيقد   .(3)«ن أو 

اهليكلية  ×يكتسب البحث يف صفة القدرة التي وردت يف كلامت اإلمام احلسني

 :اآلتية

 ل: يف معنى القدرةاألّو املطلب
حيث  ،لغنى واليسار، وهذا ما ذكره ابن منظورهي امللك وا :القدرة يف لغة العرب

ڄ ڄ ) بحانه:ملكه فهو قادر وقدير. يقول ُس  :أي ،قدر عىل اليشء قدرة   :يقال»قال: 

 .(4)«الغنى واليسار :أي قادر، والقدر (ڄ

صبح تعريف القدرة موضع اختّلف بني الفّلسفة أفقد  ،ا يف االصطّلحأمم 

لقدرة بمنزلة املجسم الذى يرسم احلدود الفاصلة ث صار البحث ىف ايمني، بحتكلم واملُ 

إذ يمكن من خّلل البحث يف القدرة التمييز بني  ؛بني املنهج الكّلمى والفلسفى

معرفة هوية الباحث وموقعه املعرىف والفكرى،  مَّ النسقني الكّلمى والفلسفى، ومن ث  

                                         

، ×قر العلوم. جلنة احلديث يف معهد با327( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .711ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

 .552، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)

 .511، ص73( املصدر السابق: ج1)

 .71، ص2لسان العرب: ج( ابن منظور، حممد بن مكرم، 4)
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مه عىللقدرة، وما يُ اانطّلقًا من طبيعة ما يتبنماه من تعريف   صعيد الفهم ونظرية قدم

ل يف غامر هذا البحث، بل نتناول بحث القدرة يف حدود ما ريد التوغم التفسري، وال نُ 

 .×د الشهداءورد عىل لسان سيم 

اه مشهور فّلسفة اإلسّلم هو التعريف السليم للقدرة والذي تبنم  نَّ إف ؛وعىل هذا

 ،القادر إن شاء فعل ى أنَّ بمعن ،القدرة هي الفعل عند املشيئة والرتك عند عدمها أنَّ 

 مل يفعل. أوإن مل يش

 احلسيين ة القدرة يف النّصالثاني: أدّل املطلب
احلمد هللِ ال ذي ليس لقضائه دافع، وال لعطائه مانع، وال »: ×قال اإلمام احلسني

نع صانع، وهو اجلواد الواسع، فطر أجناس البدائِع، وأتقن بِحكمته كصنعه ُص 

 .(1)«الصنائع

 ثبات القدرة هلل تعاىل:إل ×ة التي أشار إليها اإلمام احلسنيبعض األدلم  هنالك
 ل: دليل إحكام الصنعالدليل األّو

فهو يكشف عن عظمة قدرة الفاعل،  ام كان عظيامً الفعل كلم  من الواضح أنَّ 

بوضوح عىل  يدلم  ،تقانإوإحكام و ،وعظمة هذا الكون وما فيه من دقة ومجال وروعة

إىل عظمة  ـ تعددةيف مواضع مُ ـ  ×بدعه، وقد أشار اإلمام احلسنيقدرة خالقه ومُ 

نع وال كصنعه ُص »تقان صنايعه، حيث قال: إو ،بتداع هذه املخلوقاتاصنع اهلل تعاىل و

ويف موضع . «صانع، وهو اجلواد الواسع، فطر أجناس البدائِع، وأتقن بِحكمته الصنائع

يتالشى ما خلق للفناء  ،األشياء بُِقدرته ئُمبدع األشياء وخالقها، وُمنِش »آخر قال: 

                                         

 .531، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)
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مد ال ذي مل بِمشي ته، ويبقي ما خلق للبقاء بِعلمه، فذلكم اهلل ونحوها  .(1)«يلد ومل ُيولد الص 

 من الشواهد التي تكشف عن قدرته تعاىل.

 الدليل الثاني: عدم القدرة يستلزم عجزه تعاىل وهو حمال
 .(2)«كراِم...إلموات واألرض، يا ذا جلالل وابديع الس  » :×قال اإلمام احلسني

ثبت العجز، والعجز نقص ال يليق به فقدان القدرة يُ  هو أنَّ  :وحاصل هذا الدليل 

ه عن مجيع النقايص ،ةستجمع جلميع الصفات الكامليم ه تعاىل مُ ألنَّ  ؛تعاىل  .وُمنزم

 الدليل الثالث: اهلل تعاىل غين بذاته
وما يكون غنيًا  ،«نت  الغنى بِذاتكأ ،إهلي»ء عرفة: يف دعا ×قال اإلمام احلسني

ه عن االحتياج تاجًا إىل غريه، فلو مل يكن اهلل تعاىل قادرًا لكان حُم  ؛وعليه .بذاته، فهو ُمنزم

ه عن االحتياج.  وهو تعاىل ُمنزم

 عطي الشيء غري فاقد لهالدليل الرابع: ُم
ن أ سبغ الن عمة بِف»: ×قال اإلمام احلسني ن أعطى اجلزيل بِكرمه ضله، يايا م  . (3)«م 

ن  ،للهم  ا»وقال أيضًا:  فا، وأوسع م  ن ع  ن أجاب، وأكرم م  ، وأرسع م  ن ُدعي  إِن ك أقرب م 

نيا واآلخرة ورحيمهام ن ُسئل، يا رمحن الدُّ دعوتك »وقال أيضًا: . (4)«أعطى، وأسمع م 

مِحْت نِي  .(5)«فأجبتني، وسألتك فأعطيتني، ورغبت إِليك فر 

عطي اليشء ال مُ ) :ة التي تقولوتقريب االستدالل: استنادًا إىل القاعدة العقليم 

                                         

 .71د: ص( الصدوق، حممد بن عيل، التوحي3)

 ( املصدر السابق.5)

 .552، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج1)

 .477( الطويس، حممد بن احلسن، مصباح املتهجد: ص4)

 .82، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج2)
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قد فهبا الوجدان والفطرة،  ، التي هي من القواعد الواضحة التي يقرُّ (يكون فاقدًا له

عطى النعمة لإلنسان كام يف أسبغ وأاهلل تعاىل قد  إىل أنَّ  ×أشار اإلمام احلسني

ن أ سبغ ا»: ×قوله ن أعطى اجلزيل بِكرمه لن عمة بِفضله، يايا م  ونحوها من  .«م 

 الً ، وما دامت القدرة كامالقدرة املوجودة عند كلم إنسانٍ  يالكلامت، ومن مجلة النعم ه

يستحيل أن يكون ُمعطى الكامل ) :ة التي تقولعىل القاعدة العقليم  وجوديًا، فبناءً 

اجدًا له بالنحو الذى ينسجم مع الواجب أن يكون و إذاً  بدَّ  ، فّل(الوجودى فاقدًا له

 بحانه.وغناه ُس 

النطباق امليزان الفلسفي والكّلمي  ؛ةالقدرة من الصفات الذاتيم  وال خيفى أنَّ 

الذات إذا كانت بنفسها كافية لّلتصاف بتلك  نَّ إ :امليزان الفلسفي يقول نَّ إعليها، ف

ا إذا كانت حُم    لّلتصاف هبا فهى صفة فعل.تاجة إىل الغريالصفة فهى صفة ذات، أمم

 .بالقدرة ة كافية لّلتصافالذات اإلهليم  ومن الواضح أنَّ 

ا امليزان الكّلمي بحانه اتمصف هبا اهلل ُس  صفة الذات هى كلم صفةٍ  فيد بأنَّ فهو يُ  ،أمم

ها ونقيضها، ومن الواضح ومل يتم  القدرة وال  صف بضدم اهلل تعاىل ال يتم  نَّ أصف بضدم

لذا تكون من صفات  ؛ء وعاجزًا عن آخر كون تعاىل قادرًا عىل شىبنقيضها، فّل ي

 .أيضاً  الذات

 ×الثالث: سعة قدرته تعاىل يف كلمات اإلمام املطلب
إِن ك تعلم وال أعلم، وتقِدر وال أقِدر، وأنت عىل كل  يشء »: ×قال اإلمام احلسني

قاهرة مل يرتكا لذي مقال مقاال ، ُحكمك النافذ ومشي تك ال ،إهِلي»دعاء عرفة: ويف  .(3)«قدير

                                         

 ،×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم327( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .711ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني
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يف أيضًا و .«ظهري، وال فوقك قدير وليس دونك»ويف موضع آخر:  .«وال لذي حال حاال  

ويف موضع آخر من  .«وال لعطائه مانع ،احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافع»دعاء عرفة: 

ن جعلت له امللوك نري املذل ة عىل أعناقِهم فهم من سط»دعاء عرفة:   .«واته خائفونيا م 

ر أحد ُقدرته»: ×وقال  .«وال ُيقد 

، فهو عىل طلقة وغري حمدودة بحد  قدرته تعاىل مُ  شري هذه الكلامت العظيمة إىل أنَّ تُ 

 .×يشء قدير، وال فوقه ظهري بحسب تعبري اإلمام كل  

 ستحيل أنفمن املُ  ،القدرة صفة ذات أنَّ من ا ثبت تناهية وذلك ملم مُ  فقدرته تعاىل ال

 ذاته تعاىل ال نَّ إة عني الذات مصداقًا، وحيث الصفات الذاتيم   ألنَّ  ؛تناهيةتكون مُ 

يستحيل أن تكون قدرة اهلل  عليهف ؛يف مبحث التوحيد الواحدي تناهية كام ثبتمُ 

 ؛طلقةوصف غري اهلل بالقدرة املُ ال أن يُ طلقة، وحُم ، بل هى قدرة مُ قيمدة بقيدٍ بحانه مُ ُس 

 ء. ء وعاجز عن شى غريه قادر عىل شىكلم ما هو  ألنَّ 

حاطة إوذلك الستحالة  ؛ر قدرة اهلل تعاىلستحيل تصوم وعىل هذا األساس من املُ 

ر أحد »بقوله:  ×شري إليه اإلمام احلسنيتناهي، وهذا ما يُ تناهي بالّلمُ املُ  وال ُيقد 

 ؛مبلغ جربوتهوال خيطر عىل القلوب  ،نه عظمتهقدر الواصفون كُ ال يُ »: ×وقوله ،«ُقدرته

 .(1)«ه ليس له يف األشياء عديلألن  

 ستحيلة عقاًلامُل ق باأُلمورقدرة اهلل تعاىل ال تتعّل
 :ـ ةيف جواب السايل الذي سأله عن الدعوة الضالم ـ  ×قال اإلمام احلسني

 .(2)«الداعي بام ال يكون»

                                         

، 4. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج371ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص (3)

 .311ص
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ًة؛ ستحيل عاداملُ وبني  ،ستحيل عقّلً من التمييز بني املُ  لكي يتضح هذا املعنى ال بدم 

ريف، ق باملستحيل العُ ها تتعلم ستحيل عقّلً، لكنَّ ق باملُ ة ال تتعلم القدرة اإلهليم  ألنَّ 

هو ما حيكم العقل بعدم إمكان وقوعه أبدًا، من  :ستحيل العقيلومقصودهم من املُ 

 ويف زمانٍ  واحدٍ  بيل اجتامع النقيضني، فّل يمكن اجتامع وجود اليشء وعدمه يف آنٍ ق  

 ة.ستحيل العقيل وجود املعلول من دون علم ، وكذلك من املُ حدٍ وا

  كلَّ  العادة جرت عىل أنَّ  بيل أنَّ فهو من ق  ًة: ستحيل عادا املُ أمم 
ٍ
يتحقق يف الواقع  يشء

هل يمكن أن يتحقق هذا اليشء من غري  :ذا قيلإنة معروفة، فعيم اخلارجي فله علمة مُ 

ولكن قد يكون هلذا  ستحيل.ه أمر مُ وأنَّ  ،واب بالنفيتعارفة؟ فرسعان ما يأيت اجلته املُ علم 

ر ة التي ال نعرفها، فنتصوم ذا حتقق ذلك اليشء من تلك العلم إخرى نجهلها، فأُ ة األمر علم 

ه ليس ألنَّ  ؛ستحيل من باب التسامحطلق عىل هذا القسم باملُ ويُ  ستحيل.هذا أمر مُ  أنَّ 

ستحيل من وجهة نظر ه، بل هو مُ ستحيل الذي حيكم العقل باستحالة وقوعمن املُ 

 رف، وليس من وجهة نظر العقل.العُ 

مكان الطريان يف السامء قبل اخرتاع إئل عن ما لو ُس  ًة:ستحيل عادومثال املُ 

 .ةً ستحيل عادوهذا هو مقصودهم من املُ ، ستحيلهذا مُ  الطايرة، فيأيت اجلواب بأنَّ 

ذا إلعدم علمه باألسباب، ف دةً اإلنسان حيكم باستحالة اليشء عا ومن الواضح أنَّ 

 سباب وعلل الشیء فّل حيكم باستحالة ذلك اليشء.أعرف 

ا معاجز ألهنَّ ًة؛ ستحيل عادبيل املُ ولياء من ق  ألواملعاجز التي صدرت من األنبياء وا

 وهي خارجة عن نطاق علمنا. ،ةهلا عللها اخلاصم 

ق مكنة وال تتعلم باألُمور املُ  ق إالم قدرته تعاىل ال تتعلم  وإذا تبنيم ذلك يتضح أنَّ 

ة، وبحسب هليم إلستحيلة عقّلً، وهذا ال يعني ضعف أو عجز ىف القدرة ااملُ  باألُمور

ومن ث مَّ فهو خارج  ؛ة القابليف الفاعل، بل لعدم قابليم  اً التعبري االصطّلحي ليس عجز

 عن مدار القدرة من دون أن يكون ذلك عجزًا ىف القدرة ذاهتا.
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ا لو عجز و ،لكي يأخذ فيض الفاعل أن يكون اليشء قابّلً  بدم  ال ًا؛إذ خذ أن عأمم

لبطّلنه كامتناع اجتامع النقيضني، فسيكون خارجًا عن مدار القدرة، بيد   ؛فيض الفاعل

، أىمتنع عن القدرة خروج ختُص خروج املُ  أنَّ  موضوعى ال  خروج :ىصم ال ختصيىصم

 خروج حكمى بحسب االصطّلح.

من احلديد  كغم(2)ًا قادر عىل رمي نسانًا رياضيم إ لو أنَّ  :ثالولتقريب ذلك بم

، واحدٍ  ك الريشة أكثر من مرتٍ ، لكن حينام يرمي ريشة فّل تتحرم اً ملسافة عرشين مرت

ضعاف وزن أالعجز يف قدرة اإلنسان الريايض الذي يرمي مئات  نَّ أوهذا ال يعني 

ة ليس لعجز يف حاالت الذاتيم املُ عدم حتقق  ومن هنا نفهم أنَّ  .الريشة من احلديد

 الفاعل، بل لعدم قابلية القابل للتحقق.

شكاالت والشبهات التي ترد إلبعض ا عنيتضح اجلواب  ؛وعىل هذا األساس

اهلل و هل أأن خيلق مثله؟  اهلل هل يستطيع :بيل قوهلممن ق   ،عىل عموم قدرة اهلل تعاىل

ة من دون أن يصغر العامل أو تكرب البيضة؟ قادر عىل أن يعل هذا العامل الكبري يف بيض

هذه األسئلة تطلب إياد  تبنيم أنَّ ف فنايه؟إال يقدر عىل  يئاً أو هل يستطيع أن خيلق ش

 .ة الفاعلة القابل ال يف فاعليم ة التي يعود عدم حتققها لنقص يف قابليم حاالت العقليم املُ 

لذلك السايل الذي سأله  ×وهذا اجلواب يمكن أن نتلمسه يف جواب اإلمام احلسني

؟ فأجاب اإلمام احلسني دعوة، حيث قال السايل: أيم دعوةٍ  عن أضلم   بأنَّ  ×أضلم

املراد من الذي ال يكون  ومن الواضح أنَّ  ،(1)«الداعي بام ال يكون»دعوة هي دعوة  أضلم 

ستحيل، دعوته ال تتحقق ياد أمر مُ إستحيل، فالذي يدعو اهلل تعاىل بهو األمر املُ 

 ة.ا دعوة ضالم بأهنَّ  ×ولذا نعتها اإلمام ؛باطلةو

                                         

 .311( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص3)
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ة احلافلة ىف تأكيد هذا املعنى، منها تلك الرواية ومما يعضد ذلك النصوص الرواييم 

أن يدخل  وسأله: هل يقدر ربمك ×جاء إىل أمري املؤمنني رجّلً  فيد بأنَّ تُ   املعروفة التى

ر الدنيا أو يُ الدنيا ىف بيضة من غري أن يُ  اهلل تبارك وتعاىل  إن  »: ×البيضة؟ فقالكربم صغم

اهلل تبارك وتعاىل ال  وهو رصيح يف أنَّ . (1)«ال ُينسب إىل العجز، والذى سألتنى ال يكون

وهو ما عربَّ  ،ستحيل يف ذاتههذا األمر مُ  كونكمن السبب يف يام ُينسب إىل العجز، إنَّ 

 ستحيل.ق باألمر املُ ال تتعلم والقدرة  ،« والذى سألتنى ال يكون»عنه اإلمام بقوله: 

وهو نفس  ،«الذي سألتني ال يكون» :يف اجلواب ×املؤمنني مريمام أفقول اإل

لكون الداعي  ؛ةجابة الدعوة الضالم إيف بيان سبب عدم  ×اإلمام احلسني جواب

 .«الداعي بام ال يكون» ×وبحسب تعبري اإلمام ،ستحيليدعو باياد أمر مُ 

 مساء اهلل إىل صفة القدرةأ رجوع يف ×كلمات اإلمام احلسني
 ، منها:سامء للباري تعاىل تعود إىل صفة القدرةألهنالك بعض ا

 القوي ـ1
القادر عىل كّل  :أي ،اهلل أكرب»: ـ ذانأليف بيان كلامت اـ  ×قال اإلمام احلسني

عىل  قتدر عىل خلقه، القوى لذاته، قدرته قائمةاملُ  يشء، يقدر عىل ما يشاء، القوى لقدرته،

 .(2)«فيكون كن :ام يقول لهاألشياء كّلها، إذا قىض أمرا  فإن  

عدام، وال إعجزه أمر ممكن يف إياد أو ذو القوة الكاملة، فّل يُ  واملراد بالقوي:

ب وال ضعف، قال تعاىليمسم   .(3)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) :ه نص 

                                         

 ( املصدر السابق.3)

 .518: صاملصدر السابق (5)

 .11( هود: آية1)
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 العزيز ـ2
العهد، صادق  يفاو لك احلمد عىل حلمك بعد علمك... ،اللهم  »يف دعاء العثرات: 

يا عزيز، يا جبّار، يا »يقول فيه:  ×ويف دعاء آخر له .(1)«عزيز اجلند، قديم املجدِ  الوعد،

 .(2)«تكرّب، يا خالق...مُ 

 ،ز بالقدرةولذا يقال: تعزم ؛ (1)غلبهو الغالب القوي الذي ال يُ  :واملراد من العزيز

ته وغلبته بام له من القدرة القاهرة بالقدرة الكاملة، أو أظهر عزم  ءيش غلب عىل كل   :أي

 .(4)حيث أحيى وأمات

 املِلكـ 3
 .(5)«بحان امللك احلي  ُس »يف دعاء العثرات:  ×احلسني بن عيل قال

ذا قال إيشء، ف مر والنهي التكويني يف كلم ألف باترصم هو املُ  :واملراد من امللك

ف كامل قدرته يف الترصم  يشء حسب مشيئته، وهذا يرجع إىلالق قم حتو د  جم وُ  .كن :ليشء

 .(6) (ٱ ٻ ٻ ٻ) :باملمكنات، قال تعاىل

 ،والواجد ،سم املتنياك ،خرى ترجع إىل صفة القدرة أيضاً وهنالك أسامء أُ 

 لك ونحوها.ومالك املُ  ،قيتواملُ 

 ؟مام قدرة اهلل تعاىلأهل يوجد سهل وصعب  

القادر عىل  :أي ،ربوالثالث: اهلل أك» :ذانأليف رشح كلامت ا ×قال اإلمام احلسني

                                         

 .348( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص3)

 .323: صاملصدر السابق (5)

 .418، ص7( ُانظر: املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن: ج1)

  .385، ص5( ُانظر: الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط: ج4)

 .347ات: ص( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعو2)

 .334طه: آية( 1)
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قتدر عىل خلقه، القوى لذاته، قدرته قائمة املُ  كّل يشء، يقدر عىل ما يشاء، القوى لقدرته،

 .(1)«ام يقول له كن فيكونعىل األشياء كّلها، إذا قىض أمرا  فإن  

ر أنَّ قدرته تعاىل غري مُ  ا ثبت أنَّ وملم  أسهل  يئاً ش  تناهية، فعىل هذا ال يمكن تصوم

 .اهلل تعاىل ام قدرةمأصعب أو

 لكي يكون الفعل صعبًا أمام اهلل تعاىل؟ ،ل عن سبب الصعوبةءا نتسانوذلك ألنَّ 

ر  ؛هذا املعنى يستحيل أن ينطبق عىل قدرة اهلل من الواضح أنَّ  إذ ال يمكن أن نتصوم

تحديد يف قدرته تعاىل، الذلك يعني  ألنَّ  ؛وجود فعل أسهل وآخر أصعب بالنسبة إليه

يكون هذا الفعل  نْ ألتناهية، ومن ث مَّ ال معنى مُ  غريقدرته تعاىل  تحيل؛ ألنَّ سوهو مُ 

، ×ح به اإلمام احلسنيرصم وهذا ما يُ  وهكذا. ،أسهل من ذاك، وذاك أصعب وأعقد

 .(2)«فيكون .كن :ام يقول لهقدرته قائمة عىل األشياء كّلها، إذا قىض أمرا  فإن  »حينام يقول: 

بيـل تضافرة، مـن ق  ة املُ دته النصوص القرآنيم هو ما أكم  ×ار إليهما أش وال خيفى أنَّ 

ــاىل: ــه تع ــني ، (3) (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) قول ــرق ب ــّل ف ف

فيـد حيـث تُ ، (4) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)بحانه: وكذلك قوله ُسـ ،األفعال

ة التشبيه ملا يألفه اإلنسان ىف حياته من دالم  (كلمح البرصـ)ا فيها من التعبري بهذه اآلية ملم 

ق الفعل ىف القدرة اإلهليم  ة يفـوق حتـى هـذا عىل الرسعة اخلارقة، ومن الواضح أنَّ حتقم

ر.  التصوم

                                         

 .518( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص3)

 .ملصدر السابقا (5)

 .85( يس: آية1)

 .21( القمر: آية4)
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 احلسيين ة يف النّصصفة املشيئة واإلرادة اإلهلّي الصفة اخلامسة:

زّنم ال حُت  ،سلمة حينام قالت: يا بنيم  مم ألُ يف جوابه ـ  ×قال اإلمام احلسني

ك يقول: يُ  سمبخروجك إىل العراق، فإّن   بأرض  ×قتل ولدي احلسنيعت جدم

أ ن يراين مقتوال  مذبوحا  ُظلام  وُعدوانا ، وقد شاء أ ن يرى  قد شاء اهلل ،يا ُأّماه» ـ: العراق

دين، وأطفايل مذبوحني مظلومني مأسورين ُمقي دين، وهم  حرمي ورهطي ونسائي ُمرش 

 .(1)«يستغيثون فال جيِدون ناّرا  وال ُمعينا  

ة إاِّل  احلمد هللِ»ملما عزم عىل اخلروج إىل العراق:  ×لوقا  بِاهللِ، وما شاء اهلل، وال ُقو 

ني  ]وصىل  اهلل عىل رسوله[، ُخط  املوت عىل ُولد آدم َمط  القالدة عىل جيد الفتاة، وما أوهل 

 .(2)«...إىل أساليف اشتياق يعقوب

 ،بالعدول عن السفر إىل العراقة حينام أشار عليه ملحمد بن احلنفيم  ×ويف جوابه

اهلل قد شاء أن يراك  فإن   ،خرجاُ  ،بعد ما فارقتك، فقال: يا حسني ’أتاين رسول اهللِ» :قال

 ،فام معنى محلك هؤالء النساء معك ،ا إليه راجعونا هلل وإن  إن   فقال له ابن احلنفيّة:. قتيال  

 ،سبايا هن  ااهلل قد شاء أن ير : إن  وأنت خترج عىل مثل هذه احلال؟! فقال له: قد قال يل

كيف أصبحت يا بن رسول  ÷:ئل اإلمام احلسني بن عيلوُس  .(3)«وسّلم عليه ومىض

فوقي، والنار أمامي، واملوت يطلبني، واحلساب حُمدق  أصبحت ويِل رب  » :×قال !اهلل؟

يد غريي، فإِْن شاء بِ  يب، وأنا مرهتن بِعميل، ال أجد ما ُأحّب، وال أدفع ما أكره، واألُمور

                                         

 .113، ص44( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

 .51( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف: ص5)

 .57( املصدر السابق: ص1)
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بني، وإِن شاء عف : ألحدهم ×قالويف حديث آخر . (1)«أفقر منّي؟ عنّي، فأّي فقري   اعذ 

خّلفت القلوب معك، والسيوف ، قال: يا بن بنت رسول اهلل كيف خل فت أهل العراق؟»

ما  إِن  اهلل تبارك وتعاىل يفعل ،: صدقت يا أخا العرِب ×فقال له احلسني. مع بني ُأميّة

القادر عىل  :أي ،اهلل أكرب: »ـ ذانأليف تفسري كلامت اـ  ×وقال. (2)«يشاء، ويكم ما ُيريد

 .«كّل يشء، يقدر عىل ما يشاء

 :اآلتيةة يكتسب اهليكليم  احلسيني يف النصم  اإلرادة والبحث يف

 املشيئة واإلرادة يف اللغة واالصطالح ل:األّو املطلب
أراده، واملشيئة  :، من باب نالء زيد األمر يشاؤه شيئا  شا»صباح: املومي يف قال الفيم 

واملشيّة: اإلرادة، وقد شئت اليشء »صحاح: الوقال اجلوهري يف . (3)«اسم منه باهلمزة

صمعي: شيّأت ألبمشيئته. وقال ا :مثل شيعة، أي كّل يشء لشيئة اهلل:أشاؤه. وقوهلم

 ملادمة: هو تايل يصل إىل حدم الطلب.فاألصل يف هذه ا .(4)«الرجل عىل األمر: محلته عليه

ه إىل املُ  الً  اءشوتتحقق املشيئة يف اخلارج بعد التوجم ره ثانياً  ، ثمَّ أوم التاميل  ، ثمَّ تصوم

ق العزم والتصميم، ومن ث  ليه ثالثاً إوالرغبة  اإلرادة، وهذا  حتصل مَّ ، وبعد املشيئة يتحقم

 ر يف املخلوق.تصوم يُ 

ا املشيئة عند اهلل   ه إىل املُ وأمم ره اء،شتعاىل، فّل حتتاج إىل التوجم وال إىل  ،وال إىل تصوم

، كام  يط وعامل بكلم اهلل تعاىل حُم  الرغبة إليه؛ ألنَّ  يشء، وإحاطته وعلمه تعاىل حضوريم

 هلي.إلم يف مبحث العلم اتقدم 

                                         

 .487األمايل: ص ( الصدوق، حممد بن عيل،3)

 .11اللهوف: ص( ابن طاووس، عيل بن موسى، 5)

 .111، ص3( الفيمومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري: ج1)

 . 28،ص3( اجلوهري، إسامعيل بن محاد، الصحاح: ج4)
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  الفرق بني املشيئة واإلرادة

 .«شاء اهلل أن يراين قتيال  »: ×قال اإلمام احلسني

اليشء إذا  فرق بني املشيئة واإلرادة، نعم هنالك فرق اعتباري بينهام من جهة أنَّ  ال

، وهذا رادةً إى سمم سب اليشء إىل الفعل املراد يُ ، وإذا نُ ى مشيئةً سمم نسبناه إىل الفاعل يُ 

ى سمم سب إىل فاعله يُ ذا نُ إاملعلول  نَّ إحيث  ؛بيل الفرق بني اإلياد والوجودمن ق  

ياد إل، فالوجود وااً ى وجودسمم ظر إليه بام هو موجود من املوجودات يُ نُ  ، وإذااً إياد

ولكن  ،يشء واحد ولكن خيتلفان باالعتبار، وكذلك املشيئة واإلرادة ،يشء واحد

 خيتلفان باالعتبار.

 ن  أال ريب »: ، حيث يقولصول الكايفالطباطبايي يف تعليقته عىل أُ  وهذا ما ذكره

اهلل  وحيث عّد  ،يوهو احلكم البتّ  ،وقضاء   وتقديرا   وإرادة   ة مشيئة  ياريّ لنا يف أفعالنا االخت

ذعن يف من أن نُ  مل يكن بّد  ،صادرة عن علمه وقدرته ،لنفسه بحانه املوجودات أفعاال  ُس 

 ه فعل اختياري، من املشيئة واإلرادةن  أفعله باجلهات التي ال خيلو عنها فعل اختياري بام 

يف الفعل االختياري من حتققه يف  مها معنى الذي ال بّد  فاملشيئة واإلرادة ،والتقدير والقضاء

ى سمّ وهذا املعنى من حيث ارتباطه بالفاعل يُ  ،ا بعد العلم وقبل الفعلنفس الفاعل من  

والتقدير تعيني مقدار الفعل  ،ى إرادة  سمّ قها به يُ ومن حيث ارتباطه بالفعل وتعلّ  .مشيئة به

ا القضاء فهو احلكم األخري الذي ال واسطة بينه وبني أمّ  ،ئة بهق املشيمن حيث تعلّ 

 .(1)«الفعل

                                         

مة الطباطبايي(3)  .321، ص3ج :( الكليني، حممد بن يعقوب، أُصول الكايف )تعليقة العّلم
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 ×ة يف كلمات اإلمامالثاني: أقسام اإلرادة اإلهلّي املطلب
 قسمني: إىل إلهليةرادة ااإلتنقسم 

 ةل: اإلرادة التكوينّيالقسم األّو
 .(1)«من أمر يكن اهلل ومهام يقضِ »: ×قال اإلمام احلسني

اإلرادة عند اإلنسان،  معنى اإلرادة التكوينيمة حري بنا أن نأيت بمثاللكي يتمضح 

بيل النار التي تفعل ة يف فعله، وليس من ق  لعلمه مدخليم  نَّ إ :، أيفاإلنسان فاعل علميم 

 اإلحراق من دون أن يكون هلا علم باإلحراق.

ل ولو مل يشأ ة، فلو شاء فع، ولعلمه دخل يف أفعاله االختياريم فاإلنسان فاعل علميم 

ق منه الفعل يف الواقع اخلارجي، فلو مل يشأ األكل ملا أكل ولو مل يشأ الكّلم ملا  ،مل يتحقم

  .وهكذا ،متكلم 

ق بأنَّ  ثمَّ  ،من األفعال ر فعّلً اإلنسان إذا تصوم  نَّ إف ؛ساسألوعىل هذا ا هذا  صدم

ق منه يف اخلارج سوف حيصل عىل كامل وفايدة له، فحين حيصل له شوق  ئذٍ الفعل لو حتقم

وهذا  ه.حيصل له عزم وتصميم وحتريك العضّلت إلياد مَّ ومن ث   ،وميل لذلك الفعل

 اإلرادة التكوينيمة. العزم الذي يتبعه حتريك العضّلت إلياد الفعل ُيطلق عليه

ًا، إذ لعلم اإلنسان حيصل له شوق وميل نحو ف يه؛وعل تكون اإلرادة أمرًا اختياريم

يف اخلارج،  هوتصميم وحتريك العضّلت إلياد عزمٍ  حيصل له إمجاعُ الفعل، لكن ال 

ه حيصل له شوق نحو األكل، لكن ال حتصل له إرادة لتناول فإنَّ  ـ مثًّل ـ كام يف الصايم 

وتقابلها اإلرادة  ،(5)ريد نفسهة هي التي تتعلمق بفعل املُ الطعام، فاإلرادة التكوينيم 

                                         

 .27ص×: ، ترمجة اإلمام احلسني( ابن سعد، حممد3)

 .177، ص1( ُانظر: صدر الدين الشريازي، حممد، احلكمة املتعالية: ج5)
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وهي التي تكون يف التكاليف كام  ه،ري عىل أن يصدر منالترشيعيمة التي تتعلمق بفعل الغ

 سيأيت.

ر والتصديق والشوقكوينيم تاإلرادة ال قدماتمُ  ًا؛إذ ، ة عند اإلنسان هي التصوم

 ويتبعها حتريك العضّلت لتحقيق الفعل يف اخلارج. ،فاإلرادة هي العزم عىل الفعل

ق الفعل  ة هواإلرادة التكوينيم  املراد من يتمضح أنَّ  ؛ومن هنا ط بينها وبني حتقم أن ال يتوسم

 يف اخلارج إرادة فاعل آخر.

ة ة عند اإلنسان. لكن السؤال عن كيفية اإلرادة التكوينيم ه يف اإلرادة التكوينيم هذا كلم 

 عند اهلل تعاىل؟

ه عن مُ  واجلواب: إنَّ  ر الفعل وهي تصوم  ،مات اإلرادة عند اإلنسانقدم اهلل تعاىل ُمنزم

ه تعاىل من أنَّ  ،مراراً  ×ا ذكره اإلمام احلسنيوذلك ملم  ؛دته والعزم عليهوالتصديق بفاي

ه ال ُيوصف بميشء من صفات املخلوقني  .(3)ُمنزم

ا سبب ر والتصديق والشوق من صفات املخلوقني، أمم التصوم  ومن الواضح أنَّ 

م يف من أقسام العلم احلصويل، وقد تقدم  امهنَّ ألف ؛ر والتصديقتنزهه تعاىل عن التصوم 

 علمه تعاىل حضوري ال حصويل. مبحث العلم أنَّ 

الشوق وامليل مها الرغبة إىل كامل مفقود،  ا تنزهه تعاىل عن الشوق وامليل؛ فألنَّ وأمم 

ه عن كلم  يف مبحث  سبقكام  صٍ نق ومها يّلزمان الفقدان والنقص، واهلل تعاىل ُمنزم

 إذ لو كانت فاقدةً  ؛ومجالٍ  كلم كاملٍ شتملة عىل ذاته تعاىل مُ  وثبت أنَّ  ،التوحيد األحدي

بة من ة مركم للزم أن تكون الذات اإلهليم  ،تناهيةدرجة الكامل حمدودة ومُ أن أو  معنيٍ  لكاملٍ 

 بة.ذاته تعاىل بسيطة غري مركم  وجدان كامل وفقدان كامل آخر، وهو خّلف ما ثبت من أنَّ 

                                         

 .371( ُانظر: ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)
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واهلل تعاىل ليس  ،يف الفكرالتفكري حركة  ألنَّ  ؛فّل وجود للتفكري عند اهلل تعاىل

هًا عن احلركات الظاهريم  ه حسبة فة املاديم ُمنزم لذا  ؛ةعن احلركات الفكريم  يضاً أ، بل ُمنزم

يزل، واآلخر بعد كّل يشء ال هو األّول قبل كّل يشء مل » :×يقول اإلمام احلسني

ل له فّل هناية ال أوم  وإذا كان ،ل لهه تعاىل ال أوم نَّ إ :أي ،ةوهذه هي مسألة األزليم  ،(1)«يزال

ه لذا يكون احلقم ؛ ًا حمضاً زليم أله، وعليه فّل يكون حمدودًا، فيكون  عن  اً تعاىل ُمنزم

 الشوق وامليل.ور التي هي التصوم  مات اإلرادةقدم مُ 

ّلزم للفقدان، وهذا اليشء ة بدل الشوق املُ ولكن يوجد يشء آخر يف الذات اإلهليم 

 بم ه حُي ه مفقود بالنسبة هلل تعاىل، بل ألنَّ نَّ أله تعاىل ال بام للخري، فاخلري حمبوب  هو احلبم 

ذاته تعاىل هي أفعاله، وهو الذي  ومن آثار ،آثار ذاته ذاته أحبم  سة، وإذا أحبم قدم ذاته املُ 

ذاته منشأ الختيار الفعل عىل  الذايت، فحبم  صطلح عليه باالبتهاج الذايت واحلبم يُ 

 وجد حبم آثاره، فلو مل يُ  شيئًا أحبم  ن أحبم وم   ،سةقدم ه املُ الفعل من آثار ذات ألنَّ  ؛عدمه

ه من آثار ذاته فالفعل يصدر منه تعاىل ألنَّ  .صدر الفعل ملاذايت عند اهلل تعاىل لذاته، 

املحبوب  ألنَّ  ؛ه حمبوب بالعرضحانه، نعم ليس الفعل حمبوبًا بالذات، ولكنم سبُ 

ال يظهر موجود من  لوال ذلك احلّب »: +مينيد اخلوبتعبري السيم  بالذات هي ذاته تعاىل.

 .(2)«ه بالعشق قامت السمواتن  إاملوجودات، وال يصل أحد إىل كامل من الكامالت، ف

وعىل أساس  ،سةقدم يف ذاته املُ  بله تعاىل هو احلبم منشأ الفعل من قم  نَّ أوهبذا يتضح 

 خيتار اهلل تعاىل ذلك الفعل. هذا احلبم 

شيئًا فعله من دون توسط يشء آخر، وهو ما أشار إليه اإلمام  فاهلل تعاىل إذا أحبم 

                                         

  .518الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص (3)

  .73اخلميني، روح اهلل، مصباح اهلداية: ص (5)
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بمعنى إذا قىض اهلل تعاىل شيئًا، فهو  ،«من أمر يُكن اهلل ومهام يقضِ »بقوله:  ×احلسني

وال يتوقف عىل يشء آخر، وهو يلتقي مع قوله  ،رادته تعاىلإيتحقق مبارشة بمجرد 

 :ءواملراد من قوله لليش، (1) (ىائائەئەئوئىېېې) تعاىل:

حداث إتعارف، والصوت املسموع، بل هذا القول هو ليس القول اللفظي املُ  (كن)

ليس  (.كونوا) :فقوله تعاىل، (3) (ڌ ڍ ڍ )بيل قوله تعاىل: من ق   ،(5)اليشء

حداث اليشء، وهلذا إ، بل هو وا أنفسكم قردةً صحاب السبت بأن صريم أل اً وأمر اً لفظ

اإلرادة  ىل قردة خاسئني، وهذه هيانقلب أصحاب السبت بعد هذا اخلطاب إ

 ة عند اهلل تعاىل.التكوينيم 

 القسم الثاني: اإلرادة التشريعّية
خذ قدرته أوال  ، وضع عنه طاعتهاّل إحد أخذ اهلل طاقة أما »: ×قال اإلمام احلسني

 .(4)« وضع عنه كلفتهاّل إ

ط بني اآلمر وبني حتقم  :ةاملراد من اإلرادة الترشيعيم  ق الفعل يف اخلارج هي التي يتوسم

 ـ وهي اإلرواءـ  ق بالفايدةوصدم  املاء ر رشبإرادة فاعل آخر، فاإلنسان إذا تصوم 

حيصل له شوق لرشب املاء، عند ذلك إن أراد حتريك عضّلت يده ورفع املاء  فحينئذٍ 

ق املراد  ط بني حتقم وبني إرادته  ـ وهو رشب املاءـ ورشبه فهذه إرادة تكوينيمة، وإذا توسم

فهذه اإلرادة  ،بأن ايتني باملاء اً كام لو أمر زيد ،تار آخرخُم  ناول املاء إرادة فاعل علميم لت

                                         

 .12( البقرة: آية3)

قول مل ن أراد كونه: كن فيكون، ال بصوت يقرع، وال بنداء ُيسمع، وإنَّام كّلمه ×: »عن أمري املؤمنني( 5)

 .355، ص5، هنج البّلغة: ج×خطب اإلمام أمري املؤمنني«. ُسبحانه فعل منه أنشأه

 .12( البقرة: آية1)

 .372ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص (4)
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ى إرادة ترشيعيمة.زيد تُ اآلمر لل ب  للامء من قم   سمم

ه تعاىل بمعنى أنَّ  ،فعال عبادهأل تهإراد :ةله تعاىل إرادة ترشيعيم  عىل أنَّ  الشاهدو

بيل من ق   ،(3)جلاءإلواجبار إلتيار ال احلتم واطلب منهم أداء هذه األفعال عىل وجه االخ

رادته تعاىل إا أمره تعاىل بالصّلة والصيام ونحو ذلك، هذا يف جانب الطاعات، أمم 

مر واضح يف كلامت اإلمام أة يف املعايص فهي بمعنى النهي عنها، وهذا الترشيعيم 

تلفة بواب خُم يف أ ×من الروايات التي وردت عنه فراً انجد حشدًا و حيث ،×احلسني

رتبطة بالعبادات ة املُ فعاله االختياريم أرادته تعاىل لبعض إ، تكشف عن (5)من الفقه

 .(1)واملعامّلت

ق الفعل : إنْ وة هة والتكوينيم فالفرق بني اإلرادة الترشيعيم  ط بني حتقم  واملريد توسم

 ة.يم وإالم فهي إرادة تكوين ،ةفهي إرادة ترشيعيم  ،خمتار آخر فاعل علميم  إرادةُ 

ق باليشء ة هلل تعاىل ال تتعلم اإلرادة الترشيعيم  إىل أنَّ  ×هذا وقد أشار اإلمام احلسني

ف كلم درة املُ عن قُ  اً ذا كان الفعل أو الرتك خارجإا ف، أمم كلم ل املُ ب   بام هو مقدور من قم إالم 

 وضع عنه اّل إحد أخذ اهلل طاقة أما »بقوله:  ×، وهذا ما ذكرهاإلردةق به فّل تتعلم 

 .(4)« وضع عنه كلفتهاّل إخذ قدرته أوال  ،طاعته

                                         

، جعفر بن احلسن، املسلك يف احليلم . املحقق 21ظر: املفيد، حممد بن حممد، أوايل املقاالت: ص( ُان3)

 .21ُأصول الدين: ص

، 817ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( ُانظر: جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم5)

 .881ص

ا الطاعات، فإرادة اهلل ومشيمته فيها فأمم »حول إرادة اهلل ومشيته يف أفعال العباد: × ( قال اإلمام الرضا1)

األمر هبا والرضا هلا، واملعاونة عليها، وإرادته ومشيمته يف املعايص النهى عنها والسخط هلا واخلذالن 

 .334، ص3ج×: الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا«. عليها

 .372( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص4)
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 ةة هلل تعاىل أم فعلّيالثالث: املشيئة واإلرادة هل هي صفة ذاتّي املطلب
صفة اإلرادة من الصفات التي وقع  شارة إىل أنَّ إلينبغي ا لدخول يف البحثقبل ا

 ، لكن الاهريد اخلوض يف تفاصيلمني، ال نُ تكلم فيها اختّلف شديد بني احلكامء واملُ 

 :ناسب املقاممجالية بام يُ إبأس بتقديم ملحة 

 ة ل: اإلرادة صفة ذاتّيالرأي األّو
ريد أكمل من الفاعل املُ  نَّ إ :وهذا ما ذهب إليه مشهور الفّلسفة، حيث قالوا

أن تكون اإلرادة  بدم  وعليه ال ؛لذا تكون اإلرادة كامالً وعدمها نقصاً  ؛ريدالفاعل غري املُ 

ا وها بهم فرسم ، لكنم ةً ذاتيم  صفةً  اإلرادة هي علم اهلل  بمعنى أنَّ  ،العلم بالنظام األصلحأهنم

بسبب اشتامل ذلك الفعل عىل مصلحة داعية إىل إياده،  ؛عنيم مُ  لياد فعوجب إلاملُ 

 بكيفية خمصوصة ويف وقت عنيم علمه تعاىل هو الذي يدعوه إىل إياد فعل مُ  نَّ إ :أي

ويف ذلك الوقت  ،ةهذا الفعل يشتمل عىل املصلحة بتلك الكيفيم  لعلمه تعاىل بأنَّ  ؛عنيم مُ 

 دون غريه.

بحانه يعقل ذاته ويعقل نظام اخلري ه ُس أن   ريدا  معنى كونه مُ »قال صدر املتأهلني: 

 وذلك النظام يكون ال حمالة كائنا   ،ه كيف يكونمن ذاته، وأن   املوجود يف الكّل 

 .(1)«ستفيضا  ومُ 

وعامل بالنظام  ،اهلل تعاىل عامل بذاته يف أنَّ  ه ليس هنالك شكٌّ بأنَّ  :يوقش هذا الرأونُ 

ولكن تفسري اإلرادة بالعلم يعني إنكار حقيقة اإلرادة فيه ، واألصلح واألتمم  ،األكمل

ومن  .تاراً ريدًا خُم بحانه، وإنكارها يف مرتبة الذات مساوق إلنكار كونه تعاىل مُ ُس 

ه عن كلم واهلل  ،هذا نقص الواضح أنَّ   نقص. تعاىل ُمنزم

                                         

 .131، ص8دين الشريازي، حممد، احلكمة املتعالية: ج( صدر ال3)
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سأفعل كذا  :اإلنسان يقول نَّ أهو  ،هي العلم تاإلرادة ليس ومن الشواهد عىل أنَّ 

 .(3)سأفعل إن علم اهلل تعاىل :وال يقول .ن شاء اهلل تعاىلإ غداً 

 ة من صفات األفعالالرأي الثاني: اإلرادة اإلهلّي
ياد لذلك إلاوة اخللق س عمليم رادة اهلل تعاىل هي نفإ هذا الرأي يذهب إىل أنَّ 

اهلل تعاىل أراد شيئًا، بمعنى خلقه وأوجده، وإذا مل يرد اهلل  نَّ إاليشء، فعندما نقول: 

 ، فهو بمعنى مل خيلقه ومل يوجده.عنيم اليشء املُ 

اهلل من  ومهام يقضِ »: كقوله ×وهذا املعنى هو الظاهر من كلامت اإلمام احلسني

مرتبة اإلرادة سابقة عىل مرتبة  ألنَّ ؛ ريدهأن يُ  بدم  اهلل شيئًا البمعنى إذا قىض  ،«أمر يكن

كن » مقام ومن الواضح أنَّ  .فيكون .كن :راده وقضاه يقول لهأوإذا  ،(5)القدر والقضاء

قال  ،وي عن صفوان بن حييىرُ مرتبط بالفعل ال بالذات، ومما يعضد ذلك ما  «فيكون

اإلرادة »: ×قال: فقال ؟ن اهلل، ومن اخللق: أخربّن عن اإلرادة م×قلت أليب احلسن

ا من اهلل تعاىل فإرادته إحداثه ال وأمّ  ،من اخللق الضمري، وما يبدو هلم بعد ذلك من الفعل

ة عنه، وهي صفات وال يتفكر، وهذه الصفات منفيّ  ه ال يروي وال يمُّ ألن   ؛غري ذلك

كون بال لفظ، وال نطق بلسان، وال في .كن :اخللق. فإرادة اهلل الفعل ال غري ذلك، يقول له

                                         

ة^ ُينكرون تفسري اإلرادة بالعلم، فعن بكري بن أعني، قلت أليب عبد اهلل ( 3) وهلذا نجد األيمم

العلم ليس هو املشيئة، أال ترى أنَّك تقول: ×: علمه ومشيئته خمتلفان أو متفقان؟ فقال×: »الصادق

، 3، الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«قول: سأفعل كذا إن علم اهللسأفعل كذا إن شاء اهلل. وال ت

م.317ص  . والسؤال واجلواب وإن كان عن املشيئة ال اإلرادة، لكنمهام بمعنى واحد كام تقدم

( إنَّ مراتب الفعل هي: العلم، ثمَّ املشيئة، ثمَّ اإلرادة، ثمَّ القدر، ثمَّ القضاء واإلمضاء. وهذا ما أشار 5)

ر، وقىض وأمىض، فأمىض ما قىض، وقىض ما »بقوله: × ليه اإلمام الرضاإ علم وشاء، وأراد وقدم

ر ما أراد، فبعلمه كانت املشيئة، وبمشيئته كانت اإلرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره  ر، وقدم قدم

م عىل املشيئة، واملشيئة ثانية،  واإلرادة ثالثة، كان القضاء، وبقضايه كان اإلمضاء، والعلم ُمتقدم

 .348، ص3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«. والتقدير واقع عىل القضاء باإلمضاء
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 :الضمريبومعنى تفسري اإلرادة ، (3)«ه ال كيف لهر، وال كيف لذلك، كام أن  ة، وال تفكّ مهّ 

 هو ما يضمره اإلنسان يف نفسه.

وهو رصيح يف تفسري  ،«فيكون .كن :يقول له» :×الشاهد قول اإلمام وحملم 

رادة إلل ×مع تفسري اإلمام احلسني ة بمعنى فعله تعاىل، وهو يلتقياإلرادة اإلهليم 

 .(2)«اهلل من أمر يكن ومهام يقضِ »م: تقدم بالفعل يف قوله املُ 

 ة، وتوضيح ذلك:ة وفعليم لكن يمكن اجلمع بني كوهنا ذاتيم 

 ،اإلرادة صفة كامل لكوهنا رمز االختيار نَّ ألف ؛ةاملشيئة واإلرادة صفة ذاتيم  ا أنَّ أمم 

ختار غري املقهور إذ هو الفاعل املُ  ؛امل عىل النحو األكملبحانه واجد هلذا الكواهلل ُس 

أن تكون  بدم  ة، والتعاىل هبذه الصفة الكامليم  أن يتصف احلقم  بدم  وعليه فّل ؛يف سلطانه

 ال. تكون الذات فاقدة هلا وهو حُم ة، وإالم ذاتيم 

 ز وهو بناء عىل القاعدة التي ذكرها الشيخ الكليني يف التميي :ة سؤالولكن ثمم 

طار النفي إة ال تدخل يف الصفة الذاتيم  فيد بأنَّ التي تُ  ،ةة والفعليم بني الصفات الذاتيم 

. يشء آخربوال يعلم  ء،يشباهلل يعلم  إنَّ  :صفة العلم، فّل يقال :واإلثبات، فمثّلً 

 .وغري قادر عىل اليشء الفّلّن ،اهلل قادر عىل اليشء الفّلّن :فّل يقال ،وكذلك القدرة

اهلل خيلق  إنَّ  :فيقال ،ة التي تقع حتت دايرة النفي واإلثباتّلف الصفة الفعليم وهذا بخ

 .وال خيلق اليشء الفّلّن ،اليشء الفّلّن

ــ ؛ةيــب أن تكــون املشــيئة واإلرادة مــن الصــفات الفعليمــ وعــىل هــذا؛  ا ممــا ألهنَّ

 ۇۆۆۈۈۇ) يتوارد عليها النفـي واإلثبـات، كـام يف قولـه تعـاىل:

                                         

 .317، ص 3( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج3)

( هنالك روايات ُمتعددة وردت عن أهل البيت^ صنمفت اإلرادة من الصفات الفعليمة للباري تعاىل، 5)

 .345يل، التوحيد: صُانظر: الصدوق، حممد بن ع
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 .(1) (ٴۇ ۋ

ة التي تكون موردًا املشيئة واإلرادة اإلهليم  بأنَّ  :هذا السؤال عنكن اإلجابة ويم

ا اإلرادة يف مقام الذات التي هي للنفي واإلثبات هي اإلرادة يف مقام الفعل، وأمم 

اهلل تعاىل  نَّ إ :للنفي واإلثبات، فّل يقال ة، فهي ال تقع مورداً االختيار وعدم املقهوريم 

 .تارتار وغري خُم خُم 

 بدم  بحانه، فّلة عني ذاته ُس والصفات الذاتيم  ،ةً ذاتيم  ن قيل: لو كانت اإلرادة صفةً إف 

 اإلرادة ال تنفك عن املراد؟ ألنَّ  ؛أن يكون هذا العامل قديامً 

إرادته تعاىل  رادته تعاىل وإن كانت عني ذاته تعاىل، لكن ذكرنا بأنَّ إ إنَّ  واجلواب:

 .ور عىل أحد الطرفنيغري مقه تاراً عبارة عن كونه خُم 

 .(5)عن ذاته تأخراً ه تعاىل اختار إياد العامل مُ نَّ إ :يمكن القول ؛ساسألوعىل هذا ا

 ةة وغري حتمّيالرابع: تقسيم املشيئة و اإلرادة إىل حتمّي املطلب
نيا إاِّل »: ×قال اإلمام احلسني ل اهلللو مل يبق  من الدُّ  ،ذلك اليوم  يوم واحد، لطو 

                                         

 .382( البقرة: آية3)

ا من صفات اهلل تعاىل الفعليمة، ونفت أن تكون اإلرادة أزلية، 5) ت اإلرادة بأهنَّ ( هناك روايات كثرية فرسم

والظاهر أنَّ هذه الروايات يف مقام تفسري اإلرادة الفعليمة، من هذه الروايات ما وراه عاصم بن محيد، 

عاملاً إنَّ املُريد ال يكون إالم ملراد معه، مل يزل اهلل »ت: مل يزل اهلل ُمريدًا؟ قال: ، قل×عن أيب عبد اهلل

. والظاهر يف هذه الرواية أنَّ 317، ص3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج«. قادرًا، ثمم أراد

م يف الغالب اإلرادة التي كانت يف ذهن السايل وسأل عنها هي اإلرادة بمعنى العزم عىل الفعل، والعز

ال ينفك عن الفعل، فأراد اإلمام إرشاده إىل أنَّ اإلرادة بمعنى العزم ال يمكن أن تكون من أوصافه 

بام ُيناسب مستوى تفكريه، وفرسم له اإلرادة × الذاتيمة؛ ألنَّ العزم من صفات املخلوقني؛ ولذا أجابه

أي: ثمَّ خلق. ، «يزل اهلل عاملًا قادرًا، ثمَّ أراد مل»باملعنى الذي ُيناسب احلقم تعاىل يف مقام الفعل، وقال: 

وال خيفى أن تفسري اإلمام لإلرادة يف مقام الفعل ال ينفي أن تكون اإلرادة من صفاته الذاتيمة، وهو 

سة، وهبذا تنحل العقدة عامم ُروي  كونه تعاىل خمتارًا بالذات غري جمبور، وهي صفة قديمة عني ذاته املُقدم

 ^، من أنَّ اإلرادة حادثة ومن صفات الفعل ال من صفات الذات.عن املعصومني
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  .(3)«لدي، فيمألها عدال  وقسطا  كام ُملئت جورا  وظلام  رجل من وُ  حتّى خيرج

 ةاملشيئة واإلرادة احلتمّي
ة، لكن هذا ة وغري حتميم ملشيئة واإلرادة إىل حتميم ابتقسيم  ×ح اإلمامرصم مل يُ 

 فيد بأنَّ بيل مقولته آنفة الذكر التي تُ ، من ق  ×ه من بعض كلامتهؤالتقسيم يمكن استيحا

األرض  يمأل ،×لد احلسنيهدي من وُ املة يف ظهور رادته حتميم إ تعاىل ومشيئة اهلل

 لئت جورًا وظلاًم.كام مُ  عدالً وقسطاً 

 ةاملشيئة واإلرادة غري احلتمّي
وهي  ،ةرادة غري حتميم إهنالك مشيئة و ،مةتقدم ة املُ يف مقابل املشيئة واإلرادة احلتميم 

عامل احلسنة ودورها ألوبيان فضل ا ،ثريةالك ×، كام هو واضح من أدعيتهقابلة للتغريم 

مشيئته  يف تغيري مصري اإلنسان إىل األحسن واألفضل، وهذا بدوره يكشف عن أنَّ 

 ،ةض هلا اإلنسان ليست إرادة ومشيئة حتميم رادته لبعض احلوادث التي يتعرم إتعاىل و

ه بيل أنَّ من ق   ،اءالبد مبحثم يف قة عىل أعامل اإلنسان وأدعيته، كام تقدم علم ام هي مُ وإنَّ 

غري  لكن هذه املشيئة واإلرادة ـ مثّلً ـ راد أن يكون عمر زيد ثّلثني سنة أتعاىل شاء و

  قها عىل أفعال زيد، فلو وصل ر  ه تعاىل علم ألنَّ  ؛ةحتميم 
ل عمره إىل مخسني سنةمحم  ه لطوم

 ة.غري حتميم رادة إملوت زيد يف عمر الثّلثني مشيئة و فهذه املشيئة واإلرادة ـ مثّلً ـ  

 ة للباري تعاىلاإلرادة احلتمّي منوذُجُأحسن ألاخلامس: النظام ا املطلب
 ×ولهق تعدد، منها:يف مواضع مُ  ×حسن يف كلامت اإلمام احلسنيألورد النظام ا

نع صانع، وهو اجلواد الواسع، فطر أجناس البدائِع، وأتقن وال كصنعه ُص » :يف دعاء عرفة

                                         

 .331( أبو الفرج األصفهاّن، عيل بن احلسني، مقاتل الطالبيني: ص3)
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نائع رب  باِم أنشأتني فأحسنت ُصوريت، يا رب  باِم »: أيضاً  ×هلوقو .(1)«بِحكمته الص 

ل ذي أفضلت، أنت اأنت ال ذي أحسنت، أنت ال ذي أمجلت، أنت »: ولهوق .(2)«أحسنت يب

 .(3)«أنت ال ذي أكملت ،ال ذي مننت

ينبغي البحث يف  ×ولكي يتضح النظام األحسن من خّلل كلامت اإلمام

 :اآلتيةاجلهات 

 وىل: املراد من النظام األحسناأُل اجلهة
ة ة كبرية يف النصوص القرآنيم النظام األحسن هو واحد من املباحث التي هلا أمهيم 

اهلل تعاىل  ، واملراد به هو أنَّ ×ام التي وردت يف كلامت اإلمام احلسنيال سيم  ،ةوالرواييم 

ر ، وال يمكن تصوم يشء ما سوى اهلل تعاىل ـ بأحسن نظام وهو كلم ـ  مكانإلخلق عامل ا

تقن بحكمته أ نع صانع...ال كصنعه ُص » :×نظام أفضل منه، وبتعبري اإلمام احلسني

 .«الصنائع

 نظام اخللق هو األحسن ة على أنَّاجلهة الثانية: األدّل
تقن أ»وقال كذلك:  .«نشأتني فأحسنت صوريتأ رب  »: ×قال اإلمام احلسني

 «ته الصنائعمبحك

دل عىل فضل منه، واستُ أحسن وأوجد وال يمكن أن يُ  ،األحسن نظام العامل هو إنَّ  

 منها: ،ةأدلم  ةذلك بعدم 

م الكّلم عنها يف يعتمد عىل ثّلث مُ ، يـ  مل برهان ووه ل:الدليل األوّ  مات، تقدم قدم

 :األبحاث السابقة

                                         

 .74، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج3)

 .77، ص5( املصدر السابق: ج5)

 .85، ص5( املصدر السابق: ج1)
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ال يعزب عن علمه مثقال  اهلل تعاىل عامل بجميع املوجودات، إنَّ  وىل:املُقّدمة األُ 

ن أحاط بِكل  يشء علام  »بقوله:  ×ح به اإلمام احلسنيرصم ة، وهو ما يُ ذرم  فهو  ،(1)«يا م 

 .تعاىل يعلم بجميع املوجودات وبجميع ما هلا من اخلصوصيات

يف م ة عني ذاته كام تقدم صفاته الذاتيم  ألنَّ  ؛علمه تعاىل عني ذاته إنَّ  املُقّدمة الثانية: 

 بحث الصفات.

اهلل تعاىل علمة وسبب جلميع املخلوقات كام هو واضح من كلامت  إنَّ  املُقّدمة الثالثة:

فاهلل تعاىل علمة وسبب جلميع . (2)«سبّب األسبابيا مُ »بيل قوله: من ق   ×اإلمام احلسني

 جلميع ما للمخلوقات من خصوصيات. وعلمة أيضاً  ،املخلوقات

وما  ،ودات واملخلوقاتاهلل تعاىل عامل بجميع املوج نَّ إ حيث لة:تحّص والنتيجة املُ 

هلا من اخلصوصيات، فهو تعاىل يعلم بالنظام األصلح واألتقن واألرشف هلذه 

مة الثالثة، فعىل ه تعاىل علم نَّ إاملوجودات، وحيث  ة وسبب جلميع املخلوقات كام يف املُقدم

املخلوقات واملوجودات يف هذا العامل عىل وفق  هاهلل تعاىل خلق هذ نَّ إف ؛هذا األساس

مجيع اخلصوصيات الدخيلة يف إتقان الفعل عىل الوجه األحسن  صلح؛ ألنَّ لنظام األا

 معلومة له تعاىل.

لكن ال يكون خافيًا عىل القاريء الكريم ، نظام عامل اخللق هو النظام األحسن ًا؛إذ

اه: إنَّ  عنيب هذا االستدالل هبذا القدر ال يمكن أن ُي  بأنَّ  الواجب تعاىل  تساؤل مؤدم

يعلم بالنظام األحسن، يعلم كذلك بالنظام غري األحسن، فلامذا خلق النظام  كام

 األحسن دون النظام غري األحسن؟

                                         

 .82ص املصدر السابق: (3)

 .775ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم (5)
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إياد  بأنَّ  :ص بالقولاالستدالل بحاجة إىل تتميم، يتلخم  نَّ إف ؛وتأسيسًا عىل هذا

وعدم إياده للنظام األحسن، يرجع ألحد  ،بل اهلل تعاىلالنظام غري األحسن من قم 

 :اآلتيةحتامالت اال

 ،بل اهلل تعاىلحسن من قم ألعدم خلق املخلوقات عىل وفق النظام ا ل:االحتامل األوّ 

م ا تقدم وهذا االحتامل واضح البطّلن، ملم  يرجع إىل عدم علمه تعاىل بالنظام األحسن.

 تناهية.علمه عني ذاته الّلمُ  نَّ أ، ويةاهلل تعاىل ال ختفى عليه خاف نَّ أمن 

حسن يرجع إىل عجزه ألعدم خلق املخلوقات عىل وفق النظام ا ثاين:االحتامل ال

قدرته تعاىل ال  يضًا؛ ألنَّ أوهذا االحتامل باطل  وعدم قدرته تعاىل إلياده مع علمه به.

 .تناهيةمُ 

حسن ال يرجع إىل علمه ألعدم خلق املخلوقات عىل وفق النظام ا االحتامل الثالث:

حسن أليشء، لكن ال خيلق النظام ا وقادر عىل كل   يشء وقدرته، بل هو عامل بكل  

وهذا االحتامل باطل (. حاشاه تعاىل) مكنات، أو عدم حبمه للكامللبخل عن تكميل املُ 

وال كُصنعه ُصنع صانع، وهو »: ×ه اجلواد الكريم، كام قال اإلمام احلسنيألنَّ  ؛أيضاً 

 ،ويف موضع آخر، (1)«نائعصاجلواد الواسع، فطر أجناس البدائِع، وأتقن بِحكمته ال

، وهبذا يتضح بطّلن مجيع (2)«الرؤوف الرحيم ،أنت اجلواد الكريم»: ×قال

حسن وخلقه للنظام ألاالحتامالت التي تكون السبب يف عدم خلق اهلل تعاىل للنظام ا

مجيع هذه االحتامالت ترجع إىل نسبة النقص إىل اهلل تعاىل وهو  ألنَّ  ؛(1)حسنألغري ا

ال ذي أحسن »: )عز وجل(فجميع هذه النقايص مسلوبة عنه تعاىل، كام قال  .ستحيلمُ 

                                         

 .523( الكفعمي، إبراهيم، البلد األمني: ص3)

 .صدر السابقامل (5)

 .411ص :( ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، هناية احلكمة )تعليقة الشيخ مصباح اليزدي(1)



 323  ......................  ×الفصل الثَّالث: التوحيد الصفايت، وصفات اهلل تعاىل يف كلامت اإلمام احلسني

 .(2)«ال ذي أتقن كل  يْشء   ُصنع اهلل»وقال أيضًا:  ،(1)«ء  خلقه كل  يش

هو ما نلمسه  ،خلق هذا العامل جاء وفق النظام األحسن ومما يشهد عىل أنَّ 

صنف من هذه املخلوقات،  كلم ويف  ،يف كلم نوع بالوجدان من خّلل النظام اخلاصم 

والنبات ونحوها من املخلوقات التي فيها من النظام الدقيق الذي حيكم هذه  كاإلنسان 

فرد من أفرادها، كذلك النظام الدقيق بني أجزاء  نواع، فضًّل عن النظام الدقيق لكلم ألا

ة ه التكامليم م العلم يف مسريتهذا الكون والروابط العجيبة بني املخلوقات، وكلمام تقدم 

 يكتشف الكثري من هذه الروابط العجيبة بني موجودات هذا الكون.

 حسن.ألخلق هذا العامل جاء وفق النظام ا وهبذا يتمضح أنَّ 

هذا النظام اجلاري يف  غاية ما نشاهده يف هذه املخلوقات هو أنَّ  ولكن قد يقال: إنَّ 

النظام هو األحسن واألصلح وال هذا  ه ال يثبت أنَّ تقن، لكنَّ اخللق هو نظام حسن مُ 

 .يوجد نظام أحسن منه

عىل  كامً م نجده دليًّل حُم تقدم لنا يف االستدالل املُ نا لو تأمم هو أنَّ  :واجلواب عىل ذلك

ر ما هو أفضل لق وفق النظام األحسن، بالنحو الذي ال يمكن تصوم هذا العامل ُخ  أنَّ 

ام ينشأ من الضعف األصلح إنَّ  انتخاب غري نَّ أم من ا تقدم وأحسن منه، وذلك ملم 

اهلل تعاىل، وإذا كان كذلك  ستحيلة بحقم الضعف واحلاجة مُ  واحلاجة، ومن الواضح أنَّ 

ر اختيار املرجوح مع وجود األرجحفكيف يُ    ؟!تصوم

 رادة اهلل تعاىل لقتل احلسني ظلمًاإاجلواب على إشكالية مشيئة و :السادساملطلب 
ُظلام  وُعدوانا ، وقد  ،أن يراين مقتوال  مذبوحا   هللشاء ا»: ×قال اإلمام احلسني

دين، وأطفايل مذبوحني مظلومني مأسورين  شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي ُمرش 

                                         

 .7( السجدة: آية3)

 .88( النمل: آية 5)
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 .(3)«ُمقي دين، وهم يستغيثون فال جيِدون ناّرا  وال ُمعينا  

 ،وماً قتل مظلن يُ أ ×اهلل تعاىل شاء وأراد للحسني فيد بأنَّ شكالية تُ إلحاصل هذه ا

ومن ، قيدينه وعياله سبايا مُ ؤؤخذ نساوتُ  ،قتلوا ذبحاً أن يُ  ×وشاء ألطفال احلسني

إذ كيف هلل تعاىل وهو العادل الرحيم أن يشاء  ؛قصدم هذا األمر ال يكاد أن يُ  الواضح أنَّ 

هم وهو خامس أصحاب الكساء الذين أحبَّ  ،×ريد ظلم اإلمام احلسنيويُ 

ذبحوا تعاىل الظلم ألطفال صغار ال ذنب هلم أن يُ  وكيف يشاء ؟!واصطفاهم خللقه

هبذه احلال  ‘الزهراء تالنبوة وبنا تؤرس نساء بيوكيف يشاء تعاىل أن يُ  ؟!ظلمواويُ 

 !املؤملة؟

 شكاليةإلاجلواب على ا
 شكالية:إلجابات عىل هذه اإليمكن تقديم بعض ا

 ة تكوينّية التشريعّي ×ة يف قتل احلسنيل: املشيئة اإلهلّياجلواب األّو
 ن يراين قتيال ...أشاء اهلل » :من قوله ×مقصود اإلمام هو أنَّ  :حاصل هذا اجلواب

من اهلل تعاىل بأن خيرج ويقف  هو وجود تكليف خاصم . «سبايا وشاء اهلل أن يراهن  

م العليم بام يرتتب عىل يوأمره أن تكون النساء واألطفال معه، وهو احلك ،بوجه الظامل

 أمره.

من كلمة  ستفاد هذا أيضاً كام يُ  ،اً رشعيم  وتكليفاً  هناك أمراً  عىل أنَّ  الذي يدلم مر ألا

ريد أن مر، فاهلل تعاىل يُ ألق هبا اة التي يتعلم ا املشيئة الترشيعيم هنَّ إ :حيث قيل (؛شاء اهلل)

ى ذلك إىل د منه، ولو أدم ا فُس صلح ملم حامي عن الدين، واملُ دافع واملُ املُ  ×يرى احلسني

 .دة والقتل يف سبيلهالشها

                                         

 .113، ص44جليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج( امل3)
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قد  ،ه له تكليف خاّص ن  إ»حيث قال:  ،وهذا ما ذهب إليه الشيخ صاحب اجلواهر

قاس م عليه وبادر إىل إجابته، ومعصوم من اخلطأ ال يعرتض عىل فعله وال قوله، فال يُ دِ ق  

 .(1)«عليه

 ةة ال تشريعّيتكوينّي ×اجلواب الثاني: املشيئة يف قتل احلسني
 :اآلتية اجلواب ينبغي بيان األُمورلكي يتضح هذا 

الذي ال  ،حسنألاهلل تعاىل خلق هذا العامل عىل ضوء النظام ا إنَّ  ل:األمر األوّ 

اهلل  م، ومن مجلة حلقات وفقرات هذا النظام األحسن أنَّ يوجد أحسن منه كام تقدم 

فاهلل تعاىل ، ختبارالدنيا هي دار امتحان وا هذه ألنَّ  ؛تارًا يف أفعالهتعاىل خلق اإلنسان خُم 

 تارًا يف دار الدنيا.راد تكوينًا أن يعل اإلنسان خُم أشاء و

ًا كنزول املطر وطلوع يف الوجود سواء كان فعًّل طبيعيم  فعلٍ  كلم  إنَّ  األمر الثاين:

اإلنسان التي يفعلها باختياره، ال  أم كان فعًّل اختياريًا كأفعال ،االشمس ونحومه

 عنه يف كلامت عربم رادته، وهو الذي يُ إ بمشيئة اهلل وجي إالم يتحقق يف الواقع اخلار

ثباته يف إ اهلل تعاىل، وهذا ما سيأيت ه ال ُمؤثر يف الوجود إالم مني بأنَّ تكلم الفّلسفة واملُ 

 التوحيد األفعايل.

نسب إىل اهلل ويف نفس الوقت يُ  ،إىل اإلنسان باختياره منسوباً ا كيف يكون الفعل أمم 

 تعاىل؟

ف يف واإلنسان يترصم  ،لإلنسان اهلل تعاىل أعطى القدرة والقوة نَّ إ :هناب عفاجلو

يف أعامل  هاة يف أعامل اخلري، وقد يستخدمهذه القوة باختياره، فقد يستخدم القوة اإلهليم 

والعلم والقدرة، وجعل هذه  ،بحانه وهب لعباده الوجود واحلياةاهلل ُس  ، فإنَّ الرش  

                                         

  .571، ص 53اجلواهري، حممد حسن، جواهر الكّلم: ج (3)
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 عنيم فاإلنسان لو قام بفعل مُ  .ف هبا كيف ما يشاء، فيترصم النعم حتت ترصف اإلنسان

 ؛نسب إىل اهلل تعاىلسح عىل رأس اليتيم، فهذا الفعل يمكن أن يُ املبيل من ق   ،باختياره

نسب وكذلك يمكن أن يُ  القدرة والعلم... عطى ذلك اإلنسانأه تعاىل هو الذي ألنَّ 

القوة التي وهبها اهلل تعاىل له يف هذا ف بلكونه هو الذي ترصم  ؛هذا الفعل إىل اإلنسان

 :اآليترادته، ولتقريب هذا املعنى نستعني باملثال إاملورد باختياره و

 بعد إيصال رجل غري قادر عىل احلركة أصال ، إاّل  ،مشلول اليد شخصا   لو فرضنا أن  

ك بحيث يكون رأس السل ،ونشاطا   ةآخر التيار الكهربائي إليه ليبعث يف عضالته قو

لو رفع يده يف آن ما، النقطعت القوة عن جسم هذا الشخص يف و ،الكهربائي بيد الرجل

فذهب  املشلول . فلو أوصل الرجل تلك القوة إىل جسم الشخصوأصبح عاجزا   ،احلال

ا منهام، أمّ  والرجل يعلم بام فعله، ففي مثل ذلك يستند الفعل إىل كّل  ،باختياره وقتل إنسانا  

ه أقدره وأعطاه ا إىل املوصل فألن  ه قد فعل باختياره وإعامل قدرته، وأمّ ن  إىل املباا فأل

آن  من قطع القوة عنه يف كّل  نا  تمكّ التمكن حتى يف حال الفعل واالشتغال بالقتل، وكان مُ 

بحيث  اهلل تعاىل، حال يتاج إىل إفاضة القوة واحلياة من فاإلنسان يف كّل  ...متى شاء وأراد

فاضة لت احلياة والقدرة، فهو حني الفعل يفعل بقوة مُ ض عنه يف آن واحد بطُ طع الفيلو قُ 

مها: نسبة احدإ ،ني واقعيتنيهلذا الفعل الصادر من اإلنسان نسبت ن  إف ؛وعليه .من اهلل تعاىل

باعتبار صدوره منه باختياره وإعامل قدرته،  ،الفعل إىل فاعله باملبااة وهو اإلنسان

 آن   احلياة والقدرة يف كّل  ىعطأه تعاىل هو الذي ألن   ؛عل إىل اهلل تعاىل: نسبة الفاألُخرىو

 .(3)ستمرة حتى يف آن اشتغاله بالعملوبصورة مُ 

، مر يف مسألة الظامل الذي يقتل الناس ظلاًم وعدواناً أليتضح ا ؛وعىل هذا األساس

                                         

 .544األثر يف اجلرب والقدر، تقرير بحث السيد اخلميني&: ص بم ( السبحاّن، جعفر، لُ 3)
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اه، والسارق عاىل إيم امرس الظلم واالستعباد للناس بواسطة القوة التي وهبها اهلل تفهو يُ 

اإلنسان الذي حيسن  ام يفعل ذلك بقوة اهلل تعاىل، ويف مقابل ذلك أيضاً الذي يرسق إنَّ 

 .ام يفعل ذلك بقوة اهلل تعاىللآلخرين إنَّ 

 األفعال إالم  من لٍ فع ، وال يقع أيم ءما يف الوجود منه تعاىل وليس لغريه يش فكلم  

عليه اإلمام  كام نصم   هو،رازق باالستقّلل إالم رادته ومشيئته وإذنه، فّل خالق وال إب

 .(1)«يشء اهلل خالق كّل » :بأنَّ  ×احلسني

ام تأثري األسباب، إنَّ  نَّ إسببات، بل وهذا ال يعني إنكار عامل األسباب، وجتاهل املُ 

ة حراق، والشمس خاصيم إلة ابحانه هو الذي يمنح النار خاصيم ن بأمر اهلل، فاهلل ُس وكي

ما حيدث يف الكون له سببه العادي، لكن تأثري هذا  ة اإلحياء، فكلم اء خاصيم اإلنارة، وامل

 ،والقمر نوراً  ،بحانه، فاهلل تعاىل هو الذي جعل الشمس ضياءً ام هو بإذنه ُس السبب إنَّ 

ُمؤثرات فيام سواه حسب مشيئته وإذنه، وهذا ما نلمسه يف  للحياة، فالكلم  واملاء سبباً 

ويف الوقت  ،التي تنسب اليشء إىل اهلل تعاىل ،ةة والرواييم قرآنيم عدد وافر من النصوص ال

حيث  ،(2) (ڌڌڎڎڈڈژ) بيل قوله تعاىل:، من ق  هذاته تنسبه إىل غري

  كام يف قوله تعاىل: ينسبها لإلنسان، ة باهلل تعاىل، ويف عني الوقتصت الرازقيم صم ُخ 

                                         

. وهناك العرشات من النصوص القرآنيمة 471، ص1، حممد بن يعقوب، الكايف: جالكليني( 3)

: وا د هذا املعنى، وأنَّ ال خالق وال رازق وال مؤثر إالم اهلل تعاىل، كقوله عزَّ وجلَّ لرواييمة، التي ُتؤكم

ڻ ۀ  ڻں ں ڻ ڻ): وقوله ،(ۅ ۉ ۉ ې ې)، وقوله: (ٻٻٻٻپ)

ڀ ڀ  پٻ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻ)، وقوله: (ڭ ڭ ۇ ۇ)، وقوله: (ۀ ہ

 ونحوها مما ُيشاركها يف املضمون ذاته.، (ڀ

 .28: آية( الذاريات5)
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 ،(1)(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)

  ولياء السفهاء.أىل نسب الرزق إ حيث

حيـث  ،(2)( ڱ ڱ ڱ ں ں*ڳ ڳ ڳ ) وكذلك قوله تعـاىل:

 ، حيـث يقـول تعـاىل:ان زارعاً ـعدم اإلنسويف ذات الوقت يُ  ة به تعاىل،ص الزارعيم صم خ  

 . (3)( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ) 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :قولـه تعـاىلوكذلك 

ب أمـر ـحيث نس ،(4) (ژڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ

 ×ولذا حيكي القرآن الكريم عن النبيم عيسى ؛برصاحة ×النبيم عيسى اخللق إىل

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) ه باخلالق، حيث قـال:ـمن وصف نفس

بحانه، وال تنـايف بـني مـدلول ة باهلل ُسـصص اخلالقيم خرى خُي ة أُ لكن يف نصوص قرآنيم 

ت التي تنسب التأثري وبني مدلول اآليا ،يشء إىل اهلل تعاىل اآليات التي تنسب خلق كلم 

ام هو بـإذن اهلل تعـاىل، سببات إنَّ تأثري غري اهلل تعاىل يف هذه املُ  وذلك ألنَّ  ؛لغري اهلل تعاىل

 فاهلل تعاىل هو الذي أقدرها عىل التأثري.

نسب فعل يف هذا الوجود يُ  كلم  أنَّ  :مني هيتقدم لة من األمرين املُ تحصم والنتيجة املُ 

ة، رادته التكوينيم إام هو بإقدار اهلل تعاىل وبمشيئته وأثري غريه تعاىل إنَّ ت ألنَّ  ؛إىل اهلل تعاىل

التي شاء أن يكون  ،ةام هو بقوة اهلل وبمشيئته التكوينيم امرس الظلم إنَّ فالظامل حينام يُ 
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 النظام هبذه احلالة التي تقتيض أن تكون هذه الدنيا دار امتحان وبّلء.

فعل يف هذا  كلم  ه بناء عىل أنَّ : وهو أنَّ اآليتؤال ىل جوار هذه احلقيقة ينبثق السإو

القبيحة التي  ظلم الظلمة واألفعال فهو منسوب إىل اهلل تعاىل، فهذا يعني أنَّ  ،الكون

ه عن فعل القبيح من ظلم  نسب إىل اهلل تعاىل، واحلال أنَّ يفعلها الفساق تُ  اهلل تعاىل ُمنزم

 ؟، فكيف يمكننا معاجلة ذلكوغريه

 للفعل جهتني: نَّ إ: واجلواب

 وىل: جهة أصل وجود الفعل.اجلهة األُ  

 سناد الفعل إىل فاعله املباا.إاجلهة الثانية: جهة 

أصل وجود الفعل  وهو أنَّ  ،وىلالفعل إىل اهلل تعاىل فهو من اجلهة األُ  منفام يستند 

 ـوجود الفعل بقوة وبإذن اهلل تعاىل، ولو شاء اهلل أن ال يقع ذلك الفعل ملا وقع. فأصل 

رع ـ فهو يستند إىل اهلل تعاىل وينتهي ـمع قطع النظر عن مقايسته إىل حكم العقل أو الش

ه وجود، والوجود خري ألنَّ  ؛ة، والفعل هبذا االعتبار ال يتصف بالقبحإىل إرادته التكوينيم 

 .(1)( ۀ ۀ ہ ہ ہ) بحانه:ذاته، كام قال ُس  وحسن يف حد  

نتزع منها سناد الفعل إىل فاعله املبارش، فهي اجلهة التي يُ إي وه :ا اجلهة الثانيةأمَّ 

وصف بالظلم واملعصية والرسقة أو يُ  ،حسانإلوالطاعة وا ،عنوان احلسن والقبح

وصف بالقبح تُ  ةأفعال اإلنسان االختياريم  نَّ إف ؛ونحو ذلك، وعىل هذا األساس

رش هلذا الفعل، فرضب اليتيم اإلنسان هو الفاعل املبا وذلك ألنَّ ؛ واحلسن والطاعة...

ا ليه تعاىل، أمم إنسب ه بقوة اهلل تعاىل فيُ نَّ وأمن حيث أصل وجود هذا الفعل ـ مثًّل ـ 

فهذا يرجع ـ  إذا كان بقصد التأديبـ  اً حسانإأو  وصف هذه الرضبة لليتيم بكوهنا ظلامً 

                                         

 .7( السجدة: آية3)
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ة يف ودور النيم ة مهيم أزت الرشيعة عىل ومن هنا ركم  ؛اإلنسان إىل الفاعل املبارش وهو

 .اتعامل بالنيم ألا عامل وأنَّ ألا

قبـيح يـدور مـدار الفاعـل  وه حسـن أاملدار يف وصف الفعل بأنَّـ وهذا يعني أنَّ 

اهلل تعاىل ال ينظر  نَّ إحيث  ؛املبارش، وهذا ما نجده واضحًا يف ترتب الثواب أو العقاب

 ،(1)( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) فيه إىل كثرة العمـل، كـام قـال تعـاىل:

ة الفاعـل حسن العمل يرتتب عـىل نيمـ نَّ أد تعاىل عىل حسن العمل، ومن الواضح أكَّ ف

:  فلـم يقـْل  ،املبارش وهو اإلنسان، وال يرتتب حسـن العمـل عـىل الكثـرة عـزم وجـلم

عند اهلل تعاىل فـيام لـو كانـت  قيمةٍ  وهلذا ال تكون ألفعال اإلنسان أيم  ،)أكثركم عمّلً(

 .ةة ودنيويم بدوافع ماديم 

وعدوانًا، فهو قد  نسانًا ظلامً إالظامل لو قتل  بأنَّ  :فيدص يُ لخم ونطوي هذا البحث بمُ 

 استخدم القوة التي وهبها اهلل تعاىل له.

 اً إن قيل: ملاذا اهلل تعاىل أعطى القوة هلذا الظامل الذي يظلم الناس، أليس اهلل قادر

 ض الناس لظلمه؟لكي ال يتعرم  ؛عىل سلب هذه القوة منه

وقادر عىل منعه من الظلم،  ،اهلل تعاىل قادر عىل سلب القوة من الظامل اجلواب: إنَّ و

متحان واختبار، شاء اهلل تعاىل اهذه الدنيا دار  وأنَّ  ،عىل النظام األحسن ه بناءً  أنَّ إالم 

اهلل أعطى الناس القوة  ص بأنَّ تكوينًا أن يعل نظام الدنيا هبذه احلالة، التي تتلخم 

  ن شاء فليكفر.ن شاء فليؤمن وم  وجعل االختيار بيدهم، فم   والقدرة،

  ه ترشيعًا.ريده اهلل وال حيبم والفعل القبيح ال يُ  فعل الظامل ،نعم

 نَّ أوهو  ،متقدم السؤال املُ  عنيتضح اجلواب  ؛عىل ضوء ما سلف وتأسيسًا عليه
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 ×عداء احلسنيأعل أصل ف بمعنى أنَّ  ،«شاء اهلل أن يراين قتيال  » :قول اإلمام احلسني

سواء كان  نسانٍ إ عطاها لكلم أ كان بقوة اهلل التي اه وظلمهم ألهل بيته، إنامَّ وقتلهم إيم 

هم استعملوا هذه القوة يف قتلهم وظلمهم لفلذة كبد لكنَّ ًا، مؤمنأو  اً أو فاسق اً كافر

عل ة يف جهي مشيئته التكوينيم  ×، فمعنى مشيئة اهلل يف قول اإلمام احلسني’النبيم 

الدنيا دار امتحان واختبار،  وهو الذي يبتني عىل أنَّ  ،حسنألنظام الدنيا وفق النظام ا

ن شاء عمل فم  ، القوة وجعل االختيار بيدهواهلل تعاىل وهب اإلنسان العقل  نَّ أو

 ن شاء الكفر كفر.وم   ،صاحلاً 

 ،امتحان واختبار ه عاملنَّ أو ،الدنيا يف لنظاماومن مجلة تطبيقات مشيئة اهلل تعاىل هلذا 

، وقتل ’من الذين اختاروا الدنيا أقدموا عىل قتل ابن بنت رسول اهلل اً بعض هو أنَّ 

هذا الفعل  راد وأحبم أاهلل  طفاله، ولكن هذا ال يعني أنَّ أوسبي عياله و ،هل بيتهأ

 ،حسنألرادته للنظام اإه تعاىل شاء وأراد هذا الفعل بمشيئته ونَّ أالشنيع، بل املعنى 

 ار.بذي من مجلة فقراته أن تكون دار الدنيا دار امتحان واختال

؟ وأهله ×ط اهلل يزيد وجيشه عىل احلسنيملاذا سلّ  :فال يقال ،وعىل هذا األساس 

بل َّنى  ،حاشا وكال ،ط األاار عىل األخيارسلّ ط، ولن يُ سلّ بحانه ال يُ اهلل ُس  وذلك ألن  

 ،دوابمواجهتهم وجهادهم إن أّروا ومترّ  األاار عن الفساد والعدوان، وأمر األخيار

الدنيا دار امتحان   ألن  ع بالثواب، وما ذلك إاّل طيامل برّش العايص بالعقاب، و وأنذر

 .(1)( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ) قال تعاىل: ،واختبار

 :ن سأله عن سبب خروجه إىل العراق، بقولهم   ×ا ملاذا أجاب اإلمام احلسنيأمم 

ة لنظام رادته التكوينيم إن بيان مشيئة اهلل والذي يتضمم  ،«قتوال  مظلوما  شاء اهلل أن يراين م»
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ة، بل كان السايل يطلب من رادة اهلل التكوينيم إالسؤال مل يكن عن  هذا العامل، مع أنَّ 

 ؟خوفًا عىل اإلمام من القتل ؛عدم اخلروج إىل مواجهة هؤالء الظاملني ×احلسني

 نمويتكلم  ^مألهنَّ  ؛اب السايل عىل قدر عقلهكان قد أج ×اإلمام نَّ إ :واجلواب

د بن و حممم أ ،السايل كابن عباس ا رأى أنَّ ملم  ×مع الناس عىل قدر عقوهلم، فاإلمام

ف ، وهو الوقوف بوجه الظامل مهام كلم ×ال يعلمون هدف اإلمام ،سلمة مم أُ و ،ةاحلنفيم 

ىل أقطار األرض، مهام يصال ثورته إإيف  ‘خته العقيلة زينبأُ األمر، ومل يعلموا دور 

 نَّ أوهو  ،قناعيإلهبذا اجلواب ا ×لذا أجاهبم ؛ة من تشويه تلك الثورةميم أُ حاول بنو 

 سبايا. هونساء هوشاء أن يرى أطفال ،قتيّلً  هاهلل تعاىل شاء أن يرا

 ة بتفصيل آخرتكوينّي ×اجلواب الثالث: املشيئة يف قتل احلسني
 مات:قدم ب هذا اجلواب استعراض بعض املُ يتطلم 

 ةهداف الثورة احلسينيّ أوىل: تنوع املُقّدمة األُ  

فيام ييل  . نحاول، فلها هدف قريب ومتوسط وبعيدةتعددهداف مُ أة للثورة احلسينيم 

 هداف:ألمجالية حول هذه اإعطاء ملحة إ

ة  هو كشف االنحراف يف ذلك املقطع من الزمان؛ ألنَّ  اهلدف القريب:  األُمم

ولذلك ورد يف مصادر  ؛، وبدأ االنحراف منذ يوم السقيفةانحرفت بعد رسول اهلل

 .الصحابة رجعوا القهقرى الفريقني أنَّ 

سمعت النبّي  :يقول سمعت سهال  » :قال ،يف صحيح مسلم عن أيب حازم ُروي 

ن اب مل يظمأ وم   ،ن ورد ابم   ،نا فرطكم عىل احلوضأ :يقول (م اهلل عليه وسلّ صىّل )

فسمع  :قال أبو حازم .يال بيني وبينهم ثم   ،أقوام أعرفهم ويعرفوين ىلّ ع دنّ ري  ول   ،بدا  أ

 :قال ؟يقول هكذا سمعت سهال   :فقال ،ثهم هذا احلديثحّد أُ نا أالنعامن بن أيب عياش و

 :فيقال .ىم منّ َّن  إ :شهد عىل أيب سعيد اخلدري لسمعته يزيد فيقولأنا أو :قال .فقلت نعم
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وهذا االنحراف مل  ،(1)«ل بعدين بّد مل   حقا  ُس  حقا  ُس  :فأقول .عدكك ال تدرى ما عملوا بن  إ

صباح املُ  ×، فكان دم احلسني× بقتل احلسني، إالم واضحةٍ  كشف خيوطه بصورةٍ تُ 

 الذي كشف االنحراف.

، (2)«احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة ن  إ»: ’هذا أحد معاّن قول النبيم  ولعلَّ 

  احلقيقة.بنيم يُ و فاحلسني مصباح يكشف الظلمة

شارب  ،يزيد رجل فاسق» :بأعىل صوته بأنَّ  ×اإلمام احلسني نادىولذلك 

ونحوها من الكلامت  ،(3)«هثلمبايع علن بالفسق، ومثيل ال يُ مُ  ،مةحرّ قاتل النفس املُ ، مراخل

 االنحراف يف ذلك املقطع من الزمان. طبيعة التي تكشف

  اهلدف املتوسط:

، ذلك ’م احلقيقي الذي جاء به الرسول األكرموهو احلفاظ عىل اإلسّل

 ، تارك فيكم الثقلنيإين  »: ’كام يف قوله ^له منهج أهل البيتمثم اإلسّلم الذي يُ 

فالقرآن والعرتة مها  ،(4)«احلوض ولن يفرتقا حتى يردا عىلّ  ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي

مان ال يفرتقان إىل يوم السبيل الوحيد الجتناب الباطل والنجاة من الضّلل، متّلز

 .القيامة

وهو اإلسّلم احلقيقي  ^،اهلدف املتوسط هو احلفاظ عىل منهج أهل البيت ًا؛إذ

سّلم إبدل بواستُ  ،مس اإلسّلملطُ  ×، ولوال احلسني’الذي جاء به رسول اهلل

 ة.ميم سّلم بني أُ إو ،السقيفة
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التشيع وإن  نَّ أل؛ بقاء التشيع عىلحافظت  ×ثورة احلسني نَّ إ :بعبارة أخرىو

وأوىص املسلمني يف مواطن كثرية بالتمسك بأهل  ،’كان قد نشأ يف عهد رسول اهلل

ه عىل  أنَّ ة الوداع األخرية وغريها، إالم يف حجم  ×كام دعاهم إىل والء عيل ^،البيت

نتيجة اجلور والظلم الذي حلق  ؛محي ويندرسالرغم من ذلك فقد كاد التشيع أن يُ 

اءبأهله  ولذا جاءت ثورة اإلمام  ؛م السقيفةحكدت من اسات اجلايرة التي تولم السي جرم

الذي جاء به  ،ل اإلسّلم والدين احلقيقيمثم للحفاظ عىل التشيع الذي يُ  ×احلسني

 .’كرمألالرسول ا

  اهلدف البعيد:

هي التي  ×، وهنضة اإلمام احلسني#لة العادلة عىل يد اإلمام املهديإقامة الدو

، كام أشار (هظهره عىل الدين كلم ليُ )وهو مرشوع  ،هليإلهلذا املرشوع اء القاعدة يم هُت 

ؤمنني عيل بن أيِب منّا اثنا عرش مهدّيا ، أّوهُلم أمري امل»: بقوله ×لذلك اإلمام احلسني

طالب، وآخرهم التاسع من ُولدي، وهو اإلمام القائم بِاحلّق، ُييِي اهلل بِه األرض بعد 

 .(1)«احلّق عىل الديِن كّله، ولو كِره املرِشكون وُيظِهر بِه دين موهتا،

وهو اهلدف  (،ل اهلل فرجهعجم )هو التهيئة لظهور اإلمام املهدي بعيدفاهلدف ال

 .األصيل والنهايي

 بتحقق اهلدف املتوسط، واهلدف اهلدف النهايي ال يتحقق إالم  ومن الواضح أنَّ 

 .×اإلمام احلسني بتحقق اهلدف القريب لنهضة املتوسط ال يتحقق إالم 

 ةقيم العدل يف آخر الزمان بأسبابه الطبيعيّ يُ راد اهلل تعاىل أن أاملُقّدمة الثانية:  

مة واضحة سـببات سـباب واملُ ألاهلل تعاىل جعل هذا العامل عـامل ا ألنَّ  ؛وهذه املُقدم

                                         

 .137، ص3( الصدوق، حممد بن عيل، إكامل الدين: ج3)
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ـة، وقد شـاءت اإلرادة اإلهليمـالطبيعيم  ة أهـل ة أن يكـون اإلمـام الثـاّن عرشـ مـن أيمم

والثمرة الكبرية واملرجوة من  ،ققًا للهدف النهاييهو القايد الذي يكون حُم ^، يتالب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) :األنبياء، قـال تعـاىل ةرساالت السامء وبعث

پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(1)( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ل وهو إقامة العدـ حتقق هذا اهلدف  النقطة اجلديرة بااللتفات هي أنَّ   أنَّ إالم 

راد اهلل تعاىل بحكمته أن تكون أيتوقف عىل توفر رشايطه التي  ـوالقسط يف األرض 

ة يف هذه العامل، عجازي، وهذا ما جرت عليه السنن اإلهليم ن الطريق الطبيعي ال اإلع

 کککگ) كقوله تعاىل: ،ةة نصوص قرآنيم كام ذكر اهلل تعاىل ذلك يف عدم 

 ڑڑککککگگگگڳڳڳ) تعاىل: ولهوق ،(2)(گ

 التي تكشف عن أنَّ  ،ة املباركةمن النصوص القرآنيم  وغري ذلك .(3)(ڱڳ

ة املتعارفة مبني عىل العوامل الطبيعيم  ،التخطيط اإلهلي جلريان السنن يف هذه العامل

ة إنجاز التي تقتيض فيها احلكمة اإلهليم  ،ةة واالستثناييم  يف الظروف اخلاصم ة، إالم للبرشيم 

صل نبوة أثبات إكام يف  ،عتادعجاز وخرق املُ إلا قن طريعليه إاهلدف والوصول 

تيان إلله من ا بدم  ه مبعوث من اهلل تعاىل الثبت أنَّ النبيم لكي يُ  ألنَّ  ـمثًّل ـ األنبياء 

 قه الناس.صدم لكي يُ  ؛عجزةباملُ 

سببات سباب واملُ ألتحقق ضمن اتام إنَّ  ،إقامة الدولة العادلة يف آخر الزمان ًا؛إذ

إىل  #تاج إقامة العدل عىل يد اإلمام املهديحتساس ألتعارفة، وعىل هذا اة املُ الطبيعيم 

                                         

 .52( احلديد: آية3)

 .17( األنفال: آية5)

 .45( األنفال: آية1)
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 ،ل الناس هلذه الدولة العادلةبيل استيعاب وتقبم من ق   ،توفر جمموعة من الرشايط

 بعد توفر هذه فّل تتحقق هذه الدولة العادلة إالم  ؛وعليه .خرىألُ ونحوها من الرشايط ا

قامها عىل عجاز ألإلقيم دولة العدل بطريق اد اهلل أن يُ راأة، إذ لو الرشوط بصورة طبيعيم 

 ارسال هذإومل تكن حاجة إىل  ،ل األنبياءقامها عىل يد أوم ألبل  ،’كرمأليد الرسول ا

ة، قيم العدل يف األرض بصورة طبيعيم اهلل تعاىل أراد أن يُ ف ًا؛إذ .العدد الكبري من األنبياء

وذلك فيام إذا توقفت  ،ةاالت االستثناييم عجاز يف احلإلة، نعم يتدخل اعجازيم إال 

 .#ة، كام نجد ذلك يف غيبة اإلمام املهديالطبيعيم  األُمور

 املُقّدمة الثالثة: اائط إقامة الدولة العادلة يف األرض

 قامة الدولة العادلة يف األرض هي:إمن مجلة رشايط 

 .#املهدي ل باإلمامقيم العدل، وهو ما تثم وجود القايد الذي يستطيع أن يُ  ال :أوّ 

ل ذلك تغريات الزمان، وقد تثم وجود رشيعة جامعة تتّليم وتنسجم مع مُ  :ثانيا  

هو  ’كرمألالرسول ا نَّ أو ،ةوعىل أساس مبدأ اخلاتيم ، ’بالرشيعة اخلاتة للنبيم 

 تّليمة مع كلم أن تكون أحكام الرسالة اخلاتة مُ  بدم  خاتم األنبياء وال نبوة بعده، فّل

 من خّلل كون الرشيعة، فاإلنسان يف دنياه وآخرته ما حيتاجه وشاملة لكلم  ،تغرياتاملُ 

 حاجات البرش؛ ألنَّ  ستوعبة لكلم يثبت لنا كوهنا جامعة ومُ  ،ة رشيعة خاتةاإلسّلميم 

 ، وإالم ءط فيه بيشفرم نه، ومل يُ ما ينبغي للقرآن بيانه فقد بيم  كلم  النبوة اخلاتة تعني أنَّ 

 .هذه النبوة والرسالة هي اخلاتة خرى، وهو خّلف ما ثبت من أنَّ أُ  استلزم نبوةً 

 املُقّدمة الرابعة: عوامل ربط وجذب الناس بالدين 

 حكامه والسري والثبات عىل منهجه حيتاج إىل أمرين:أاإليامن بالدين وتطبيق  إنَّ 

بت مسايله ثة التي تُ العقل، واملراد بالعقل هو االستدالالت العقليم  ل:األمر األوّ 

ة التي عرضها القرآن الكريم وهذا ما نلمسه واضحًا يف االستدالالت العقليم  .وأحقيته
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 تعددة.يف مواضع مُ  ^ة أهل البيتيمَّ أو

اجلانب العاطفي، فالدين كام حيتاج إىل العقل يف استدالالته، كذلك  األمر الثاين:

  .حيتاج إىل عامل جذب عاطفي نحو الدين

 عامل جذب إىل الدين ×ة اإلمام احلسنيمظلومّيالنتيجة: 

صيل والنهايي لثورة اإلمام ألاهلدف ا وهي أنَّ ـ مات قدم عىل ما سلف من املُ  بناءً 

 وأنَّ  ،#عداد لقيام الدولة العادلة عىل يد اإلمام املهديإلهو التهيئة وا ×احلسني

عوامل ربط  ثبات مطالبه كذلك حيتاج إىلإلالدين كام حيتاج إىل االستدالل العقيل 

عامل اجلذب نحو الدين  وهي أنَّ  ،ننتهي إىل هذه النتيجة وجذب الناس بالدين ـ

وما تلتها من  ،تل بتلك الصورة البشعة، الذي قُ ×ة اإلمام احلسنيل بمظلوميم مثم يت

 ؤملة ال نظري هلا يف التاريخ.أحداث مُ 

ا كانت ألهنَّ  ؛ال نظري هلا يف التاريخ البرشي ×ة اإلمام احلسنيمظلوميم  نَّ إف

مل تكن ذات بعد  ×مأساة اإلمام احلسني تعددة اجلوانب واألبعاد، فإنَّ ة مُ مظلوميم 

دة يكاد اإلنسان يد يف معاملها مجيع األبعاد املأساويمة التي  واحد، بل فيها أبعاد متعدم

 .يواجهها يف حياته الشخصيمة أو االجتامعيمة

 مَّ ومن ث   ×مل جذب الناس إىل احلسنيعوا من أهمم  ×ثورة اإلمام احلسني ًا؛إذ

، ×يشء للحسني م كلم قدم بعض الناس مستعد أن يُ  نَّ أولذلك نجد  ؛نحو الدين

 . ×هو قوة اجلذب نحو احلسني الرسُّ و

 ×عىل ذكر احلسني نجد هذا احلشد الوافر من الروايات التي حتثُّ  ؛ومن هنا

 زيارة اإلمام احلسني، بل نجد عىل والروايات التي حتثم  ،حياء ذكرهإوالبكاء عليه و

حتى لو استلزم املوت والرضر، عىل الرغم من  ×اإلمام احلسني عىل زيارة احلثم 

جل االرتباط إلذلك  كلم ، ة يف موارد احتامل الرضريأمرون شيعتهم بالتقيم  م^أهنَّ 
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 .×باحلسني

احلسني  قتلن يُ أاهلل تعاىل شاء  نَّ أهي : لة من اجلواب الثالثتحصم النتيجة املُ 

ا يستلزمه من رضورة وجود عامل اجلذب والقوة يف نفوس الناس إىل ملم  ؛مظلوماً 

ل هذا اجلانب ، وقد تثم #قيم العدل يف األرض عىل يد اإلمام املهديالذي يُ  ،الدين

 .×ة اإلمام احلسنيبمظلوميم 

 ،اً مظلوم ×قتل اإلمام احلسني يفمشيئة اهلل تعاىل  ولكن ينبغي االلتفات إىل أنَّ 

أن  اهلل تعاىل ال حيبم  م بياهنا، وهذا يعني أنَّ ة كام تقدم ة وليست ترشيعيم هي مشيئة تكوينيم 

، فاهلل تعاىل ة ال تّلزم احلبم هذه اإلرادة التكوينيم  نَّ إ :ه كام قلناألنَّ  ؛قتل احلسني مظلوماً يُ 

الدين ض أحد من خلقه إىل الظلم، نعم حفظ أن يتعرم  ة وال حيبم املظلوميم  ال حيبم 

ة، بحيث ال يمكن أن يوجد الدين ويستمر هبذه واستمراره يستلزم وجود مظلوميم 

ة بيل مّلزمة الزوجيم ة، من ق  ل باملظلوميم  مع وجود عامل جذب يتمثم الشاكلة إالم 

ة، كذلك ال يمكن أن يوجد ربعة من دون زوجيم أربعة، فكام ال يمكن أن توجد ألل

ل تمثم  مع وجود عامل جذب مُ عادلة يف آخر الزمان إالم قام الدولة الوال يمكن أن تُ  ،دين

قق عامل ا حُت ة ليست مرادة لذاهتا، بل مرادة ألهنَّ املظلوميم  نَّ إ :بعبارة أخرىة، وباملظلوميم 

 اجلذب نحو الدين.

اهلل تعاىل  وجود الرشور ال يعني أنَّ  نَّ إة، فوهذا نظري وجود الرشور يف عامل املادم 

الذي من  ،ة الذي هو عامل التزاحم والتدافعّلزمة لعامل املادم ا مُ هنَّ الرشور، بل أل حيبم 

 نَّ إة وحيث خّلله حتصل الرشور، فاهلل تعاىل مل خيلق الرشور، بل خلق عامل املادم 

الرشور  نَّ : إة، لذلك يقالفتوجد الرشور بوجود عامل املادم  ،ةّلزمة لعامل املادم الرشور مُ 

 ة بالعرض.بل مراد ،ليست مرادة لذاهتا

 ،استمرار الدين وحفظه وإقامه الدولة العادلة يف آخر الزمان نَّ إف ،ويف املقام كذلك
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بل مرادة  ،ة ليس مرادة لذاهتاة، فاملظلوميم ل باملظلوميم يستلزم وجود عامل جذب يتمثم 

، وهذا هو معنى قول ×ة اإلمام احلسنية بمظلوميم لت هذه املظلوميم وقد تثم  بالعرض.

 .«شاء اهلل أن يراين قتيال  » :×سنياإلمام احل

ال  ،مظلوماً  ×مشيئة اهلل تعاىل لقتل اإلمام احلسني نَّ أومما ينبغي االلتفات إليه هو 

ن معه جرب الشمر وم  أو ،قتل مظلوماً أن يُ  عىل ×اهلل تعاىل أجرب اإلمام احلسني يعني أنَّ 

بل الثابت ومن رضوريات هلل تعاىل أن يفعل ذلك، ا ا، حاش×أن يقتلوا اإلمام احلسني

ام أقدم عىل إنَّ  ×تار يف أفعاله، فاإلمام احلسنياإلنسان خُم  أنَّ  ^مذهب أهل البيت

جبار من اهلل تعاىل، وكذلك ما فعله إرادته، وليس بأمواجهة االنحراف بمحض 

هذه الدنيا دار  ألنَّ  ؛رادهتمإام هو باختيارهم وعوانه إنَّ أو ×الظلمة باإلمام احلسني

 حان واختبار. امت
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 بحثخالصة امل
ه إىل املُ  :املشيئةباملراد ـ   اءشهي امليل نحو اليشء، وتتحقق عند اإلنسان بعد التوجم

الً  ره ثانياً  ، ثمَّ أوم ق العزم ليه ثالثاً إالتاميل والرغبة  ، ثمَّ تصوم ، وبعدها وبعد املشيئة يتحقم

 خلوق.ر يف املتصوم حتصل اإلرادة، وهذا يُ  والتصميم، ومن ثمَّ 

ه إىل املش  ا املشيئة عند اهلل تعاىل، فّل حتتاج إىل التوجم ر اء،وأمم وال إىل  ،وال إىل تصوم

  يط وعامل بكلم اهلل تعاىل حُم  رغبة؛ ألنَّ 
ٍ
م ، وإحاطته وعلمه تعاىل حضوري، كام تقدم يشء

 هلي.يف مبحث العلم اإل

اليشء  هام من جهة أنَّ ال فرق بني املشيئة واإلرادة، نعم هنالك فرق اعتباري بينـ 

 رادة.إى سمم سب اليشء إىل الفعل املراد يُ ى مشيئة، وإذا نُ سمم إذا نسبناه إىل الفاعل يُ 

 قسمني: إىل ×ة يف كلامت اإلمام احلسنيتنقسم املشيئة واإلرادة اإلهليم ـ 

ق الفعل يف  :وهي ،ةاإلرادة التكوينيم  ل:القسم األوّ  ط بينها وبني حتقم أن ال يتوسم

 رج إرادة فاعل آخر.اخلا

ه نَّ أفعال عباده بمعنى ألإرادة اهلل تعاىل  :وهي ،اإلرادة الترشيعيمة القسم الثاين:

 جلاء.إلجبار واإلتعاىل طلب منهم أداء هذه األفعال عىل وجه االختيار ال احلتم وا

ه عن الشوق وامليل؛ ألنَّ ـ  ود، الشوق وامليل مها الرغبة إىل كامل مفق اهلل تعاىل ُمنزم

ه عن كلم  ، ولكن يوجد يشء آخر نقصٍ  ومها يّلزمان الفقدان والنقص، واهلل تعاىل ُمنزم

للخري، فاخلري  ّلزم للفقدان، وهذا اليشء هو احلبم ة بدل الشوق املُ هليم يف الذات اإل

 اخلري. بم اهلل تعاىل حُي  نَّ إه مفقود بالنسبة هلل تعاىل، بل نَّ أحمبوب له تعاىل ال بام 

وهي غري قابلة ) ةإىل حتميم  ×احلسني املشيئة واإلرادة يف كلامت اإلمامتنقسم ـ 

 (.وهي القابلة إىل التغريم )ة وغري حتميم  (،للتغريم 

املشيئة واإلرادة  بمعنى أنَّ  ،ة للباري تعاىلنموذج اإلرادة احلتميم أُ حسن النظام األـ 



 317  ......................  ×التوحيد الصفايت، وصفات اهلل تعاىل يف كلامت اإلمام احلسنيالفصل الثَّالث: 

 فضلأحسن وأيوجد وال يمكن أن  ،ة شاءت أن يكون نظام العامل هو األحسناإلهليم 

 منه.

أن  وشاء، اهلل شاء أن يراه مقتوالً مظلوماً  أنَّ  ×ورد يف كلامت اإلمام احلسنيـ 

هذا  نَّ إإذ  ؛يرى نساء بيت الرسالة سبايا، وقد أثارت هذه املقولة بعض التساؤالت

ريد ظلم إذ كيف هلل تعاىل وهو العادل الرحيم أن يشاء ويُ  ؛مر ال يمكن تصديقهاأل

 ؟!×م احلسنياإلما

 تعددة:شكالية بأجوبة مُ إلجيب عىل هذه اوأُ 

اهلل  نَّ إبمعنى  ،ةة ال تكوينيم ة يف قتل احلسني ترشيعيم املشيئة اإلهليم  ل:اجلواب األوّ 

 .بالوقوف بوجه الظامل ×تعاىل أمر اإلمام احلسني

 أصل فعل وأنَّ  ،ةة ال ترشيعيم تكوينيم  ×املشيئة يف قتل احلسني اجلواب الثاين:

 عطاها لكلم أام كان بقوة اهلل التي اه وظلمهم ألهل بيته، إنَّ وقتلهم إيم  ×عداء احلسنيأ

 .’هم استعملوا هذه القوة يف قتلهم وظلمهم لفلذة كبد النبيم لكنم ، نسانٍ إ

 مات حاصلها:قدم يبتني عىل مُ  :اجلواب الثالث

وهو كشف  ،هدف قريبإىل  ،ةهداف الثورة احلسينيم أتنوع  وىل:املُقّدمة األُ 

منهج عىل  وهو احلفاظ ،متوسط هدف، واالنحراف يف ذلك املقطع من الزمان

إقامة الدولة  ، هوهدف بعيد، و’اإلسّلم احلقيقي الذي جاء به الرسول األكرم

يء القاعدة هي التي هُتم  ×، وهنضة اإلمام احلسني#العادلة عىل يد اإلمام املهدي

 .هلذا املرشوع اإلهلي

ة ال قيم العدل يف آخر الزمان بأسبابه الطبيعيم يُ راد أن أاهلل تعاىل  نية:الثا املُقّدمة

 .ةعجازيم اإل

وجود القايد  تهامن مجل، وقامة الدولة العادلة يف األرضإرشايط  املُقّدمة الثالثة:
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 .#املهدي  ل باإلمامقيم العدل، وهو ما تثم الذي يستطيع أن يُ 

والسري والثبات عىل منهجه  ،حكامهأدين وتطبيق اإليامن بال إنَّ  :املُقّدمة الرابعة

 حيتاج إىل أمرين:

 ته.ثبت مسايله وأحقيم ة التي تُ العقل، واالستدالالت العقليم  ل:األوّ  األمر

 .ذب نحو الدينواجلاجلانب العاطفي،  األمر الثاين:

 ×قتل احلسنين يُ أاهلل تعاىل شاء  نَّ ألة من هذا اجلواب، هي تحصم النتيجة املُ و

، املهدي# عىل يد اإلمام قيم العدل يف األرضاهلل تعاىل شاء أن يُ  بمعنى أنَّ  ،ظلوماً م

ل هذا وقد تثم  ،والزم هذا وجود عامل اجلذب والقوة يف نفوس الناس نحو الدين

ة عند ة كمشيئته للزوجيم لمظلوميم ل ته تعاىل، فمشيئ×ة اإلمام احلسنياجلانب بمظلوميم 

 ا مرادة ال بذاهتا بل بالعرض.هنَّ أياده لألربعة، بمعنى إ

قتل احلسني أن يُ  بم اهلل تعاىل حُي  ال يعني أنَّ  مظلوماً  ×اإلمام احلسني قتل نَّ إ ـ

ض أحد من خلقه إىل أن يتعرم  بم وال حُي  ،ةاملظلوميم  بم اهلل تعاىل ال حُي  ألنَّ  ؛مظلوماً 

يمكن أن يوجد ة، بحيث ال الظلم، نعم حفظ الدين واستمراره يستلزم وجود مظلوميم 

 .ةل باملظلوميم  مع وجود عامل جذب يتمثم الدين ويستمر هبذه الشاكلة إالم 
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 ×ة يف كالم اإلمام احلسنيالصفات السلبّي
له  ا  له ُيعادله، وال ضّد  ا  له يف يشء من أمِره، وال ُكفو ال ُمنازع  » :×قال اإلمام احلسني

شاكله، ال تتداوله األُمور، وال جتري عليه األحوال، له ُيشاِِبه، وال مثل له يُ  ا  ُينازعه، وال سِميّ 

خر آويف موضع . (1)«ال ُيوصف بيِشء من صفات املخلوقني حداث...وال تنِزل عليه األ

فه باِم»: ×قال ، وال  أصف إهِلي باِم وصف بِه نفسه، وُأعر  ف بِه نفسه، ال ُيدرك بِاحلواس  عر 

د وال ُيبع ض ُيقاس بِالناِس، فهو قريب غري ُملتصق،  .(2)«وبعيد غري ُمنتقص، ُيوح 

ة عن يف صدد نفى الصفات السلبيم  ×اإلمام ح بأنَّ رصم وهذه الكلامت املباركة تُ 

ه عن االتصاف بمثل هذه النقايص، ومن هذه  احلقم  وبيان أنَّ  ،الباري تعاىل تعاىل ُمنزم

ليس له و ،كفو له وال ،ليس كمثله يشء :ه عنها الباري تعاىل هيالصفات التي تنزم 

ال يتغريم و ،وال حيويه مكان ،ه رصوف األزمانغريم وال تُ  ،وليس له يف اخللق شبيه ،ضدٌّ 

ل يف األحوال وال يري عليه السكون واحلركة، ومل يلد فيكون  ،بحال، وال يتبدم

 ب من أجزاء...غري مركم  ،ولد فيصري حمدوداً مولودًا، ومل يُ 

د كرت عىل لسان سيم ة التي ذُ فات السلبيم وفيام ييل توضيح لبعض هذه الص

 :×الشهداء

 حتاجه تعاىل غري ُمنَّإـ  1
الواحد  ال ُيوصف بيِشء من صفات املخلوقني، وهو»: ×قال اإلمام احلسني

                                         

 .371( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)

 .77د بن عيل، التوحيد: ص( الصدوق، حمم5)
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ر يف األوهاِم فهو خالفه نت الغنى بِذاتك أ»يف دعاء عرفة:  ×وقال .(1)«الصمد، ما ُتصو 

 .(2)«تكون غنيا  عنّيأن يصل إِليك النفع منك، فكيف ال 

 وذلك ملا ييل: ؛نفي االحتياج عنه تعاىل يفهذه الكلامت املباركة واضحة الداللة 

تاجة فهي حُم  ،االحتياج من صفات املخلوقات، فاملخلوقات لكوهنا ممكنة نَّ إ ال :أوّ 

ل، م يف الفصل األوم فهو واجب الوجود لذاته، كام تقدم  ،تعاىل ا احلقم مم أ .ن يوجدهاإىل م  

ه عن االحتياج، وهذا ما أشار إليه وصف ال يُ »بقوله:  ×وما يكون كذلك فهو ُمنزم

 «.بيشء من صفات املخلوقني

نت أ إهلي»بقوله يف دعاء عرفة:  ×تعاىل غني بذاته كام أشار إليه احلقم  إنَّ  ثانيا :

ه عن االحتياج. ،«الغنى بِذاتك  وما يكون غنيًا بذاته، فهو ُمنزم

 االحتياج عىل أقسام ثّلثة، وهي: وال خيفى أنَّ 

 املُؤثر. ثر إىلألاالحتياج يف الذات كاحتياج ا ل:األوّ 

 أو القادر إىل القدرة. ، إىل العلماالحتياج يف الصفات، كاحتياج العاملم  الثاين:

 االحتياج إىل جلب املنافع ودفع الرضر. الثالث:

ه عن مجيع أقسام  احلقم  ومن الواضح أنَّ  ه تعاىل غني وذلك ألنَّ ؛ االحتياجتعاىل ُمنزم

ه عن االحتياج يف صفاته الذاتيم وبذاته،  م يف صفاته تعاىل عني ذاته كام تقدم  ألنَّ  ؛ةُمنزم

ه عن االحتياج يف جلب النفع ودفع الرضر ه وذلك ألنَّ  ؛التوحيد الصفايت، وكذا ُمنزم

ه عن االحتياج إىل ج ،تعاىل غني يف ذاته لب النفع ودفع الرضر، وما كان كذلك فهو ُمنزم

                                         

 .371( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص3)

 .551، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)
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ا ثبت ك، ملم رم تاجًا إىل حُم كًا لكان حُم تحرم ه تعاىل لو كان مُ هه عن احلركة؛ ألنَّ تنزم أيضًا يلزم و

ه عن االحتياجر  ك حيتاج إىل حُم تحرم مُ  كلم  ه من أنَّ يف حملم   .ك، واهلل تعاىل ُمنزم

 ه تعاىل ليس جبسمنَّإـ  2
يلد ومل  مل الذي ،حد الصمداأل ،واحد احلّق ُسبحان اهللِ ال»يف دعاء عرفة:  ×قال

 .(1)«يكن له ُكفوا  أحد ومل ،ُيولد

ه اهلل تعاىل نَّ إ اهلل تعاىل  بأنَّ  ×م من قولهوذلك ملا تقدم  ؛ةعن اجلسم واجلسميم  ُمنزم

ه تعاىل بسيط غري معنى األحد أنَّ  نَّ أم يف مبحث التوحيد الذايت واحد أحد، وتقدم 

همن أ نحوٍ  ب بأيم مركم   ألنَّ  ؛عن اجلسم نحاء الرتكيب، وإذا كان كذلك، فهو تعاىل ُمنزم

واهلل ، (5)والعمق ،والعرض ،الطول :وهي ،ستلزم لألبعاد الثّلثةاجلسم هو اليشء املُ 

ه عن الرتكيب وعليه فهو  ،(3)«عضب  ال يُ ود وح  يُ »: يهيف دعا ×؛ ولذا يقولتعاىل ُمنزم

ه عن اجلسم.  تعاىل ُمنزم

 كانمبتعاىل ليس ه إنَّـ  3
 .«إهلي أنت الغني بذاتك» وقال أيضًا يف دعاء عرفة: ،«ن ال يويه مكانيا م  »: ×قال

ه تعاىل لو كان له مكان الستلزم حاجة هو أنَّ  ،تعاىل عن املكان ه احلقم الدليل عىل تنزم 

 .تعاىل غني عن االحتياج احلقم  تعاىل إىل املكان، مع أنَّ  احلقم 

ه عن اجلسم وخصـايص ا مضافًا إىل أنَّ  ملكان من خصايص اجلسم، واهلل تعاىل ُمنزم

ـ»بقولـه:  ×مـا أشـار إليـه وونحوها، وه جسام من املكان واحلد  األ ن ال يويـه يـا م 

                                         

 .71الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص( 3)

 .337ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، هناية احلكمة: ص( 5)

 .77الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص( 1)
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 .(3)«مكان

 ه تعاىل ليس حماًل للحوادثنَّإـ  4

 .(2)«حداثعليه األحوال، وال تنِزل عليه األ وال جتري:»×احلسنياإلمام  قال

 ،بيل احلركةختلفة، من ق  ات املُ ن احلوادث هي ما يطرأ عىل الذات من التغريم املراد م

ونحوها من األعراض التي تنقل  ،والنشاط والضعف ،واللذة واألمل ،والنوم واليقظة

 خرى.أُ الذات من حالة إىل 

 ؛اهلل تعاىل ليس حمًّل للحوادث يف كلمته هذه إىل أنَّ  ×وقد أشار اإلمام احلسني

 وتنفعل وتنتقل من حالة إىل أن تتغريم  بدم  ذات التي تطرأ عليها احلوادث، الال ألنَّ 

 واالنفعال والتحول من صفات اجلسم واألشياء التغريم  نَّ أخرى، ومن الواضح أُ 

ه عن اجلسم واملاديم نَّ إة، وحيث املاديم  ستحيل أن يكون م، فمن املُ ات كام تقدم ه تعاىل ُمنزم

 للحوادث. حمّلً 

 ه شبيه وال مثلليس لـ  5 

وبِه »يضًا: أوقال  .(3)«وال مثل له يشاكله ،له يشاِبه ي  مِ ال س  »: ×اإلمام احلسني قال

ِمى  له، ُسبحانه ُتعرف املعارف ليس كمثله يشء، وهو  ال ِِبا ُيعرف، فذلك اهلل ال س 

                                         

’ ألي علمة عرج اهلل بنبيه÷: ( عن يونس بن عبد الرمحن، قال: قلت أليب احلسن موسى بن جعفر3)

إىل السامء، ومنها إىل سدرة املُنتهى، ومنها إىل حجب النور، وخاطبه وناجاه هناك، واهلل ال ُيوصف 

أراد أن  ولكنمه إنَّ اهلل تبارك وتعاىل ال ُيوصف بمكان، وال يري عليه زمان،×: »بمكان؟ فقال

ف به مّليكته وسكان سامواته، وُيكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجايب عظمته ما خُيرب به بعد  ُيرشم

الصدوق، حممد بن «. هبوطه، وليس ذلك عىل ما يقول املشبمهون، ُسبحان اهلل وتعاىل عامم ُيرشكون

 .372عيل، التوحيد: ص

 .371لعقول: ص( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف ا5)

 ( املصدر السابق.1)
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 .(1)«السميع البصري

 .وقاته، وليس له مثيلمن خمل ءاهلل تعاىل ال يشبهه يش بمقولته هذه إىل أنَّ  ×أشار

املثل هو  نَّ إ بام ييل: ،ن يكون هلل تعاىل مثلأويمكن تقريب االستدالل عىل استحالة 

 نَّ إة، وحيث اإلنسانيم  يف وبيل تاثل زيد مع عمرمن ق   ،اليشء الذي يتوافق مع غريه

تعاىل هو أن يشرتكا يف لوازم الذات، ومن لوازم ذات غري اهلل  بدم  تامثلني الالشيئني املُ 

دم يف بيان بالقم  ×دم، كام وصفه اإلمام احلسنياحلدوث، ومن لوازم ذاته تعاىل هو القم 

ه ه ال إله غريه، وال شبيه له وال نظري له، وأن  حّد املعرفة أن  » :حيث قال ؛معرفة اهلل تعاىل حدم 

ٺ  ) ،موصوف من غري شبيه وال مبطل ،وجود غري فقيدمه قديم مثبت، يعرف أن  

 .(3)«(2) (ٿٿ ٿ ٹ ٹٿ 

اثلة لذات غريه، فمعنى ذلك: أن يكون احلدوث من ذاته تعاىل مُم  نَّ إ :فإذا قلنا

دم من لوازم ذات غري اهلل الذي هو الذي هو قديم، وأن يكون القم  ،لوازم ذات اهلل تعاىل

ه تناقض، فيثبت ألنَّ  ؛ستحيل، والقديم حادثًا، وهو مُ فيصبح احلادث قديامً  ،حادث

 اثلته تعاىل لغريه.الة ممُ استح

به تعاىل، وقد ء، فيلزم تركم يشبز عن مثله وكذلك لو كان له تعاىل مثل للزم أن يتميم 

 .هه عن الرتكيبثبت تنزم 

 ليس هلل تعاىل ضدٌّـ  6
 .(4)«وال ُكفو له ُيعادله، وال ضد  له ُينازعه» :×قال

                                         

 .371: صاملصدر السابق (3)

 .311( األنعام: آية5)

 .411، ص 11( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج1)

 .371( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص4)
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بيل أن يتنازع من ق   .ع اآلخرأحد املوجودين يمن نَّ أهو  ،يف املقام املراد من الضدم 

ما سوى اهلل تعاىل فهو  كلم  ؛ ألنَّ ، واهلل تعاىل ال يوجد له ضدم (3)شخصان يف فعل واحد

ته، وهذا ما أشار املعلول ال يستطيع مواجهة علم  ممكن معلول له تعاىل، ومن الواضح أنَّ 

وكيف ال  ،القاهركيف أعِزم وأنت  ،إهِلي» يف دعاء عرفة بقوله:  ×إليه اإلمام احلسني

، (3) (يئجب ىئ مئ)إىل قوله تعاىل:  ×وهو إشارة منه ،(5)«مرأعِزم وأنت اآل

واملراد  هو نوع من الغلبة، فجميع العباد حتت تسخريه وسيطرته. :واملراد من القهر

ه عن املكان كام تقدم ألنَّ  ؛ةة املكانيم الفوقيم  تة هنا ليسالفوقيم ب  م.ه تعاىل ُمنزم

 ه تعاىلاستحالة رؤيتـ  7
هو ، وبصاروال ُتدركه األ ،بصارُسبحان الذي ُيدرك األ»: ×اإلمام احلسني قال

 .(4)«الل طيف اخلبري

ه عنها الباري تعاىل، ينبغي بيان أقسام الرؤية من الصفات التي يتنزم  تضح أنَّ يلكي 

 قسمني: إىلالرؤية، تنقسم الرؤية 

  ةل: الرؤية البرصيّ األوّ القسم 

هي عبارة عن انعكاس صورة املريي : ةالرؤية البرصيم  ةبحاث العلميم كام ثبت يف األ

نعكس من األشياء إىل العني، فإذا وصل النور إىل عن طريق وصول النور املُ  ،عىل العني

 ،فينكرس ـ بةدم شفافة وحُم  ،غطاء العني اخلارجي :وهي ـ ةالقرنيم  الً ه خيرتق أوم فإنَّ  ،العني

ويتمركز عىل طبقة حساسة  ،خرىأُ  ةً فينكرس مرم  (ةالعدسيم )د ، وير(ةالعنبيم )يعرب  ثمَّ 

                                         

مة 3)  .411، احلسن بن يوسف، كشف املراد: صاحليلم ( ُانظر: العّلم

 .552، 72حممد باقر، بحار األنوار: ج( املجليس، 5)

 .38( األنعام: آية1)

 .82الطويس، حممد بن احلسن، مصباح املتهجد: ص( 4)
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عن صورة املريي  مقلوبةً  مضيئةً  صورةً  موجداً  ،ةى الشبكيم سمم داخل كرة العني تُ 

ة أطراف أعصاب الرؤية، فيوجب انطباع األشعة عىل اخلارجي، ويتصل هبذه الشبكيم 

لألشعة املنطبقة إىل  وإرسال التموجات املناسبة ،ة حتريك تلك األعصابالشبكيم 

 .ويتعقلها بالشكل والصورة التي نعرفها ،هافرسم حللها الدماغ ويُ الدماغ، فيُ 

رى اهلل تعاىل بالعني يستحيل أن يُ  :الباري تعاىل، أي ستحيلة بحقم وهذه الرؤية مُ 

 :(3)ة، وذلك ملا ييلالبرصيم 

وأن يكون  ،ة ومكان أن يكون للمرييم جهة ال تقع إالم الرؤية البرصيم  نَّ إ ال :أوّ 

 .اهلل تعاىل يستحيل أن يكون له مكان م أنَّ املرييم مقابّلً لعني الرايي، وقد تقدم 

ا أن تقع عىل اهلل نَّ إ ثانيا : تناهيًا حمصورًا، بًا حمدودًا مُ فيكون مركم  ،تعاىل كلمه الرؤية إمم

ا أن تقع عىل بعضه  ؛الباري تعاىل قم ذلك يستحيل بح بًا، وكلم بعمضًا مركم فيكون مُ  ،وإمم

 ،تناهيه تعاىل بسيط ال مُ اهلل ليس حمدودًا، وأنَّ  من أنَّ  ×يف كّلم اإلمام احلسني ما تقدم ملم 

د وال »: به غري مركم وأنَّ  ،«الفرد الصمد ،هو الواحد األحد»له، حيث قال:  ال حدم  ُيوح 

ىل هذا إو ،(2)«تعالاملُ   هو الكبريال إِله إاِّل  ،ُيبع ض، معروف بِاآليات، موصوف بِالعالمات

وهو  ،بصاروال ُتدركه األ ،بصارُسبحان ال ذي ُيدرك األ»بقوله:  ×أشار اإلمام احلسني

 رإِن ك ترى وال ُترى، وأنت بِاملنظ ،للهم  ا»يف دعاء الوتر:  ×وقال .(3)«اللطيف اخلبري

 .(4)«عىلاأل

                                         

 .473( ُانظر: السبحاّن، جعفر، اإلهليات: ص3)

 .141ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم5)

 .314القمي، عباس، مفاتيح اجلنان: ص( 1)

 .515اخلزاز، عيل بن حممد، كفاية األثر: ص( 4)
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 ةالقسم الثاين: الرؤية القلبيّ 

من  بطريق غري طريق الفكر والدليل، بل يده وجداناً ه وهي شعور اإلنسان بربم 

شري إليه وال يغفل عنه الشتغاله بنفسه ومعاصيه، وهذا ما يُ  ،غري أن حيجبه عنه حاجب

وراء الرؤية  ،ثبت يف كالمه قسام  من الرؤية واملشاهدةه تعاىل يُ إن  »الطباطبايي بقوله: 

من غري استعامل آلة  ،شعر باليشء بنفسهة، وهي نوع شعور يف اإلنسان ية احلسيّ البرصيّ 

 .(1)«ةة أو فكريّ حسيّ 

ر عـىل الرؤيـة ـوهذا املعنى يلتقي مع ما ذهب إليـه اللغويـون مـن إطـّلق البصـ

قـال الراغـب  ،طلـق عـىل الرؤيـة القلبيمـةالتي ختتلف عن البصـرية التـي تُ  ،ةالظاهريم 

وُيقـال لقـّوة  ،(ۇۇ )نحو قوله:  ،ُيقال للجارحة الناظرة :البرص»األصفهاّن: 

، ومجع (2)(ڳڳڳگگگ)نحو قوله:  ،دركة: بصرية وبرصاملُ  القلب

 .(3)«بصرية :البرص أبصار، ومجع البصرية بصائر، وال يقال للجارحة

ۆئۈئ  ۆئ)وهبذا يتضح السبب يف نسبة العمى إىل القلب يف قوله تعاىل: 

ميت ة، وإذا عمما يعني توفمر القلوب عىل أعني باطنيم  ؛(4) (ۈئېئېئېئ

 جب اإلنسان عن رؤية حقيقة األشياء وملكوهتا.ب سوف حُي وأعني القل

مل ، وعىل هذا املعنى حُت (2)اهلل تعاىل يمكن رؤيته بالقلب ومن الواضح أنَّ  

 ة.ثبت رؤيته تعاىل بواسطة الرؤية القلبيم ة التي تُ ة والرواييم النصوص القرآنيم 

                                         

 .541، ص8( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)

 .55ق: آيةسورة ( 5)

 .35( األصفهاّن، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن: ص1)

 .41( احلج: آية4)

، أي: ال( 2)  تجيلم بصفاته وأساميه وآياته ال بحقيقته. الرؤية القلبيمة: كناية عن االنكشاف والظهور والتجيلم
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 ،يا أخا رسول اهللِ فقيل له: ×ملؤمننيأمري ا ُسئل»: أنمه ×اإلمام احلسني روىوهلذا 

ولكن رأته  ،ه العيون بمشاهدة العيانمل تر   ؟!ن مل أرهفقال: وكيف أعبد م   هل رأيت رب ك؟

ن جاز عليـه فإن كان م   ،وإذا كان املؤمن يرى رّبه بمشاهدة البرص. القلوب بحقائق اإليامن

ن َملوقا ، وم   ثا  د  حُم  ، فقد جعلته إذا  بّد للمخلوق من اخلالق البرص والرؤية فهو َملوق، وال

ٿ ٹ ) تعاىل: مل يسمعوا يقول اهلل أو   !شّبهه بخلقه فقد اخّتذ مع اهلل ايكا ، ويلهم

ـــــه:، (1) (ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ) وقول

ام طلع وإن   ،(ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 عقت اجلبـال،وُصـ كـدكت األرضمن نوره عىل اجلبل كضوء خيرج من سّم اخليـاط، فُد 

ۈئ ېئ ېئ  ) ورّد عليــه روحــه( ۆئ ۈئ ) مّيتــا ، :أي ،(وئ ۇئ ۇئ)

دركك، األبصـار ال ُتـ رى، ورجعت إىل معرفتي بك أن  ك تُ ن زعم أن  من قول م   (ېئ

 .(1)«ك ترى وال ُترى، وأنت باملنظر األعىلقّرين بأن  وأّول املُ ، (2) (ىئ ىئ ىئ)

 ×ة يف كلمات اإلمام احلسنيالصفات اخلربّي ـ3
وهي الصفات  ،هنالك قسم آخر من الصفات أشار إليه بعض علامء الكّلم

ة، وهي الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والروايات الرشيفة هلل تعاىل من اخلربيم 

فيده ظواهر هذه ونحوها، بحسب ما تُ  ،والرىض والغضب ،بيل الوجه واليدينق  

ومن . ×مام احلسنيالنصوص، وقد جاءت بعض هذه الصفات يف كلامت اإل

 :×ة التي جاءت يف كّلم اإلمام احلسنيالصفات اخلربيم 

                                         

 .311( األنعام: آية3)

 .341األعراف: آية( 5)

 .513كفاية األثر: صاخلزاز، عيل بن حممد، ( 1)
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 وجه اهلل ـ1

ن  أاعلمي و»م: حرم يف ليلة العارش من املُ  ‘خته زينبألُ  ×قال اإلمام احلسني

ال ذي خلق  ، وجه اهللِيشء هالك إاِّل  وأهل السامء ال يبقون، وأن  كّل  أهل األرض يموتون،

 .(1)«بُِقدرته لقاخل

 ×اإلمام  املراد من وجه اهلل يف كّلم وعليه فإنَّ  ؛الوجه هو إشارة إىل ذات اليشء

كل  وأّن » :بقوله ×ا ما سوى اهلل تعاىل فهو فاٍن، وهو ما ذكرهة، أمم ذاته تعاىل باقيم  هو أنَّ 

 .(2)« وجه اهللِ يشء هالك إاِّل 

ـأ  »: ×اإلمام احلسني قول خّلص له تعاىل، كام يفوقد يأيت وجه اهلل بمعنى اإل ا م 

ِم رسول اهللِ ؟من ُمغيث ُيغيُثنا لوجه اهللِ  فرسم وهبذا املعنى يُ  ،(3)«؟أما من ذاب  يذبُّ عن ُحر 

 غريه.لنطعمكم هلل ال  :أي ،(4)( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) قوله تعاىل:

 االستواء عىل العرش ـ2

ويف تفسري ، (5)«لعظيمِ ُسبحان رب ك رب  العرِش ا»: ×جاء يف دعاء اإلمام احلسني

                                         

×: . البحراّن، عبد اهلل، العوامل، اإلمام احلسني3، ص42املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج( 3)

 .542، ص37ج

بنار × أخربّن عن وجه الربم تبارك وتعاىل؟ فدعا عيل»×: املؤمنني ( سأل نرصاّن اإلمام أمري5)

أين وجه هذه النار؟! قال النرصاّن: هي وجه من مجيع ×: وحطب فأرضمه، فلامم اشتعلت، قال عيل

هذه النار ُمدبَّرة مصنوعة ال ُيعرف وجهها، وخالقها ال يشبهها، وهلل املرشق ×: حدودها. قال عيل

الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: «. لوا فثمَّ وجه اهلل، ال خيفى عىل ربمنا خافيةواملغرب فأينام تو

 .385ص

، موسوعة ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم13( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف: ص1)

 .281ص×: كلامت اإلمام احلسني

 .17( اإلنسان: آية4)

 .314القمي، عباس، مفاتيح اجلنان: ص( 2)
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 .(1)«الرمحن عىل العرش استوى»ه يقول: نَّ إ ×قول الدراج قال

بسيط ال  ،رده تعاىل موجود جُم من أنَّ ـ ل ثباته يف الفصل األوم إم عىل ما تقدم  وبناءً 

العرش  من أنَّ  ،تبادر عندنامن العرش ليس ما هو املُ  ×مقصوده يتضح أنَّ  ـ تناهيمُ 

 ي حمدود.هو وجود مادم كهيئة الرسير الذي 

العرش: الرسير. وعرش »شري إليه صاحب التحقيق يف كلامت القرآن: وهذا ما يُ 

فوقه الثامم، واجلمع عروش مثل  من جريد جُيعلشبه بيت  البيت: سقفه. والعرش أيضا  

يط يف جهة ينبسط وُي  طلق العرش عىل ماوقد يُ  فلوس والعريش مثله، ومجعه عرش...

ومن ذلك  إذا فاق برنامج املعيشة. ،ووسع العيش والبهجة ،يف حسن احلالمعنوّية، كام 

يط اخللق ويعلو بيل رسير امللك، وهو ما ُي ه من ق  ن  إتعاىل، ف نتسب إىل اهللالنوع: العرش املُ 

مع صاحبه، فإن كان  انسا  وجُم  ناسبا  عىل كاّفة الساموات واألرض، والزم أن يكون الرسير مُ 

ن عامل املاّدة فهو ماّدى، أو من امللكوت فهو ملكوتى، أو من العقول فهو املستوى عليه م

الذى يستوي عليه: ال بّد وأن يكون  فعرش اهلل جربوتى، أو من الالهوت فهو الهوتى.

من عامل الالهوت، وبلحاظ تفّوقه واعتالئه عىل مجيع اخللق: الزم أن يكون مما وراء عوامل 

 .(2)«بينهام اخللق والساموات واألرض وما

 : ـ ن سأله عن قول الدراجيف جوابه مل  ـ  ×مقصود اإلمام احلسني نَّ إف ؛وعليه

 الرمحن استوىل وهيمن عىل العرش  هو أنَّ  ،(3)(ڑ ژ ژ ڈ)

 ڄ) :شري إليه قوله تعاىلر من خّلل ذلك أمر اخللق. وهذا ما يُ ليدبم  ؛عليه وسيطر

  قولهو ،(4)(ڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ

                                         

 .548، ص3ب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، اخلرايج واجلرايح: ج( قط3)

 .82، ص8( املصطفوي، حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم: ج5)

 . 2( طه: آية1)

 .1( يونس: آية4)
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 ،(1)(ڦڦڦڄ ڤڦ ٹٹڤڤڤ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ)تعاىل: 

ام هو بعد نَّ إاالستواء عىل العرش  ح بأنَّ رصم باركة التي تُ ة املُ النصوص القرآنيم  من نحوهاو

ام هو كناية عن علمه تعاىل وتدبريه نَّ إاالستواء عليه  خلق الساموات واألرض، وأنَّ 

 مورها.للخّليق ونظم أُ 

ڈ )يف تفسري قوله تعاىل:  ×دقومما يعضد هذا املعنى ما ورد عن اإلمام الصا

 ،(2)«فلـيس يشء أقـرب إليـه مـن يشء ،يشء   استوى من كّل »قال:  ،(ژ ژ ڑ

 ، وال يوجد يشء خيفى عليه.واحدٍ  يعلم مجيع األشياء بنحوٍ  :أي

 نَّ أاهلل تعاىل فوق العرش، بمعنى  م بأنَّ ن توهم م   ونطوي هذه الفقرة بالتنبيه عىل أنَّ 

ه حممول وصف اليشء بأنَّ  م باطل؛ وذلك ألنَّ  العرش، فهو توهم اهلل تعاىل حمموالً عىل

الذي  ×احلسني مة قول اإلمامتقدم هو وصف للمخلوقني، وقد ذكرنا يف املباحث املُ 

وصف بيشء من ال يُ »: ×وصف بصفات املخلوقات، حيث قالاهلل تعاىل ال يُ  فيد بأنَّ يُ 

 .(3)«صفات املخلوقني

 عدالقرب والبُ ـ  3

د وال »: ×احلسني امقال اإلم فهو قريب غري ُملتصق، وبعيد غري ُمتقص، يوح 

 .(4)« هو الكبري املتعالُيبع ض، معروف بِاآليات، موصوف بِالعالمات، ال إِله إاِّل 

ما وذلك ملم  ؛ليس املكاّن ×عد يف كّلم اإلماماملراد من القرب والبُ  هـه من تنزم  تقدم

ه عـن وصـف املكان من خم وأنَّ  ،تعاىل عن املكان لوقـات اهلل تعـاىل، وهـو تعـاىل ُمنـزم

                                         

 .5( الرعد: آية3)

 .132( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص5)

 .544ول: ص ( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العق1)

 .577، ص4. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج81ص( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: 4)
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 وكذا ما جـاء يف قولـه تعـاىل: ×وعليه فاملراد من القرب يف كّلم اإلمام ؛املخلوقات

  بمعنى العلم والقـدرة، واإلحاطـة بكـلم  ،(1)( ڀ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ)
ٍ
فـّل  ،يشء

 يعزب عن علمه يشء.

األمكنة دخول املادميات بعضها يف بعض بحسب قرب  إنَّ  وتوضيح ذلك:

د املفارق عن املادمةواألوضاع، أمم  فهو قرٌب بحسب احلضور العلمي،  ،ا قرب املجرم

ه عن املادم ألنَّ  ؛فهو تعاىل داخل حارض يف األشياء بعلمه هبا، وخارج من األشياء ة ه ُمنزم

قارنتها، واالتصاف بصفتها، لكن هذا اخلروج ّلبستها ومُ ويتعاىل عن مُ  ،ياتواملادم 

تفاوتة يشء من يشء بالبُعد املكاّن، أو املحلم أو التحدد بحدود مُ ليس كخروج 

ة، بل هو تستوجب خروج يشء من يشء مع املشاركة له يف ماهيته اإلمكانيم  ،تلفةوخُم 

ه عن املاهيمة اإلمكانيم   ة.تعاىل ُمنزم

ه يف احلال الذي يكون فيه تعاىل بمعنى أنَّ  ،هيف دنوم  لٍ يف علوه وعا فهو تعاىل دانٍ 

 حاطة هبا.إرشاف عىل املوجودات الدانية وله إة، له مع املوجوات العاليم  اً حارض

ستلقي عىل فراش املُ ـ  حترض  ه أقرب إىل املُ بأنَّ  :اإلنسان يقول تعاىل واصفًا قربه من

م ال يرونه، يقول هنَّ أمن احلارضين إىل جواره، غري ـ إىل املوت  ؤدي باإلنساناملرض املُ 

وقـد  ،فهو تعاىل أقرب إيل اإلنسـان مـن نفسـه .(2)( ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ) تعاىل:

ويكـون  ،(3)( ې ې ى ى ائ ائ ەئ): اإلنسـان ونفسـه حيول بني

وعـزم عليـه، اإلنسان به  وبإمكانه تعاىل أن ينقض ما همَّ  ،أقرب إىل اإلنسان من نفسه

ق عـىل فهو يعلم ما يول يف خواطرنا أكثر مما نعلم، بل وقبل أن نعلم، فعلمه تعاىل ساب

                                         

 .31ق: آية( 3)

 . 31( ق: آية5)

  .54األنفال: آية (1)
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 .(3)علمنا بخواطرنا

 الرضا والغضبـ  4

ُخط   م  ال حميص عن يو»ملما عزم عىل اخلروج إىل العراق ـ: ـ ×قال اإلمام احلسني

اشتد  »عداء يف يوم عاشوراء: اطبًا األخُم  ×وقال. (2)«بِالقلِم، رىض اهللِ رضانا أهل البيت

اشتد  غضب اهللِ عىل النصارى حني و ،بن اهللاغضب اهللِ عىل اليهود حني قالوا: ُعزير 

بن اهللِ، واشتد  غضب اهللِ عىل املجوِس حني عبدوا النار من دون اهللِ، واشتد  اقالوا: املسيُح 

اهللِ عىل قوم قتلوا نبِي هم، واشتد  غضب اهللِ عىل هذه العصابة ال ذين ُيريدون قتل ابن  غضب

 .(3)«نبِي ِهم

 ،تعارف عندنا والغضب إىل الباري تعاىل ليس باملعنى املُ نسبة الرىض ال خيفى أنَّ 

املوجود إذا دخله الرىض أو الغضب فهذا  ألنَّ  ؛ن معنى التغيري واالنفعالالذي يتضمم 

املخلوقني التي ال يتصف هبا  ، والتغريم من صفاتآخر من حال إىل حال ه تغريم يعني أنَّ 

                                         

عرفت اهلل ُسبحانه »عىل وجود اهلل تعاىل، حيث قال: × ( هذا أحد األدلمة التي استدل هبا أمري املؤمنني3)

، 37ابن أيب احلديد، عبد احلميد، رشح هنج البّلغة: ج«. وحلم العقود، ونقض اهلمم بفسخ العزايم،

ل؛ حيث رأيت اإلنسان ُيصمم عىل 84ص . بمعنى أنَّني عرفت اهلل بام يطرأ عىل الروح من تغريم وتبدم

هو أنَّ  يشء، ثمَّ يندم عليه، ويعزم عىل يشء، ثمَّ ينثني عنه، وُيؤمن بيشء، ثمَّ يرتاجع عنه، والسبب

ا إذا كانت قايمًة  ا ليست قايمًة باإلنسان نفسه؛ ألهنَّ هذه الوقايع النفسية ليست قايمة بنفسها، كام أهنَّ

، وملاذا تكون إيابيمة تارًة وسلبيمة أُخرى، وتكون موجودًة طورًا ومعدومًة طوراً  بنفسها فلامذا تتغريم

 آخر؟ وما هذا إالم لكون العزم بيد اهلل تعاىل.

ة: ج51ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف: ص( 5) ، 5. اإلربيل، عيل بن أيب الفتح، كشف الغمم

، ×جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم .111، ص44. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج57ص

 .177ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

، موسوعة ×معهد باقر العلوم . جلنة احلديث يف18اللهوف: ص ابن طاووس، عيل بن موسى،( 1)

 .238ص×: كلامت اإلمام احلسني
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م؛تعاىل كام  احلقم   الرضا والغضب عليه تعاىل من باب املجاز  (3)طّلقإ نَّ إوعليه ف تقدم

ف، فاملراد منه هو كلم ق رضا اهلل تعاىل وغضبه باملُ كناية عن ثوابه وعقابه، فإذا تعلم وال

ف فهو يعني األمر كلم ق الرىض والغضب بأفعال املُ ا إذا تعلم ثواب اهلل تعاىل وعقابه، أمم 

اهلل يأمر  فهذا يعني أنَّ  .لطاعة والعدلاهلل يرىض باإلحسان وا نَّ إ :والنهي، فحينام نقول

اهلل تعاىل ينهى  فهذا يعني أنَّ  .اهلل يغضب من املعصية والذنب :ا حينام نقولهبا، أمم 

 .(5)امعنه

يف جوابه لذلك السايل الذي سأله عن  ×شري إليه اإلمام الصادقوهذا املعنى يُ 

ما يوجد من نعم، وليس ذلك عىل »: ×هل له رضا وسخط؟ فقال اهلل أنَّ 

 .(3)«ولكن غضب اهلل عقابه، ورضاه ثوابه ،املخلوقني

                                         

ألنَّه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيري، وإذا دخله التغيري مل يؤمن ×: »( عن اإلمام الصادق3)

ن، وال القادر من املقدور، وال اخلالق  ن، من املُكوَّ عليه اإلبادة، ولو كان ذلك كذلك مل يعرف املُكو 

. 317الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص«. ، تعاىل اهلل عن هذا القول علوًا كبرياً من املخلوق

زال من يشء إىل يشء  م ن زعم أنَّ اهلل»يف جوابه عن غضب اهلل تعاىل، قال: × وعن اإلمام الباقر

ه فقد وصفه صفة خملوق، إنَّ اهلل ه يشء وال يغريم  الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد:«. ال يستفزم

 .318ص

 .84، ص 3( ُانظر: الكراجكي، حممد بن عيل، كنز الفوايد: ج5)

 .371الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص( 1)



  ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  381

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 387  ......................  ×الفصل الثَّالث: التوحيد الصفايت، وصفات اهلل تعاىل يف كلامت اإلمام احلسني

 

 
 
 

 

 الفصل الرابع
 احلسيين التوحيد األفعالي يف النّص

 ل: يف تعريف التوحيد األفعايلاملبحث األوّ 

 حول التوحيد األفعايل ×املبحث الثاين: كلامت اإلمام احلسني

 ×كلامت اإلمام احلسنياملبحث الثالث: فروع التوحيد األفعايل يف 
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 الحسيني التوحيد األفعالي في النصّ : فصل الرابعال
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 ل: يف تعريف التوحيد األفعالياملبحث األّو
 ما يقع يف العامل من العلل واملعلوالت، كلم  هو أنَّ  ،املراد من التوحيد األفعايل

قايم  ءيش تأثريه، فكلم يف حدوثه وبقايه وتعاىل،  ة اهللسببات، يقع بإرادب واملُ باواألس

 .(3) به وبإذنهطلق، والحول وال قوة وال تأثري إالم وم املُ به، وهو القيم 

وسواء صدر من موجود  ،اً م اختياريم أًا يف الوجود سواء كان فعًّل طبيعيم  فعلٍ  فكلم 

 رادته تعاىل يف حدوثه وبقايه، وهذا هو معنى أنَّ إ ويقع بي، إالم رد أم من موجود مادم جُم 

  اهلل تعاىل.ُمؤثر يف الوجود إالم  ال

 

                                         

  .21، ص3ُانظر: اخلرازي، حمسن، بداية املعارف اإلهليمة: ج (3)
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 حول التوحيد األفعالي ×املبحث الثاني: كلمات اإلمام احلسني
 ا عىل صنفني:يف املقام نجد أهنَّ  ×جراء مسح لكلامت اإلمام احلسنيإعند 

نظام اخللق منسوب إىل  وأنَّ ، األفعايل فيد التوحيدالتي تُ  ×: كلامتهلالصنف األوّ 

 :املجالهذا يف  ×دون واسطة، ومن كلامته اهلل تعاىل من

مجيع األشياء قايمة به  وأنَّ  ،عىل التوحيد الذايت أو الصفايت التي تدلُّ  ×كلامته ـ3

ُسبحان اهللِ » :×بيل قولهفعايل، من ق  تعاىل، والزم هذه الكلامت هو التوحيد األ

فهذه املقولة  .(3)«له ُكُفوا  أحد ومل يكن ،ال ذي مل يلد ومل ُيولد ،حد الصمداأل ،الواحد احلق  

ه ال حيتاج إىل  عن كونهتتحدث  نت وحدك ال أ له إاّل إال »: ×يشء. وقوله يم أتعاىل ُمنزم

 اج إىل غريه.تغري حُم  هوأنَّ  ،تعاىل ال معبود سواه عن كونهث تحدم ي ،«ايك لك

ـال ملـمه تعاىل امللـك املُ فيد بأنَّ التي تُ  ×كلامتهـ 5 ولـه القـدرة  ،ءا يشـاطلـق والفعم

 املُلـك فيُضـاد ه يفومل يكن له ايك » :يف دعاء عرفة ×بيل قولهطلقة، من ق  واملشيئة املُ 

ل فرُيفده فيام صـنع، ُسـبحانه ۋ ۅ ۅ ): بحانه ُسـبحانهُسـ فيام ابتدع، وال وىل  من الذُّ

تــا (ۉ ۉ ې ې ط ر  ت ف   .«احلمــد هلل اّلــذي لــيس لقضــائه دافــع»: ×وقولــه. «و 

ورزقتنـي مـن أنـواِع »: ×وقولـه ،«فال كايف لنا سواك، وال رب  لنا غـريك» :×وقوله

ياشِ  ن دعوته مريضا  فشـفاين، وُعريانـا  فكسـاين،  يا»: ×وقوله ،«املعاِش وصنوف الر  م 

ين،أطعمني، وعطشانا  فأرواين، وذليال  فأوجائعا  ف فني، ووحيـدا  فكث ـرين،  عز  وجاهال  فعر 

                                         

  ، مقطع من دعاء عرفة.538، 72املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج (3)
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وأمسـكت عـن مجيـِع  فأغناين، وُمنترصا  فنرصين، وغنيّا  فلم يسُلبني، ُمقال  وغائبا  فرد ين، و

ن أخرج ُيونس من بطِن احلوت، يا يا»: ×وقوله، «ذلك فابتدأتني ن فلق البحر لبنـي  م  م 

وأنـت ال ـذي »: ×قولـه. و«غـرقنيوجعل فرعـون وجنـوده مـن املُ  ،إرِسائيل فأنجاهم

 هوأنَّـ ،فهذه الكلامت واضحة يف التوحيد األفعـايل .(3)«حيث استبانت هلم املعامل هديتهم

  اهلل.الم إُمؤثر يف الوجود  ال

ة كثرية ىف إثبات املدلول ة تلتقى مع نصوص قرآنيم النصوص احلسينيم  وال خيفى أنَّ 

بحانه: قوله ُس . و(2) (ۀہہہہھھھ) بحانه:قوله ُس  بيلذاته، من ق  

ۇئ ۆئ ۆئ ) بحانه:وقوله ُس  .(3) (گ گ ڳ ڳ ڳ ک گگ ک ک)

 .(4) (ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

تعددة من ة هلا أنحاء مُ العوامل الطبيعيم  أنَّ  فيدالتي تُ  ×كلامته الصنف الثاين:

 التأثري، ومن هذه الكلامت:

يف دعـاء  ×عىل وجود صانع وخالق غري اهلل تعاىل، كقوله الكلامت التي تدلُّ  ـ3

ـ ،«نع صانعوال كصنعه ُص »: عرفة عـىل وجـود  نظـري لـه يـدلُّ ال  هفوصف صـنعه بأنَّ

ۇ )نظري قوله تعاىل:  ، لكنهم ال يشاهبونه تعاىل يف صنعه،صانعني وخالقني غريه

 .(5)( ۇ ۆ ۆ

يف  ×بيل قولهفعال املخلوقات إىل نفسها، من ق  أشري إىل استناد الكلامت التي تُ  ـ5

: ×وقوله .«وباختيارك عن اختياري ،غنني بتدبريك عن تدبرييأ ،يا إهلي»: دعاء عرفة

                                         

  مقطع من دعاء عرفة. ،551: صاملصدر السابق (3)

 .31آية :الرعد (5) 

  .315األنعام: آية (1)

 .513( البقرة: آية4)

  .34املؤمنون: آية(2) 



 371  ......................................................  الفصل الرابع: التوحيد األفعايل يف النصم احلسيني

ن تكُلني إىل القريِب يقطعني، أم إىل البعيد يتج» ست ضعفني يل، وأنت مني، أم إىل املُ هّ إىل م 

عرتف بِذنويب فاغفرها يل، أنا ال ذي املُ ـ يا إهِلي ـ أنا »: ×وقوله .«ريّب ومليك أمري

، أنا ال ذي ت، أنا ال ذي أغفلت، أنا ال ذي جِهلت، أنا ال ذي مهمت، أنا ال ذي سهوتأأخط

دت، أنا ال ذي وعدت، أنا ال ذي أخلفت، أنا ال ذي نكثت، أنا ال ذي ا عتمدت، أنا ال ذي تعم 

وهذه الكلامت  .«سبحني كنت من املُ بحانك إين   أنت ُس له إاّل إ ال»: ×وقوله .«أقررت

بحانه: ُس كقوله  ،ةسباب الطبيعيم ة التي تسند التأثري إىل األتلتقي مع النصوص القرآنيم 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )

بحانه: وقوله ُس  .(1)(ۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئۅ

 .(2) (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)

شري بوضوح ورصاحة إىل تأثري ة تُ ة والنصوص احلسينيم فهذه النصوص القرآنيم 

رى خهناك آيات أُ أنَّ الرياح واملاء ىف حركة الطبيعة، كام   تأثريبنيم ة، وتُ سباب الطبيعيم األ

 :مثل ،الوجود وىف إطار حركة املادمة  خرى ىف نظامة أُ تنسب اآلثار إىل فواعل طبيعيم 

 .وغري ذلك ،واجلبال والبحار ،الكواكب والنجوم

 ب ـتنس ة فقط، بلباب الطبيعيم ـسألة ال تقترص عىل الفواعل واألـاملس عىل أنَّ 

دات االختياريمة وبقيمة املوجودات تعددة إىل أفعال املوجوة برصاحة آثارًا مُ القرآنيم  النصوص

. وعن املّليكة (3)(ٱٻٻٻ) بحانه:كام يقول ُس  ،كاملّليكة

 ة.ونحوها من النصوص القرآنيم  .(4) (ڦڄڄڄڄڃڃ)يقول: 

                                         

  .48( الروم: آية3)

  .55البقرة: آية(5) 

  .14األنفال: آية (1)

  .13( األنعام: آية4)
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ة التي حترص اخللق ة واحلسينيم فكيف اجلمع بني صنف من النصوص القرآنيم  ؛وعليه

التي تتحدث برصاحة عن تأثري  وبني الصنف اآلخر من النصوص ،والتأثري باهلل تعاىل

 وهذا ما يتضح يف البحث اآليت. ؟ةة واالختياريم الفواعل الطبيعيم 

 ×اجلمع بني كلمات اإلمام احلسني

 ريالكلامت التي حترص التأث :أي ـ بصنفيها ×كلامت اإلمام احلسني ذكرنا آنفًا أنَّ 

هلا  ـ خرىة األُ بيعيم لفواعل الطاث عن تأثري والصنف اآلخر الذي يتحدم  ،باهلل تعاىل

م من ة وجوه ونظريات يف حلم برزت لذلك عدَّ قد و ؛نظاير يف القرآن الكريم  ما يتوهم

ريد اخلوض يف تفصيل هذه النظريات بقدر ة، ونحن ال نُ التنايف بني النصوص القرآنيم 

 اهاترصة عن تلك النظريات التي تبنم عطاء ملحة خُم إة، لكن ال بأس بة احلقم بيان النظريم 

 عّلم املسلمني:أبعض 

 شاعرةوىل: لألالنظرية األُ 

 يشء بّل واسطة، وقد انطلق اهلل تعاىل هو الفاعل لكلم  حيث ذهبوا إىل أنَّ 

 كقوله تعاىل: ،ةاألشاعرة يف نظريتهم هذه من حتكيم بعض النصوص القرآنيم 

موجود  ونحوها مما يشاركها يف املضمون، فاهلل فاعل لكل   ،(1)(ہہہہ)

فعاله بّل واسطة، وال توجد أدنى مدخلية ليشء غري اهلل تعاىل، فيقولون أو هوآلثار

كل األ أو بني ،أو بني رشب املاء واالرتواء ،حراقبعدم وجود عّلقة بني النار واإل

 ترواء، والنار ليسة لإلروي اإلنسان، وليس املاء علم والشبع، فاملاء ليس هو الذي يُ 

 .(5)بعد رشب املاء ظمأ اإلنسان أن يسدَّ  عىل اهللجرت عادة حراق، بل ة لإلعلم 

                                         

 .15( الزمر: آية3) 

. التفتازاّن، مسعود بن عمر، رشح 322ص، 3ُانظر: بدوي، عبد الرمحن، مذاهب اإلسّلميني: ج (5) 

  .352، ص5املقاصد: ج
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ه نَّ أد عليهم ما يرم  أهمم  شري إىل أنَّ لكن نُ  ،األشاعرة ةريد اخلوض يف مناقشونحن ال نُ 

قول  يلزم أن يكون اإلنسان جمبورًا، وبذلك يبطل الثواب والعقاب، مضافًا إىل أنَّ 

اإلسّلمى  قويض منظومة الفكرية يتساوق مع تالسببيمة والعلم نظام األشاعرة بتعطيل 

نكار العّلقة بني إلغاء وإومع ، السببيمة هى حمور التفكري العقىل ألنَّ  ؛عقيدًة وفروعاً 

عىوإنكار قانون العلمية واملعلوليمة العام ال يثبت أىم مُ  ،الدليل واملدلول بام ىف ذلك ما  ،دم

عيه  جلَّ )ق إلثبات الصانع غّلق الطريإي هبم إىل األشاعرة أنفسهم، وعليه يؤدم  يدم

ة والكتاب، وال تصل منظومة الفكر إىل إثبات توحيد اخلالقيم  (وعّل ة، بعد وإثبات النبوم

ة والكتابأن أُ  عرة هنا وإن التقى مع ادعاء األشاف ،غلق الطريق إلثبات اهلل والنبوم

ث عن الوساا تتعارض مع مدلول طايفة أُ إالم أهنَّ  ،مدلول بعض اآليات يط خرى تتحدم

ًا هلذه الوسايط واألسباب تأثريًا ملحوظًا ال يمكن إنكاره وجدانيم  ونظام السببيمة، وأنَّ 

يًا.  وال حسم

 للمعتزلة النظرية الثانية:

ظواهر  عتزلة أنَّ وهذه النظرية عىل عكس نظرية األشاعرة، فقد الحظ أعّلم املُ 

يشء  لكلم  وأنَّ  ،لسببيمةة تلتقى مع الفطرة والوجدان ىف وجود قانون ااآليات القرآنيم 

ة هذا القانون ىف نظام ة التى تثبت حاكميم د ذلك هو التجربة احلسيم ؤكم ، ومما يُ اً سبب

ر  ،ةة مغايرة للقراءة األشعريم عتزلة إىل نظريم انتهى املُ  ؛ومن هنا .الوجود حيث تصوم

بيعيمة، وملما كانت ة األسباب الطبحانه معناه نفى فاعليم ة هلل ُس إثبات الفاعليم  عتزلة أنَّ املُ 

 .ة اهللوا إىل نفى فاعليم أة أمر وجدانى جتريبى ثابت فقد جلة األسباب الطبيعيم فاعليم 

ة وإنكار ة األسباب الطبيعيم اإليامن بفاعليم  عتزلةاختار املُ  ؛ساسوعىل هذا األ

 ة حتتاج إىل اهلل ىفاألسباب الطبيعيم  ة، وذلك من خّلل اإليامن بأنَّ ة اإلهليم الفاعليم 

ا ىف بقايها وإيادها لألشياء فهى مُ   بحانه.ستغنية عنه ُس حدوثها فقط، أمم
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ه الثواب والعقاب، حيث ذكروا أنَّ مسألة تصحيح  والذي دفعهم للقول بذلك هو

والوعد  ،لو كان فاعل الفعل هو اهلل تعاىل كام يقول األشاعرة، لبطل الثواب والعقاب

وألجل  .ةبطّلن الرسل والرشايع السامويم ة والنار، ومعنى ذلك واجلنم  ،والوعيد

ه لو كان مضافًا إىل أنَّ  .يف فعله ستقّلً أن يكون العبد مُ  بدم  تصحيح الثواب والعقاب ال

يلزم أن  ـ وبعض أفعال اإلنسان من الظلم والرشم ـ اهلل تعاىل هو فاعل األفاعيل مجيعًا 

هألنَّ  ؛الننسب الظلم إليه تعاىل وهو حُم  أن  ؛بدم  وعليه ال .ظلم وجور عن كلم  ه تعاىل ُمنزم

 .(3)بفعله عن اهلل ستقّلً يكون العبد مُ 

تاج إىل اهلل تعاىل حدوثًا وبقاًء، وليس يف خملوق حُم  كلم  أنبرز ما يرد عليهم أو

 .ةة الشيعة اإلماميم احلدوث فقط، وسيأيت توضيحه عند بيان نظريم 

 ةة الشيعة اإلماميّ ة الثالثة: نظريّ النظريّ 

أعطى القوة والقدرة  هالفاعل احلقيقي هو اهلل تعاىل، لكن أنَّ : ةل هذه النظريم وحاص

ة للنار كام أعطى هلا الوجود، فهي تؤثر بإذن وتقدير ملخلوقاته، فهو الذي أعطى السببيم 

فاضها الباري أيدي هي التي حتمل الكتاب، لكن بواسطة القوة التي  بحانه، وأنَّ منه ُس 

هذه التفاحة حلوة، لكن ال نقول هي التي أوجدت  نَّ إ :لتعاىل، ويمكن أن نقو

 :روي الظمأ، لكن ال نقولاملاء يُ  نفسها، بل اهلل تعاىل أودع فيها احلّلوة، وأنَّ ب هتاحّلو

ة خاصيم فيه ة لنفسه، بل اهلل تعاىل هو الذي أوجد املاء هو الذي أوجد هذه اخلاصيم  نَّ إ

 رواء.اإل

؛ الصنف ×احلسني بني الصنفني من كلامت اإلمام وهبذا البيان يرتفع التنايف

                                         

  .324، ص8ُانظر: اجلرجاّن، عيل بن حممد، رشح املواقف: ج (3)
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عىل صحة تأثري  ة باهلل تعاىل، والصنف الدالم ة والفاعليم عىل حرص اخلالقيم  الدالم 

 املُؤثر احلقيقي، وال ُمؤثر اهلل تعاىل هو املخلوقات بعضها يف بعض، ووجه اجلمع هو أنَّ 

ام هو بإذن وتأثري املخلوقات إنَّ ، يضاً ألكن أعطى املخلوقات القدرة عىل التأثري  ،سواه

 ية العام اجلاري يف النظام الكوّن.اهلل تعاىل، وهذا هو قانون العلم 

ده ؤكم اهلل تعاىل هو املُؤثر يف مجيع األفعال وال ُمؤثر سواه، وهذا ما تُ  نَّ : إواحلاصل

 د أنَّ ؤكم كدعاء عرفة، حيث يُ  ×دعية اإلمام احلسنيأام سيم  ال ^،أدعية أهل البيت

هذا التأكيد يف األدعية عىل نسبة  نسب إىل الباري تعاىل، ومن الواضح أنَّ األفاعيل تُ 

الذي  ،ويبعد اإلنسان عن الرشك ،ز حالة التوحيد احلقيقيركم األفاعيل إىل اهلل تعاىل يُ 

ا عايدة إىل وكأهنَّ  وخصوصًا يف اجلانب العميل حينام يتعامل مع األُمور كثريًا ما ُيبتيل به،

 أيم  هو اهلل تعاىل، وأنَّ  ياملُؤثر احلقيق ه اإلنسان إىل أنَّ دعية تنبم خلوقات، لكن هذه األامل

 
ٍ
مشئيته، وهو الذي يوجد هذه القدرة يف وتأثريه بقوة اهلل  نَّ إإذا كان فيه تأثري، ف يشء

 ربمًا، ومعنى ذلك أنالقضاء ولو كان مُ  الدعاء يردُّ  ولذلك ورد أنَّ  ؛شياءثري يف األأالت

ذا دعا العبد إة احلاكمة يف هذا الكون، فة والسنن الكونيم سباب الطبيعيم ه وفقًا لأليردم 

 ،إهلي ويا يارب   معناه: شفني...اارزقني أو  ،يا إهلي :ويقول ،وكان صادقًا يف دعايه

عطيتها القدرة عىل أ لذيُمؤثرة، وأنت ا سبابأنت الذي جعلت هذه العلل واأل

 ع عن التوحيدتفرم يف دعايي، فالدعاء مُ  كيل، وأنا أجلأ إليالتغيري والفعل والتبد

التي جاءت ملختلف  ^املناجات الرشيفة عن أهل البيتودعية هذه األواألفعايل، 

 ز عىل معنى التوحيدركم ها تُ زمنة، كلم مكنة واألوملختلف األ ،ةحاالت اإلنسان النفسيم 
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نسب إىل املخلوقات؛  تعاىل، نعم تُ مجيع األفاعيل منسوبة إىل اهلل بمعنى أنَّ  ،األفعايل

 .(3)ة اهلل تعاىلاملخلوقات واقعة يف طول سلسلة فاعليم  ألنَّ 

نسب إىل نسب يف آن واحد إىل اهلل تعاىل ويُ الفعل يُ أنَّ خّلصة هذه النظرية هو  ًا؛إذ

ء، نسب إىل املانسب إىل هلل تعاىل كذلك يُ فاعله املبارش أيضًا، فاإلرواء من الظمأ كام يُ 

املاء ًا، وبعيد يكون اهلل تعاىل فاعّلً فة، ة ال بنحو العرضيم لكن هذه النسبة بنحو الطوليم 

 قريب.الفاعل الهو 

، (2)«ولكنّه املالك ملِا مل كهم، والقادر ملِا عليه أقـدرهم» :×ولذا قال اإلمام احلسني

اهلل تعاىل هـو الـذي  امإنَّ  ،يف العامل املؤثرةسباب األ بأنَّ  ×ح اإلمام احلسنيرصم حيث يُ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ولذا يقول تعاىل: ؛هأقدرها، وهذا من عطايه ومن  وكها ملم 

 .(3)(ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ

 بمعنـى أنَّ  ،(4)( چ چچ چ ڃ ڃ) نطلق نفهم قوله تعـاىل:ومن هذا املُ 

، لكن هذه يةة واملعلولية قايمة عىل أساس العلم األشياء يف هذا العامل بينها رابطة رضوريم 

ة ال تعمل عىل نحو االستقّلل، بل اهلل تعاىل هو الذي أوجد فيها القدرة شياء الطبيعيم األ

فهـم مـن بني  القرآن الرشيف عىل ما يُ » شري إليه الطباطبايي بقوله:عىل التأثري، وهذا ما يُ 

ـ ،ةلكنّها مجيعا  قوانني كّلية رضورّيـ ...قوانني عاّمة كثرية ،ظواهره  ىف ة الا رضورّيـإاّل أَّن 

بحانه عليهـا مـن الرـورة واللـزوم. وإذا بل بام أفاده اهلل ُسـ ،أنفسها وباقتضاء من ذواهتا

                                         

 .578، ص 7( ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)

، ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم348، ص5ج×: ( الصدوق، حممد عيل، عيون أخبار الرضا5)

 .123ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

 .5اإلرساء: آية (1)

 .11اإلنسان: آية (4)
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فعلـه  فمـن البـنّي أن   ،ة من جهته تعاىل وبأمره وإرادتـهة القطعيّ كانت هذه احلكومة العقليّ 

 ...بحانه القـاهر الغالـبتعاىل ال جيربه تعاىل عىل مؤّدى نفسه، وال يغلبه ىف ذاتـه، فهـو ُسـ

ام هو أثر التمليك الذى مّلكه اهلل إّياهـا، : ما ىف األشياء من اقتضاء وحكم إن  بعبارة أخرىو

ء بامللك الذى ملكه اهلل بعينه منه تعاىل شيئا ، فهو تعاىل مالك عىل  وال معنى ألن يملك شى

 .(1)«اإلطالق

ة هناك طوليم  نَّ فيد أة يُ رأيًا ىف الفواعل الطبيعيم  ^هكذا تتبنمى مدرسة أهل البيت

بحانه أوجد بعض األفعال فاهلل ُس  ،وهذا ما يقتضيه اجلمع بني اآليات ،ةىف الفاعليم 

هلذه الواسطة أثرًا ىف  فيد أنَّ بّل واسطة، وبعضًا مع الواسطة، باملعنى الذى يُ  مبارشةً 

اهلل تاج إىل بل هو حُم  ،لكن بإقدار اهلل، وهذا اإلقدار ال يستقلم باألثر ،إياد الفعل

ينعزل، بل  بحانه ال يمنح القدرة للسبب الطبيعى ثمَّ بحانه حدوثًا وبقاًء. فاهلل ُس ُس 

 ذلك السبب قايم به حدوثًا وبقاًء. ألنَّ  ؛تتمسم العّلقة بالدوام

تنتهى إىل  ،×مني من كلامت اإلمام احلسنيتقدم لة من الصنفني املُ تحصم والنتيجة املُ 

اهلل  فيد بأنَّ ء إىل اهلل، يُ  التي نسبت خلق كلم شى ×تهل من كلاممدلول الصنف األوم  أنَّ 

فعل  كلم  فيد بأنَّ يُ ف ،ا الصنف الثاّن من الكلامتوأمم  ،بنحو االستقّلل تعاىل هو املُؤثر

ذن وليس اإل ،إذنه التكوينى :، أيتعاىل بإذن اهلل ولكنهيصدر من فاعله الطبيعى، 

خيص  امهذا فيوة، الذي تذهب إليه اإلماميم  هذا هو مقتىض التوحيد األفعايلو ،الترشيعي

فعال ا بالنسبة لألأمم  كفعل النار واملاء ونحو ذلك. ،ةالفواعل الطبيعيمة غري االختياريم 

 ة اجلرب.ة األمر بني األمرين مقابل نظريم ة إىل نظريم ة فقد ذهبت الشيعة اإلماميم االختياريم 

                                         

  .522، ص 1الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج (3)
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ة مرين حمكومة أيضًا بقانون العلم ر بني األمة األنظريم  ومما ينبغي االلتفات إليه هو أنَّ 

يشمل كلم سبب من األسباب ىف هذا  هو قانون عامم و ،سبباتسباب واملُ واأل واملعلول

 .سيتضح كام ة،ة أم اختياريم سواء أكانت طبيعيم  ،العامل
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 ×يف كلمات اإلمام احلسني املبحث الثالث: فروع التوحيد األفعالي

  إىل عدد من الفروع، منها:ع التوحيد األفعايليتفرم 

 ةل: التوحيد يف الربوبّيّوالفرع األ
ويف . (1)«لنا غريك وال رّب  ،فال كايف لنا سواك»يف دعاء عرفة:  ×قال اإلمام احلسني

ويف فقرة . «ك ريّب ا  بأن  قرّ ة لك مُ وأشهد بالربوبيّ »: ×خرى من الدعاء ذاته قالفقرة أُ 

 .« ومليك أمريأنت ريّب »ثالثة: 

 يف اللغة واالصطالح لربُّا

الـتامم،  إىل حدم  فحاالً  حاالً  ءوهو إنشاء اليش ،هي الرتبية :يف األصل كلمة الربم 

 هلل إالم  طلقـاً مُ  الـربم  :قالوال يُ  ،ستعار للفاعلمصدر مُ  وربيبه. فالربم  اهه وربم ربم  :يقال

ـ .(2)( ٿ ٿ ٹ ٹ) نحـو قولـه:، ل بمصلحة املوجوداتتكفم تعاىل املُ  ذا ا إأمم

 ، فيقـال:هغـرييف سـتعمل يف البـاري تعـاىل ويمكن أن تُ  فحينئذٍ  ،ضيفت كلمة الربم أُ 

 ،الفرس وربم  ،الدار ربم  :ويقال ،(4)( ڌ ڎ ڎ ڈ) و(3) (خب مب)

 .(2)ونحو ذلك

                                         

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 81، ص5ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج (3)

  .554، ص72ج

 .32( سبأ: آية5)

 .383: آيةالصافات( 1)

 .51( الشعراء: آية4)

  .111( ُانظر: األصفهاّن، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن: ص2)
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 ،تيان باليشء عقيب اليشءهو اإل :ومعنى التدبري ،ةفالربوبية ترجع إىل التدبري والرتبيم 

  بوضع كلم  ،ختلفة ونظمهاتعددة املُ ملُ راد به ترتيب األشياء اويُ 
ٍ
 ؛به يف موضعه اخلاصم  يشء

موره والترصفات م أُ بمعنى نظم  ،مر البيتأر دبم  :ألجل حصول الغرض والفايدة، ويقال

ع أهله باملطلوب من فوايده، فتدبري العامل العايدة إليه، بحيث أدى إىل صّلح شأنه وتتم 

  بحيث يتوجه كلم  تقناً مُ  بمعنى نظم أجزايه نظاًم جيداً 
ٍ
وهي  ،إىل غايته املقصودة منه يشء

العاملي بحيث  ه، وتدبري الكل هو إجراء النظام العامم ب آخر ما يمكنه من الكامل اخلاصم 

 .(3)وهي الرجوع إىل اهلل وظهور اآلخرة بعد الدنيا ،ةيتوجه إىل غايته الكليم 

ام يف دعاء سيم  ري، البشكل كب ×عمل يف كلامت اإلمام احلسنيوهذا املعنى استُ 

 ،مرهأر دبم اإلنسان ويُ  ه تعاىل يرعىوأنَّ  ،ة تدبري اهلل تعاىلإىل كيفيم  ×شريعرفة، حيث يُ 

 ،صّلبمن خلقه من تراب وما يلحقه من مراحل النشوء كمرحلة السكن يف األ ابتداءً 

 ثمَّ  ،إىل كيفية هتئية الرحم بشكل يتّليم مع تلك املرحلة ،الولوج يف الرحم ومن ثمَّ 

خرى، أُ وما يتبعها من مراحل  ،ياد ما يناسبها من أجواءإو ،مرحلة اخلروج من الرحم

ن ة، كام هو واضح مل  وهو معنى الربوبيم  ،هذه العناية والرعاية هي نوع من التدبري وكلم 

ريّب، ة لك ُمقّرا  بِأن ك  أرغب إِليك وأشهد بِالربوبِيّ إيِن   ،للهم  ا» :×تأمل يف دعايه الرشيف

 وأن  إِليك مردي، ابتدأتني بِنعمتك قبل أن أكون شيئا  مذُكورا ، وخلقتني من الرتاِب، ثم  

ين دثم  أسكنتني يف ظلامت ثالث، بني حلم وجلد ودم، مل ُتشه أسكنتني األصالب...

نيا تاّما  سِوّيا ، وحفظتني  خلقي، ومل جتعل إىل   يف املهد شيئا  من أمري، ثم  أخرجتني إىل الدُّ

 .(5)«ورزقتني من الغذاء لبنا  مِرّيا  ]ط ِرّيا [، وعطفت عيل  قلوب احلواضنِ  طفال  صبِيّا ،

                                         

  .587، ص 33ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج (3)

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 74، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج5)

  .531، ص72ج
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 قسمني: إىلة وتنقسم الربوبيم 

 ةة التكوينيّ ل: الربوبيّ األوّ 

كام يقول اإلمام  ،ة بنظام العامل التكويني من جهة تدبريه وتربيتهتصم وهي خُم  

 .«لنا غريك وال رّب  ، كايف سواكفال»يف دعاء عرفة:  ×احلسني

 ةة الترشيعيّ الثاين: الربوبيّ 

تعددة باملوجودات التي هلا القدرة عىل االختيار، وهي تشمل مسايل مُ  وختتصم 

ة وبيان الوظايف والتكاليف وتقنني وإنزال الكتب السامويم ، األنبياء رسالإبيل من ق  

شري إىل ذلك ، كام يُ لطريق احلقم ذلك ألجل هدايتهم إىل ا كلم  ؛األحكام والقوانني

 .«أنت الذي هديت يا موالي...»يف دعاء عرفة بقوله:  ×اإلمام احلسني

ثبت كذلك التوحيد يف ة تُ ة التكوينيم التوحيد يف الربوبيم  ساق عىلة التي تُ واألدلم 

عة تدبمر الرشي نَّ إإذ  ؛الترشيع والتقنني هو نوع من التدبري ألنَّ  ؛ة أيضاً ة الترشيعيم الربوبيم 

أمر اإلنسان واملجتمع البرشي، والترشيع هو نوع من احلكومة والوالية عىل األموال 

 ن له حقم نحرصة باهلل تعاىل، فكذلك ال يوجد م  التدبري واحلكومة مُ  والنفوس، وبام أنَّ 

  اهلل تعاىل.الترشيع والتقنني إالم 

 ×نية يف كلمات اإلمام احلسة على التوحيد يف الربوبّياألدّل 
 .(2)«وتفط رتـا (1)( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې): ُسبحانه ُسبحانه ُسبحانه»قال: 

قونهم األرباب املُ  يف اآلية املزبورةاملراد من اآلهلة و إىل  هاستفاد ذلك من ضـمم ويُ  ،تفرم

                                         

  .55األنبياء: آية (3)

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 78، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج5)

  .531، ص72ج
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 .(3) (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)بحانه: قوله ُس 

 أنَّ  بدم  ّلتعددة لتدبري العامل، فمُ  ةرض وجود آهللو فُ  حاصله:دليل عقيل،  هذاو

، وتباين حقايقهم يقتيض تباين تدبريهم، فتتفاسد تباينني حقيقةً ختلفني ذاتًا مُ املُ 

 التدبريات وتفسد الساموات واألرض.

 ر للكون عىل وجهني:دبم املُ  ر تعدد الربم تصوم  إنَّ  نقول: يضاح هذا الدليلوإل

ريد مـن دون عامل بحسب ما يُ ر الدبم رة، يُ دبم من اآلهلة املُ  واحدٍ  كلم  نَّ إل: الوجه األوم 

تعدد اآلهلة  وذلك ألنَّ  ؛هذا الفرض باطل ومن الواضح أنَّ  خرى.أن تنازعه اآلهلة األُ 

نسـجم أن يكـون بشـكل مُ  بدم  بالعامل ال ترصف كلم إلهٍ  ألنَّ  ؛رة يستلزم فساد العاملدبم املُ 

فلو كـان  ،(5)عىل شاكلته يعمل كّلً  ه عقًّل ونقًّل أنَّ ا ثبت يف حملم خ معه، وذلك ملم نساتومُ 

ف كلم إلهٍ اآلهلة مُ    عىل شاكلته، والنتيجة أنَّ  تعددين، فسيترصم
ٍ
من العامل يـرتبط  كلم جزء

ال يرتابط أجزاء العامل عىل نسيج  بإله، فهذا اجلزء يرتبط بإله وذاك بإله وهكذا. وحينئذٍ 

سـاموات واألرض، ، وهـذا معنـاه فسـاد الوال يسوده النظام الكىلم العامم  ،نظام واحد

ٿ ٿ  ) شري إليه الطباطبايي يف ذيل قوله تعاىل:وهذا ما يُ  ،بجزء حيث يأخذ كلم إلهٍ 

إذ ال يتصّور تعـّدد  ؛حجة عىل نفى التعّدد ببيان حمذوره»: يقولحيث  ،(3)( ٿ ٿ ٹ ٹ

نـى لوهيتها وربوبّيتها، ومعبحيث ال تتخذ ىف معنى أُ  ،اآلهلة إاّل ببينونتها بوجه من الوجوه

ونوع من أنواعه تفويض التدبري فيه إليه، بحيث يستقّل ىف  ،ربوبّية اإلله ىف شطر من الكون

ن فـّوض إليـه األمـر. ومـن البـنّي ء غري نفسه حتّى إىل م   أمره من غري أن يتاج فيه إىل شى

                                         

  .17( يوسف: آية 3)

  .24. اإلرساء: آية(ۉ ۉ ې ې ې): كام يف قوله تعاىل (5)

 .73( املؤمنون: آية1)
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ن اآلهلة بام والزم ذلك أن يستقّل كّل م املتباينني ال يرتّشح منهام إاّل أمران متباينان. أيضا  أن  

وتنقطع رابطة االحتاد واالتصال بني أنـواع التـدابري اجلاريـة ىف  ،يرجع إليه من نوع التدبري

 ،عن األنظمة اجلاريـة ىف أنـواع احليـوان والنبـات اإلنساين العامل، كالنظام اجلارى ىف العامل

منها، وفيـه  وغريها، وكّل منها عن كّل  ،والسامء واألرض ،والسهل واجلبل ،والرّب والبحر

ه يستلزم فسـاد رباب؛ ألنَّ يستحيل تعدد األ نإذ. (1)«وما فـيهنّ  فساد الساموات واألرض

تّلزم بني  ، فهناكونلمس انسجام وترابط أجزايه بوضوح هالنظام الكوّن الذي نشاهد

 تعدد اآلهلة وبني فساد العامل.

د أعامهلم وحم خرى، فيُ عىل اآلهلة األُ أعىل أن يكون أحد اآلهلة حاكاًم  الوجه الثاين:

ر، دون دبم له احلاكم هو املُ ه يكون اإلألنَّ  ؛وهذا الوجه باطل أيضاً  وينسقها ويّليم بينهام.

 تاجةً حُم  خرى مغلوبةً االستعّلء عىل اآلهلة يستلزم أن تكون اآلهلة األُ  ألنَّ  ؛ة اآلهلةبقيم 

تعدد، له واحد ال مُ اإل نَّ أة، وينتج مكانيم ذلك من لوازم املوجودات اإل ، وكلم حمدودةً 

 وهو خلف الفرض من تعدد اآلهلة.

تعدد اآلهلة واألرباب يستلزم  أنَّ هو  :×واحلاصل مما أشار إليه اإلمام احلسني

ة بني أجزاء الكون فساد النظام الكونى الواحد، الذى يبسط بأوارصه االرتباطيم 

فهذا . (2) (ىبيبجتحتختمت) شري إليه القرآن الكريم بقوله تعاىل:كام يُ  ،رتابطاملُ 

النظام املوجود هو النظام األتقن الذى ال ينفذ إليه فساد  الكون ممتلئ الداللة عىل أنَّ 

والتي ال  ،ة التي تشهد هلذه احلقيقةوال اضطراب، وهنالك الكثري من النصوص القرآنيم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )كقوله تعاىل:  ،يسع املقام لذكرها

                                         

  .15، ص32ن: ج( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزا3)

  .88النمل: آية (5)
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 .(1) (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ * ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

النظام اجلارى يف هذا العامل هو نظام واحد  شريان بوضوح إىل أنَّ فهاتان اآليتان تُ 

 متمصل األجزاء مرتبط األبعاض.

 إشكال: الوجدان يشهد بوجود الفساد يف العامل
ساس الذي ارتكز عليه االستدالل عىل العمدة واأل شكال هو أنَّ حاصل هذا اإل

مة ،ةالربوبيم التوحيد يف  رباب للزم الفساد للنظام ه لو تعدد األفيد بأنَّ التي تُ  هو املُقدم

 .رتابط وليس فاسداً نسجم ومُ النظام الكوّن نظام مُ  ه أنَّ ه قد ثبت يف حملم الكوّن، مع أنَّ 

مة يمكن ا  أنَّ إالم  ا نلمسـه بالوجـدان مـن وجـود وذلـك ملـم ؛فيها لتأملهذه املُقدم

ا نشاهده من تزاحم وذلك ملم  ؛أن ينكره عاقلٍ  مل، وبنحو ال يمكن أليم الفساد يف هذا العا

شري إليه الطباطبايي يف تقريـره إلشـكال األسباب والعلل بعضها مع بعض، وهذا ما يُ 

فإن قلت: يكفي يف حتقق الفساد ما نشاهده مـن تـزاحم األسـباب » الفساد، حيث يقول:

تضـافرة التـي ة املُ ة والرواييمـوص القرآنيمـفضًّل عن ترصيح النص. (2)«والعلل وتزامحها

 .(3)( ی ی جئ حئ مئ)كقوله تعاىل:  ،د وجود الفساد يف هذا العاملؤكم تُ 

 جواب اإلشكال:

 الفساد عىل نوعني: ألنَّ  ؛لكي يتضح اجلواب ينبغي بيان أنواع الفساد

. احدٍ و رٍ دبم الفساد الذي ينشأ من تزاحم العلل الواقعة حتت سلطنة مُ ل: النوع األوّ 

وهذا النوع من الفساد مما ال خّلف يف وقوعه، وال يلزم منه اختّلل النظام وفساده، 

كام ـ  حصول التزاحم والتدافع ألنَّ  ؛النظام األحسن لوازممثل هذا الفساد من  نَّ إبل 

                                         

  .14امللك: آية (3)

  .517، ص 34الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج (5)

 .43( الروم: آية1)
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بانسجام ووحدة النظام  هو أمر ال يرضم  ـ ةة والسياسيم نشاهده يف احلاالت االجتامعيم 

ة إىل  يؤدميالتزاحم هو الذي من نوع الهذا  نَّ إالكوّن، بل  إىل إخراج األشياء من القوم

ي إىل هذا النوع من الفساد مما ال إشكال فيه، وليس هو الفساد الذي يؤدم  اً إذ؛ الفعل

 اختّلل نظام العامل.

ب يف مثل هذا الفساد يتسبم  نَّ ، فإد األربابالفساد الذي ينشأ من تعدم  النوع الثاين:

ي إىل اختّلل نظام العامل مما يؤدم  ،التناقض والتضاد بني أجزاء النظام الكوّنحصول 

 ، وهذا هو الفساد املنفي يف حملم الكّلم.الذي خلقه اهلل تعاىل وفق النظام األحسن

 ةثاني: التوحيد يف املالكّيلالفرع ا

 .(1)« ومليك أمريأنت ريّب »: ×قال اإلمام احلسني

 ةة احلقيقيم سواء امللكيم  ،هلل تعاىل هو املالك الواحدا عنى أنَّ ة بمالتوحيد يف املالكيم 

ة عىل وهي السلطة القانونيم )ة ة احلقوقيم أم امللكيم  (،ة عىل اليشءالسلطة التكوينيم  )وهي

لكه تا املليك مالك ملم  ا يملكه الناس، فإنَّ ومالك ملم  ،يشء ، فهو تعاىل مالك لكلم (اليشء

ف الناس يف ف فيام يملكونه، لكن من دون أن يكون ترصم له أن يترصم  وأنَّ  ،رعاياه

لك عىل بيل امل  زاحم مشيئتهم مشيئته، فهو من ق  تملكهم معارضًا لترصفه تعاىل، وال 

 كملك املوىل للعبد وما يف يده. ،لك الطويلصطلح عليه باملم وهو ما يُ  ،لكاملُ 

 لكن امللك عىل نوعني:

له » :×وهو هلل تعاىل كام قال اإلمام احلسني ،نيلك التكويوهو املُ  لك احلقيقي:املُ 

                                         

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 77، ص5ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج (3)

  .537، ص72ج
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 .(1)«امللك وله احلمد

: يف الدعاء ^كام يف قوهلم ،ةلك احلقيقي الثابت له تعاىل له آثار حقيقيم املُ و

، (2)«وال نشورا   وال حياة   ، وال موتا  وال رضا   ، ال أملك لنفيس نفعا  داخرا   أمسيت لك عبدا  »

لك احلقيقي عن ال ينفك املُ و ،(3)«بيد غريك زياديت ونقيص وبيدك ال»: ^وكام يف قوهلم

مل يستقل عنه  ،مل يستقل عنه يف وجودهو ءاليشء إذا افتقر يف وجوده إىل يش نَّ إف ،التدبري

 ر.دبم هو املالك املُ  الربم  نَّ أل ؛ا سواهملم  يف آثار وجوده، فهو تعاىل ربٌّ 

م يف البحث السابق من االستدالل لك احلقيقي بام تقدم ويمكن االستدالل عىل املُ 

طلقة عىل ة املُ وميم طلقة والقيم ة املُ له تعاىل الربوبيم  ثبت أنَّ حيث  ،ةعىل التوحيد يف الربوبيم 

  كلم 
ٍ
  ه تعاىل خالق كلم وأنَّ  ،يشء

ٍ
ى سمم ما يُ  كلم  أنَّ ، وم يف التوحيد األفعايلكام تقدم  يشء

ال يستقل دونه، فّل يمنعه فيام أراده، وهذا فتقر الذات إليه مُ  ،خملوقًا فهو قايم الذات به

 .لكمعنى املُ  هو

للموجودات  فهو الزم كونه مالكاً  ،طّلقه تعاىل مالك عىل اإلا الدليل عىل أنَّ وأمم 

كاألسباب التي تلك  املوجودات أنفسها يملك بعضها بعضاً  ألنَّ  ؛طّلقعىل اإل

ـ فاإلنسان  ،الة تلك أفعاهلاقوى الفعم الة والواألشياء التي تلك قواها الفعم  ،سبباهتامُ 

الة تلك الة من البرص والسمع وغريمها، والقوى الفعم ه وقواه الفعم ءيملك أعضا ـ مثّلً 

 ،ن يملك منها شيئاً م   فهو يملك كلم ء، يش بحانه مالك لكلم اهلل ُس  نَّ إأفعاهلا، وحيث 

                                         

، دعاء العثرات. جلنة احلديث يف معهد باقر 22املتهجد: ص( الطويس، حممد بن احلسن، مصباح 3)

 .717ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×العلوم

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 148، ص5ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج (5)

 . 347: ص72ج

  .571، ص1( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج1)
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 قال اإلمام كام ،طّلقفهو مالك عىل اإل ،لكوهذا هو املُ  ،ويملك ما يملكه

ومن املعلوم  ،(2)(ڄڄڄ)وقال تعاىل: ، (1)«احلمد  لك ولهله املُ » :×احلسني

مل و ءاليشء إذا افتقر يف وجوده إىل يش نَّ إف ؛عن التدبري لك احلقيقي ال ينفكم املُ  نَّ أ

 الربم  نَّ أل ؛ا سواهملم  مل يستقل عنه يف آثار وجوده، فهو تعاىل ربٌّ  ،يستقل عنه يف وجوده

 لك احلقيقي.ه يف املُ هذا كلم  .وهو تعاىل كذلك ،ردبم املالك املُ هو 

وهو كون الرابطة بني املالك واململوك بالوضع واالعتبار،  :امللك االعتباري

، ولإلنسان بحانه حقيقةً لده وماله وغري ذلك، وهو هلل ُس كملك اإلنسان نفسه ووُ 

اليوم  اً زيد نَّ أبيل ل من ق   والتحوم ريم ولذا يوز فيه التغ ؛بتمليكه تعاىل يف الظاهر جمازاً 

ساير أسباب النقل،  وأ ،اهلبة وأ ،ينقلها إىل شخص آخر بالبيع ثمَّ  ،يملك الدار

لك عطي هلذا املُ اهلل تعاىل هو املُ  وكانتقال املال من شخص آلخر، ومن الواضح أنَّ 

 ،من املال ملك شيئاً ن يم   عطي لكلم فهو املُ  ،جميعله تعاىل هو املالك لألنَّ  ؛االعتباري

ما يملك الناس من  ا ال يملك، فكلم ملم  عطياً ولكان مُ  ،ولو مل يملك مل يصح منه ذلك

 ولو حرصُت »يف دعاء عرفة:  ×اإلمام احلسني كام قال ،من اهلل تعاىل ينعمة فه

 ا حرصناه عددا ، وال أحصيناهُ والعادُّون من أنامك أن ُنحيص مدى إِنعامك سالفة  وآنفة  مل  

پ ) :ى ذلك وأنت املُخرِب عن نفسك يف كتابِك الناطق والن بأ الصادقأبدا ، هيهات أن  

 .(4)«(3)( پ پ ڀ ڀ ڀ

                                         

، ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم347ن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص( اب3)

 .717ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

  22القمر: آية (5)

 .14( إبراهيم: آية1)

، ×. جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم538: ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج4)

 .747ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني
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 بحثخالصة امل
ما يقع يف العامل من العلل واملعلوالت، فهو  كلم  املراد من التوحيد األفعايل هو أنَّ 

 طلق.وم املُ و القيم قايم به، وه ءيش بإرادته تعاىل يف حدوثه وبقايه وتأثريه، فكلم 

 عىل صنفني: ،يف املقام ×كلامت اإلمام احلسني ـ

نظام اخللق منسوب إىل  فيد التوحيد األفعايل وأنَّ التي تُ  ×كلامته ل:الصنف األوّ 

 .اهلل تعاىل من دون واسطة

 .تعددة من التأثرية أنحاء مُ لعوامل الطبيعيم ل أنَّ  فيدالتي تُ  ×كلامته الصنف الثاين:

الفاعل احلقيقي هو اهلل تعاىل، لكن  أنَّ  هو ×احلسني اإلمام بني كلامتاجلمع ـ 

اهلل تعاىل أعطى القوة والقدرة ملخلوقاته، فهو الذي أعطى السببية للنار كام أعطى هلا 

 ه.وتقدير هالوجود، فهي تؤثر بإذن

 .ةاملالكيّ : التوحيد يف . وثانيا  ة: التوحيد يف الربوبيّ ال  فروع التوحيد األفعايل: أوّ ـ 
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 ×قضاء والقدر يف كلمات اإلمام احلسنيملبحث الرابع: ا
وقال . (1)«احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافع»يف دعاء عرفة:  ×قال اإلمام احلسني

وال  ،تعجيل ما أخرت حّب حتى ال أُ  ،وبارك يل يف قدرك ،يل يف قضائك خرْ  ،اللهم  »أيضًا: 

فينا عدل  ،يط بنا علمكوحُم  ،كمك.نافذ فينا ُح »..يضًا: أوقال  .«لتتأخري ما عّج 

ن رد  عيل  هذا أصرِب حتّى يقيض »: ×بعض خطبه يفقال و. «اقض لنا اخلرية ،كؤقضا وم 

، وهو خري احلاكمني    .(2)«اهلل بيني وبني القوِم بِاحلق 

ينبغي اخلوض يف  ×ولكي يتضح معنى القضاء والقدر يف كلامت اإلمام احلسني

 :آلتيةااملباحث 

 ل: القضاء والقدر يف اللغة واالصطالحاألّو املطلب
 ،فعّلً  مفصل األمر، سواء كان هذا األمر قوالً أ :القضاء يف لغة العرب هو أوال :

 بل البرش.أم من قم  ،بل اهلل تعاىلمن قم  ـ القول والفعلـ  وسواء كانا

 وقد ذكر الراغب األصفهاّن يف مفرداته بعض األمثلة عىل ذلك:

 :أي، (1) (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )» كقوله تعـاىل: ،هليلقضاء يف القول اإلا

فهـذا قضـاء بـاإلعّلم  ،(4)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) أمر بذلك، وكقوله:

                                         

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 74، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج3)

 .534: ص72ج

. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: 77، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج5)

 .111، ص44ج

 .51( اإلرساء: آية1)

 .4( اإلرساء: آية4)
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 .أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيًا جزماً  :والفصل يف احلكم، أي

إشارة  ،(1)(ٱٻٻٻٻ)كقوله تعاىل:  ،القضاء يف الفعل اإلهلي

احلسيني الذي جاء يف  النصم أيضًا فصح عنه وهذا ما يُ  .منهإىل إياده اإلبداعي والفراغ 

ن قىض املوت عىل العباد»: ×حيث يقول ،×تسيبح له  .(2)«ُسبحان م 

حكم احلاكم يكون  بيل قضاء احلاكم بكذا، فإنَّ القضاء يف القول البرشي من ق  

الشاهد  معقىض بِاليمني  ’أن  رسول اهلل»: ×بالقول، ويف الرواية عن اإلمام احلسني

 .(3)«قىض بِه بِالعراق ×الواحد، وأن  عليّا  

 ،(4) (ڻ ں ں) كقولـه تعـاىل: ،ريـالقضاء يف الفعل البش

ڌ )وكقولــه تعــاىل:  ،(5)( ھ ھ ے ے ۓ) تعــاىل: وقولـه

ـــال:، (6)(ڎ ڎ ڈ ڈ ـــن  :أي ،(7) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) وق ـــوا م افرغ

حيـث  ،×بـن عقيـل ا جاءه خرب مقتل مسـلمملم  ×ومنه قول اإلمام احلسني ،أمركم

ْيانـه وجن تـه  ،رحم اهلل ُمسلام  »قال:  ثمَّ  ،استعرب باكياً  ×هنَّ إ ْوِح اهللِ ور  فلقـد صـار إىل ر 

 .(8)«ا إن ه قد قىض ما عليه وبقي ما عليناورضوانه، أم  

تام، كام يف حكم القايض، فلو معنى القضاء هو الفصل واإل يتضح أنَّ  ؛وعليه

عي أنَّ  واحدٍ  وكلم  ـ مثّلً ـ تنازع شخصان يف مال  املال له، فاملال مردمد بني أن  منهام يدم

                                         

 .35( فصلت: آية3)

 .511ص ،73( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)

  .572الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص (1)

 .511( البقرة: آية4)

 .57( احلج: آية2)

 .17( األحزاب: آية1)

 .73( يونس: آية7)

 . 15( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف: ص8)
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املال لزيد  ويقيض أنَّ ، املنازعة ييكون لزيد أو لعمرو، فيأيت حكم القايض ليفصل وينه

 ،لكية املال من حالة الرتدمد إىل حدم الرضورة والوجوبخرجت مُ  فحينئذٍ  ـ مثّلً ـ 

وهو معنى  ،ريفباآلخر، فهذا القضاء باملعنى العُ  وقطع رابطته ،وتعنيم أحد اجلانبني

 .احلكم فيه من القضايا االعتبارية كام هو واضح ألنَّ  ؛اعتباري

تام أو الفراغ من اليشء، واملقصود من القضاء يف املقام ويف باب العقايد هو اإل

 ا.وجعل فيها سننًا وقوانني حتكمه ،يعني اهلل تعاىل خلق هذه املخلوقات والعوامل

ة اليشء، وتقدير اهلل تعاىل لألشياء عبار ة عن هو كميم  يف لغة العرب درالقثانيا : 

ة، وهذا ما أشار إليه الراغب هليم  وخمصوص وفق احلكمة اإلعنيم جعلها عىل مقدار مُ 

ْرته وقّدرته. وقّدره  :ء. ُيقال القدر والتقدير تبيني كّمية اليش»األصفهاّن:   (بالتشديد)قد 

وقّواين عليه. فتقدير اهلل األشياء عىل وجهني،  ،درة. ُيقال: قّدرين اهلل عىل كذاأعطاه الق

أحدمها: بإعطاء القدرة، والثاين: بأن جيعلها عىل مقدار َمصوص ووجه َمصوص حسبام 

 .(1)«اقتضت احلكمة

 :أي ،فالقدر بمعنى قدر اليشء ومقداره، لكن املقصود منه يف املقـام هـو التقـدير

ويف  ،نـةعيم ويف أمكنة مُ  ،نةعيم يف أزمنة مُ و ،نةعيم وجعل األشياء بموازين مُ  ،مورتقدير األُ 

وكقولـه تعـاىل: ، (2) (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) :ة، كام يف قولـه تعـاىلرشايط خاصم 

خلقهـا، وكقولـه  الً ثـمَّ ر األشياء أوم اهلل تعاىل قدَّ  بمعنى أنَّ ، (3)(حت خت مت ىت يت)

ـــاىل: ـــى أنَّ بم، (4)( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) تع اهلل  عن

                                         

صفهاّن، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب . األ84، ص2بن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: جا (3)

  .172القرآن: ص

 . 5( الفرقان: آية5)

 . 47( القمر: آية1)

  .53احلجر: آية (4)
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مـن حيـث  ، بعد حتديد قـدر ذلـك اليشـءل من خزاينه شيئًا عىل خلقه إالم نزم تعاىل ال يُ 

ــاىل:كميم  ــه تع ــه. وكقول ــه وكيفيت ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ) ت

ذا جـاء إمن الزمان، فـ اً نعيم مُ  أجّلً  ةٍ مَّ أُ  اهلل تعاىل جعل لكل   بمعنى أنَّ ، (1)(ھ

ة، ومنـه مـا جل، وغري ذلك مـن النصـوص القرآنيمـأجلهم فّل يسعهم تأخري ذلك األ

أرزاق العباد » :×حيث قال ـ رزاق العبادأعن  هيف جواب ـ ×احلسني وي عن اإلمامرُ 

هلا اهلل بِقدر، ويبُسطها بِقدر امء الرابِعة ُينز   .(2)«يف الس 

ـ مثًّل ـ  ء من جهة مقداره وصفاته وآثاره، فاإلنسان العاقل هو حدم اليش :فالقدر

ر يف نفسه حدود ذلك الفعل قبل أن يفعل.ه يُ فإنَّ  ،عيمناً مُ  إذا أراد أن يفعل فعّلً   قدم

عبارة عن  :ًا، والتقدير العلميًا وتقديرًا خارجيم هناك تقديرًا علميم  وال خيفى أنَّ 

ار  حتديد كلم يش ال يمدم يده إىل املنشار حتمى  ـ مثّلً ـ ء بخصوصياته قبل إياده، فالنجم

ريُ   ـ مثّلً ـ والبنماء  ،يف ذهنه اخلشب ومقدار احلاجة إليه يف صنع الباب أو الشبماك قدم

ر ما يُ يُ  وما  ،ده عىل األرض عىل حسب ما تسعه من حجم البناء ومقدارهشيم ريد أن يُ قدم

له من وزنه وما شابه ذلك، وهكذا عىل حسب ما تُ  توفمرة لديه من عينه األسباب املُ تتحمم

ره وخطمطه يف  ماثمم يبني  ،خرىوأدوات البناء األُ  ،واحلديدسمنت والطابوق اإل قدم

ر وخطمط ء  التقدير كالقالب الذي يوضع فيه اليش يتمضح أنَّ  ؛من هنا .ضوء ما قدم

اه. د به وال يتعدم  ويتحدم

ا القدر اخلارجي علله   ء من فهو عبارة عن اخلصوصيات التي يكتسبها اليش ،أمم

قه ود اخلارجي يف ضوء األسباب واألدوات املوجودة. وهذا وتلبمسه بالوج ،عند حتقم

 ريف للقدر والتقدير.هو املعنى العُ 

                                         

  .14األعراف: آية (3)

  .375ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص (5)
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ء قبل أن خيلق  اهلل تعاىل يعلم بحدود ومقدار وخصوصيات كلم يش بمعنى أنَّ 

ق يف الواقع اخلارجي، وإالم  األشياء، فإذا وجدت هذه اخلصوصيات لذلك اليش ء حتقم

ق  .مل يتحقم

جلميع العلل والرشايط والعوامل احلافمة باملعلول آثارًا يف  يتمضح أنَّ وإذا تبنيم ذلك 

ه؛ فهي كالقالب الذي يُ  عنيم خصوصيات املعلول وآثاره، وإىل هذا املعنى أشار خواصم

ء وهندسته وحّده، وتقديره  القدر كّمية اليش»الطباطبايي يف تعليقته عىل األسفار بقوله: 

 ام هو يف الصناعات كام أن  عمل إن  قصد ويُ وأكثر ما يُ  تعيني حدوده وخصوصيات وجوده،

كرسيّا   ـ مثال  ـ يطه، والنّجار يقّدر اخلشب ليصنع منه ه وخُي قّدر الثوب قبل أن يبزّ اخليّاط يُ 

عطيها من الكّم والشكل واهليئة قّدر املاّدة املقلوبة عىل ما يُ بصفة كذا وكذا، والقالب يُ 

مه عىل الوجود احلقيقي كان مصداقه ما يعطيه العلل الناقصة وغريها. وإذا طبّقنا مفهو

لكّل من العلل األربع والرشائط  للمعلول من خصوصيات الوجود وخواّصه وآثاره، فإن  

عّدة أثرا  يف املعلول، وهلا ولسائر العوامل احلاّفة حول املعلول واملوانع وسائر األسباب املُ 

عنّي للمقلوب ما له من خصوصيات القالب الذي يُ آثار يف خواّصه وآثاره، فجملتها ك

 .(1)«الوجود واآلثار

 ×سباب يف كلمات اإلمام احلسنيتفسري القضاء والقدر يف ضوء األ: الثاني املطلب
ح فـتّ يـا مُ  ،سـبابسـبب األيـا مُ »: ’فـيام رواه عـن جـده ×اإلمام احلسني قال

 .(2)«بواباأل

ة سببات هو عبارة عن رضورة وحتميم سباب واملُ املراد من القضاء عىل ضوء األ

                                         

  .571، ص8ج :صدر الدين الشريازي، حممد، احلكمة املتعالية)تعليقة الطاطبايي( (3)

 . 177، ص75( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)
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 نَّ إحيث  ـ مثّلً ـ حرتاق الورقة اة بيل عمليم ة، من ق  ته التامم وجود اليشء عند حتقق علم 

بيل التامس طه وارتفعت املوانع، والرشايط من ق  اي إذا توفرت رشال يتحقق إالم  هاحرتاقا

الرطوبة يف الورقة، د عدم وجوحرتاق، وهو ارتفاع املانع عن االوبني النار والورقة، 

حرتاق، فيصل األمر ة لّلة التامم تتحقق العلم  ذا توفرت الرشايط وارتفع املانع حينئذٍ إف

 حرتاق.إىل مرتبة القضاء فيتحقق اال

فهو عبارة عن تعيني احلدود  ،سبباتسباب واملُ ا املراد من القدر يف ضوء األأمم 

صات التي حتدث يف املعلول من جهة العللواملُ  جدت العلل فإذا وُ  ،الناقصة شخم

ق عىل وفق قالبه  ق املعلول، فسيتحقم والرشايط وارتفعت املوانع الدخيلة يف حتقم

دة التي حددها اهلل تعاىل.وخصوصياته املُ   حدم

ب ذلك بالرؤية البرصيمة، ف للرؤية البرصيمة لإلنسان حدودًا وتقديرات  نَّ إونقرم

 وكون اجلسم ،لجسملالعني ساملة ومواجهة  بيل أن تكونعيمنة، وهذه احلدود من ق  مُ 

، ونحوها من عنيم وحال مُ غري شفماف وذا لون، وكون سطح اجلسم بوضع مُ  عنيم

ق الرؤية بسببها.  الرشايط التي تتحقم

 يف إطار ة ال يمكن أن تنتج معلوهلا إالم ة التامم نة للعلم سباب املكوم األ فالقدر يعني أنَّ 

 إذا يفعله اإلنسان فهو ال يتحقق إالم  فعلٍ  أيم  بيل أنَّ عاىل، من ق  رها اهلل تاملقادير التي قدم 

 .(3)سبابه التي جعلها اهلل تعاىل لذلك الفعلأحتققت 

                                         

إىل × أنَّه مرم بجانب جدار مايل وُمرشف عىل السقوط، فعدل× ( ورد عن اإلمام أمري املؤمنني3)

أفرم ×: »مكان آخر ُمبتعدًا عن ذلك اجلدار، فقال له رجل، يا أمري املؤمنني، أتفرم من قضاء اهلل؟ فقال

. يعني أنَّ ذلك باختياري 31الصدوق، حممد بن عيل، االعتقادات: ص«. هلل إىل قدر اهللمن قضاء ا

فإن شئت بقيت يف هذا القضاء وإن شئت مضيت إىل قدر آخر، فإن بقيت ُأقتل بقضاء اهلل، وإن 

ام فعلت فقد اخرتت ذلك املصري.  عدلت أبقى بتقدير منه ُسبحانه، ولكلم تقدير مصري، فأهيم
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يا مقّدر كّل »بقوله:  ،يف دعايه الرشيف ×شري إليه اإلمام احلسنيوهذا ما يُ 

تقع، والقضاء مور قبل أن القدر تقدير ألُ  فالفرق بني القضاء والقدر، هو أنَّ . (1)«قدر

 الفعل. إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إىل حدم 

ية، النظام الذي خلقه اهلل تعاىل يف هذا العامل قايم عىل أساس العلم  نَّ أوال خيفى 

 .ته بالقضاءة وجود املعلول عند وجود علم طلق عىل حتميم ويُ 

هو  ـ ق بأفعال العبادة واحلركة ـ ومنه ما يتعلم القضاء النازل إىل عامل املادم  نَّ ثم إ

ل إىل عامل ا القضاء الذي يكون يف خمزن الغيب ومل يتنزم ل، أمم  والتبدم قضاء قابل للتغريم 

 ة عامل الغيب نوذلك لصيا ؛لل وتبدم حتوم  ة والشهادة، فهو مصون عن كلم املادم 

 ٺٿ) ويشهد لذلك قوله تعاىل: ة والشهادة.عن احلركة احلاكمة يف عامل املادم 

 عىل أنَّ  حيث تدلم ، (2)(ڤڤڤڦڦڦٿٿٿٹٹٹٹڤ

بال يقع قم ، و(ٹٹٹ) :ولذلك جاء بصيغة نكرة ؛بهمهو أجل مُ  به قيضاألجل املُ 

ولذا يقول  ؛ عند اهلل تعاىل ال يتغريم عنيم ى عنده تعاىل، وهو أجل مُ سمم األجل املُ 

تقييده   ملكانهو الذي ال يقع فيه تغرّي  ...ى عند اهلل تعاىلسمّ واألجل املُ » :الطباطبايي

 جل املحتوم الذي ال يتغرّي ألوهو ا ،(3) (چچچڇ)وقد قال تعاىل:  ،)عنده( :بقوله

فاألجل  .(5)«(4)(ڭۇۇۆۆۈٴۇۋ)ال تعاىل: ـق ،لوال يتبّد 

وبعضه  ،بعض القضاء ثابت نَّ أل، وهذا يعني ى ثابت ال يزول وغري قابل للتبدم سمم املُ 

 .ة واحلركةوهو النازل إىل عامل املادم  ،تغريم مُ 

                                         

  .323اووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: صابن ط (3)

  .5األنعام: آية (5)

  .71النحل:  (1)

 . 47( يونس: آية4)

  .7، ص 7الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج (2)
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 ×الثالث: الرضا بقضاء اهلل يف كلمات اإلمام احلسني املطلب

تعّزي بِعزاء اهللِ واريض بِقضاء  ،يا ُأختاه»‘: زينبألُخته  ×اإلمام احلسنيقال 

ويف . (1)«ومجيع الرِبي ة ال يبقون ،يُموتون وأهل األرض ،اهللِ، فإِن  سّكان الساموات يفنُون

مات ابن  :قال: سمعت الشافعي يقول ،عن إسامعيل بن حييى املزّنحديث 

، ا أهُل بيت نسأل اهللإِن  »: ×وتب عىل ذلك، فقالبه كآبٌة، فعُ  ر  فلم يُ  ×للحسني

 .(2)«فيُعطينا، فإِذا أراد ما نكره فباِم ُيبُّ رضينا

ذعان بام واإل واإليامن ،وقدره هو القبول واالستسّلم املراد بالرضا بقضاء اهلل

 ايب.صومُ  يامن بّل مري اهلل عليهما ُي و ،وأحكام من أوامر ونواهٍ  ،عبادف اهلل به الكلم 

د عليه يف كم أُ صفات اإلنسان املؤمن، و دم الرضا بالقضاء والقدر من أهمم وقد عُ 

 ة لإلنسانل مزيم شكم ة عظيمة يف احلياة، ويُ وهو بّل شك ذو أمهيم  .بالغاً  النصوص تأكيداً 

 .املؤمن عىل اإلنسان الكافر

 ءيش ه يشاهد كلم ألنَّ  ؛رايض بقضاء اهلل وقدره يف روح وراحة ورسور وهبجةوال

 كلم  ة، فكأنَّ احلكمة األزليم  ة، ورسم إىل نور الرمحة اإلهليم  ءيش وينظر يف كلم  ،بعني الرىض

ونالته السهام والسيوف  ×ا وقع احلسنيلذلك ملم  ؛ما حصل وفق مراده وهواه

 ،نحو احلسني وهو يود بنفسه، فواهلل فع: كنت واقفاً والرماح ما نالته، قال هّلل بن نا

ولقد شغلني نور وجهه  ،وال أنور بدمه أحسن منه وجهاً  خاً ضمم مُ  قطُّ  ما رأيت قتيّلً 

تعايل مُ  ،اللهم  » وقال: ،به احلال رفع طرفه إىل السامء ا اشتدَّ عن الفكرة يف قتله، وملم 

                                         

  .473ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم (3)

 .454ص  ،7النوري، حسني، مستدرك الوسايل: ج (5)
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عريض الكربياء، قادر عىل ما  ،اخلالئق شديد املحال، غني عن ،املكان، عظيم اجلربوت

ونا وخذلونا، م غرّ فإَّن   ،حكم بيننا وبني قومنااُ  ،اللهم   [:ىل أن قالإ] تشاء، قريب الرمحة

الذي اصطفيته بالرسالة،  ’لد حبيبك حممدوغدروا بنا وقتلونا، ونحن عرتة نبيك، ووُ 

عىل  صربا   ،يا أرحم الرامحني وَمرجا   عىل الوحي، فاجعل لنا من أمرنا فرجا   وائتمنته

ويف موضع آخر يقول اإلمام  .(1)«ستغيثني، ال إله سواك يا غياث املُ قضائك يا رّب 

 .(2)«رىض اهللِ رضانا أهل البيت، نصرِب عىل بالئه وُيوّفينا ُأُجور الصابِرين»: ×احلسني

اهلل تعاىل  ألنَّ  ؛ةوقدره واجب عند الشيعة اإلماميم  الرضا بقضاء اهلل وال خيفى أنَّ 

ر ش، وال يُ ال يقيض إالَّ باحلقم  ، وال يفعل فعًّل إالَّ ما إالَّ إذا كان ذلك اليشء صواباً  يئاً قدم

 :أي ،(3)(ڃچچ) :زولذا يقول تعاىل يف كتابه العزي ؛وحكمةً  كان عدالً 

 ألنَّ  ؛فليس من قضايه وقدره تعاىل ،ا القبايح والرذايل والظلم والُعدوانبالعدل. أمم 

ر.د بالعقاب عليه وحكم بقُ مه وتوعم ه قد حرَّ لك كلم ذ  بحه، فّل يكون ممما قىض وقدم

االنحراف  نَّ أل؛ نكر واالنحرافوليس من الرضا بالقضاء والقدر، الرضا باملُ  

املؤمن أن  نكر سببه وفاعله اإلنسان، وال يرىض اهلل به، بل ينبغي عىل اإلنسانواملُ 

 .واالنحرافات نكراتعىل املُ نكار القلبي والسخط امرس اإليُ 

 ×الرابع: الفهم الصحيح للقضاء والقدر يف كلمات اإلمام املطلب
ال يعني أن يتجه  ،الرضا بقضاء اهلل تعاىل وقدره ومما ينبغي االلتفات إليه أنَّ 

اإلنسان  ألنَّ  ؛ما يري عليه ويرىض بكلم  ،اإلنسان إىل ترك السعي والعمل باألسباب

                                         

 .17( ابن نام، جعفر بن حممد، مثري األحزان: ص3)

  .51ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف: ص (5)

  .51غافر: آية (1)
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ء الذي هو فيه، مع قدرته عىل التغيري، كام قال اإلمام واقع اليسم ف بتغيري الكلم مُ 

زق من السن ة، واإل»: ×احلسني مجال وال ت ت كِل عىل القدِر ات كال ُمستسلم، فإِن  ابتغاء الر 

ة باِمنعة رزقا   ة، وليست العف   .(1)«يف الطلِب من العف 

 م القدر على القضاءتقدُّ
ر(، القضاء والقد(هم عىل تقديم القضاء عىل القدر، فيقال: ن يف تعبريودرج الباحث

ر األمر قدم اهلل تعاىل يُ  ألنَّ  ؛م عىل القضاءقدم القدر هو املُ  ألنَّ  ؛لكن يف الواقع ليس كذلك

دد قدره وحدوده وخصوصياته،  بعد أن حُي بعد ذلك يقيض، وال يقيض شيئًا إالم  الً، ثمَّ أوم 

له، فصم ه ويُ يقصم  ثمَّ  ،الً ر القامش أوم قدم اط يُ اخليم  نَّ إة، فعمليم يف حياتنا ال وهذا واضح أيضاً 

شري إليه اإلمام وهذا ما يُ  وهكذا. ،يرشع يف البناء ثمَّ ، الً طط األرض أوم اء خُي والبنم 

هلا اهلل بِقدر، وي بُسطها بِقدر ،يف السامء الرابِعة أرزاُق العباد»: ×احلسني وهي . (2)«ُينز 

 نزله.يُ  ثمَّ ، الً ر الرزق أوم قدم ه تعاىل يُ نَّ إحيث  ؛قدر عىل القضاءم اليف تقدم  واضحة

القدر هو حتديد اليشء وتبيني مقداره ومعامله، وهلذا فهو يدخل  نَّ إ :بعبارة أخرىو

أن  ولذا ال بدم  ؛ماتقدم النتيجة التي تأيت بعد املُ  منزلةا القضاء فهو بمات، أمم قدم يف املُ 

 .(1)م القدر عىل القضاءيتقدم 

 للقضاء والقدر ئاخلامس: الفهم اخلاط املطلب
فقد افرتى عىل اهللِ افرتاء   ،ن محل املعايص عىل اهللم  »: ×قال اإلمام احلسني

 .(4)«عظيام  

                                         

 . 12، ص31( النوري، حسني، مستدرك الوسايل: ج3)

 . 375( ابن شعبة احلراّن، احلسن بن عيل، حتف العقول: ص5)

ره قضاه، فإذا قضاه أمضاهأنَّ اهلل إذا أراد شي×: »( روي عن الصادق1) ره، فإذا قدم الربقي، أمحد «. ئًا قدم

 .541بن حممد، املحاسن: صا

 .125ص×:، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم4)
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هو تشويه الكثري من  ا،نظمة الظاملة واملؤسسات الداعمة هلمن مجلة سياسيات األ

فسريًا خيدم مصاحلهم وسياساهتم، ة وتفريغها من حمتواها، وتفسريها تاملفاهيم الدينيم 

 ومن مجلة املفاهيم التي وقع عليها التحريف هو مفهوم القضاء والقدر.

ا القضاء القدر هو تقدير حدود اليشء وخصوصياته، أمم  م أنَّ توضيح ذلك: تقدم 

من  ـ القول والفعلـ  وسواء كانا ،فعّلً  مفهو فصل األمر، سواء كان هذا األمر قوالً أ

سباهبا وعللها، أر هلا بل البرش، فاهلل تعاىل حينام خلق األشياء قدم  تعاىل أم من قم بل اهللقم 

 ،من اهلواء والغذاء اً وله مقدار ًا،حمدود اً له عمر ر أنَّ قدم  ـ مثّلً ـ وحينام خلق اإلنسان 

وغري ذلك من اخلصوصيات التي  ،تار يف أفعاله االختياريةه خُم وأنَّ  ،وله طاقة حمدودة

مرحلة القضاء، وخلق اهلل اإلنسان عىل أساس  توبعد ذلك جاء ،اهلل تعاىل لهرها قدم 

القضاء  بله تعاىل، ليأيت  رة من قم قدم ددة مُ يشء له تقديرات حُم  هذه التقديرات، فكلم 

 ويوجده عىل ضوء تلك التقديرات.

فت معنى القضاء والقدر إىل معنى  لكن املؤسسة احلاكمة وخدمةً  ملصاحلها حرم

اإلنسان جمبور يف مجيع أفعاله وترصفاته  املراد بالقضاء والقدر هو أنَّ  هو أنَّ و ،آخر

اإلنسان إذا كتب اهلل له أن يعيش مظلومًا  جون أنَّ روم بقضاء من اهلل وقدره، فذهبوا يُ 

ة امرس عمليم الظامل الذي يُ  فعليه أن يقبل بذلك القضاء والقدر، وأنَّ  ،ضطهداً دًا مُ رشم مُ 

له  اً رقدم كونه ظاملًا قد كان مكتوبًا عليه ومُ  ألنَّ  ؛ني فهو ليس باختيارهالظلم للمظلوم

 بل اهلل تعاىل.من قم 

ة تشويه مفهوم القضاء والقدر هبذه وال خيفى السبب الذي يقف وراء عمليم 

هذا  ألنَّ  ؛ّلم عىل ذلكفّل يُ  همظلم الناس وقتلباخلليفة إذا قام  الصورة، وهو أنَّ 

الناس املظلومني عليهم أن يقبلوا  نَّ إقابل فاملأن يفعله، ويف  بدم  وال ر عليهقدم العمل مُ 

جت السلطات وهبذه الطريقة روم  بل الباري تعاىل.ر عليهم من قم دم ه قُ ألنَّ  ؛هبذا الظلم
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صيبهم يُ لكي يستسلم الناس ويقبلوا بام  ؛اجلايرة هذا املعنى اخلاطيء للقضاء والقدر

 من الظلم واهلوان.

امتزجت عقيدة القضاء والقدر بعقيدة اجلرب يف نفوس الكثري  ؛ساساألوعىل هذا 

يف  اً اإلنسان جمبور معنى القضاء والقدر هو كون من الناس، فاعتقد كثري من الناس أنَّ 

ر عليه وال يستطيع دفعه، وما عليه قدم ما يقع عليه من ظلم وغري ذلك هو مُ  وأنَّ ، أفعاله

يف ـ  ×لشواهد عىل ذلك: ما ذكره اإلمام احلسنيومن ا ، االستسّلم والقبولإالم 

ات بِْع ما »ل: احيث ق ـسأله عن القدر حينام  البرصي جواب احلسن بن أيب احلسن

ل املعايص عىل اهلل ...يف القدر مما ُأفيض  إِلينا أهل البيت، فإن ه احت لك ْن مح  فقد  م 

ظيام   طاع بِإكراه، وال ُيعىص بِغلبة، وال ُيِمل وتعاىل ال يُ  إِن  اهلل تبارك ،افرتى عىل اهللِ افرتاء  ع 

والقادر ملِا عليه أقدرهم، فإن ائتمروا بِالطاعة مل  ،العباد يف اهللكة، ولكن ه املالك ملِا مل كهم

يكن هلم صاّدا  عنها ُمبطئا ، وإن ائتمروا بِاملعصية فشاء أن يُمن  عليهم فيحول بينهم وبني ما 

بِتمكينه بل قرسا ، وال كل فهم جربا ،  اوإِن مل يفعل فليس هو محلهم عليه ،فعل ائتمروا بِه،

نهم، وجعل هلم السبيل إىل  قهم ومك  إِّياهم بعد إِعذاره وإِنذاره هلم واحتجاجه عليِهم ط و 

خذ ما أمرهم بِه من يشء جعلهم ُمستطيعني أل ،أخذ ما إِليه دعاهم، وترك ما عنه َّناهم

الذي جعل عباده أقِوياء  ولرتك ما َّناهم عنه من يشء غري تاركيه، واحلمُد هللِ  غري آخذيه،

بب ُجهدا  ]ملِا[ أمرهم بِه، ينالون بِتلك الُقوة وَّناهم عنه، وجعل الُعذر مل   ن جيعل له الس 

  .(1)«ُمتقب ال  

فقد  ذلكن اعتقد بم   وأنينفي أن يكون القدر بمعنى اجلرب،  ×إلمام احلسنيفا

اإلنسان حينام يعيص  ه لو كان القدر بمعنى اجلرب، فهذا يعني أنَّ ألنَّ  ؛عىل اهلل تعاىلكذب 

                                         

  .املصدر السابق( 3)
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للحكمة  وهو باطل ومناٍف  ذلك، ر ومكتوب عليهقدم مُ  إنهويظلم ويفعل احلرام، ف

ولذا  ؛عاقبهم عليهايُ  ثمَّ  ،إذ كيف يرب اهلل تعاىل عباده عىل املعايص ؛ةهليم والعدالة اإل

ن مح»: ×يقول  ×بنيم يُ  ثمَّ  ،«فقد افرتى عىل اهللِ افرتاء  عظيام   ،ل املعايص عىل اهللم 

ة وعىل ام احلكمة اإلهليم عىص مغلوبًا، وإنَّ وال يُ  ،العباد عىل طاعته  يرباهلل تعاىل ال بأنَّ 

اهلل تعاىل هو  وأنَّ  ،تارًا يف أفعالهحسن اقتضت أن يكون اإلنسان خُم أساس النظام األ

 أشارهذه الدنيا دار امتحان واختبار، وهذا ما  ألنَّ  ؛القوة والقدرةعطيهم الذي يُ 

 .«ل العبادإِن  اهلل تبارك وتعاىل ال ُيطاع بِإكراه، وال ُيعىص بِغلبة، وال ُيمِ »: بقوله ×إليه

كان أمري »÷: ما يرويه اإلمام احلسني عن أبيه ومن الشواهد يف هذا املجال أيضاً 

قال  إذ أقبل شيخ فجثا بني يديه، ثم   ،نرصفه من صفنّي فة بعد مُ بالكو جالسا   ×املؤمنني

فقال أمري  أخربنا عن مسرينا إىل أهل الشام أبقضاء من اهلل وقدر؟ ،له: يا أمري املؤمنني

 .وقدر  بقضاء من اهللإاّل  ما علوتم تلعة وال هبطتم بطن واد   ،أجل يا شيخ :×املؤمنني

لقد  ،فواهلل فقال له: مه يا شيخ!! عنائي يا أمري املؤمننيفقال له الشيخ: عند اهلل أحتسب 

نرصفكم ويف مُ  ،قيمونويف مقامكم وأنتم مُ  ،جر يف مسريكم وأنتم سائرونم اهلل األعظ  

فقال له  .كرهني وال إليه مضطرينمن حاالتكم مُ  ءومل تكونوا يف يش ،نرصفونوأنتم مُ 

وكان بالقضاء  ،ني وال إليه مضطرينكرهمن حاالتنا مُ  ءالشيخ: وكيف مل نكن يف يش

ه إن   !؟الزما   وقدرا  حتام    ه كان قضاء  أن   نرصفنا؟ فقال له: وتظنُّ نقلبنا ومُ والقدر مسرينا ومُ 

وسقط معنى الوعد  ،واألمر والنهي والزجر من اهلل ،لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب

حسان من ىل باإللكان املذنب أوْ و ،فلم تكن الئمة للمذنب وال حممدة للمحسن ،والوعيد

 ،ذنب، تلك مقالة إخوان عبدة األوثانىل بالعقوبة من املُ حسن أوْ ولكان املُ  ،حسناملُ 

اهلل تبارك وتعاىل  إن   ،وقدرية هذه األُّمة وجموسها ،وحزب الشيطان ،وخصامء الرمحن

 ،كرها  مُ  عْ ط  ومل يُ  ،لوبا  مغ عص  ومل يُ  ،وأعطى عىل القليل كثريا   ،وَّنى حتذيرا  ، ف ختيريا  كل  



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  554

برشين ، ومل يبعث النبينّي مُ ومل خيلق الساموات و األرض وما بينهام باطال   ،ضا  فوّ ومل يملك مُ 

 فأنشأ الشيخ يقول:، فويل للذين كفروا من النار، الذين كفروا ، ذلك ظنُّ نذرين عبثا  ومُ 

 

 أنــت اإلمــام الــذي نرجــو بطاعتــه

 

ــرمحن غفرا  ــن ال ــاة م ــوم النج ــاي  ن

 
 .(1)«اناـان إحسـحسك باإلجزاك ربّ   لتبساأوضحت من أمرنا ما كان مُ 

من مجلة التقديرات  ولكن ،ام كان بقضاء وقدرإنَّ يف صفمني ما جرى وحدث فكل 

تار يف أفعاله، وعىل هذا اإلنسان خُم  برمها هو أنَّ أوالقوانني التي قضاها تعاىل و

  سواء من الذين كانوا إىل جانب احلقم نيالذين خرجوا إىل معركة صفم  فكلم  ؛ساساأل

ل بمعاوية بن أيب سفيان، تمثم الباطل املُ  وا إىل صفم أو الذين اصطفم  ،×ل باإلمامتمثم املُ 

من  ×هذا هو مراد اإلماموجبار، إرادهتم من دون وإام كان باختيارهم ذلك إنَّ  كلم 

هذا اجلواب من   أنَّ إالم  ام كان بقضاء اهلل وقدره.ما جرى وحدث إنَّ  كلم  بأنَّ  :قوله

مكتوب وحمتوم ور قدم ام هو مُ ما جرى إنَّ  كلم  نَّ أمل يفهمه السايل، بل فهم  ×اإلمام

 ًا يف األذهانمرتكز الذي كان املعنى أنَّ  شاهد عىلعليهم من قبل اهلل تعاىل، وهذا 

ام هو إنَّ  ض إليه اإلنسان من خري أو رشم ما يتعرم  عقيدة القضاء والقدر هو اجلرب، وأنَّ ل

 ،«مري املؤمننيأحتسب عنائي يا أعند اهلل » :ولذلك قال السايل ؛ر عليهقدم مكتوب ومُ 

 أجرٍ  أيم  ههذا العناء والتعب الذي واجهناه أثناء سفرنا ويف املعركة ليس في نَّ إ :أي

لذا جاء جواب ؛ السايل معليهم بحسب فه اً ومكتوب اً رقدم هذا كان مُ  كلم  ألنَّ  ؛وثواٍب 

 ،سمبالق   تصحيح اخلطأ واالشتباه الذي وقع فيه السايل، حيث يبدأ اإلمامل ×اإلمام

كرهني من جمبورين ومُ  تمأنتم لس :أي ،«م اهلل األجر يف مسريكملقد عظ   ،فو اهلل»فيقول: 

                                         

 .181( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص3)
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 ،ةنن والقوانني اإلهليم ما وقع هو ضمن الُس  كلم وبل اهلل تعاىل يف يشء من حاالتكم، قم 

السايل يفهم من  نَّ إلكن حيث  .ل اإلنسان بإرادته واختيارهومن مجلتها هي كون فع

وكيف مل نكن يف »خرى: ة أُ لذا بادر بسؤال اإلمام مرم  ؛جباركراه واإلالقضاء والقدر اإل

نقلبنا وكان بالقضاء والقدر مسرينا ومُ  ،ضطرينكرهني وال إليه مُ من حاالتنا مُ  ءيش

 .«؟الزما   وقدرا   ،حتام   ه كان قضاء  أن   ظنُّ فقال له: وت»: ×فأجاب اإلمام .«نرصفنا؟ومُ 

أن يتحقق منكم سواء كنتم راغبني أم ال،  بدم  هذا الذي جرى عليكم ال أنَّ  يعني أتظنم 

 ،لبطل الثواب والعقاب»هكذا  رادتكم واختياركم؟ لو كانت األُمورإه من دون وأنَّ 

فلسفة  نَّ أومن الواضح  ،«وسقط معنى الوعد والوعيد ،واألمر والنهي والزجر من اهلل

 ،هو جزاء للعبد عىل أفعاله احلسنة ،وحكمة الثواب والعقاب ،الثواب والعقاب

ة يف أفعاله، وإن كانت العبد له مدخليم  ئة، وهذا يعني أنَّ فعاله السيم والعقاب جزاء أل

ذه تار يف أن يرصف هالقدرة التي يفعل هبا هذه األفعال هي من اهلل تعاىل، لكن العبد خُم 

اهلل تعاىل يرب  نَّ إ :، فلو قلنائأو أن يرصفها يف الفعل السي ،القدرة يف الفعل احلسن

 بنيَّ ولذا  ؛اسبهم عليها فهو خّلف احلكمة والعدالةحُي  ثمَّ  ،العباد عىل األفعال

مر والنهي، ولبطل األ ،ر باجلرب لبطل الثواب والعقابوملو كانت األُ  أنَّه ×اإلمام

بل يكون النهي  ،رب العبد عىل الظلم فّل معنى أن ينهاه عن الظلمعاىل ُي تاهلل ذا كان إف

 .مر هبام لغواً ربه عىل الصّلة والصيام، فيكون األلغوًا، وإذا كان ُي 

يشعر  نسانٍ إ ة، فكلم يف أفعاله مسألة وجدانيم  اإلنسان ةمسألة اختياريم  نَّ أ :احلاصلو

وعقيدته  ،ومأكله وملبسه ،من قيامه وجلوسه ،لهاتار يف أفعاله التي يفعه خُم بوجدانه أنَّ 

ه يشعر بالندم، نَّ إمنه ف ئفاعيل التي يفعلها، وحينام يصدر الفعل السيم ونحو ذلك من األ

 يكشف عن كون ذلك الفعل باختياره عنيم استشعار الندم عن فعل مُ  نَّ أومن الواضح 

 رادته.إو
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 دراك وفهم القضاء والقدرإصعوبة 
ات بِْع » ـ:يف جواب احلسن البرصي حينام سأله عن القدرـ  ×حلسنيكتب اإلمام ا

ن مل ُيؤمن بِالقدر خريه وّاه فقد  ؛ا ُأفيض إِلينا أهل البيتما احت لك يف القدر ممّ  فإِن ه م 

 .(1)«كفر

رضة لآلراء مسألة القضاء والقدر صارت عُ  يف هذه املقولة إىل أنَّ  ×شري اإلماميُ 

كشف عن الصعوبة يف يا ممتعددة، ل الفكر اإلسّلمي آراء مُ جم ختلفة، حيث ساملُ 

ة الوقوع يف أخذ ر احلسن البرصي من مغبم ذم حُي  ×ولذا نجد اإلمام احلسني ؛دراكهاإ

ن ابتعد الكثري ممَّ  ألنَّ  ^؛هل البيتأاالعتقادات واآلراء يف مثل هذه املسايل من غري 

ولذا  ؛ام يف مثل مسألة القضاء والقدرال سيم  ،وقعوا يف حماذير كثرية ^هل البيتأعن 

ومن هنا نجد  ؛ون من اخلوض يف مسألة القضاء والقدررذم حُي  ^جتد أهل البيت

حينام جاء إليه فينهي عن اخلوض يف مسألة القضاء والقدر،  ×اإلمام أمري املؤمنني

 .لجه: بحر عميق فال ت×قال .أخربين عن القدر ،يا أمري املؤمنني»: وخاطبه رجلالذلك 

قال: يا أمري  .ظلم فال تسلكه: طريق مُ ×قال .أخربين عن القدر ،قال: يا أمري املؤمنني

النهي عن  ومن الواضح أنَّ  .(2)«فه: رس اهلل فال تكل  ×قال .أخربين عن القدر ،املؤمنني

رشادي إىل كون هذه إًا، بل هو هني السؤال ومعرفة القضاء والقدر ليس هنيًا مولويم 

من  القدر رس   ال إن  أ  » :خرىيف رواية أُ  ×ولذا يقول ؛دراك والفهمة اإلتعرسم املسألة مُ 

مرفوع يف حجاب اهلل، مطوي عن خلق  ،من حرز اهلل من سرت اهلل، وحرز   اهلل، وسرت   رّس 

ورفعه فوق شهاداهتم  ،اهلل، َمتوم بخاتم اهلل، سابق يف علم اهلل، وضع اهلل العباد عن علمه

وال بعظمة  ،ةوال بقدرة الصمدانيّ  ،ةم ال ينالونه بحقيقة الربانيّ َّن  أل ؛ومبلغ عقوهلم

                                         

  .125ص×:سوعة كلامت اإلمام احلسني، مو×( جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم3)
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ه بحر زاخر خالص هلل تعاىل، عمقه ما بني السامء ألن   ؛ةوال بعزة الوحدانيّ  ،ةالنورانيّ 

ات واحليتان، واألرض، عرضه ما بني املرشق واملغرب، أسود كالليل الدامس، كثري احليّ 

 اهلل الواحد ، ال ينبغي أن يطلع إليها إاّل ءيضقعره شمس تُ  خرى، يفة ويسفل أُ يعلو مرّ 

ونازعه يف سلطانه، وكشف عن سرته  ،يف حكمه اهلل ع إليها فقد ضادّ ن تطلّ فم   ،الفرد

عن  ىفهذه الرواية وأمثاهلا تنه .(1)«م وبئس املصريه، وباء بغضب من اهلل ومأواه جهنّ ورّس 

 ،عتورم موت هذا اإلنسان العامل املُ  البحث عن رسم بيل القدر، من ق   اخلوض يف معرفة رسم 

وبقاء ذاك اإلنسان  ،ودوام حياة ذاك اجلاهل، أو موت الشاب السليم البدن فجأةً 

 ،لتزم املؤمنفقر هذا اإلنسان املُ  قعد من املرض، وكذلك البحث عن رسم الكبري املُ 

 تعاىل هيب هلذا الرجل اهلل أنَّ  ر الرشير، وكذا البحث عن رسم تهوم ذلك الغبي املُ  ىوغن

ويعل الرجل الرابع عقياًم،  ،ولرجل ثالث ذكورًا وإناثاً  ،ولذاك الرجل إناثاً  ،ذكوراً 

انحدار  ورسم  ،مهمه وتنعم يعداأوترف  ،اضطهاد أولياء اهلل تعاىل ر يف رسم وكذا التدبم 

 ـ ن وجههريدوم بالغداة والعيش ويُ الذين يدعون رهبم ـ  حرومنيالسيول عىل أماكن املُ 

ويتخذون  ،يتخذون اجلبال بيوتًا فارهني الذين يستكربون يف األرض بغري احلقم  مع أنَّ 

 هم خيلدون، وما إىل ذلك من األرسار.مصانع لعلم 

 القضاء والقدر عارف بسّرلة اّيصوخص
، عىل معاوية فقال له: ما محل ‘خل احلسني بن عيلد» قال: ×عن اإلمام الصادق

: محله عىل ذلك ×ثم دار عشيا يف طرقهم يف ثوبني ؟ !فقال ،هل البرصةعىل أن قتل أ أباك

 .(2)«قال: صدقت .أخطأه مل يكن ليُصيبه علمه أن  ما أصابه مل يكن ليُخطِئه، وأن  ما

واالبتعاد عن  ،الرضا بقضاء اهلل تعاىل قد يقتيض االتقاء واحلذر من العدو إنَّ 

                                         

  .184( املصدر السابق: ص3)

 . 172: صاملصدر السابق (5)
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به،  حكم مورده اخلاصم  لكلم  نَّ أذلك هو  والسبب وراء ؛اخلطر وقد ال يقتيض ذلك

ق بني فرم ة الناس فّل يُ ا بقيم القدر كاملعصوم، أمم   العامل برسم إالم  موردٍ  كلم  وال يعرف رسم 

 .املذكور آنفاً  ×احلسني اإلمام املوارد، وهذا ما يشهد له قول

سلم، و اة املوارد التي لو اتقى اإلنسان منها وأخذ حذره فقد نجوهذا بخّلف بقيم 

أنه  ×أمري املؤمنني عنبيل ما رواه الصدوق فيها من احلذر، من ق   بدم  ّلف،  هللكوإالم 

يا أمري املؤمنني من قضاء اهلل  عىل حايط مايل فأرسع يف امليش، فقيل له: أتفرُّ  يوماً  مرَّ 

 ×اإلمام ففي هذا املورد نجد أنَّ  ،(1)«من قضاء اهلل إىل قدره نعم، أفرُّ »: ×تعاىل؟ فقال

ترك  ُأخرى، بخّلف موارد رسع يف امليشأه نَّ إف يف غاية احلذر واالحتياط، حيث ترصم 

، موردٍ  يف كلم  ×يرجع إىل خصوصية علمه، وهذا فيها احلذر واالتقاء من املخاطر

ا ساير الناس الذين ال يعرفون قدر اهلل تعاىل، أمم  ة بالعارفني برسم وهذه حاالت خمتصم 

  احلذر يف مجيع املوارد. عليهم إالم قدر اهلل تعاىل، فام رسم 

                                         

 . 333، ص4( ابن أيب مجهور األحسايي، حممد بن عيل، عوايل اللئايل: ج3)
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 بحثخالصة امل
فعّلً، واملقصود  مهو فصل األمر، سواء كان هذا األمر قوالً أ :لغةالالقضاء يف  ـ

تام أو الفراغ من اليشء، يعني اهلل تعاىل هو اإل ،من القضاء يف املقام ويف باب العقايد

 وانني حتكمها.خلق هذه املخلوقات والعوامل وجعل فيها سننًا وق

 ،األُمور  ة اليشء، وتقدير اهلل تعاىل لألشياء عبارة عن تقديرا القدر فهو كميم أمم 

 .ةويف رشايط خاصم  ،نةعيم ويف أمكنة مُ  ،نةعيم يف أزمنة مُ  ،نةعيم وجعل األشياء بموازين مُ 

ه الرشيك له يف أنَّ و بقضاء اهلل تعاىل وقدره، ال يوجد يشء يف عامل اخللق إالم ـ 

 سواه. العاملني وال ربم  ه ربم ألنَّ  ؛ةربوبيم ال

ة وجود هو عبارة عن رضورة وحتميم  ،سبباتسباب واملُ القضاء عىل ضوء األ ـ

 ة.ته التامم اليشء عند حتقق علم 

 الواقع يف عامل الغيب، وهو مصون عن التغريم  :لالقضاء عىل قسمني: األوم  إنَّ ـ 

 ، فيتغريم شهادة، وهو القضاء املحكوم بالتغريم وهو الواقع يف عامل ال :ل، والثاّنوالتبدم 

 ه بالدعاء والصدقة.بيل تغريم سباب من ق  تبعًا لأل

ف بام كلم  ،ذعانهو القبول واالستسّلم واإليامن واإل ،الرضا بقضاء اهلل وقدرهـ 

اهلل تعاىل ال  ألنَّ  ؛ةوقدره واجب عند الشيعة اإلماميم  الرضا بقضاء اهللواهلل به العباد. 

فليس من قضايه وقدره  ،والظلم والُعدوان ،ا القبايح والرذايل، أمم  إالَّ باحلقم يقيض

ُه وتوعد بالعقاب عليه وحكم بقبحه، فّل يكون مما قضذلك كلم  ألنَّ  ؛تعاىل م  رم  اهه قد ح 

ره.  وق دم

اإلنسان السعي والعمل  يرتك الرضا بقضاء اهلل تعاىل وقدره ال يعني أن إنَّ ـ 

الذي  ئف بتغيري الواقع السيم كلم اإلنسان مُ  ألنَّ  ؛ما يري عليه  بكلم ويرىض ،باألسباب

 .هو فيه، مع قدرته عىل التغيري



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  511

 فت مفهوم القضاء والقدر خدمةً هت وحرم شوم  ،نظمة الظاملةسياسيات األ إنَّ ـ 

جمبور يف مجيع أفعاله وترصفاته بقضاء من اهلل  اإلنسان أن فكرةست وكرم  ،ملصاحلها

 وقدره.

 ال يتيرس وال يمكن إالم  ـ الذي هو بحر عميق القدر ـ اخلوض يف رسم  نَّ إـ 

 لألوحدي.
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 الحسيني  ة في النصّ النبوّ الخامس: الفصل 

 

بِياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وب ل غ ْت أن»: ×مام احلسنيقال اإل

 .(3)«عت هلم من دينكوّا 

 الحطة يف اللغة واالصل: النبّواملبحث األّو
 ة يف اللغة:النبّوالنيّب و

خرب عن اهلل تعاىل... : املُ يءأخربه... والنب اه به:أنبأه إيّ »وهي النبأ أو اخلرب  النبّوة:

ه أنبأ عن اهلل، ألنّ  ؛عىل فعيل مهموز يءوالنب»ري: وقال يف املصباح املن. (5)«واالسم النبوءة

 مهموز يف األصل، ثمم  النبيم  وهبذا يتضح أنم . (1)«دغام لغة فاشيةبدال واإلواإل، أخرب :أي

 ة.والنبوم  دغمت يف النبيم بدلت اهلمزة وأُ أُ 

ف فقد عُ  اصطالحا :والنبّوة  ا النبيّ أمّ  عاىل خرب عن اهلل تاإلنسان املُ  :هبأنم النبيم رم

ف كذلك بأنم وعُ . بغري واسطة أحد من البرش رب عن اهلل تعاىل إنسان كامل خُم  :هرم

باألنبياء، وهو نوع رابطة وقعت بينه وبني أنبيايه، قال  الوحي خمتصم  بالوحي؛ ألنم 

ٻٻ  ٻ)قال تعاىل:  ،ةالوحي نوع تكليم إهلي تتوقف عليه النبوّ  إنّ »الطباطبايي: 

  .(4)«(ٻ پ پ پ پ

                                         

 .78( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ص3)

 .57، ص3دي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط: ج( الفريوز آبا5)

 .275، ص5( الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري: ج1)

 .345، ص5( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج4)
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 ة املبحث الثاني: أقسام النبّو
 :عىل قسمني س يف املنهج الكّلميدر  ة تُ النبوم  ال خيفى أنم 

ة، تصم خي: وقسم األّولال ة العامم بشكل عام من دون  هامسايلو بدراسة النبوم

 ،رق معرفتهموطُ  ،نبياءىل بعثة األإبيل البحث عن احلاجة ، من ق  عنيم مُ  ختصيصه بنبيم 

مؤيمدًا بمعجزة، مسددًا بالبيمنات، ونحو  أن يكون النبيم  بدم  ووجوب عصمتهم، وال

 بحاث.ذلك من األ

بخصوصه،  ة نبيم ة، واملراد هبا نبوم ة اخلاصم بحث فيه حول النبوم ويُ  :الثاين قسمال

بيل البحث من ق   ،ةة اخلاصم بحاث التي ترتبط بالنبوم بينا|، واألنة كالبحث عن نبوم 

وضاع الزمانية واملكانية يف زمن االجتامعية واألوما هي الظروف  .ن هو النبيم عمم 

ة  عىل إىل غري ذلك من األسئلة التي تنصبم  ؟د هباوم وما هي معجزته التي زُ  ؟بعثته نبوم

 .بعينه نبيم 

 القسم األّول: النبّوة العاّمة

 ×ماماألنبياء يف كلمات اإل إرسالدلة على ضرورة األ
 يف الدنيا واآلخرة يصال اإلنسان إىل كاملهإل: الدليل األوّ 

يف رشح كلامت  ×ـ حكاية عن أبيه عيل بن أيب طالب ×قال اإلمام احلسني

دًا رسول اهلل)ذان األ  إىل اهلل أشهد أن ال حاجة ألحد إىل أحد إاّل »ـ:  (أشهد أنم حممم
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بحانه، وأّنه الغنّى عن عباده واخلالئق أمجعني، وأّنه أرسل إليه ُس  الواحد القّهار مفتقرة  

ويا »: ×وقال. (3)«ورساجا  منريا ... ،وداعيا  إىل اهلل بإذنه ،مدا  إىل الناس بشريا  ونذيرا  حم

يا موالي... أنت »ويف دعاء آخر: . (5)«ويا باعث الرسل، ويا صادق الوعد ،فارج اهلمّ 

 .(1)«أنت الذي هديت ،الذي كفيت

 ،×مام احلسنينبياء من خّلل كلامت اإلرسال األإلكي يتضح الدليل عىل رضورة 

متنيينبغي بيان   :مقدم

 ىل كامله إنسان وصوله وىل: الغاية من خلق اإلمة األُ املقّد 

احلكيم ال يصدر منه  ، ومن الواضح أنم يمحك هم يف مباحث صفات اهلل تعاىل أنم تقدم 

وال كُصنعه ُصنع صانع، وهو »: ×مام احلسنيفعل من دون غاية وهدف، كام قال اإل

 .(4)«فطر أجناس البدائِع، وأتقن بِحكمته الصنائعاجلواد الواسع، 

ىل كامله، إخملوق وموجود  هو إيصال كلم  ،وواحدة من خصايص صنع اهلل تعاىل

مت )لق ألجلها، كام قال تعاىل:  وله غاية ُخ فّل يوجد يف هذا الكون الفسيح يشء إالم 

 .(2) (ىت يت جث مث ىث يث حج مج

يشء يف الكون، فنحن إذا  ون يشمل كلم ة، وهو قانى باهلداية العامم سمم وهذا ما يُ 

ا تتكامل تدرييًا، سواء كانت هذه املوجودات لنا يف املوجودات، نلمس ونشاهد أهنم تأمم 

                                         

. 18. الصدوق، حممد بن عيل، معاّن األخبار: ص518( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص3)

، 4. النوري، املريزا حسني، مستدرك الوسايل: ج54، ص84ألنوار: جاملجليس، حممد باقر، بحار ا

 .12ص

 . 33( ابن طاووس، عيل بن موسى، مهج الدعوات: ص5)

 ، مقطع من دعاء عرفة.522الكفعمي، إبراهيم، البلد األمني: ص( 1)

 ( املصدر السابق.4)

  .21( طه: آية2)
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ا من غري ا ذات حياة فقط كالنبات، أو أهنم ذوات حياة وشعور كأنواع احليوان، أم أهنم 

ري سريًا تكوينيًا مجيع هذه املوجودات تس ذي احلياة كاملوجودات الطبيعية، فنجد أنم 

 ىل هناية كامله.إمنها  نتهي كلم يحتى  ،عينًا وعىل مراحل خمتلفةمُ 

 ؛ستثنى عن هذا القانون اجلاري يف مجيع الكايناتنسان غري مُ اإل ومن الواضح أنم 

نسان يسري نحو كامله املرسوم له وهو سعادته يف الدنيا واآلخرة، وهذه اإل نم إحيث 

 .اهلل تعاىل حمض الكامل وعني الكامل ألنم  ؛لقرب اإلهلي باالم إالغاية ال تتحقق 

 نساينمة الثانية: حمدودية العقل اإلاملقّد 

العقل وإن كان هو األساس يف إثبات الكثري من املسايل الدينية التي للعقل فيها  إنم 

وليس له إحاطة كاملة بجميع نظام الوجود وعامل  ،العقل يبقى حمدوداً   أنم نظر، إالم 

وطريق السعادة يف النشأة  ،نسان ومفاسده يف هذا العاملومجيع مصالح اإل ،الغيب

فّل يستطيع العقل أن يضع القانون  ؛اآلخرة وخصوصياهتا، وعىل هذا األساس

 نسان يف الدنيا واآلخرة.ويرسم خطوطًا لتحقيق سعادة اإل ،جدياملُ 

 نم أىل كامله، وإان وصوله نسغاية خلق اإل ـ متني السابقتنيعىل املقدم  بناءً  والنتيجة:

ة ى العناية اإلهليم ـمقتض إنم ـ ف العقل البرشي حمدود وغري قادر عىل حتقيق كامل اإلنسان

ال يمكنه أن  إنسانٍ  كلم  نم إنسان وسعادته، وحيث ىل كامل اإلإبنيم الطريق املوصل أن يُ 

 يتيرس ألحد وال ،ويأخذ منه، ومل يكن ألحد مشاهدته تعاىل يتصل باهلل تعاىل مبارشةً 

ىل طريقه املوصل إنسان هلية أن يبعث اهلل تعاىل نبيًا هيدي اإلمشافهته، فمن احلكمة اإل

 ىل مقصده احلقيقي.إويأخذ بيده  ،ىل كاملهإ

 فّل يوجد هلي، وإالم هذا الدليل عىل بعثة األنبياء من باب اللطف اإل وال خيفى أنم 
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 .(3)ملك هلل تعاىل موما يملكون ه الكلم  ألنم  ؛عىل اهلل تعاىل حقم  خملوٍق  أليم 

 الدليل الثاين: إقامة العدل

 العامل بِالكتاِب، واآلخذ بِالقسط، ما اإلمام إاِّل  ،لعمري»: ×قال اإلمام احلسني

 .(5)«والدائن بِاحلّق، واحلابِس نفسه عىل ذات اهللِ

 :اآلتيةمور لكي يتضح هذا الدليل ينبغي تقديم األُ 

 واملرسلني نبياءمام ما يشمل األد من اإلل: املرااألمر األوّ 

 .من اهلل تعاىل بتنصيبالبرشيمة قيادة  يه ة:اإلمام

وإقامة  ،ة وسياستها والدفاع عنهامم ن يقوم بتدبري األُ القايد، وهو م  هو  واإلمام: 

 يف أوساطها. العدالة

                                         

هو مأخوذ من كلامت أهل البيت^، كام أشار إليه ( هذا الدليل هو الذي ذكره احلكامء والفّلسفة، و3)

، أنمه قال للزنديق الذي سأله: من أين أثبت ×، وكذلك ورد عن اإلمام الصادق×اإلمام احلسني

إنمه ملما أثبتنا أنم لنا خالقًا صانعًا متعاليًا عنما وعن مجيع ما خلق، وكان ذلك »األنبياء والرسل؟ قال: 

يز أن يشاهده خلقه، وال يّلمسوه، فيبارشهم ويبارشوه، وحياجهم  الصانع حكياًم متعاليًا مل

ون عنه إىل خلقه وعباده، ويدلوهنم عىل مصاحلهم  وحياجوه، ثبت أنم له سفراء يف خلقه، ُيعربم

ومنافعهم، وما به بقاؤهم وىف تركه فناؤهم، فثبت اآلمرون والناهون عن احلكيم العليم يف خلقه، 

(واملعربون عنه )جلم و وهم األنبياء^، وصفوته من خلقه، حكامء مؤدبني باحلكمة، مبعوثني  ،عزم

هبا، غري مشاركني للناس ـ عىل مشاركتهم هلم يف اخللق والرتكيب ـ يف يشء من أحواهلم، مؤيدين من 

عند احلكيم العليم باحلكمة، ثمم ثبت ذلك يف كلم دهر وزمان مما أتت به الرسل واألنبياء من الداليل 

«. اهني؛ لكيّل ختلو أرض اهلل من حجة يكون معه علم يدل عىل صدق مقالته وجواز عدالتهوالرب

مة األُوىل: 318، ص3الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج متني: املقدم ؛ ويمكن تقريب ذلك بمقدم

مة الثاني ة: إنم اإلنسان إنم اهلل خالق اإلنسان وهو الربم القادر العامل، كام ثبت يف مباحث التوحيد. املقدم

غري قادر عىل الوصول إىل كامله يف الدنيا واآلخرة؛ ملحدودية عقله، فهو حمتاج إىل م ن هيديه إىل كامله 

يف الدنيا واآلخرة. النتيجة: من احلكمة واللطف اإلهلي أن ُيرسل إليه م ن هيديه ويدلمه عىل منافعه 

 ومصاحله، ويزجره عن الظلم وينهاه عن الفواحش. 

 . 511، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج( 5)
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ل والرسو يقوم النبيم ف، ه اخلصوصيمةوالرسول يف هذ اإلمام يشرتك مع النبيم و

 وهو إمام، نعم قد تقتيض املصلحة واحلكمة أو رسول إالم  ة، فّل يكون نبيم مم بتدبري األُ 

 وال يكلمفهبّلغ اخللق ما فيه مصلحتهم، إلنبياء نبيًا من األاهلل تعاىل ة أن يبعث هليم اإل

 ة وقيادهتا.مم بالقيام بأعباء األُ 

 العامل اإلمام إاِّل  ما ،لعمري» م:املتقدم  ×املراد من اإلمام يف كّلمه ًا،إذ

 ما يشمل النبي والرسول. .«...بِالكتاِب 

 ىل استخدام اآلخرين إنسان األمر الثاين: الفطرة تدفع اإل

لذا فاإلنسان يندفع  ؛كامالته وحبم  ،ذاته نسان مفطور عىل حبم اإل من الواضح أنم 

 يمكن أن يعيش ن له حاجاته وكامالته، وهلذا الما يؤمم  ىل استخدام كلم إمن تلقاء فطرته 

ه ال يتمكن من تكميل نقصه املادي ألنم  ؛اإلنسان منعزالً عن اآلخرين من أبناء جنسه

ىل االشرتاك مع بقية أفراد البرش يف إفهو بحاجة  بمفرده، وحتقيق منافعه ،واملعنوي

ىل أبناء إنسان بحاجة اإل نم إ أي:نسان مدّن بالطبع، اإل وهذا هو معنى أنم ، ممارسة احلياة

 من خّلل العيش إالم  ،وال املعنوي ،ال يف اجلانب املادي ،حياته ال تتكامل نم إجنسه، و

 .مع اآلخرين

 حصول التزاحم واالختالف يف حتقيق املنافع األمر الثالث:

أفراد  نسان مندفعًا لتحقيق النفع لنفسه، وهذه النزعة مركوزة عند كلم ا كان اإلملم  

ريد أن يلب نسان يُ إ كلم  نسان؛ ألنم ّلف بني أفراد اإلىل وقوع االختإفيض البرش مما يُ 

نسان، وال ر عليها اإلطم وهي غريزة فُ  ،نانيةاملنفعة األكثر لنفسه، وهذه هي غريزة األ

هذا التزاحم يف الرغبات واملنافع  نسانية، ومن الواضح أنم يمكن زواهلا من النفس اإل

وينتفع  ،القوي من الضعيفىل حصول االختّلف واالنحراف، فيستفيد إي ـفضيُ 

ذا قوي إالغالب من املغلوب، ويقابله الضعيف املغلوب باحليلة واملكيدة واخلدعة، ف
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ىل إهذا االختّلف والنزاع يؤدي  االنتقام، ومن الواضح أنم  وغلب قابل ظامله بأشدم 

  .االختّلف والنزاعالنحو من نسانية يشهد هلذا وتاريخ اإل، اهلرج واملرج

تزاحم إىل تؤدي  نساناإللدى ركوزة امل الكامل والنفع نزعة حبم  إنم  النتيجة:

وحصول الفساد يف  ،رـمما يتسبب يف حصول االختّلف بني البش ،الرغبات واملصالح

ىل سعادته يف الدنيا واآلخرة، إنسان يصال اإلإهلية احلياة االجتامعية، ومقتىض العناية اإل

 ، بقانون عادلتحقق إالم تام يف دار الدنيا ال يم ال س ،نسانسعادة اإل ومن الواضح أنم 

ه، حقم  ذي حق   ع بنحو ينال كلم جتمألجل استقرار امل ؛أفراد البرش يلتقي عليه كلم 

ة إياد التوازن املطلوب لدوام احلياة وإقامة العدل االجتامعي الذي ينهض بمهمم 

تطبيق قانون العدل يف  ةومهمم  ،نسانية، وحيقق السعادة لإلنسان يف الدنيا واآلخرةاإل

 ×مام احلسنيوهذا ما أشار إليه اإل ،ةيمم نبياء والرسل واألة األدار الدنيا هي مهمم 

 العامل بِالكتاِب، واآلخذ بِالقسط، والدائن بِاحلّق، واحلابِس ما اإلمام إاِّل  ،لعمري»بقوله: 

 ٱٻٻٻٻپپ) قال تعاىل: .«نفسه عىل ذات اهللِ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پپ

وىل الوظيفة األُ  ح اآلية املباركة بأنم رصم حيث تُ  ،(3) (ڤڦ ٹٹٹٹڤڤ

بمعنى زودناهم بترشيعات  ،(ٻپپ) :لألنبياء هي بيان األحكام

الواضح  ومن ،(پڀڀ) :ألجل إقامة العدل ؛بيان األحكاموشاملة، 

لكي يتمكن  ؛ من خّلل إقامة حكومة قويةإقامة القسط والعدل ال يتحقق إالم  أنم 

 ڀ) :لذا تقول اآلية املباركة ،نبياء من خّلهلا من إقامة العدالة االجتامعيةاأل

                                         

 .52( احلديد: آية3)
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، (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ   ٺ   

رسال إمام، وهذا يكشف عن رضورة اإل وأ ،أو الرسول ،ذ هو النبيم واحلاكم واملنفم 

 .(3)بل اهلل تعاىلنبياء من قم األ

العقل يدعو  ىل أنم إانني اجتامعية عادلة، مضافًا ياد قوإالعقل قادر عىل  إن قيل: إنم 

الفساد، وهذا يعني إمكان االكتفاء بالعقل و ونبذ الرشم  ،والفضيلة ىل اتباع احلقم إ

 ة.واالستغناء به عن النبوم 

نساّن يستطيع أن يكتشف بعض القوانني االجتامعية يف دار العقل اإل واجلواب: إنم 

وقانون احلرية والديمقراطية واملساواة، لكن هذه  ،يكقانون الضامن االجتامع ،الدنيا

القوانني ليست هي اهلدف األصيل لإلنسان، بل اهلدف األساس والرييس لإلنسان 

عن  نساّن يعجزهو السعادة يف الدنيا واآلخرة التي هي القرب اإلهلي، والعقل اإل

ة اآلخرة، وذلك جلهله اكتشاف القوانني االجتامعية التي تكون نتايجها إيابية يف النشأ

عامل يف النشأة، وعاجز كذلك عن إياد الروابط التكوينية بني األتلك بنتايج وقوانني 

نساّن عن اكتشاف دار الدنيا واجلزاء يف دار اآلخرة، والسبب يف عجز العقل اإل

قوانني اآلخرة وربطها  الدنيا واآلخرة هو أنم  ةيااحلنسان يف القوانني التي تسعد اإل

وانني الدنيا هي غيب من الغيوب، وليس للعقل البرشي جمال للحديث عن الغيب، بق

 الغيب خارج عن مساحة وحدود العقل البرشي. ألنم  ؛ليحكم فيها أو يتنبأ عنها

التي تضع  ـ العقل البرشي عاجز عن اكتشاف القوانني االجتامعية وهبذا يتضح أنم 

ة فالنبوم . ة من خّلل الدين والنبوم إالم  ـ اإلهليخروي والقرب وافق الكامل األُ تالدنيا بام 

 لق ألجله. ىل كامله الذي ُخ إوتوصله  ،نسانيةإىل حياة إة هتدي اإلنسان حالة إهليم 

                                         

 .313، ص5( ُانظر: الطباطبايي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن: ج3)
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 (ةاستقرار املجتمعات كاشفة عن االستغناء عن دور النبوّ )إشكالية 

 حلم ري عىل ـمنا عدم قدرة العقل البشنا حتى لو سلم نم إ: يةشكالاإل هحاصل هذو

هذا االختّلف والتفاعل بني أفراد املجتمع يؤدي  االختّلف بني أفراد املجتمع، لكنم 

ويضمن  ،مناسب ملحيط احلياة االجتامعية ،ىل إياد جمتمع صالحإهبم يف هناية األمر 

سعادة املجتمع، ومما يشهد لذلك هو ما نلمسه واضحًا يف كثري من املجتمعات 

ىل سعادة جمتمعاهتا إة منها كام يف بعض الدول التي وصلت ام املعارصسيم  ال ،نسانيةاإل

 .وصّلحها

هو أمر مما ال  ،ىل الكامل والسعادةإنسانية ميل الطبيعة اإل : إنم وحاصل اإلجابة

ىل املجتمع الصالح الذي تدعو إليه هذه إمر بالنسبة فيه، وكذلك األ خّلف وال شكم 

هذه املجتمعات سواء  االلتفات إليه هو أنم الطبيعة اإلنسانية، لكن األمر الذي ينبغي 

ىل إوليس  ،ه صوب السعادة والكامل اجلسمي املاديتتوجم  ،املنقرضة أو املعارصة

من خّلله يتحقق الكامل والسعادة الذي هلي وهو القرب اإل ،الكامل احلقيقي لإلنسان

كامل والسعادة الكامل اجلسامّن ليس هو ال يف احلياة الدنيا واآلخرة، ومن الواضح أنم 

 احلقيقية لإلنسان.

ة التي أن يكون قانون العدل اإلهلي هو اجلهة اإلهليم  بدم  ال ؛وعىل هذا األساس

وإقامة  ،لقوا ألجلهذي ُخ لإلرشاد الناس إىل كامهلم ا ؛رسال األنبياءإاقتضت حكمتها 

 العدالة االجتامعية يف دار الدنيا.
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 ×كلمات اإلمام احلسني املبحث الثالث: اصطفاء األنبياء يف
،  عىل خلقه، وأكرمه بِنبّوته ’إِّن اهلل اصطفى حممدا  : »×مام احلسنيقال اإل

ڑڑ ): ـ (5)ىل امليدانإحينام برز عيل األكرب ـ  قوله تعاىل ×وقرأ. (3)«واختاره لرسالته

 . (1)(ڳڱ ڱڱ ڱ ں ں *ککککگگگگڳ

 ..خالصه وخريه.يشء  الصفو نقيض الكدر، وصفوة كّل »قال الفراهيدي: 

 . (4)«املصطفى، واألنبياء املصطفون واالصطفاء: االختيار، افتعال من الصفوة، ومنه النبيّ 

 االختيار:  يء، كام أنّ ـاالصطفاء: تناول صفو الش»وقال الراغب يف املفردات: 

اه صافيا  عن الشوب واصطفاء اهلل بعض عباده قد يكون بإجياده تعاىل إيّ . تناول خريه..

 ، (2)(چچڇڇڇڇڍ) اىل:ـال تعـوجود يف غريه... قامل

 .(1)«والصفّي والصفيّة: ما يصطفيه الرئيس لنفسه

 :اآلتيةن املعاّن املعنى اللغوي لّلصطفاء يتضمم ف

شايبة وكدر، فيكون املصطفى يف أعىل  خلوص وصفاء املصطفني من كلم  ل:األوّ 

 رتبة من النـزاهة والكامل ذهنيًا وسلوكيًا.

 :االختيار االصطفاء قريب من معنى االختيار، والفرق بينهام هو أنم  إنم  الثاين:

                                         

 .58، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)

 .311، ص2( ُانظر: ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج5)

 . 14آل عمران: آية( 1)

 .315، ص7( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني: ج4)

 .72( احلج: آية2)

 .488ـ  487( الراغب األصفهاّن، احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن: ص1)
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 .ذلك اليشء هو خريها بام أنم  ،من بني األشياء ءاليشأخذ 

 ها. ته صفوهتا وخالصبام أنم  ،فهو أخذ اليشء من بني األشياء :ا االصطفاءأمّ  

ليكون  ؛نم عىل اآلخرياالصطفاء مّلزم ملعنى االمتياز والتقدم  إنم  الثالث:

 به يف طريق اخلري والصّلح. ىتدقتفى وهُي يُ  نموذجًا وقدوةً أُ املصطفى 

فهو عني املعنى اللغوي، وهو اختيار األفضل، وقد  :ا االصطفاء يف االصطّلحأمم 

لتسجل  ،حظي مفهوم االصطفاء بعناية فايقة يف النصوص القرآنية يف موارد عديدة

اىل قد اصطفى واختار أفرادًا من خلقه وعباده، اهلل تع ة، وهي أنم حقيقة قرآنية مهمم 

اآلية التي  :منها ،ة من اآليات القرآنيةوهذه احلقيقة القرآنية يعكس مضموهنا عدم 

ڑڑ )وهي قوله تعاىل:  ،×مام احلسنيها اإلأيف بداية البحث والتي قر اذكرناه

 .(ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں *ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

اهلل تعاىل قد  وهي أنم  ،ىل حقيقةإشري ريد أن يُ حينام قرأ هذه اآلية يُ  ×فاإلمام

ية إبراهيم اً اصطفى بعض ال مجيع ذرية إبراهيم، وال مجيع ذرية بني إرساييل  ×من ذرم

ل بني إرساييل عىل العاملني، كام يف قوله تعاىل:  كذلك، وإن كان اهللم  قد فضم

، (3)(ڦڦڦڦڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)

 .خرىهة ال ينايف تفضيل غريهم عليهم من جهات أُ تفضيلهم عىل العاملني من ج لكنم 

مواقع املسؤولية يف  ر هلم ما حيتاجونه يف كلم ويوفم  ،اهلل تعاىل يصطفي أنبياءه وأولياءه نم إف

ڑڑ ) :ة أم يف اإلمامة، وهذا ما يمكن استيحاؤه من قوله تعاىلسواء يف النبوم  ،احلياة

  .( ...ک ک ک

                                         

 . 31( اجلاثية: آية3)
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 فلسفة االصطفاء
عىل خلقه، وأكرمه بِنبّوته، واختاره  ‘اصطفى حممدا  »: ×سنيمام احلقال اإل

 .(3)«لرسالته

االصطفاء اإلهلي ليس غاية  يتضح أنم  ،ماملتقدم  ×مام احلسنيمن قول اإل انطّلقاً 

ألجل محل مسؤولية  ؛نبئ عن إرادة ربانية يف اختيار األمثل من البرشيف ذاته، بل يُ 

أنبياءه  يختار اهلل، فآنف الذكر ×إليه قوله شرية، وهذا ما يُ الرساالت اإلهليم 

لقومهم،  ا يراه مناسباً مات عظيمة ومؤهّلت عالية، وملم ا يده فيهم من مقوم ورسله، ملم 

فهو تعاىل الذي خيتار ويتبي صفوة من خلقه، ، عرصهم وزماهنمل مّليامً و

يهم من كلم عنايته اخلاصم  ويويل ،فيستخلصهم لنفسه نس وكدورة؛ شوب ود ة هبم وينقم

 ة واإلمامة.ذلك ألجل النهوض بأعباء ومسؤوليات النبوم  كلم 

، ُأصوهلا العلم، والعدل، الصطفاءهلذا النحو من ا ومناشئ اً أسبابثمم إنم هناك 

ى ـاهلل تعاىل لو علم باستعداد إنسان لكامالت معينة، فإنمه تعاىل بمقتضواحلكمة، فإنم 

 ه إىل ما استعد له.يمئ له ما يوصلحكمته وعدله سوف هُي 

اهلل تعاىل منذ األزل باستعداد هذه املجموعة من البرش  (5)ملما علم ؛وعىل هذا الضوء

اهلل تعاىل قد  نم إل مقامات الرسالة والوالية، فلتحمم  ـ وهم األنبياء واألوصياءـ 

نهم من وصوهلم إىل ما استعدوا له.  اصطفاهم واختارهم، وهيمأ هلم ما يمكم

                                         

 .58، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)

واجلواب: ال تنايف بني علم اهلل تعاىل  علم اهلل باألشياء قبل خلقها ينايف اختيارية اإلنسان. ( قد يقال: إنم 5)

بام يأول إليه اإلنسان وبني االختيار؛ وذلك ألنم العلم اإلهلي تعلمق بكيفية صدور الفعل عن اإلنسان 

جربًا لتخلمف علمه عن عىل النحو االختياري بقيد االختيار؛ ألنمه لو كان صدور الفعل من اإلنسان 

 الواقع، فاهلل تعاىل شاءت إرادته أن ال يوجد الفعل إالم بعد حتقق رشطه، وهو اختيار اإلنسان.
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 ×: عصمة األنبياء يف كلمات اإلمام احلسنيالرابعث املبح
خلقه، وأكرمه بِنبّوته،  عىل ’ إِّن اهلل اصطفى حممدا  » :×قال اإلمام احلسني

 .(3)«واختاره لرسالته

ڑڑککککگگ )قوله تعاىل:  ×وقرأ اإلمام احلسني

 .(5) (ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں *گ گ ڳ

يان املراد من العصمة ينبغي ب ×ضح معنى العصمة يف كلامت اإلمامتولكي ي

فم (1)«العصمة يف لغة العرب بمعنى املنع»فـ ؛الً أوم  : ح  ب  ، يعصم من باب رض   م  ص  ظ  . ع 

 . (2)والعاصم: املانع احلامي ،(4)ووقى

فهي لطف يفعله اهلل تعاىل باملكّلف، بحيث متنع منه وقوع » ا العصمة اصطالحا :وأمّ 

  .(1)«املعصية، وترك الطاعة، مع قدرته عليهام

فت العصمة بتعريف آخروعُ  ا ملكة نفسانية ال يصدر عن صاحبها معها بأهنم  :رم

 وهذا هو كّلم علامء اإلمامية يف تعريف العصمة باختصار. ،املعايص

 بقدر ما أشار إليه اإلمام ة العصمة وتفاصيلها إالم ريد اخلوض يف أدلم وال نُ 

                                         

، جعفر بن حممد، مثري احليلم . ابن نام 581، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)

 .54ص، 44. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج57األحزان: ص

 .14( آل عمران: آية5)

 ، مادة )عصم( 417( الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح: 1)

(437( ُانظر: الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري: ص4) م  ص   .، مادة )ع 

  .، مادة )عصم(411، ص35( ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج2)

 .17، ص31لنكت االعتقادية: جاملفيد، حممد بن حممد، ا( 1)
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 م، ومن الواضح أنم كام تقدم  بياءاهلل تعاىل قد اصطفى األن ، فقد ذكر أنم ×احلسني

ن يصطفيه اهلل تعاىل فهو م   ن يصطفيه، فكلم ه العصمة مل  ين يف أحشااالصطفاء يتضمم 

ه اخلالص معنى االصطفاء هو خلوص اليشء من الشوب، وأنم  م أنم تقدم ؛ حيث معصوم

دنس، ومن  ومن كلم  ،ومن مجيع الصفات الذميمة ،يشء، والنقاء من الكدورة من كلم 

هون من القبايح؛ نزم هذه املعاّن تعني العصمة، فاملصطفون معصومون مُ  واضح أنم ال

نم عليهم  اهم من كلم اهم وصفم اهلل تعاىل استخلصهم ونقم  ألنم  دنس وشوب، وم 

والعلوم النافعة  ،واخلصايص الروحانية واجلسامنية ،باخلصال احلميدة السامية

واختارهم  ،ةاختصهم به من العناية اخلاصم وألزمهم بام  ،رهمهم طو ،والكامالت املتنوعة

رهم وم  ، وهذا هو معنى العصمة ،لدينه مهم وطهم هم من نم عليهم بام خصم وبعد أن كرم

 أرضه، فاصطفاهم لدينه يفوخلفاء  ة جعلهم أنبياء ورسّلً احلفظ والعناية اخلاصم 

 واختارهم وبعثهم هلداية خلقه.



ة يف النصم احلسيني  547  ...............................................................  الفصل اخلامس: النبوم

 ×ت اإلمام احلسنية يف كلماة اخلاّص: النبّوالقسم الثاني
عىل خلقه، وأكرمه بِنبّوته،  ’إِّن اهلل اصطفى حممدا  »: ×قال اإلمام احلسني

 .(3)«واختاره لرسالته

والتي تعني ـ  ×ة يف كلامت اإلمام احلسنية العامم م الكّلم عن النبوم بعدما تقدم 

قع البحث ي ـ عنيم مُ  ة نبيم ة من دون ختصيصها بنبوم ة للنبوم البحث حول املسايل العامم 

 .×يف كلامت اإلمام احلسني ’ة نبيناوهي نبوم  ،ةة اخلاصم حول النبوم 

 متهيد
الذي كان  ،ه عبد املطلبم( يف بيت جدم 271يف سنة ) ’كانت والدة النبيم 

 والسخاء والعفاف. ،معروفًا بالكرم واجلود

ه عبد املطلب، وبعد ميض ثامن سنوات من يتيم األبوين، بكفالة جدم  ’وقد نشأ

واعتنى به  ،×ه أبو طالبله عمم تكفم  ه عبد املطلب، وحينئذٍ  جدم تويفم  ،’ر النبيم عم

 اعتناء. شدم أ

كثري التأمل والتفكر والتدبر فيام تناله  ،الطباع هادئاره فمنذ نعومة أظ ’وقد كان

وما فيها من آيات العظمة، وفيام يراه من ظلم  ،حواسه من مظاهر اإلبداع يف الطبيعة

 ومه.وجور وفساد ق

إىل  ×عيسى بعد قرون ستة من بعثة النبيم  ناتعاىل نبياهلل م( بعث 117ويف سنة )

مة، فجاء إىل يف شبه اجلزيرة العربية يف مكة املكرم  ’بني إرساييل، وكان موضع بعثته

 ،وبام جاء به من رشيعة هلدايتهم وصّلحهم ،خربهم بام أوحى اهلل تعاىل إليهقومه ليُ 

                                         

 .58، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)
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 قليًّل، بل أخذ الناس مل يؤمنوا إالم  لدنيا واآلخرة، لكن املؤسف أنم وحتقيق سعادهتم يف ا

اهلل تعاىل حفظه من كيدهم،   أنم وكادوا أن يقتلوه إالم  ،وعناده وحمارصته هبإيذايقومه 

فيها، ونرش الرسالة اإلسّلمية بني الناس، وقام أيضًا بإرسال  فهاجر إىل املدينة واستقرم 

ليدعوهم إىل الدخول يف  ؛ة العربيةروالدول املجاورة للجزي ،يةالوفود إىل القبايل العرب

 اإلسّلم.

 ×يف كلمات اإلمام احلسني ة على بعثة النيّباألدّل
 ’ل: بشائر العهدين بالنبيّ الدليل األوّ 

ــني ــام احلس ــدم  ×روى اإلم ــن ج ــ ،’هع ــال:أنم ــوراة» ه ق ــا يف الت  إّن أّول م

چ چ چ چ ڇ )اآليـة: ثّم تـال هـذه  ...(حممد رسول اهلل) مكتوب 

 .(1)«(5)(ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) ،(1)( ڇ

 تليس ،املوجودين حاليًا بأيدي اليهود والنصارى )التوراة واإلنجيل( ال خيفى أنم 

ا ألهنم  ؛÷وعيسى( ،)موسى العظيمنيم  اإلهلينيم  من الكتب الساموية املنزلة عىل النبينيم 

 ن جاء بعدهم.أو ممم  ،بل بعض أصحاهبمعت من قم فت ومُج لم من الكتب التي أُ 

ّلع اإلمجايل عىل هذين الكتابني، واإلنسان يكتشف هذه احلقيقة بمجرد االطم 

وعىل هذا  ؛ون بهال ينكرون ذلك، بل يقرم  هماليهود واملسيحيني نفس باإلضافة إىل أنم 

والكتب  ،األساس ال يمكن اعتبار صحة وقبول مجيع ما ورد يف العهد القديم )التوراة

                                         

 .327( األعراف: آية3)

 .1( الصف: آية5)

، ولكن يف ساير 77ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( جلنة احلديث يف معهد اإلمام الباقر1)

 ×.املصادر الرواية واردة عن اإلمام احلسن
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قة به(، وكذلك العهد اجلديد )اإلنجيل وما يرتبط به(، كام ال يمكن تعلم خرى املاألُ 

واملوقف املناسب مما ورد فيهام هو اعتبار ما جاء ، رفض وإنكار مجيع ما ورد فيها أيضاً 

وأفكار أتباعهام  ،÷وعيسى( ،)موسى من تعاليم النبينيم  فيها من التعاليم خليطاً 

 اآلخرين.

فصح عن البشارة بظهور رجل تعددة تُ ت عبارات مُ جدفقد وم  ،حال وعىل كلم 

 .’اإلسّلم الكريم  عىل نبيم ال تنطبق أوصافه وعّلماته إالم  ،عظيم

ح القرآن الكريم بأنم و كام يعرفون  ’يعرفون النبيم كانوا أهل الكتاب ُيرصم

قد مكتوبًا عندهم يف التوراة، و ’اليهود يدون اسم النبيم  بأنم  أيضاً  حرصم ويُ هم، ءأبنا

راحة ـلص ؛اخلاتم يف حياته وبعد مماته ة النبيم آمن كثري من اليهود والنصارى بنبوم 

 التباشري الواردة يف العهدين.

ٱ ): ’أهل الكتاب كانوا ينتظرون النبيم  عىل أنم أيضًا يؤكد القرآن الكريم و

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڦ ڦ   *ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .(ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): ويف آية أُخرى 

 .(3)( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ملصالح شخصية، أو لغري ذلك، مما  ؛األحبار والرهبان أخفوا ذلك وأنكروه ولكنم 

                                         

 .1: آية( الصف3)
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 .(3)وجدوا فيه مربرًا لإلقدام عىل خداع أنفسهم، وخداع غريهم

لّلستدالل  ’وهو بشاير العهدين بالنبيم  ،د عىل هذا الطريقوال خيفى أن االعتام

ها يف عرصنا هذا، يتوقف عىل مجع البشاير الواردة يف العهدين وضمم  ’ة نبيناعىل نبوم 

 به فيهام هو املبرشَّ  املراد من النبيم  إىل بعضها، حتى خيرج اإلنسان بنتيجة قطعية عىل أنم 

 .فوا فيه كتباً لفيف من العلامء وألم  اخلاتم. وقد قام هبذا املجهود النبيم 

 الدليل الثاين: املعجزة

ُأرسي به من املسجد احلرام إىل  ،’النبيم  بأنم ÷ روى اإلمام احلسني عن أبيه

رج به يف ملكوت الساموات مسرية مخسني ألف عام، املسجد األقىص مسرية شهر، وعُ 

بالعلم فتدىلم من اجلنمة رفرف  ايف أقلم من ُثلث ليلة، حتمى انتهى إىل ساق العرش، فدن

ها بعينه، فكان قاب بفؤاده، ومل ير   ر، وغشى النور برصه، فرأى عظمة ربمهـأخض

 قوسني بينه وبينها أو أدنى، فأوحى اهلل إىل عبده ما أوحى، وكان فيام أوحى

ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ ) إليه، اآلية التي يف سورة البقرة قوله: 

گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ

 .(گ گ

والبينة الدالة  ،ةزها باألدلم عزم  بعد أن يُ قبل دعوته إالم ة ال تُ ال خيفى أن مدعي النبوم 

وهو  :والدليل الثاّن .هو بشارة العهدين ’بينانة من داليل نبوم  م أنم ته، وتقدم عىل نبوم 

 األهم هو املعجزة.

عليها يشء،  ن يغلبأة للعادة، مل يعهد مثلها وال يمكن قهي آية خار :واملعجزة

                                         

عرفوا رسول اهلل والويص من بعده، وكتموا ما عرفوا من احلقم »، قال: ×( يف الرواية عن اإلمام الباقر3)

 .417الصفار، حممد بن احلسن، بصاير الدرجات: ص«. بغياً وحسدًا...



ة يف النصم احلسيني  521  ...............................................................  الفصل اخلامس: النبوم

ة، بل هلا بأن ال تكون هلا علم  ،ها ال تكون غري معقولةلكنم  ،وهي وإن كانت غري معهودة

ّلع عليها ومعرفتها، بخّلف السحر والطلسم تها غري قابلة لّلطم علم   أنم ة إالم علم 

 م. لتعليم والتعلُّ له قابل للعادة لكنم  اً الذي هو وإن كان خارق ،والشعبذة

من لدن اهلل تعاىل،  :أي ،هو طريق إهلي وهو من العلوم اللدنية (3)وطريق املعجزة

ه، وال يمكن يام هي كشف يفيضه اهلل تعاىل ألولياعليم، وإنم تم والللتعلُّ  فيها وال طريق

 .(5)غلب باألقوى منه عند التحديأن يُ 

                                         

ق ( طرق معرفة النبيم متعددة، كام أنم معرفة اهلل تعاىل متعددة أيضًا، فأحد هذه الطرق هو طري3)

يقني: وهو الذي ُيعرف اهلل تعاىل به من دون االفتقار إىل الواسطة. والطريق اآلخر: هو معرفته  الصدم

تعاىل بواسطة النفس، وهو طريق م ن يسلك يف نفسه ليصل إىل باريه. والطريق الثالث: هو معرفته 

يف غريه لينتهي إىل تعاىل بمعرفة املوجودات اآلفاقية، التي هي آيات إهليمة، وهو مسلك م ن يسلك 

ل: هو  ، فهي تقع عىل وجوه بعضها أتقن من بعض، فالطريق األوم باريه تعاىل. وكذلك معرفة النبيم

 ، ة، بأن يشاهد العارف ما يشاهده النبيم ويسمع ما يسمعه، إالم أنمه ليس بنبيم ة بنفس النبوم معرفة النبوم

بحراء، فأراه وال يراه غريي. ومل يمع بيت  ولقد كان ياور يف كلم سنة×: »كام قال أمري املؤمنني

، وخدية، وأنا ثالثهام. أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ’واحد يومئٍذ يف اإلسّلم غري رسول اهلل

ة، ولقد سمعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه ، فقلت يا رسول اهلل ما هذه الرنة؟ ’ريح النبوم

، ولكنمك  فقال هذا الشيطان أيس من عبادته. إنمك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إالم أنمك لست بنبيم

 .11، هنج البّلغة: ص×خطب أمري املؤمنني« وزير، وإنمك لعىل خري

ف النبيم املأذون من اهلل تعاىل  ة بمشاهدة اإلعجاز يف نفسه، بأن يترصم والطريق الثاّن: م ن يعرف النبوم

ف فيها باإلحياء يف نفسه، بأن يرفع حجابه ويكشف غطاءه، حتى يسم ع تسبيح احلجارة، أو يترصم

 بعد موهتا زماناً إىل غري ذلك من اآليات النفسية.

ف يف جرم  ة بمشاهدة اإلعجاز يف موجود خارجي، من الترصم والطريق الثالث: م ن يعرف النبوم

 ھھ) ساموي كالقمر، أو أريض كالبحر والنار والرياح... حسبام ورد يف قوله تعاىل:

 . 3قمر: آية. ال(ے ے

( إنم الفرق بني املعجزة وبني غريها من األعامل اخلارقة كالسحر والشعبذة يمكن تلخيصها بالنقاط 5)

 اآلتية:

ا السحر والشعبذة ونحومها فهي قابلة للتعلُّم والتعليم.3  ـ إنم املعجزة غري قابلة للتعليم والتعلُّم، أمم

ا السحر والشعبذة ونحومها، فهي قابلة ـ إنم املعجزة ال تعارض باملثل وال تغلب با5 ألقوى؛ أمم
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 أقسام املعاجز:
 قسمني: عىل ’من النبيم  تيمكن تقسيم املعاجز التي صدر

 ةل: املعاجز احلسيّ القسم األوّ 

 ومعراجه  ’إرساء النبيّ ـ 1 

رسي به ليًّل من املسجد أُ  ،’النبيم   أنم وهي الرواية التي ذكرناها آنفًا التي تبنيم 

ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ)تعاىل:  اهلل كام يقولواحلرام إىل املسجد األقىص، 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 

 .(3)(ٹ

افة الشاسعة وهي من املسجد احلرام إىل هذه املس ومعنى هذه املعجزة هو أنم 

يف زمن قصري جدًا وهو  ’املسجد األقىص وهي مسرية أربعني ليلة، قطعها النبيم 

ٱٻٻ ) بعض من الليل، ولذلك جاء الليل بصورة نكرة يف قوله تعاىل:

                                                                                              

  

 للتحدي واإلبطال، فيمكن اإلتيان بمثلها وباألقوى منها.

ـ إنم اآليت باملعجزة يتحدى اآلخرين بمعجزته، فيدعوهم إىل معارضته ومقابلته بمثله، يف حني ال 1

 ون به.يفعل السحرة واملرتاضون ذلك؛ إلمكان معارضتهم، ومقابلتهم بمثل ما يأت

ا 4 بة إىل اهلل تعاىل، وغايتهم اهلداية إىل الفّلح، أمم ـ إنم الذين يأتون باملعجزة ذوات نفوس زكية مقرم

السحرة الذين يأتون باخلوارق من األعامل، فهم من أصحاب النفوس الرشيرة غالبًا، وهدفهم احلياة 

 ء وزوجه، والصدم عن سبيل اهلل تعاىل.الدنيا، ومجع األموال من خّلل إلقاء الفتنة، والتفريق بني املر

وال نريد الولوج يف تفصيل األمر يف خوارق العادات، حيث إنم اخلارق للعادة ينقسم عىل أقسام، 

هلا: املعجزة، وهي لألنبياء. والثاّن: الكرامة، وهي لألولياء. والثالث: املعونة، وهي للمؤمن  أوم

 نقل عن مسيلمة الكذاب. ُانظر: الفخر الرازي، حممد بن العادي. والرابع: اإلهانة، وهي للمتنبي كام

 . 487ـ  488عمر، مفاتيح الغيب: ص

 .3( اإلرساء: آية3)
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ة اإلرساء (ٻٻ قطع هذه  ’فالنبيم ، بعض الليل :أي ،للداللة عىل تقليل مدم

 ويف ظرف مل تتوفر فيه وسايل النقل الرسيعة.  ،زمن قصري جداً  املسافة الطويلة يف

شري لرييه اهلل تعاىل من آياته، كام يُ  ؛وقد كان القصد من هذا السفر اللييل اإلعجازي

وهي إراءة بعض اآليات  ،وهو بيان غاية اإلرساء (ٺ ٺ ٺ) إليه قوله تعاىل:

 ة.اإلهليم 

أرسى بـه اهلل تبـارك  ،ينام كان يف مكـةح ’رسول اهلل واملشهور بني األعّلم أنم 

ى صعد بـه ـوتعاىل بقدرته من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص، ومن املسجد األقص

وآيـات اهلل الكـربى يف فضـاء  ،راءته آثار العظمة الربانيـةإألجل  (؛املعراج)إىل السامء 

 ، ثمم (3)( ہ ہ ہ ہ ھ ھ) الساموات، كام يف قوله تعاىل:

 مة.س الليلة إىل مكة املكرم يف نف ’عاد

بجسم رسول  قد تمم  ،يف اإلرساء واملعراج ’سفر النبيم  واملشهور كذلك أنم 

 .وروحه معاً  ’اهلل

 بمقدار ما أشار إليه اإلمام ريد اخلوض يف تفاصيل اإلرساء واملعراج إالم وال نُ 

 .’للنبيم  ته من املعاجز التي حصلوأنم  ،×احلسني

 ’نبيّ النور الذي كان مع ال ـ2

إنم موسى قـد ُأعطـي اليـد  :، فقال×هاسأل أب هيودياً  أنم  ×روى اإلمام احلسني

 ’لقد كان كذلك، وحممد»:×فأجابه شيئًا من ذلك؟ ’عل بمحمدالبيضاء، فهل فُ 

ُأعطي ما هو أفضل من هذا، إّن نورا  كان ييضء عن يمينه حيثام جلس، وعن يساره حيـثام 

                                         

 .38( النجم: آية3)
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مـور اخلارقـة هـذا األمـر مـن األُ  ومن الواضـح أنم  .(3)«كّلهم جلس، وكان يراه الناس

 اهلل تعاىل هبا عليه. نَّ وهي من كراماته التي م   ،للعادة

 وأصحابه من الوادي العميق ’عبوره ـ3

ب له طريق قد رُض موسى  بأنم  ×يهودي سأل أمري املؤمننيال أنم  ويف الرواية ذاهتا

 ’لقد كان كذلك، وحممد: »×عىل قال له من هذا؟ ئاً عل بمحمد شييف البحر، فهل فُ 

رناه فـإذا ، فقّد (5)نني، فإذا نحن بواد يشخبُأعطي ما هو أفضل من هذا، خرجنا معه إىل ُح 

العدّو وراءنا والوادي أمامنا، كام قال أصحاب  ،ر قامة، فقالوا: يا رسول اهللـهو أربعة عش

ت لكـّل مرسـل إّنـك جعلـ ،للهـمّ اثّم قال:  ،فنزل رسول اهلل، (1)( پ پ)موسى، 

فعربت اخليل ال تندى حوافرها، واإلبل  (صلوات اهلل عليه)داللة، فأرين قدرتك، وركب 

وأصـحابه هـذا  عبور النبيم  ومن الواضح أنم  .(4)«ال تندى أخفافها، فرجعنا فكان فتحنا

 .’من معاجز النبي ر قامة، يعدُّ ـالوادي العميق الذي يصل إىل أربعة عش

 صابعهنبوع املاء بني أ ـ4

قد ُأعطي  ×بأنم موسى ،×يهودي أمري املؤمننيال سأل يف تلك الرواية أيضاً 

ملّا نزل  ’لقد كان كذلك، وحممد»: ×قال عىل احلجر فانبجست منه اثنتا عرشة عينًا.

عطي ما هو أفضل من ذلك، وذلك أّن أصحابه شكوا احلديبية وحاّره أهل مّكة، قد أُ 

                                         

. البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن: 477، ص3( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ج3)

 .317، ص33. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج121، ص5ج

( يشخب: يسيل، ويرى. يريد أن الوادي ملئ باملاء. انظر: الزخمرشي، حممود بن عمر، الفايق يف 5)

 .381، ص5غريب احلديث: ج

 .13( الشعراء: آية1)

. البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن: 477، ص3( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ج4)

 .317، ص33قر، بحار األنوار: ج. املجلسـي، حممد با121، ص5ج
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ثّم  ،، فدعا بركوة يامنيّة’لتقت خواّر اخليل، فذكروا لهإليه الظمأ وأصاِبم ذلك حتّى ا

نصب يده املباركة فيها، فتفّجرت من بني أصابعه عيون املاء، فصدرنا وصدرت اخليل 

 ’ّم قليب جاّفة، فأخرجولقد كنّا معه باحلديبية فإذا ث   رواء، ومألنا كّل مزادة وسقاء.

 ،له: اذهب ِبذا السهم إىل تلك القليب اجلاّفة سهام  من كنانته، فناوله الرباء بن عازب وقال

ولقد كان يوم ، رة عينا  من حتت السهمـفتفّجرت اثنتا عش ،ففعل ذلك فاغرسه فيها،

فنصب يده  ،حيث دعا بامليضاة ،عربة وعالمة للمنكرين لنبّوته، كحجر موسى (1)امليضاة

فرشبوا حاجتهم، وسقوا  ،فغاضت باملاء وارتفع حتّى توّضأ منه ثامنية آالف رجل ،فيها

 .(5)«دواِبم، ومحلوا ما أرادوا

 هالك املنكرين له ـ5

ن؟ ملوسـى مـن فرعـو لقد انتقم اهلل :، قايّلً ×علياً يهودي ال أيضًا سأل ذلك

مـن الفراعنـة، فأّمـا  ’لقد كان كذلك، ولقد انـتقم اهلل جـّل اسـمه ملحمـد: »×فقال

مخستهم، كّل واحـد مـنهم  هللفقتل ا (1)( ٿ ٹ ٹ)املستهزئون فقال اهلل: 

فأّما الوليد بن املغرية: فمـّر بنبـل لرجـل مـن خزاعـة قـد  بغري قتلة صاحبه يف يوم واحد.

منه، فانقطع أكحله حّتـى أدمـاه، فـامت وهـو  (5)فأصابه شظية ،ووضعه يف الطريق (4)راشه

                                         

( امليضأة وامليضاءة: املوضع يتوضأ فيه، املطهرة يتوضأ منها. ُانظر: الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، 3)

 .15، ص3القاموس املحيط: ج

: . البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن478، ص3: ج( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج5)

 .341، ص33: جي، حممد باقر، بحار األنوار. املجلسـ127ص، 5ج

 .72( احلجر: آية1)

 .381( راش السهم: اُلزق عليه الريش. ُانظر: ابن السكيت، يعقوب، ترتيب إصّلح املنطق: ص4)

 .377( الشظية: الفلقة من العصا ونحوها. ُانظر: الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح: ص2)
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إىل موضـع  وأّما العاص بن وائل السهمي: فإّنه خرج يف حاجة له يقول: قتلني رّب حممد.

وأّمـا  ، فامت وهو يقول: قتلني رّب حممد.قطعة   حتته حجر، فسقط فتقّطع قطعة   (3)فتدهده

فأتاه جربئيل فأخذ  األسود بن عبد يغوث: فإّنه خرج يستقبل ابنه زمعة، فاستظّل بشجرة،

 أرى أحـدا  يصـنع شـيئا  إاّل  فقال: ما .رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغالمه: امنع هذا عنّي

دعـا  ’يّ وأّما األسود بن احلـرث: فـإّن النبـ نفسك، فقتله وهو يقول: قتلني رّب حممد.

عمي اهلل برصه، وأن يثكله ولده، فلاّم كـان يف ذلـك اليـوم خـرج حّتـى صـار إىل عليه أن يُ 

 ، فبقي حتّى أثكلـه اهلل ولـده.مي  فرب ِبا وجهه فعُ ، موضع أتاه جربئيل بورقة خراء

 ،حبشيا ، فرجع إىل أهله وم، فتحّول الطاللة: فإّنه خرج من بيته يف السموأّما احلرث بن أيب

وروي أّن األسود بن  فقتلوه وهو يقول: قتلني رّب حممد. ،فقال: أنا احلرث، فغضبوا عليه

احلرث أكل حوتا  ماحلا  فأصابه غلبة العطش، فلم يزل يرشب املاء حتّى انشّق بطنه، فامت 

 .(5)«مدوهو يقول: قتلني رّب حم

 إطاعة الصخور له ـ6

اهلل له الصم الصخور الصالب  لنّي  ’إّنه»قال:  ،÷احلسني عن أبيه روى

وجعلها غارا ، ولقد غارت الصخرة حتت يده ببيت املقدس لينة حتّى صارت كهيئة 

 . (1)«العجني، وقد رأينا ذلك والتمسناه حتت رايته

                                         

 .17، ص3بن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج( تدهده: تدحرج. ُانظر: ا3)

 .155، ص3( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ج5)

. املجلسـي، 127ص، 5: ج. البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن478ص املصدر السابق: (1)

 .341، ص33: جحممد باقر، بحار األنوار
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، (3)بيل انشقاق القمرت املتواترة من ق  غري ذلك من املعجزات التي نقلتها الرواياإىل 

طق احلجر واملدر، وتسبيح ، ونُ (1)، وكّلم البهايم، وسجود الشجر(5)وحنني اجلذع

هـاحلص غيبات، وإحياء ، واإلخبار باملُ (2)، وإشباع اخللق الكثري من طعام قليل(4)ى يف كفم

 إنّ »: ، بل قال صاحب البحارةاملوتى، وغري ذلك حتمى نقلوا له ألف معجز

 .(1)«أو ألفي معجز، بل يزيد ذلك عند اإلحصاء عىل األلوف ،ألف معجز ’للمصطفى

  بالعقلدرك إاّل املعاجز التي ال تُ  القسم الثاين:

ء، ال يأتيه الباطل كتاب اهلل تبارك وتعاىل ال ذي فيه تفصيل كّل يش  »: ×قال احلسني

 .(7)«من بني يديه وال من خلفه

ّلع عليها من خّلل أدوات ال يمكن االطم  هي التي ، بالعقلرك إالم داملعاجز التي ال تُ 

أو اإلتيان بعلوم حقيقية من غري  ،بيل اإلخبار بالغيبمن ق   ،احلس، فّل يمكن رؤيتها عياناً 

ن هلا وزمان، فاملعارص هي أن تكون دايمية لكلم  ،ز هبا هذه املعاجزتعلمم، والصفة التي تتميم 

 يطلعوا عىل جهة إعجازها من خّلل العقل. وغري املعارصين يمكن أن

، وقد ذكـر اإلمـام هذا القسم هي القرآن الكريم منو ،ومعجزة الرسالة املحمدية

                                         

 .531: ص( البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن3)

 .151، ص37( املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)

 .185، ص3( األصبهاّن، إسامعيل بن حممد، داليل النبوة: ج1)

. فصلت: (ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ)( ال خيفى أنم لكلم يشء نطقًا بحسبه، كام يف قوله تعاىل: 4)

 .51آية

 .3157، ص1( الراوندي، قطب الدين، اخلرايج واجلرايح: ج2)

 .355، ص87املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج (1)

. الطربيس، أمحد بن عيل، 551، ص1( ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج7)

 .55، ص5االحتجاج: ج
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يـدي أ وأنم  ،صانًا مـن االنحـرافمن جهات إعجاز القرآن هو كونه مُ  أنم  ×احلسني

گ گ گ ڳ ڳ ) :فــرك والنفاق والكفر والعناد غري قادرة عىل النيـل منـه، ـالش

فعىل الرغم ممـا ، (1)أو حتريفه وتزويره ،(5)سواء كان باإلتيان بمثله (3)(ڱ ڱ ڳ ڳ

من مؤهّلت اسـتثنايية رفيعـة يف جمـال الفصـاحة  ،حظي به املرشكون يف بداية الدعوة

وقـد كانـت بدايـة ، داهم يف مضـامر قـوهتم هـذهالقرآن الكريم قد حتـ نم إوالبّلغة، ف

رآن من دون أن حيدد عدد السور واآليات، كام يف التحدي بطرح فكرة اإلتيان بمثل الق

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) قوله تعـاىل:

بدأ عملية تدريية للتحدي، فألقى عليهم فكـرة  ثمم ، (4) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 اإلتيان بعرش سور مثله مفرتيات، مهام كان حجم السور وبساطتها، كام يف قوله تعـاىل:

                                         

 .45( فصلت: آية3)

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )( قال تعاىل: 5)

 .88. اإلرساء: آية(ڤ ڤ ڦ

ة، والرسم يف ذلك هو أنم معجزة كلم نبيم ( ال خيفى أنم معا1) جز األنبياء خمتلفة، فكلم نبيم له معجزة خاصم

، وهذا ما يشري إليه اإلمام الرضا ، حينام سأله ابن ×متناسبة مع ما اشتهر به الناس يف عرص كلم نبيم

موسى بن عمران بالعصا، ويده  السكيت عن سبب اختّلف معاجز األنبياء، ملاذا بعث اهلل

بالكّلم واخلطب؟ فقال اإلمام ’ البيضاء، وآلة السحر، وبعث عيسى بالطب، وبعث حممداً 

كان األغلب عىل أهل عرصه السحر، فأتاهم من × إنم اهلل تبارك وتعاىل ملما بعث موسى×: »الرضا

 بام مل يكن يف وسع القوم مثله، وبام أبطل به سحرهم، وأثبت به احلجة عليهم، وإنم اهلل عند اهلل

يف وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إىل الطب، فأتاهم من عند × تبارك وتعاىل بعث عيسى

وأثبت  ،بام مل يكن عندهم مثله، وبام أحيى هلم املوتى، وأبرء هلم األكمه، واألبرص بإذن اهلل اهلل

هل عرصه اخلطب يف وقت كان األغلب عىل أ’ به احلجة عليهم، وإنم اهلل تبارك وتعاىل بعث حممداً 

ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قوهلم، وأثبت  ،والكّلم ـ وأظنمه قال والشعر ـ فأتاهم من كتاب اهلل

الصدوق، حممد بن عيل، علل «. به احلجة عليهم. فقال ابن السكيت: تاهلل، ما رأيت مثلك اليوم قطُّ 

 .353الرشايع: ص

 .88( اإلرساء: 4)
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ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

حتداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن الكـريم، كـام يف  ثمم  ،(3)(ٿ ٿ

ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )قوله تعـاىل: 

 .(5)(ۉ

اهلل تعاىل مل يرتك هلم عذرًا فيام إذا أرادوا أن يتلمسوا  نجد أنم  ؛وعىل هذا األساس

ى اإلشارة إليه هو يء الذي نتوخم ـلشا األعذار، وال نريد التوسع يف هذه النقطة، لكنم 

حتدي القرآن الكريم يبقى مستمرًا  أشار يف كلمته السابقة إىل أنم  ×اإلمام احلسني أنم 

وملختلف طبقات الناس، وهذا هو  ،الزمان وخالدًا بخلود القرآن الكريم، مهام امتدم 

 معنى كونه معجزة خالدة.

ر يف ـى مجيع البشريم الذي يتحدم وهي القرآن الكـ هذه املعجزة  وال خيفى أنم 

ت هبا الرسالة هي من املعاجز التي اختصم  ـ ه مصان من االنحرافاإلتيان بمثله، وأنم 

مما جعلها غري  ،تبها إىل االنحرافضت كُ املحمدية، بخّلف باقي الرشايع التي تعرم 

لقرآن ز معجزة اوتتميم  قادرة عىل حفظ املرياث العلمي لتلك الرشايع، كام هو واضح.

بخّلف معاجز األنبياء السابقني الذين كانت  ،الكريم بكوهنا معجزة فكرية عقلية

 ة حمدودة يف الناس املعارصين هلا.معاجزهم حسيم 

ة منحرصة السبب يف كون معاجز األنبياء السابقني هي معاجز حسيم  وال خيفى أنم 

 ،لرشد اإلنساّنبالناس الذين عارصوها، هو عدم بلوغ البرشية آنذاك إىل مرحلة ا

                                         

 .31( هود: آية3)

 .18ية( يونس: آ5)
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التي تكنهم من استيعاب هذا النوع من املعاجز الفكرية كالقرآن  ،والقدرة الفكرية

ي إرساييل الذين كانوا يعيشون حالة احلس بنالكريم، كام هو واضح بالنسبة ل

واالستئناس باملحسوسات أكثر من حالة الفكر والعقل، وهذا ما نلمسه واضحًا فيام 

ة، كام يف باملعاجز احلسيم  ×موسى من مطالبة بني إرساييل للنبيم  يذكره القرآن الكريم

وغريها من الشواهد التي  ،(5) (ٺٺٺ)أو  ،(3) (ۆ ۇۇ)قوله تعاىل: 

مور الفكرية والعقلية، بل تكشف عن استئناسهم وتأثرهم باملحسوسات أكثر من األُ 

انه إتيىل الرغم من ، فع’ة يف بعض ما جاء به نبينانجد هذا السنخ من املعاجز احلسيم 

ة، لتأثريها يف ه كانت لديه معاجز حسيم  أنم باملعجزة الفكرية، وهي القرآن الكريم، إالم 

 بعض الناس.

هلا القابلية عىل االستمرار والبقاء  ،لت بالقرآن الكريمفاملعجزة الفكرية التي تثم 

يلمس عظمته  ام ارتفع اإلنسان من الناحية الفكريةاألزمان، وكلم وعىل مدى العصور 

 .(1)بشكل أكثر

: ×كام قال اإلمام ،يشء خرى هي كونه تفصيل لكلم ومن جهات اإلعجاز األُ 

 ووجه اإلعجاز يف ذلك، هو أنم  ،(4)«كتاِب اهللِ تبارك وتعاىل، ال ذي فيه تفصيل كّل يشء»

مور من أُ  ،القرآن الكريم حيتوي عىل مجيع ما حتتاجه البرشية يف حارضها ومستقبلها

                                         

 .321( النساء: آية 3)

 .318( األعراف: آية 5)

املجلسـي، حممد باقر، بحار «. ال تنقضـي عجايبه...»( ولذا يصف أهل البيت^ القرآن الكريم بأنمه 1)

 .17، ص21األنوار: ج

. الطربيس، أمحد بن عيل، 551، ص1( ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج4)

 .55ص ،5االحتجاج: ج
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 .ةة والعمليم من األحكام واألوامر العلميم  ،نها ودنياهادي

ة، من دون الدخول يف اجلزييات القرآن الكريم يقترص عىل بيان القواعد الكليم  ،نعم

 ىلإو ،ةة النبويم حيث أحال التفاصيل التي مل ترد يف القرآن الكريم إىل السنم  ؛والتفاصيل

ة  ۀہ ڻڻڻڻۀ)كام قال تعاىل:  ^،األطهار األيمم

مسألة، فحينام  ن تفاصيل كلم افشمولية القرآن الكريم ال تعني بالرضورة بي ،(3)(ہ

ض فّل نجد تعرم  ـ ونحوها من العبادات ،والصيام ،كالصّلةـ  نأيت إىل الفرايض مثّلً 

 ،أو تفصيّلت أحكام الصوم ،القرآن الكريم إىل تفاصيلها وجزيياهتا من عدد ركعاهتا

 والزكاة...  ،واحلج

                                         

 .7( احلرش: آية3)
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 ة: خامتية الرسالة احملمدّياخلامس املبحث
حممد خاتِم ، عىل خريته من خلقه وصىّل اهلل»يف دعاء عرفة:  ×قال اإلمام احلسني

أنا »ه قال: ه أنم عن جدم  ،عن أبيه ،روى اإلمام احلسنيو .«خل صني  النبِينّي وآله الطاهرين املُ 

أشار اإلمام . (3) «امون بالقسط...قوّ  ،خاتم النبينّي، ولكن يكون بعدي أئّمة من ذّرّيتي

تم الرشايع بعده وبه خُت  ني، فّل نبيم هو خاتم النبيم  ’حممد النبيم  إىل أنم  ×احلسني

 والرسل.

ن به األصابع، وقد زيَّ هو اليشء الذي تُ  :يف لغة العرب (بفتح التاء) ومعنى اخلاتم

لكي ال  ؛تم عىل الشمعطبع اخلالرسايل كانت ختتم به، أو كان يُ  ي باخلاتم؛ ألنم مم ُس 

 ×معنى اخلاتم يف تعبري اإلمام نم إتّلعب به، فاخلاتم ما ختتتم به اليشء، وعىل هذا فيُ 

 بعده. ، فّل نبيم ’حممد ة اختتمت بالنبيم النبوم  هو أنم 

ومل يقل خاتم الرسل، وعىل هذا  «خاتم النبيني» :قال ×اإلمام نم إ :ولقايل يقول

 ؟ولوالرس لوجود فرق بني النبيم  ’د النبيم يمكن أن يبعث اهلل رسوالً بع

والرسول وإن كانا خمتلفني مفهومًا، لكن النسبة بينهام  النبيم  ذلك: إنم  نواجلواب ع

من الرسول، فّل  أعمم  النبيم  هي العموم واخلصوص من حيث املصداق، بمعنى أنم 

ا ىل الناس، أمم الرسول هو الذي حيمل رسالة من اهلل تعاىل إ ألنم  ؛ وهو نبيم رسول إالم 

الرسالة  الذي هو الدين وحقايقه، والزم ذلك أنم  ،فهو الذي حيمل نبأ الغيب النبيم 

                                         

 .145، ص11( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  511

ة انقطعت نباء الغيب، فإذا انقطعت النبوم أالرسالة من  ألنم  ؛ةترتفع بارتفاع النبوم 

 خاتم النبيني يستلزم أن يكون خاتاً  ’كون النبي نم إف ؛وعىل هذا األساس الرسالة.

 ضًا.للرسل أي

 ة وجامعيتها مشولية الرسالة احملمدّي

خاتم  ’النبيم  إىل أنم  االتي أشار فيه ،مةاملتقدم  ×كلمة اإلمام احلسني ال خيفى أنَّ 

 وأنم  ،فعىل أساس مبدأ اخلاتية ،ة هي رسالة شاملةرسالة املحمديم ال أنم ُتفيد النبيني، 

أن تكون أحكام الرسالة اخلاتة من  بدم  ة بعده، فّلهو خاتم األنبياء وال نبوم  ’الرسول

 بدم  ة، والما حتتاجه البرشية، وعىل املستويات واألبعاد اإلنسانية كافم  ة لكلم شاملة وعامم 

 ،ن التفاصيل واجلزييات واحللولالربامج الرضورية التي تتضمم  بني دفتيها كلم  أن تضمم 

 العصور واألزمان. ض له اإلنسان يف حياته عىل مرم ما يتعرم  لكلم 

ما ينبغي للقرآن بيانه فقد بيمنه؛  ة اخلاتة تعني أن كلم النبوم  والسبب يف ذلك هو أنم 

وهو خّلف  ،خرىة أُ نبوم احلاجة ل استلزم ط فيه بيشء، وإالم فرَّ يشء ومل يُ  ه تبيان لكلم ألنم 

قررها الطباطبايي يف تفسريه، حيث يقول: ة هي اخلاتة، وهذه احلقيقة يُ كون هذه النبوم 

ستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات االحتياج يف احلياة، فإذا دين ال يزال يُ ال نّ إ»

 كان مستوعبا   فال دين بعده، وبالعكس إذا كان دين من األديان خامتا   ،ختام   م  تِ استوعبها ُخ 

 .(3)«لرفع مجيع جهات االحتياج

ــي أنم  وال خيفــى أنم  ــات القــرآن تعــرم  شــمولية الرســالة ال يعن ــان اجلزيي ض لبي

                                         

 .311، ص5( الطباطبايي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن: ج3)
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بـل القـرآن  ،(3)( ڄ ڄ ڄ): هوإن كان هو الذي نعـت نفسـه بأنمـ ،لتفاصيلوا

ا بيان اجلزييات والتفاصيل التـي ة، أمم ية والقواعد العامم مور الكلم الكريم اعتنى ببيان األُ 

ـفقـد كفلتهـا السـنم  ،مل ترد يف القرآن الكـريم ولـذا حيـنام نـأيت إىل الفـرايض  ؛ةة النبويم

ض مـن العبـادات، ال نجـد القـرآن الكـريم قـد تعـرم  اوغريمهـ ،والصـوم ،كالصّلة

 ،ث عن عدد ركعات الصّلة وتفصيّلت فـروع أحكـام الصـوملتفاصيلها، فّل يتحدم 

 ’والزكاة، فضّلً عن اجلانب املرتبط بغري العبادة، وبناًء عىل هذا ينهض النبيم  ،واحلج

                                         

 .87النحل: آية( 3)

ولسايل أن يسأل: كيف يمكن أن تكون الرشيعة التي ُأنزلت قبل أربعة عرش قرنًا، شاملة ومستوعبة 

الت يف املتطلبات، واحلاجات لكلم حاجات البرش ات والتبدم  يف العرص احلارض، مع كلم تلك التغريم

 اإلنسانية املتجددة؟

ة، واحلاجات الثابتة من ق بيل  واجلواب عن ذلك بشكل َمترص: هو أنم لإلنسان حاجات ثابتة ومتغريم

اجة اإلنسان إىل احلاجة إىل الطعام واللباس واملسكن ونحو ذلك، كذلك من احلاجات الثابتة هو ح

ُأصول ومبادئ؛ لعبادة اهلل تعاىل واخلوف منه، وحيتاج أيضًا إىل نظام أخّلقي لتهذيب نفسه، وإىل 

نظام اجتامعي لتوجيه عّلقاته مع اهلل تعاىل، ومع أخيه اإلنسان، ومع الطبيعة والنبات واحليوان؛ 

ه احلاجات هي ثابتة وال تتغريم وال لوجود حقوق متبادلة بني اإلنسان وغريه من املخلوقات، فكلم هذ

ل من زمان إىل آخر.  تتبدم

ة فهي تلك الوسايل الّلزمة لتأمني تلك احلاجات الثابتة، ومن الواضح أنم  ا احلاجات املتغريم أمم

الوسايل ختتلف من عرص إىل آخر؛ ألنم هذه الوسايل من إبداع اإلنسان نفسه؛ وعىل هذا األساس 

 ي تؤمن حاجات هذا اإلنسان تبعًا للتطورات احلاصلة يف كلم عرص.سوف تتغريم الوسايل الت

فالرشيعة اخلاتة قايمة عىل أساس املرونة والقدرة عىل البقاء واالستمرار، ومتّليمة مع تطورات 

العصـر، فتناولت يف جانب ثابت منها احلاجات الثابتة يف حياة اإلنسان، وحركته التي ال تتغريم مهام 

ت الظرو لت األزمان، كالعبادة، والعّلقات الجتامعية، تغريم ف، واختلف املجتمعات، وتبدم

.  ونحوها، فوضعت هلذه احلاجات أحكامًا ثابتة ال تتغريم

ة يف حياة اإلنسان والتي تعربم عن جانب التطور  كام أنم الرشيعة تناولت من جانب آخر القضايا املتغريم

يش تبعًا لتغريم الظروف واألزمان، فوضعت هلذه احلاجات والتغريم يف أساليب حياته، ويف وسايل الع

ة احللول املناسبة هلا، من دون املساس باألحكام الثابتة.  املتغريم
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ام يف بيـان سـيم  ال ه األطهار بدور أساس يف بيان القرآن وتفصـيله إىل النـاس،توأهل بي

 .(3)تفاصيل األحكام ومنهج االستنباط

                                         

( هنالك عدد من النصوص الروايية الواردة عن أهل البيت^ تدلم عىل شمولية الرسالة املحمديمة، 3)

ة إىل يوم القيامة، إالم أنزله إنم اهلل تبارك وتعاىل مل »، قال: ×فعن اإلمام الباقر يدع شيئًا حتتاج إليه األُمم

 .371، ص7الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج’...«. يف كتابه وبيَّنه لرسوله

ولسايل أن يسأل: كيف يمكن أن تكون الرشيعة التي ُأنزلت قبل أربعة عرش قرنًا، شاملة ومستوعبة 

الت يف املتطلبات، واحلاجات لكلم حاجات البرش يف العرص احلارض، مع ك ات والتبدم لم تلك التغريم

 اإلنسانية املتجددة؟

ة، واحلاجات الثابتة من ق بيل  واجلواب عن ذلك بشكل خمترص: هو أنم لإلنسان حاجات ثابتة ومتغريم

احلاجة إىل الطعام واللباس واملسكن ونحو ذلك، كذلك من احلاجات الثابتة هو حاجة اإلنسان إىل 

مبادئ؛ لعبادة اهلل تعاىل واخلوف منه، وحيتاج أيضًا إىل نظام أخّلقي لتهذيب نفسه، وإىل ُأصول و

نظام اجتامعي لتوجيه عّلقاته مع اهلل تعاىل، ومع أخيه اإلنسان، ومع الطبيعة والنبات واحليوان؛ 

تتغريم وال لوجود حقوق متبادلة بني اإلنسان وغريه من املخلوقات، فكلم هذه احلاجات هي ثابتة وال 

ل من زمان إىل آخر.  تتبدم

ة فهي تلك الوسايل الّلزمة لتأمني تلك احلاجات الثابتة، ومن الواضح أنم  ا احلاجات املتغريم أمم

الوسايل ختتلف من عرص إىل آخر؛ ألنم هذه الوسايل من إبداع اإلنسان نفسه؛ وعىل هذا األساس 

 ن تبعًا للتطورات احلاصلة يف كلم عرص.سوف تتغريم الوسايل التي تؤمن حاجات هذا اإلنسا

فالرشيعة اخلاتة قايمة عىل أساس املرونة والقدرة عىل البقاء واالستمرار، ومتّليمة مع تطورات 

العصـر، فتناولت يف جانب ثابت منها احلاجات الثابتة يف حياة اإلنسان، وحركته التي ال تتغريم مهام 

ت الظروف، واختلف املجتمعات، وت لت األزمان، كالعبادة، والعّلقات الجتامعية، تغريم بدم

.  ونحوها، فوضعت هلذه احلاجات أحكامًا ثابتة ال تتغريم

ة يف حياة اإلنسان والتي تعربم عن جانب التطور  كام أنم الرشيعة تناولت من جانب آخر القضايا املتغريم

واألزمان، فوضعت هلذه احلاجات والتغريم يف أساليب حياته، ويف وسايل العيش تبعًا لتغريم الظروف 

ة احللول املناسبة هلا، من دون املساس باألحكام الثابتة.  املتغريم
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 ’نا األكرمبّين: أفضلية السادساملبحث 
وآله  ،عىل خريته من خلقه حممد خاتِم النبِينّي صىّل اهلل»: ×قال اإلمام احلسني

 ،يا رّب »قال:  ،×موسى النبيم  أنم  ×وروى اإلمام احلسني. (3)«خل صنيالطاهرين املُ 

ا علمت أّن أم   ،: يا موسى(جّل جالله)كرم ِبا أحدا  قبيل، فقال اهلل بكرامة مل تُ  لقد أكرمتني

 .(5)«حممدا  عندي أفضل من مجيع مالئكتي، ومجيع خلقي

عىل مجيع  ’يف هذه الكلامت الرشيفة إىل أفضلية نبينا ×أشار اإلمام احلسني

ستدل لذلك أيضًا بام ويمكن أن يُ ويل العزم، اخللق، بل عىل ساير األنبياء بام فيهم أنبياء أُ 

حممد ) إّن أّول ما يف التوراة مكتوب»ه قال: أنم  ،’هعن جدم  ×رواه اإلمام احلسني

 ،(ڇڇ چ چ چ چ)ثّم تال هذه اآلية:  ...(رسول اهلل

رشى الشاهد يف االستدالل هو البُ  وحملم  .(1)«(ٿٿٿٿٹٹٹ)

 عىل اخلرب الذي شارة ال يصدق إالم التعبري بالب نم إبرسول اهلل كام يف اآلية الرشيفة، ف

، وال تتحقق البش رم ـيس وعىل هذا األساس  ؛رـيء الذي يفقده املبشم ـ بالشرى إالم ـاملبرشم

يكشف  ،محدأسمه ابعده  وبمجيء نبيم  ،ا برشم بظهور اإلسّلمملم  ×عيسى النبيم  نم إف

 رشى.صدقت البُ  الو كان أقل مما عند السابقني أو مساويًا مل   ’ما عند نبينا عن أنم 

ٿٿٿٿٹ ) قوله تعاىل: لرها الطباطبايي يف ذيوهذه احلقيقة يقرم 

                                         

 .78، ص5( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ج3)

 .157، ص5( الصدوق، حممد بن عيل، م ن ال حيرضه الفقيه: ج5)

، 1الربهان يف تفسري القرآن: ج . البحراّن، هاشم،11( املفيد، حممد بن حممد، االختصاص: ص1)

، الصدوق، حممد بن عيل، علل الرشايع: 327. الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص27ص
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 ، ويفرحهاملبرش   رشى هي اخلرب الذي يرّس البُ  ومن املعلوم أنّ » حيث يقول:، (ٹٹ

هو  ،ودعوته من اخلري يوافيه ويعود إليه، واخلري املرتقب من بعثة النبيّ  ءبيش وال يكون إاّل 

أو  ،ةحقّ  من عقيدة   ،فيه سعادة دنياهم وعقباهم ،ة عىل الناسة اإلهليّ انفتاح باب من الرمح

وبالدعوة اجلديدة بعد حلول دعوة  ،بعد النبيّ  رشى بالنبيّ أو كليهام، والبُ  ،صالح عمل  

 ، األزمنةوتقيّض  ،ال تبطل بمرور الدهور ،ة واحدةواستقرارها والدعوة اإلهليّ  ،سابقة

من  ،تصور إذا كانت الدعوة اجلديدة أرقي فيام تشتمل عليهام تُ إنّ  ،واختالف األيام والليايل

 نسان يف دنياه وعقباه.وأشمل لسعادة اإل ،لة ألعامل املجتمعوالرشائع املعّد  ،ةالعقائد احلقّ 

 فيد كون ما أتى به النبيّ ، يُ (ٿٿٿٿٹ) معنى قوله: وِبذا البيان يظهر أنّ 

متوسط رابط بني  ×وهو ،×عث به عيسىوبُ  ،أرقي وأكمل مما تضمنته التوراة ’أمحد

 .(3)«الدعوتني

ة من أكمل الرسالة املحمديم  نم أيف  ،واضحة ×عيسى فالبشارة من النبيم 

ام هي ة السابقة، وليس أفضليتها بخصوص الفروع وبيان الرشيعة، وإنم الرساالت اإلهليم 

 ،مامةواإل ،ةلنبوم وا ،واملعاد ،صول من التوحيد الكاملاألفضل عىل مستوى املعرفة باألُ 

هذه املعارف يف الرساالت السابقة مل تكن بالنحو  ألنم  ؛ونحوها من املعارف الدينية

هو ـ  ’وهو النبيم  ـ ولذا كان حامل هذه الرسالة ؛ةزت به الرسالة املحمديم الذي تيم 

 األفضل.

 مل تقترص عىل بشارة النبيم  ’حممد البشارة بالنبيم  الذكر أنم بومن اجلدير 

عىل التبشري  اهلل تعاىل أخذ ميثاقًا وعهدًا شديدًا من األنبياء السابقني نم إ، بل ×ىعيس

                                         

 .525، ص37( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)
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ڱڱڱ )ح بذلك القرآن الكريم، حيث يقول تعاىل: رصم ، كام يُ ’حممد بالنبيم 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ

ال بعضها واتص ،اتوهذا االرتباط بني الرساالت والنبوم  ،(3)(ٴۇۋۋ

ل يف أرقى الذي تثم  ،ة تسري سريًا تدرييًا نحو التكاملالنبوم  يكشف عن أنم  ،ببعض

 ،حممد الذي اجتاز مجيع املراحل الكاملية وهو النبيم  ،مراتبه يف الرسالة اخلاتة وحاملها

ليس أكمل  ’فالنبيم  آخر. خرى ونبيم ها ملرتبة أُ فيال جمال  ،وأرقى مراتب العبودية

 نسان بعده يكون أكمل منه.إة واألنبياء السابقني فحسب، بل ال يمكن أن يأيت ريـالبش

 ألنم  ؛نبياءأعلم األ ’هينتج أنم  أفضل وأكمل األنبياء، فّل شكم  ’وإذا كان النبيم  

 ه ال يكون النبيم ألنم  ؛نبياءأعلم األ ’ن يكونأة، هو ة واألكمليم من تطبيقات األفضليم 

 يشء ه تبيان لكلم نم إالقرآن الكريم حيث  ىل أنم إمضافًا أفضل ما مل يكن أعلم، هذا 

بخّلف الكتب الساموية السابقة التي مل يكن فيها تفاصيل لكثري من األحكام، وحيث 

أعلم  ’لذا يكون نبينا ؛نبيم  ة لكلم ل الدرجة الوجودية والعلميم مثم يُ  نبيم  كتاب كلم  نم إ

 نبياء.األ

                                         

 .83( آل عمران: آية3)
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 الفصل السادس
 النّص احلسييناإلمامة يف  

 .ل: اإلمامة يف اللغة واالصطالحاملبحث األوّ  

 .×املبحث الثاين: أبعاد اإلمامة يف كلامت اإلمام احلسني

 .ل: االصطفاءعد األوم البُ 

 .عد الثاّن: اهلدايةالبُ 

 ^.ة أهل البيتعد الثالث: عصمة أيمم البُ 

 .عد الرابع: التنصيب اإلهلي لإلمامالبُ 

  .ة يف الذريةامماد اإلعد اخلامس: امتدالبُ 

 .وإدارة شؤون الناس ،عد السادس: الوالية واحلكمالبُ 

 .احلسيني ة يف النّص أدلة اإلمامة العامّ  املبحث الثالث:

 .احلسيني يف النّص  ×املبحث الرابع: األدلة عىل إمامة أهل البيت

 .احلسيني يف النّص  ^املبحث اخلامس: عدد أهل البيت
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 الحسيني مامة في النصّ : اإلسادسالفصل ال

 

العامل بِالكتاِب، واآلخذ بِالقسط،  ما اإلمام إاِّل  ،لعمري»: ×مام احلسنيقال اإل

  .(3)«والدائن بِاحلّق، واحلابِس نفسه عىل ذات اهللِ

 : اآلتيةاهليكلية  ×مام احلسنيمامة يف كلامت اإليكتسب البحث يف اإل

 الحل: اإلمامة يف اللغة واالصطاملبحث األّو
هو اإلنسان الّذي ُيؤتّم به وُيقتدى بقوله أو فعله، حمّقا  كان ُأم »مام يف اللغة: اإل

ة، وإمام كلم يشء:(5)«مبطال    .(1)قي مه واملصلح له ، ومجعه: أيمم

، فحينام مام ضّللٍ إى وىل إمام هدً إمام ىل تقسيم اإلإ ×مام احلسنيوقد أشار اإل

أخربّن عن قول اهلل تعاىل:  ،يا بن بنت رسول اهللقايّلً:  ،سأله ذلك الرجل األسدي

د»: ×؟ فقال احلسني(4) (ۀ ڻڻڻۀ) ْم يا أ خا ب ني أ س  ُهْم  ،ن ع 

الل ة  ى د عا إىِل ُهد  إِماماِن: إِماُم ُهد   إِماُم ض  الل ة   ى، و  ن ِة، د عا إىِل ض  ُه إىِل  اجل  جاب 
ْن أ  دى م  ، ف ه 

الل ةِ  ُه إىِل  الض  ْن أ جاب  م  ل  النّار   و    .(2)«د خ 

                                         

، 5بن حممد، اإلرشاد: ج. املفيد، حممد 578، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)

 .214، ص5. ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج17ص

 .57، ص3( الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، القاموس املحيط: ج5)

. الراغب األصفهاّن، احلسني بن 52، ص35( ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب: ج1)

 54قرآن: صحممد، املفردات يف غريب ال

 .73( اإلرساء: آية4)

، 3ج×: . اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني77، ص2( ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج2)

ابن نام «. فهذا وم ن أجابه إىل اهلدى يف اجلنمة، وهذا وم ن أجابه إىل الضّللة يف النار». وفيه: 551ص

بن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف يف قتىل . ا45، جعفر بن حممد، مثري األحزان: صاحليلم 

 .11الطفوف: ص
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بقولـه: يـا  ×مامهو برش بن غالب حينام سأل اإلو ،خرآويف جواب آخر لسايل 

: ×قـال؟ (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): أخربّن عن قـول اهلل ،بن رسول اهلل

ـالل ة ،ىإِمام  د عى ]دعا[ إىِل ُهد  » إِمام  د عي ]دعـا[ إىِل ض  أ جاُبوُه إِل ْيِه، و  أ جـاُبوُه إِل ْيهـا،  ،ف  ف 

ْوُلهُ هؤُ  هو  ق  هُؤالِء يِف النّاِر، و  ن ِة، و    .(5)«(3)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) الِء يِف اجل 

واآلخـر  ،ى، أحدمها إمـام هـدً وردينق عىل مبطنمام ياإل نم أ :لةتحّص النتيجة املُ و

ة اهلدى فيف ،ده القرآن الكريم، وهذا ما يؤكم إمام ضّللٍ  ٱ ) تعـاىل: قـال أيمم

ة الكف .(1) (ٻ ٻ ٻ ۓ ۓ ڭڭ )تعاىل:  ر والضّلل قالويف أيمم

 .(4)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 ،والقيمم القايد،فيد: تُ وكثرية  ُتستعمل يف موارد (اإلمام)م يتضح أنم كلمة ومما تقدم 

 .، وغري ذلكواهلادي ،واملصلح

 ×مام احلسنيمامة اصطالحًا يف كلمات اإلمفهوم اإل

الكتاِب، واآلخذ بِالقسط،  العامل بِ ما اإلمام إاِّل  ،لعمري»: ×مام احلسنيقال اإل

  .(2)«والدائن بِاحلّق، واحلابِس نفسه عىل ذات اهللِ

هو  ،سّلمية بشكل عاممامة يف الثقافة اإلمام واإلاملتبادر من مفهوم اإل ال خيفى أنم 

                                         

 .7( الشورى: آية3)

 .537( الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص5)

 .71( األنبياء: آية1)

 .354( البقرة: آية4)

، 5. املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج578، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج2)

 .214، ص5ري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج. ابن األث17ص



 577  .............................................................  الفصل السادس: اإلمامة يف النصم احلسيني

مامة يف منحرف ملفهوم اإل رمامة هو تصوم ر ملفهوم اإلاحلكم والوالية، وهذا التصوم 

، كام ^ويف كلامت أهل البيت ،×مام احلسنيت اإلويف كلام ،القرآن الكريم

هذا  مامة ال تنحرص يف احلاكمية فقط، ولن يرتاب العقل يف أنم حقيقة اإل سيتضح؛ ألنم 

األمر  نم إسّلمي، فمامة هو ما فرضه األمر الواقع يف التاريخ اإلالتحريف ملفهوم اإل

عرف ّلمية، وهو ما يُ سالكثري من املفاهيم والنصوص اإل عىلالواقع قد فرض نفسه 

بتحميل امليول الذاتية  ، أو التفسري بالرأي، حيث قام بعٌض باالجتهاد مقابل النصم 

 النصوص بالنحو الذي فرسم ، لكي يُ والظروف السياسية واالجتامعية عىل النصم 

فهم بصورة موضوعية سّلمي ويُ اإل ؤخذ النصم ينسجم مع ميوله الذاتية، فبدل أن يُ 

، وبدل أن أو بواسطة القراين احلالية واملقالية املحيطة بالنصم  ،الكّلممن خّلل مداليل 

طبقًا لألهواء والسلوك  ر النصم ـفسَّ هاديًا للسلوك االجتامعي، أخذ يُ  يكون النصم 

 اخلاص لتلك اجلامعة.

 ىل أنم إبالقدر الذي نشري فيه  ،وال نريد االستغراق يف بيان وتفصيل هذه احلقيقة

 ضت هلذا االنحراف.املفاهيم التي تعرم  مام منمفهوم اإل

لنرى مدى  ـ ×مام احلسنية يف كلامت اإلمامة احلقم وقبل بيان مفهوم اإل 

البحث يف  ىل أنم إشري نُ  ـ سّلميض له هذا املفهوم يف الواقع اإلاالنحراف الذي تعرم 

 مامة وقع يف كلامت الباحثني عىل مرحلتني:اإل

مامة تضطلع بالبحث عن مفهوم اإل ة: وهي التيمامة العامم اإل :وىلاملرحلة األُ 

بيل هل واملسؤوليمات التي ُأنيطت باإلمامة بشكل عام، وتتناول بعض املباحث من ق  

ال؟ وهل ينبغي  وال؟ وهل يشرتط يف اإلمام أن يكون معصومًا أ واإلمامة منصوصة أ

يمة التي تؤلمف منقطعة؟ إىل غري ذلك من العنارص األساس وأن تكون اإلمامة دايمة أ
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ة لبحث اإلمامة. وهذه املرحلة ترتبط باملفهوم العام لإلمامة، وال ربط  األُصول العامم

ة.  هلا بتحديد هويمة وعدد األيمم

ا املرحلة الثانية ة ومسؤوليماهتا، والبحث  :أمم فتتناول البحث يف أبعاد اإلمامة اخلاصم

هم، وهل يتفاضلون فيام يف عددهم وأدلة إثبات إمامتهم وخصايص كلم واحد من

 بينهم؟ وغري ذلك من املباحث.
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 ×مام احلسنيت اإلامامة يف كلماملبحث الثاني: أبعاد اإل
ص أهم لخم يمكن أن نُ  ×مام احلسنيمن النصوص الواردة يف كلامت اإل انطّلقاً 

 بحاث:، ومن هذه األ×مام احلسنيمامة من وجهة نظر اإلأبعاد اإل

 اءل: االصطفعد األّوالُب
ڑ ڑ ک ک ک ک )قولـه تعـاىل: يف يوم عاشوراء  ×مام احلسنيقرأ اإل

بعـد  ×وقال ،(3)( ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں* گ گ گ گ ڳ

 .(5)«إِّن حممدا  ملن آل إِبراهيم، وإِّن العرتة اهلادية ملن آل حممد ،واهللِ»تّلوة اآلية: 

ناشئه تعريف االصطفاء وم ×مام احلسنية يف كلامت اإلم يف مبحث النبوم تقدم 

االصطفاء  ه صفوهتا وخالصها، وأنم أخذ اليشء من بني األشياء بام أنم ه سبابه، وأنم أو

قتفى يُ  نموذجًا وقدوةً أُ م عىل اآلخرين، ليكون املصطفى مّلزم ملعنى االمتياز والتقدم 

 به يف طريق اخلري والصّلح. ىتدوهُي 

نبئ عن إرادة ربانية يف االصطفاء اإلهلي ليس غاية يف ذاته، بل يُ  يضًا أنم أ وتبنيم  

  ة.ل مسؤولية الرسالة والنبوم ألجل حتمم  ؛اختيار األمثل من البرش

 ىل أنم إ (...ک ڑ ڑ) حينام قرأ اآلية املباركة ×مام احلسنيشار اإلأوقد 

ةنبياء هم من األ اً كثري ة، وأنم نبوم لمامة هي أيضًا اصطفاء من اهلل تعاىل، كااإل  ،أيضاً  أيمم

ة كام يف كثري من مم ه مسؤولية إمامة وقيادة األُ ب ُأنيطتون إمامًا فيام إذا قد يك النبيم ف

                                         

 .11( آل عمران: آية3)

 .311، ص37. البحراّن، عبد اهلل، العوامل: ج314( الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص5)
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 :×براهيمإ ة، كام يف قوله تعاىل للنبيم نبياء وأيمم أ مفه ،العزم ويلام أنبياء أُ سيم  ال ،نبياءاأل

 .(3) (ھ ے ے ۓ )

هل أة مصطفى وخمتار من اهلل تعاىل، وهذا االصطفاء شامل أليمم  فاإلمام كالنبيم 

آل  نم أالعرتة الطاهرة من آل حممد، كام  أنم  ×مام احلسني، حيث ذكر اإل^البيت

من الذين  ^ة أهل البيتالذين اصطفاهم اهلل تعاىل، فأيمم  ،براهيمإحممد من آل 

 .عباء الرسالةأاصطفاهم اهلل تعاىل حلمل مسؤوليات و

ة التي اصطفى اصم هو القيام باملهامت اخل ×ةأليمم االغاية من اصطفاء  وال خيفى أنم 

من  ،والتي أشار إليها القرآن الكريم يف مواضع متعددة ،اهلل تعاىل األنبياء من أجلها

وإقامة القسط والعدل بني الناس،  ،ميوالتزكية والتعل ،االنذارو ،بيل اهلداية والبشارةق  

القسط،  العامل بِالكتاِب، واآلخذ بِ ما اإلمام إاِّل  ،لعمري»: ×مام احلسنيكام قال اإل

  .(5)«والدائن بِاحلّق، واحلابِس نفسه عىل ذات اهللِ

واالجتباء من قبل اهلل تعاىل  ،مامة هو االصطفاء واالختيارمن أبعاد اإل ًا؛إذ

 ة.لأليمم 

 عد الثاني: اهلدايةالُب
وأشهد أّن عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني حقا  »يف دعاء له:  ×مام احلسنيقال اإل 

ة من وُ وأّن األ ،حّقا   وأَّّنم  ،لده هم األئّمة اهلداة املهدّيون غري الضالنّي وال املضّلنيئم 

ون ونجباؤك ال ذين  ،وصفوتك وخريتك من خلقك ،وحزبك الغالبون ،أولياؤك املصطف 

                                         

 .354( البقرة: آية3)

، 5شاد: ج. املفيد، حممد بن حممد، اإلر578، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج5)

. املجلسـي، حممد باقر، 214، ص5. ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج17ص

 .114، ص44بحار األنوار: ج
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 وجعلتهم حّجة  عىل ،عىل عبادك واصطفيتهم ،واختصصتهم من خلقك ،انتجبتهم لدينك

 .(3)«م عليِهم ورمحة اهللِ وبركاتهوالسال ،العاملني، صلواتك عليِهم

االمامة هي هداية الناس  عىل أنم  ×يف هذا الدعاء الرشيف يؤكد االمام احلسني

 ،م غري ضالنيوأهنم  ،ة هداة مهديونأيمم  مه ^ة من أهل البيتاأليمم  وأنم  ىل اهلل تعاىل،إ

 م من خرية خلق اهلل تعاىل الذين اصطفاهم عىل عباده.وأهنم 

، كـام يف ايةمامة وقرنتها باهلدثت عن اإلالنصوص القرآنية التي حتدم  ،د ذلكويؤكم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )قولــــه تعــــاىل: 

ــه تعــاىل: .(5)( ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ چ چ چ ) وقول

 .(1)( چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ

ة، بـل وبيان احلقايق اإلهليم  ،رشادمجرد املوعظة واإلبمامة ليست هداية اإل نم ثمم إ 

 اهلل هبـا اهلل تعاىل، فهي هداية تكوينية، وعناية ربانيـة خـصم  مربأة تقع هي هداية خاصم 

إىل  هيئ لـه مـا بـه هيتـدي إىل كاملـه ويصـلحسب ما تقتضيه حكمته، فيُ  بعض عباده

من اهلدايـة  نحوشري إىل هذا الوقد أُ . مقصوده، ولوال تسديده لوقع يف الغي والضّللة

چ چ چ ڇ ڇ ) :عدد وافر من النصوص القرآنيـة كقولـه تعـاىليف 

ـــاىل: ،(4)(ڇ ڇ ڍ ـــه تع ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) وقول

وعنايتـه  ،ستفاد منها اختصاص هدايـة اهلل تعـاىلونحوها من اآليات التي يُ  ،(2)(ڳ

                                         

 .81( الطويس، حممد بن احلسن، مصباح املتهجد: ص3)

 .54( السجدة: آية5)

. 84ملتهجد: ص. الطويس، حممد بن احلسن، مصباح ا54( الكفعمي، إبراهيم، البلد األمني: ص1)

 .573، ص81املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج

 .345( البقرة: آية4)

 .21( القصص: آية2)
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 .ة دون بقية الناسة بطايفة خاصم اخلاصم 

 ،دقة الطريق للسايل بكلم  يصف أحياناً قد اإلنسان  ولتوضيح هذا املعنى نقول: إنم 

عىل نفسه للوصول إىل مقصده  ه يرتك السايل معتمداً لطف، لكنم ويوضح له ذلك ب

 ثمم  ،خرى ال يكتفي بوصف الطريق للسايل، بل يصف الطريقأُ  لكن أحياناً  املطلوب.

ح القانون وىل يوضم فالشخص املجيب يف احلالة األُ  ليوصله إىل املطلوب. مسك بيدهيُ 

الوصول إىل املقصود  كي يعتمد عىل نفسه يف ؛لسايللورشايط سلوك الطريق 

ئ يالشخص املجيب هُي  ، فإنم ذلكا يف احلالة الثانية، فباإلضافة إىل أمم و واملطلوب.

ىل اهلدف، وحيل املشكّلت التي إعيق الوصول متطلبات السفر، ويزيل املوانع التي تُ 

ىل أن يوصله إىل إه يرافق الشخص السايل يف سلوك الطريق تعرتضه، إضافة إىل أنم 

 مامة.حلاميته واحلفاظ عليه، وهذه هي هداية اإل ؛لنهاييمقصده ا

اهلل تعاىل يرب  ال يعني أنم  مامة هداية تكوينية،هداية اإل نم إ :قولنا نم أومن الواضح 

ام يضع الوسايل املطلوبة للوصول حتت اإلنسان عىل الوصول إىل اهلدف، وإنم 

لرتبية، أصدقاء وجلساء جيد، بيئة ساملة ل برفهم واختيارهم، كام لو وجد مرـتص

ه ال يرب اإلنسان مور فإنم مات، ورغم وجود هذه األُ ها من املقدم صاحلني، وأمثاهلا، كلم 

 عىل سلوك سبيل اهلداية. 

ـ  ريعية،ـة مـن اهلل تعـاىل عـن اهلدايـة التشـوهبذا تفـرتق اهلدايـة التكوينيـة اخلاصم

 بيـد اإلنسـان يف كـلم  هي تعني اإليصال إىل الغـرض املطلـوب، واألخـذ :فالتكوينية

األخطـار التـي قـد تواجهـه يف تلـك  منعطفات الطريـق، وحفظـه ومحايتـه مـن كـلم 

ــ ،املنعطفــات ف، قــال حتــى إيصــاله إىل ســاحل النجــاة، وهــي ال يمكــن أن تتخلم

هي نوع ترصف تكويني يف النفوس بتسـيريها يف  :املراد من اهلداية التكوينية»الطباطبايي: 
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فاإلمـام هـاٍد هيـدي بـأمر . (3)«ىل موقـف آخـرإن موقف معنـوي ونقلها م ،سري الكامل

 .ملكويت يصاحبه

 ةاإلمامة بحسب الباطن نحو والية للناس يف أعامهلم، وهداي نم إ :بعبارة أخرىو

د إراءة الطريق.هلم إل  يصاهلم إىل املطلوب بأمر اهلل، دون جمرم

اهلل| وآل بيته  وقد أعطى اهلل تعاىل اهلداية التكوينية والترشيعية لرسول

 . ^األطهار

 ̂ هل البيتأة عد الثالث: عصمة أئّمالُب
وأّن  ،وأشهد أّن عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني حّقا  حّقا  »: ×مام احلسنيقال اإل

 ،واختصصتهم من خلقك ،لده هم األئّمة... ال ذين انتجبتهم لدينكاألئّمة من وُ 

والسالم عليهم  ،ني، صلواتك عليهمالعامل وجعلتهم حّجة  عىل ،اصطفيتهم عىل عبادكو

 .(5)«ورمحة اهللِ وبركاته

 ^ة من أهل البيتاأليمم  عىل أنم  ،فيه د بشكل ال لبس  احلسيني يؤكم  هذا النصم إنم 

االصطفاء يّلزم  ة أنم م يف مبحث النبوم ون خمتارون من اهلل تعاىل، وقد تقدم هم مصطف  

ن م   ن يصطفيه، فكلم ه العصمة ملم  يحشاأن يف االصطفاء يتضمم  العصمة، بمعنى أنم 

حقيقة االصطفاء هو خلوص اليشء من  وذلك ألنم  ؛يصطفيه اهلل تعاىل فهو معصوم

ومن مجيع الصفات  ،من الكدورة ييشء، والنق ه اخلالص من كلم الشوب، وأنم 

هون نزم ون معصومون مُ هذه املعاّن تعني العصمة، فاملصطف   نم أالذميمة، ومن الواضح 

 دنس وشوب، وم نَّ  اهم من كلم اهم وصفم اهلل تعاىل استخلصهم ونقم  لقبايح؛ ألنم من ا

والعلوم النافعة  ،واخلصايص الروحانية واجلسامنية ،عليهم باخلصال احلميدة السامية

                                         

 .114، ص34( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج3)

 .81( الطويس، حممد بن احلسن، مصباح املتهجد: ص5)
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 .والكامالت املتنوعة، وهذا هو معنى العصمة

ّلص هي االستخ ^،ة أهل البيتحقيقة االصطفاء اإلهلي أليمم  نم إ :والنتيجة

وهو معنى العصمة، فهم صفوة اهلل الذين ال  ،دنس وشوب والتنقية والتصفية من كلم 

زهم اهلل عليهم بأن ميم  نَّ وال يف الفعل، وقد م   ،وال يف القول ،ال يف االعتقاد ،فيهم دنس  

واخلصايص الروحانية  ،والفضايل العالية ،عىل ساير خلقه وزينهم باخلصال احلميدة

 ذلك بفضله وكرمه تعاىل. عامل الصاحلة والكامالت املتنوعة، كلم واأل ،واجلسامنية

 ،ةهم من احلفظ والعناية اخلاصم عليهم بام خصم  نَّ وم   ،رهممهم وطهم وبعد أن كرم 

 ة وخلفاء يف أرضه. جعلهم أيمم 

 لإلمامهلي عد الرابع: التنصيب اإلالُب
 .(3)«نيم حّجة  عىل العامللده هم... وجعلتهوأّن األئّمة من وُ »: ×مام احلسنيقال اإل

ام هو خمتار مام إنم اإل نم أىل إالرشيف  يف هذا النصم  ×مام احلسنيشري اإليُ 

 ،(5)(ھےےۓ) بل اهلل تعاىل، وهو يلتقي مع قوله تعاىل:ومنصوب من قم 

  .مام هي هداية بأمر اهللهداية اإل م من أنم يف ذلك هو ما تقدم  رم ـوالس

 م وإدارة شؤون الناسعد اخلامس: الوالية واحلكالُب
فإِّنكم إِن تتقوا وتعِرفوا احلّق ألهله يكن أرىض  ،أّيا الناس»: ×مام احلسنيقال اإل

عني ما ليس، ونحن أهل البيت وأوْ هللِ   .(1)«هلم ىل بِِوالية هذا األمِر عليكم من هؤالء املد 

                                         

 .81الطويس، حممد بن احلسن، مصباح املتهجد: ص (3)

 .354آية ( البقرة: 5)

. املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: 111، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج1) 

. األمني، حمسن، 225، ص5. ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج77، ص5ج

نف، لوط . أبو خم177، ص44. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج271، ص3أعيان الشيعة: ج

: ص  .371بن حييى، وقعة الطفم
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الناس من  مام هو إدارة شؤونمن وظايف اإل ىل أنم إ يف هذا النصم  ×مامشري اإليُ 

 .ألجل إقامة القسط والعدل ؛خّلل الوالية واحلكومة

، ×مام احلسنيشار إليها اإلأبعاد التي هذه األ هو أنم  :والنتيجة من هذا البحث

فرضته ما مامة مامة عند الشيعة، وليس مفهوم اإلبظّلهلا عىل حمتوى ومفهوم اإل يلقتُ 

رًا بالوالية واحلكم، ـله منحصتفسريه بنحو يعو ،السياسات والظروف االجتامعية

ة احلقيقني تغييب األيمم و ،مامتهميش دور اإلل ،مامةهذا التفسري ملعنى اإل وال خيفى أنم 

ىل إمامة من الوصول ن ليس لدهيم مؤهّلت اإلليتسنى ملم   ؛بعادهم عن الساحةإو

 ط عىل رقاب الناس.والتسلم  ،احلكم
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 احلسيين يف النّص ةمامة العاّمأدلة اإل املبحث الثالث:
وقـف مـن املترشاف ـينية الســوص احلسـهم النصأنقف عىل ـسيف هذا املبحث 

ضـحة عـىل امن األدلـة الو يف هذا الصعيد تعدُّ  ×كلامته ىل أنم إمامة، مع االلتفات اإل

 ^:إمامة أهل البيت

 نسانياالختالف يف اجملتمع اإل ضرورة معاجلةل: الدليل األّو

األقربون،  ’نحن حزب اهللِ الغالبون، وعرتة رسول اهللِ» :×مام احلسنيقال اإل

ثاين كتاِب اهللِ تبارك وتعاىل،  ’وأهل بيته الطيبّون، وأحد الثّقلني الل ذيِن جعلنا رسول اهللِ

ء، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، واملعّول علينا يف ال ذي فيه تفصيل كّل يش

كانت بطاعة  إذ ؛ه، بل نتّبِع حقايقه، فأطيعونا فإِّن طاعتنا مفروضةتفسريه، ال يبطينا تأويل

. قال اهلل  ېئىئىئىئیییی ېئ ېئ ۈئ) :اهللِ ورسوله مقرونة 

: ،(3)(حئمئىئيئجبحبخبجئ قال  گگڳڳڳڳ ڱڱ ) و 

 .(1)«(5)( ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ره بنحوين:يمكن تصوم  معاجلتهب ^ةاالختّلف الذي يقوم األيمم  إنم 

                                         

 .27( النساء: آية 3)

 .81( النساء: آية 5)

، 4. ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، املناقب: ج577( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ص1)

، 37. البحراّن، عبد اهلل، العوامل: ج512، ص44. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج17ص

 ، مع اختّلف يسري.344، ص38اميل، حممد بن احلسن، وسايل الشيعة: ج. احلر الع81ص
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 العبادة الطاعة واالختالف يف معاجلة ل: األّوالنحو 
الطاعة االختّلف يف  يف حلم  ^نبياءكام نلمس ذلك من خّلل ما قام به األ

سواء كانت هذه اآلهلة عبارة عن  ،مصطنعة هلم ةالعبادة، حيث يتخذ بعض الناس آهلو

كانت أفكار منحرفة  مأ ،كانت شهوات وأهواء وميول مأ ،طواغيت حيكمون الناس

 ىل إله يعبده من دون اهلل.إل فيتحوم  ،به ىقتديجعلها مثاالً يُ ل ؛نسانقها اإلخيتل

يمكنه|  ، والات كافمةاالختّلف كفي حللم ت ال ’نبينا األعظم حياة نم إوحيث 

ولكي  ،ساسفعىل هذا األ ؛املوانع والعوايق التي تقف أمام حركة الرسالةكلم  ةزالإ

تقوم بمهام  ،من وجود قيادة معصومة بدم  ال ،هدافهاأىل إسّلمية الرسالة اإلتصل 

هذه الرسالة  ام أنم سيم  االختّلف، ال عالجاحلفاظ عىل الرسالة من االنحراف، وت

رية وعىل ـومستوعبة جلميع حاجات البش ،سّلمية هي رسالة خاتة طويلة األمداإل

نسان ير اإلنسان الكامل الذي يقود معركة حتروهو اإل ،طول الزمان. فاإلمام هو القايد

 وحتقيق العبادة املطلقة هلل تعاىل.  ،صناف هذه اآلهلة والقيودأمن مجيع 

نبياء دور، كام يف كثري من األذا اليقوم هب بل نبيم تكون من قم  وقيادة هذه املعركة تارةً 

ة، لعدم احلاجة مام الذي ال يتصف بعنوان النبوم يتوىل هذه املعركة اإل السابقني، وتارةً 

ة هي آخر نبوم  ’ة نبينانبوم  نم إو ،سّلمية هي اخلاتةالرسالة اإل نم إة، وحيث ىل النبوم إ

االختّلف زمنها أطول من زمن  هذه املعركة ضدم  نم إم، وحيث رض كام تقدم عىل األ

ة ة باأليمم ، وقد أناط تعاىل هذه املهمم ’ن يقودها بعد النبيم ىل م  إلذا حتتاج ؛ ’النبيم 

من  ،يف كلمته السابقة ×احلسني مامح وأكد عليه اإل، وهذا ما رصم ^من أهل البيت

 ولذا استشهد بقوله تعاىل: ؛أنحاء االختّلف كلم  ة يف حلم هلم املرجعية العلميم  ×مهنم أ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )
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 .(3)( ۀ ہ ہ ہ ہ

 النحو الثاني: االختالف يف التفسري والتأويل
عىل من اختّلف سّلمية جهه الرسالة اإلاتول فيام هذا النحو من االختّلف يتمثم 

 تطلباملصاديق اخلارجية، وهو ما ي ها عىلمستوى فهم مداليلها وتأويلها وتطبيق

ومعرفة  ،وفهم حقيقتها ومضموهنا ،وجود قيادة معصومة يف فهمها الكامل للرسالة

يع بياهنا جلم ’تفاصيلها وقيمها ومثلها العليا، وهذه التفاصيل ال يمكن للنبيم 

ة يتحملون هذا الدور، وهم من وجود أيمم  بدم  بسبب عمره املحدود، ولذا ال ؛الناس

واملعّول علينا يف  »...بقوله:  ×مام احلسني، وهذا ما أشار إليه اإل^ة أهل البيتأيمم 

 .(5)«تفسريه، ال ُيبطينا تأويله، بل نّتبِع حقايِقه، فأطيعونا فإِّن طاعتنا مفروضة

 مامة يف الرساالت السابقة؟االستمرار يف اإلالنحو من يكن هذا إن قيل: ملاذا مل 

مامة، وكان السابقة بواسطة اإل تالسبب يف عدم استمرار الرساال واجلواب: إنم 

ىل التحريف بالشكل الذي إض كانت تتعرم  األهنم  ؛ات التابعةاستمرارها من خّلل النبوم 

ومن جهة  ،وبة منها، هذا من جهةوالغاية الرسالية املطل ،ىل هدفهاإيتعذر وصوهلا 

الرساالت السابقة مل تكن متكاملة وجامعة وشاملة كام هو احلال يف الرسالة  خرى أنم أُ 

الرساالت السابقة مل تبلغ مرحلة التكامل الرسايل يف ثبات  نم أاخلاتة، ومن جهة ثالثة 

ت تابعة يندمج فيها اىل نبوم إفهي حتتاج  ؛ة، ومن هنااألساسية اإلهليم  ئصول واملباداألُ 

خرى أُ مامة يف بعض األحيان، وقد ينفصل أحدمها عن اآلخر يف أحيان ة واإلدور النبوم 

 عىل حسب ما تليه طبيعة املرحلة.

                                         

 .81( النساء: آية3)

، 4. ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، املناقب: ج577( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ص5)

 .17ص
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جوانب  وبعد فرض كوهنا رسالة عاملية شاملة لكلم  ـ سّلمية اخلاتةويف الرسالة اإل

ة، ومن هنا انقطعت النبوم  ؛الةغون الرسىل أنبياء تابعني يبلم إفّل حتتاج  ـ التكامل

 ة بعدها.وصارت رسالة خاتة ال نبوم 

كامل ومتابعة عىل مستوى التبليغ واإلنذار بالشكل إىل إفالرسالة اخلاتة ال حتتاج 

ىل إكامل بيان بعض إوإن كانت حتتاج  ـ الرسالة اخلاتةـ ، فهي نبياء عادةً الذي حتمله األ

ىل قايد يقود إل يف احلاجة مامة، بل تتمثم ىل اإلإاحلاجة  التفاصيل، لكن هذا وحده ال يربر

 .×مام احلسنيوهذا هو ما أشار إليه اإل االختّلف يف التفسري والتأويل. املعركة ضدم 

 الدليل الثاني: إقامة العدل والقسط
 العامل بِالكتاِب، واآلخذ بِالقسط، ما اإلمام إاِّل  ،لعمري»: ×مام احلسنيقال اإل

  .(3)«احلّق، واحلابِس نفسه عىل ذات اهللِوالدائن بِ 

االختّلف  هو حلم  ،ةواحدة من األدلة عىل رضورة النبوم  ة أنم م يف مبحث النبوم تقدم 

 ،نسانإ هي نزعة مركوزة عند كلم  ،الكامل والنفع نزعة حبم  إنم  :بني البرش، بتقريب

االختّلف  مما يتسبب يف حصول ؛تزاحم الرغبات واملصالحإىل وهي بدورها تؤدي 

يصال إة هليم وحصول الفساد يف احلياة االجتامعية، ومقتىض العناية اإل ،رـبني البش

 بقانون عادل يلتقي عليه إالم ذلك تحقق يال وىل سعادته يف الدنيا واآلخرة، إنسان اإل

 .هحقم  ذي حقم  ألجل استقرار االجتامع بنحو ينال كلم  ؛رـأفراد البش كلم 

سّلمية مامة يف الرسالة اإلدلة عىل رضورة اإلأحد األ هو أنم شارة إليه وما نريد اإل

                                         

، 5ج . املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد:578، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)

. املجلسـي، حممد باقر، 214، ص5. ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج17ص

 .114، ص44بحار األنوار: ج
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وذلك ألجل القيام بتطبيق  ؛سّلمي والكيان السيايسوجود قيادة معصومة للحكم اإل

القادر عىل  ، بوجود القايد املعصوموهذا ال يتحقق إالم  ،وإقامة العدل بني الناس احلقم 

بشكل واضح، يف  ×مام احلسنياإلح به مة بشكل عادل، وهذا هو ما رصم قيادة األُ 

من وظايف  نم أ، بمعنى « العامل بِالكتاِب، واآلخذ بِالقسطلعمري ما اإلمام إاِّل » قوله:

ل يف وإقامة العدل والقسط بني الناس، وهذا يتمثم  ،مام هو العمل بالكتابومهام اإل

 . ^ة من أهل البيتواأليمم  ،’كرمالرسول األ

طة لكي يقيموا موا مقاليد السلم مل يتسلم  ^أهل البيتة يمم أ نم : إلقوايل أن يقول

ة العدل بني الناس، إالم   ؛التي حدثت فيها مشاكل كثريةو ،×قصرية ألمري املؤمنني مدم

بل ارس من قم رضورة اإلمامة ألجل إقامة العدل والقسط بني الناس مل تُ  نم إولذا ف

 .م أقاموا العدل والقسطبأهنم  :لكي يقال ،ةيمم األ

م عن رضورة اإلمامة ألجل إقامة العدل والقسط بني نا حينام نتكلم اب: إنم واجلو

ام البحث عن ذلك مل يتحقق يف التاريخ، وإنم  نم إ :عن أمر تارخيي، ليقال  نتكلممالناس، ال

ىل قيادة معصومة إالبرشية بالشكل الدقيق حيتاج  يفإقامة العدل  أمر عقايدي وهو أنم 

مام نعتقد برضورة اإل ؛سّلمية، ومن هنا للرسالة اإلتتناسب مع هذا اهلدف الكبري

 املعصوم من أجل حتقيق هذا اهلدف.

سّلمي، تسبب يف حصول للحكم اإل ^ة أهل البيتيمم أ عدم تويل   ،نعم

الرسالة  ىل أنم إ، بحيث وصل األمر االنحراف الكبري يف جمال تطبيق العدل واحلقم 

بسبب الظلم واالستبداد والطغيان  ؛سّلمية برمتها أصحبت موضع شك وريباإل

 ،والعبايس ،موير األُ ـالذي مارسه الكثري من حكام املسلمني يف التاريخ، يف العص

موي، يف العهد األُ  كراراً تهلذا االنحراف مرارًا و ×مام احلسنيوقد أشار اإل .والعثامّن

 .إبان هنضته الرشيفة
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 الدليل الثالث: الدليل العقلي )قاعدة اللطف( 
اهلل تعاىل لطيف بعباده، وقد وردت هذه  وهي أنم  ،مون قاعدة اللطفكر املتكلم ذ

 .(3)«بصار وهو اللطيف اخلبريال ُتدركه األ»: ×مام احلسنيالصفة يف كثري من أدعية اإل

 مورد يكون يف فعل اهلل تعاىل مصلحة لعباده، فحينئذٍ  كلم  نم إف ؛ساسوعىل هذا األ

مامة اإل نم إك الفعل موضوعًا للطف اهلل تعاىل، وحيث ويكون ذل ،طبق قاعدة اللطفتُ 

مامة من موارد لطلفه لذا تكون اإل ؛نسانفيها مصلحة كبرية وأساسية يف تكامل اإل

 تعاىل بعباده.

 مامة لتكون من موارد لطفه تعاىل؟ا ماهي املصلحة املتوفرة يف اإلمم أ

 م من أنم دليل املتقدم يف ال ×مام احلسنيهو ما أشار إليه اإل :ذلك ناجلواب عو

االختّلف هو  حلم  نم أومن الواضح  االختّلف، مامة تنبع من مسألة حلم مصلحة اإل

 ٱٻٻٻٻپ)شري إليه اآلية املباركة: كام تُ  ،ةهليم من مصاديق الرمحة اإل

اخلروج من  فحالة ،(5)(ڀٺٺٺٺٿٿ* پپپڀڀ

 ملا كان دورعباد، والومن موارد اللطف ب، ل مصداقًا من مصاديق الرمحةاالختّلف يمثم 

 اإلهلي مامة من مصاديق قاعدة اللطفتكون اإل االختّلف، حينئذٍ  حلم و مامة هاإل

 مون.التي يقول هبا املتكلم 

يف الدين  (پڀڀ) »:×مام الباقرز ذلك ما ورد عن اإلعزم ومما يُ 

يعني أهل  (ٿٿ)يعني آل حممد وأتباعهم، يقول اهلل:  (ڀٺٺٺ)

                                         

. ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: 577( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ص3)

 .17، ص4ج

 .338( هود: آية5)
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  .(3)«رمحة ال خيتلفون يف الدين

 ،مامة رضورةشار إليه بقاعدة اللطف يعترب اإلالدليل العقيل املُ  وهبذا يتضح أنم 

االختّلف بني الناس، سواء  باعتبارها رمحة حللم  ،ا من مصاديق اللطف اإلهليوأهنم 

  وتفسري وفهم الدين.ينياالختّلف يف عبادة اهلل تعاىل، أو االختّلف يف تب

                                         

 .118، ص3تفسري القمي: ج( القمي، عيل بن إبراهيم، 3)
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 احلسيين  يف النّص ×على إمامة أهل البيتاملبحث الرابع: األدلة 
ستدل هبا عىل إمامة أهل بحث السابق النصوص احلسينية التي يُ استعرضنا يف امل

مام ألدلة التي استدل هبا اإلألهمم اض ويف هذا املبحث نتعرم  ة،بصورة عامم  ^البيت

ةإمامة أهل البيت إلثبات ؛×احلسني  :^ بصورة خاصم

 بآية املباهلة  ×هل: استداللالدليل األّو
 مامة والواليةحقيتهم يف أمر اإلأ إلثباتحمتجًا عىل الناس ـ  ×مام احلسنيقال اإل

 ،حني دعا النصارى من أهل نجران إىل املباهلة ’رسول اهلل أتعلمون أنّ  ،أنشدكم اهلل»ـ 

 .(3)«نعم  به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا: اللهمّ إاّل  مل يأِت 

اث املطروحة يف هذه اآلية، والروايات الواردة يف تفسري بحال نريد التوغل يف األ

يف  ^ثبات أحقيتهمإكان يف مقام  حيث، ×مام بقدر ما يرمي إليه اإلهذه اآلية، إالم 

وظامل  ،غريهم ممن توىل هذا املقام هو غاصب حلقهم نم أومامة والوالية واحلكم، اإل

 .القرآن والسنة وخمالف لنصم 

 :يريد أن يقول ،استدالله واحتجاجه هبذه اآلية املباركة يفمام اإل نم إ :واحلاصل 

من بني مجيع  ،املباهلة بعيل وفاطمة واحلسن واحلسني^ ’ختصيص النبيم  بأنم 

عن أصحابه  واحدًة من أزواجه، وال واحدًا من بني هاشم، فضّلً  ومل يدعُ  ،أقاربه

إذ  ؛اهلل دون غريهم ذلك يدلم عىل عظمة املوقف، وجّللة شأن هؤالء عند كلم  ،وقومه

                                         

، 11. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج571( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ص3)

 . 381ص
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لو كان ألحدهم يف املسلمني مطلقًا نظري مل يكن لتخصيصهم بذلك وجه، فهذا 

مامة ليس حالة عفوية مرجتلة، يف توليهم منصب اإل ^هلي ألهل البيتاالختيار اإل

سّلمية، وهذا االختيار هلي له مغزى كبري عىل صعيد الرسالة اإلإام هو اختيار وإنم 

م أفضل من ة، وأهنم مم وخرية هذه األُ  ،ودليل عىل كوهنم صفوة العاملهلي هو برهان اإل

، ’مامة بعد النبيم والزعامة واإل فضل فلهم مقام الواليةهم األة، وإذا كانوا مم ساير األُ 

 ال يسع املقام لذكره. لدليل خاصم  ؛×مامة للزهراءنعم مل تثبت اإل

كي  ؛ي عليمًا نفسهسمم رسوله بأن يُ أمر  اآلية تكشف عن أنم اهلل ىل أنم إهذا مضافًا 

ة بنيم للناس أنم يُ   ،عليمًا هو الذي يتلوه ويقوم مقامه يف اإلمامة الكربى والوالية العامم

يه نفسه، وعليه فاآلية املباركة غري الواجد هلذه الصفات ال يأمر اهلل رسوله بأن يُ  ألنم  سمم

ا تدلم عىل املسا ؛×نصم يف إمامة أمري املؤمنني ، ومساوي ×واة بني النبيم وبينهألهنم

ف، أكمل وأوْ األكمل واألوْ   ىل بالترصف.ىل بالترصم

يتهم يف اإلمامة، وقد استدل هبذه اآلية عىل أحقم  ×مام احلسنين اإلإ :واحلاصل

ويف أوج الظلم واالستعباد  ،ذلك أمام مأل من الناس قبل هّلك معاوية بسنتني ×ذكر

 سّلمية.ة اإلمم ة عىل األُ ميم بل حكام بني أُ من قم 

 ةبآية املوّد ×الدليل الثاني: استدالله
، فقالوا: إّن ’اجتمع املهاجرون واألنصار إىِل رسول اهللِ : »×مام احلسنيقال اإل

وهذه أموالنا مع دمائنا،  ،ن يأتيك من الوفودمؤنة يف نفقتك وفيم   ’لك يا رسول اهلل

قال: فأنزل  ا شئت من غري حرج.ما شئت وأمسك م فاحكم فيها باّرا  مأجورا ، أعطِ 
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 (3)(ڀڀڀٺٺٺٺٿٿ) ،فقال: يا حمّمد ،عليه الروح األمني اهلل

 .(5)«يعني أن توّدوا قرابتي من بعدي :[فقال ،مام احلسنيها اإلوقد فرّس ]

هبذه اآلية وداللتها عىل إمامة أهل  ×مام احلسنيويمكن بيان استدالل اإل

 :طالب اآلتيةمن خّلل امل ^البيت

 ^املراد بالقربى هم أهل البيت ّنإل: طلب األّوامل
ا القرابة ال تي أمر اهلل بِصلتها، وعظّم »ة: يف تفسري آية املودم  ×مام احلسنيقال اإل وأم 

 .(1)«حّقها، وجعل اخلري فيها، قرابتنا أهِل البيت ال ذين أوجب حّقنا عىل كّل مسلم

ريفة هم ـراد بالقربى يف اآلية الشامل وبصورة ال تقبل اللبس يف أنم  ×مامح اإلرصم 

 .^تهم الطاهرةوهم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني وذريم  ،أهل البيت

 مسلم هل البيت واجبة على كّلأة املطلب الثاني: موّد
. (4)«قرابتنا أهِل البيت ال ذين أوجب حّقنا عىل كّل مسلم »...: ×مام احلسنيقال اإل

حيُ  ؛ وذلك مسلم ة قد أوجبها اهلل تعاىل عىل كلم املودم  هذه أنم ب ×مام احلسنياإل صـرم

 ومن مقومات ،ساسية للعقيدةوالوالء هلم من العنارص األ ^ة أهل البيتحمبم  ألنم 

 .اءسّلمية الغرم اإليامن ومرتكزات الرسالة اإل

 ×مام احلسنية على لسان اإلاملطلب الثالث: حقيقة املوّد
ن أحّبنا ال يبّنا إاِّل  ،يا برِش بن غالب»: ×مام احلسنيقال اإل جئنا نحن وهو   هللِم 

                                         

 .51( الشورى: آية3)

 .531، ص3ج×: ( الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا5)

باقر، بحار األنوار: . املجلسـي، حممد 213( رشف الدين، عيل احلسيني، تأويل اآليات الظاهرة: ص1)

 .354، ص4. البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن: ج523، ص51ج

 .املصدر السابق( 4)
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 .(3)«ـ... وقدر بني سبّابتيهـ كهاتني 

عبارة عن  تهتم ليسومودم  ^أهل البيت حبم  ىل أنم إ ×مام احلسنيشري اإليُ 

؛ نسانهم دين يتدين به اإل، بل حبم وعاطفة مشاعرجمرد  مام ولذا نجد اإل املُحبم

 ياملطلوب والذي يعط هلل تعاىل، وهذا هو احلبم  اً حبم بكونه  قيمد هذا احلبم يُ  ×احلسني

 أنم  ^ولذا نجد يف رواياهتم^؛ مع أهل البيت يكون املحبم  حيثثمرته ونتيجته، 

األصل يف الدين هو  بمعنى أنم ، (5)« احلّب وهل الدين إاّل »و ،ساس الدين هو احلبم أ

 ة.واملودم  احلبم 

حتدد  (1)(ٺٺٿٿڀڀڀٺٺ... )اآلية الكريمة:  وهبذا يتضح أنم  

ا عّلقة ، وأهنم ^ طبيعة العّلقة التي يب أن تقوم بني املؤمنني وبني أهل البيتوتبنيم 

  عنه بالوالء.عربم عد ديني وعقايدي وهو ما يُ له بُ  ، لكن هذا احلبم حبم 

 ^ة أهل البيتاملطلب الرابع: اآلثار املرتتبة على موّد

إنسان  ى العّلقة التي يمكن أليم مل تكن مقترصة عىل دعو ^إنم مودمة أهل البيت

ة قايمة عىل  عيها، بل املودم  دعييمكن التمييز بني م يف ضويها ،سس وأحكامأُ أن يدم

وبني  صدقاً  ةاملودم  مدعيبني احلقيقي ام هو املايز فوبني الصادق يف دعواه، كذبًا املودمة 

 ن يدعيها زيفًا وكذبًا؟م  

                                         

 .531، ص3ج×: ( الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا3)

، أال ترى إىل »يف حديث له قال: × ( فعن أيب، عن أيب جعفر5) يا زياد، وحيك! وهل الدين إالم احلبم

ال ترى قول اهلل ملحمد ،(ڃڦڄڄڄڄڃڃڦڦ) :قول اهلل  ’:أو 

، (ەئەئوئوئ) وقال: ،(ڇڇڍڍڌڌ) . فقال: الدين هو احلبم

. املجلسـي، حممد 578، ص3العيايش، حممد بن مسعود، تفسري العيايش: ج«. واحلبم هو الدين

 .72، ص57باقر، بحار األنوار: ج

 .51( الشورى: آية1)



 577  .............................................................  الفصل السادس: اإلمامة يف النصم احلسيني

كون ميزانًا ييمكن أن  ما كاشفًا بعضهذه املسألة  ×مام احلسنيضاء اإلأقد ل 

 : منهاوضابطة يف املقام، 

 ^اّتباعهم والطاعة هلم ـ1

 فقلت: منكم أهل البيت؟ .ن أحّبنا كان منّا أهل البيتم  » بان بن تغلب:أل ×قال

ا سمعت قول العبد الصالِح: : أ م  ×ثّم قال ـثالثا   ـحتّى قاهلا  .فقال: منّا أهل البيت

 .(5)« (3)( ڃ ڃ چ چ)

هو اتمباعهم  ^،ة ألهل البيتعي املودم ن يدم صدق م  لميزانًا  عدم ل أمر يُ أوم ف 

واالقتداء هبم، فهنالك مّلزمة بني دعوى املحبمة واملودمة وبني االتمباع، ولذا حينام 

 «هل البيتأا نا فهو منّ حبّ أن م  » :ا قال لهملم  ×مام احلسنياستغرب السايل من قول اإل

املطلوب  ة واحلبم املودم  كاشفًا عن أنم  ،(ڃڃچچ)تعاىل: بقوله  ×استشهد

، فام مل ^هل البيتأل تباعٌ االذي يستتبعه  هو احلبم  ،والذي يعطي ثامره ،ةبآية املودم 

واملراد باالتباع هو اتباعهم يف االعتقاد والعمل،  .(1)هلم فليس بمحبم  تابعاً  يكن املحبم 

، فإنم (ڄڄڄڄڦڦڦڦ)وهذا املعنى يلتقي مع قوله تعاىل: 

ة التي صدد بيان املحبمة، لكن املراد هبا ليس مطلق املحبمة، بل املحبم بهذه اآلية وإن كانت 

                                         

 .11( إبراهيم: آية 3)

، ×. جلنة احلديث يف معهد اإلمام الباقر82سني بن حممد، نزهة النارض وتنبيه اخلاطر: ( احللواّن، احل5)

 .172ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني

مهم عىل مجيع الناس بام »، قال: ×( وقد ورد يف هذا املضمون عن أيب عبد اهلل1) م ن توىل آل حممد، وقدم

مهم من قرابة رسول اهلل منزلة آل حممد، ال أنمه من القوم بأعياهنم، وإنمام هو ، فهو من آل حممد ب’قدم

، وقول (ٺٺٺٿٿ): إياهم، وكذلك حكم اهلل يف كتابه منهم بتوليه إليهم واتباعه

احلويزي، عبد عيل بن مجعة، تفسري . (چڇڇڇڇچڃڃچچ) إبراهيم:

 .248، ص5نور الثقلني: ج
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 ، وهو معنى املودمة، فاالتباع من لوازم املودمة، وحكم من أحكامها.يستتبعها اتباعٌ 

، كام أوضح ^ة هو االتباع والطاعة ألهل البيتبرز آثار املودم أ نم إ :واحلاصل 

 ’نحن حزب اهلل الغالبون، وعرتة رسول اهلل»م احلسني هذا املعنى بقوله: مااإل

 .(3)«طاعتنا مفروضة فأطيعونا فإنّ  األقربون، وأهل بيته الطيبون...

 ^هل البيتأمع حاالت  تطابق حال املحّب  ـ2

 ىل أحد أهمم إ ×، ُيشري(5)«.ا أهل البيت..نا كان منّ ن أحبّ م  »: ×مام احلسنياإل الق

 ×شريحيث يُ  ^؛مع حاالت أهل البيت وهو تطابق حاالت املحبم  ،ةاملودم  حكامأ

يف تطابق حالته من الفرح  ن كان منهم فّل شكم هلم يكون منهم، وم   املحبم  ىل أنم إ

 .^هل البيتأهبا  واحلزن مع احلاالت التي يمرم 

وهو احلزن والفرح مع املحبوب،  ،له القرآن الكريم أيضاً سجم وهذا احلكم يُ 

وأهل بيته احلزن أو األمل، وحيزن  صاب النبيم أّلف املبغض واملنافق الذي يفرح إذا بخ

 ڄڄڃڃڃڃ): يقول تعاىلحسنة،  ’إذا أصاب النبي

، فإنم (1)(ڍڌ چچچچڇڇڇڇڍ

تراهم مسودمة وجوههم، وتسوء أحواهلم  ^،وأهل بيته ’األعداء واملبغضني للنبيم 

لنبيم وآله األطهار، وبمقتىض مفهوم اآلية إذا أصاب النبيم فرح، بينام يفرحون حلزن ا

 رحفيف ،مهوأهل بيته، وبني م ن يودم  ’املباركة يكون هناك تطابق بني حاالت النبيم 

                                         

، 4، حممد بن عيل، املناقب: ج. ابن شهر آشوب577( الطربيس، أمحد بن عيل، االحتجاج: ص3)

، 37. البحراّن، عبد اهلل، العوامل: ج512، ص44. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج17ص

 ، مع اختّلف يسري.344، ص38. احلر العاميل، حممد بن احلسن، وسايل الشيعة: ج81ص

 .82احللواّن، احلسني بن حممد، نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر: ص( 5)

 .21توبة: آية( ال1)
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بيل ما من ق   ^،يه روايات أهل البيتفلفرحهم وحيزن حلزهنم، وهو ما تضافرت 

نون رونا، ويفرحون لفرحنا، ويزـاختار لنا شيعة ينص»: ×ورد عن اإلمام الصادق

ومن الواضح ^، فتكون حاالت الذين يودمون أهل البيت موافقة حلاالهتم ،(3)«حلزننا

تكون كاشفة عن  ،من اآلثار الظاهرية ،الفرح لفرحهم واحلزن حلزهنم ونحوها أنم 

 ة. ة القلبيم ة واملحبم املودم 

وعدم  ^،عدم إيذايهم :ة والتي منهاوهنالك الكثري من أحكام وآثار املودم 

ة أن ال أجر النبوّ »: تعقيبًا عىل آية املودمة ×قال اإلمام الباقرا، ونحومه، قطيعتهم

 .(5)«وتصلوهم وال تنقضوا العهد فيهم... ،وال تغضبوهم ،وال تقطعوهم ،تؤذوهم

 ^ة على عصمتهم وإمامتهمس: داللة وجوب املوّدمااملطلب اخل

يف مجيع  :أي ،قاً يستلزم وجوب اتباعهم وطاعتهم مطل املطلقة وجوب املودم  نم إ

نحن »: ×ولذا قال؛ وامرهم وتوجيهاهتم؛ رضورة أنم العصيان ينايف الودم املطلقأ

 فأطيعونا فإنّ  األقربون، وأهل بيته الطيبون... ’حزب اهلل الغالبون، وعرتة رسول اهلل

 .«طاعتنا مفروضة

 أنم و ،وعصمتهم ـ هتمبحكم وجوب مودم  ^ ـأهل البيت عصمة وإذا ثبتت

إذ ال تصحم  ؛ةمم ساس تثبت إمامتهم عىل األُ عىل هذا األ ة،مم مفرتضة عىل األُ  تهمطاع

 إمامة املفضول مع وجود الفاضل، ال سيمام هبذا الفضل الباهر.

ة مطلقًا يستلزم وجوب الطاعة مطلقاً إ :بعبارة أخرى ، املستلزم نم وجوب املودم

 لإلمامة وللعصمة التي هي رشط اإلمامة.

                                         

 .151( الصدوق، حممد بن عيل، اخلصال: ص3)

 .115، ص5( القمي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي: ج5)
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 .عىل اإلمامة والزعامة الكربى طاعة ال يكون دليّلً الب وجو نم إإن قيل: 

وجوب الطاعة التي هي أجر للرسالة بام يناسب  واجلواب: ينبغي االلتفات إىل أنم 

 سوى اإلمامة. ال يمكن أن يكون شيئاً  ،مقامها

ولذا  ^؛ة داللتها عىل إمامتهمالصحابة فهموا من آية املودم  والشاهد عىل ذلك أنم 

 .(3)«ما يريد إال  أن يثّنا عىل قرابته بعده»وقالوا:  ،’ىل النبيم إاهتامهم  ه بعضهموجم 

 ة.بآية املودم  ^استدل عىل إمامة أهل البيتقد  ×مام احلسنياإل وهبذا يتضح أنم 

أو يف  ،ةسواء يف آية املودم  ،ة يف القربىوالتأمل يف هذا التأكيد عىل ثبوت املودم 

 ،كحديث الثقلني ،املجاميع احلديثية للفريقني خرى متواترة يفأُ نصوص حديثية 

نة إلرجاع الناس يف فهم كتاب اهلل بام فيه من واملتضمم  ،وغريمها ،وحديث السفينة

إياب  وبيان حقايقه إىل أهل البيت، ال يدع شكًا يف أنم  ،صول معارف الدين وفروعهاأُ 

جل إرجاع الناس إليهم، ام كان ألللرسالة، إنم  مسلم وجعلها أجراً  عىل كلم  ^هتممودم 

 ة.مم ة ولبيان دورهم الرسايل والقيادي يف حياة األُ ملكانتهم العلميم 

 حبديث الغدير ×الدليل الثالث: استدالله
نصبه يوم غدير  ’رسول اهلل أنشدكم اهلل، أتعلمون أنّ »: ×مام احلسنيقال اإل

 .(5) «نعم للهمّ غ الشاهد الغائب؟ قالوا: ابلّ وقال: ليُ  ،فنادى له بالوالية ،خم

وليمـًا  ×اً عليمـ ’تنصـيب الرسـولل كانت الغدير واقعة نم إ :تقريب االستدالل

لـزوم ب ’هبأمر إهلي، حيث شدد تعاىل عـىل نبيمـذلك كان ومن بعده،  وإمامًا وخليفةً 

                                         

، اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق املحرقة: 51، ص35( الطرباّن، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري: ج3)

 .371ص

 . 153( اهلّليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص5)
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ) تبليغ الناس بالوالية كام يف قولـه تعـاىل:

 .(3)( ڌ ڎ ڎ ڈ

، كام كشفت عن ×بتبليغ الناس بوالية أمري املؤمنني ’هنبيم فقد أمر اهلل تعاىل 

بشكل ال يقبل اللبس يف الداللة عىل  ،(5)طرق الفريقني عنذلك الروايات املتضافرة 

 ، وأنم ×اآلية نزلت يف أمر والية عيل ت الروايات الرشيفة عىل أنم املطلوب، حيث دلم 

حديث الغدير رصيح وواضح يف  أنم  ، وهبذا يتضح’ىل النبيم إاهلل تعاىل أمر تبليغها 

والية  ، كام أنم ×بمعنى الطاعة واالنقياد لعيل ،×مام أمري املؤمننيثبات الوالية لإلإ

 نم إ :ه أراد أن يقولكأنم  هي والية طاعة وانقياد وتسليم كام هو واضح، فالنبيم  ’النبيم 

 .×يلواليتي عليكم التي هي والية الطاعة والتسليم، هي بنفسها ثابتة لع

مري املؤمنني بالوالية أية عىل الناس بأحقم  استدل واحتجم  ×مام احلسنيفاإل

ىل الناس، إولزوم تبليغه  ’ىل النبيم إهذا احلكم صادر من اهلل تعاىل  نم أو ،مامةواإل

خطبته املعروفة،  املسلمني حيث خطب يف ؛هليهلذا ألمر اإل ’وقد امتثل الرسول

 .(1)«ن عاداهم   ن وااله وعادِ م   والِ  ه، فعيل مواله، اللهمّ ن كنت موالم  »والتي قال فيها: 

الوالية يف احلديث فرسم  حيثيف داللة احلديث عىل الوالية،  بعٌض ك هذا وقد شكم 

ا ـر  وبعض ،العداوة، وهو حكم ثابت جلميع املؤمنني ضدم  بأهنم ) النارص ( بـ )املوىل( فسم

 والِ  فمؤخر اخلرب أعني قوله: اللهمّ  ،وبعد صحة الرواية»القوشجي:  ، قالو )املحب(

                                         

 .17( املايدة: آية3)

مة األميني+.5)  ( ملزيد من االطمّلع عىل مصادر حديث الغدير ُينظر كتاب الغدير للعّلم

 .574، ص3( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج1)
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 .(3)«املراد باملوىل هو الناّر واملحب شعر بأنّ ن وااله. يُ م  

الذي  ،(5)اجلذر اللغوي للوالية هو القرب والدنو اخلاص نم إ واجلواب عىل ذلك:

، وهلذا اجلذر اللغوي ملعنى الوالية استعامالت فـروالتصمن لوازمه السلطة 

 ،ىل هذا املعنىإل أوا ترجع وت أهنم بحسب املصاديق واألفراد، إالم واشتقاقات متعددة 

السلطنة والترصف،  :ن يليه، أيالترصف يف شؤون م   ن له حقم الويل هو م   وهو أنم 

ىل به من غريه، واألقرب من اجلهة التي اقرتب إليه من خّلهلا، هو األوْ  ،ن يليهملم  فالويل 

والنصري واحلاكم  ينطبق عىل املحبم  ـ ىلوْ وهو األقرب واأل ـ وهذا املعنى للويل

 يفن مجيع هذه االشتقاقات تتضمم  ألنم  ؛خرى للويلونحوها من االستعامالت األُ 

ن ىل بالدفاع عمم والنارص أوْ  بالترصف والتأثري، فاملحبم  حقم ىل واألوْ حشايها معنى األأ

ن حتت واليته، واهلل م  مور ىل بالترصف يف أُ ه أوْ ألنم  ؛يضاً أواحلاكم ويل  ،ه ونرصهأحبم 

 ن له حقم ساس فالوالية يف احلديث بمعنى م  وعىل هذا األ ؛مور خلقهتعاىل ويل ألُ 

جاءت يف سياق  ’الوالية التي أثبتها النبيم  السلطة والترصف، ومما يؤكد ذلك هو أنم 

ىل باملؤمنني من ألست أوْ »ر: ويف لفظ آخ «؟ىل بكم من أنفسكمألست أوْ »: ’قول النبيم 

 ؛ىلوْ ف وكونه األـرهي والية السلطة والتص ’والية النبيم  نم إوحيث  ،«؟فسهمأن

هي والية السلطة والترصف يف شؤون  ،×الوالية الثابتة لعيل فهذا يكشف عن أنم 

 .×لذا يب الطاعة ووجوب االتباع له ؛املسلمني

ه ال ألنم وذلك  ؛والنارص أمر غري معقول تأويل الوالية باملحبم  ىل أنم إهذا مضافًا 

بالشكل الذي جعل عدم التبليغ  ،بل الباري تعاىلة االهتامم من قم يتناسب مع شدم 

مر ة االهتامم بتبليغ األشدم  نم أم، وهذا يعني ها كام تقدم لعدم تبليغ الرسالة كلم  اً مساوق

                                         

 .411( القوشجي، عيل، رشح التجريد: ص3)

 .211( الراغب األصفهاّن، احلسني بن حممد، مفردات يف غريب القرآن: ص5)
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له، فّل يصح  ونارصاً  اً حمبم  ’ن كان النبيم ملم   ونارصاً  اً حمبم  ×ليس ملجرد بيان كون عيل

ة للخليفة ة والنرصة اخلاصم ريد املحبم  إذا أُ إرادة هذا املعنى إىل الرسول األعظم، إالم  نسبة

 املطلوب. فعىل ذلك يتمم  ،والويص من بعده

 حبديث الثقلني ×الدليل الرابع: استدالله

قال يف آخِر ُخطبة خطبها: إيّن  ،’أتعلمون أّن رسول اهلل»: ×مام احلسنيقال اإل

للهّم اقالوا:  وأهل بيتي، فتمّسكوا ِبام لن تضّلوا؟ ،كتاب اهللتركت فيكم الثقلني: 

 .(3)«نعم

  ^داللة احلديث على إمامة أهل البيت

ة مقابل بني مم أحقيتهم يف إمامة األُ  إلثبات ؛هبذا احلديث ×مام احلسنياإل استدل

ن ة، واحلديثميم أُ   :يةاآلتيمكن تلمسها من النقاط يف املقام من الدالالت  مجلة تضمم

قرن ويُ  ،مع القرآن الكريم ^احلديث يساوي أهل البيت نم إ وىل:النقطة األُ 

يف حياة  ة ودوره اخلاصم القرآن الكريم له قدسيته اخلاصم  نم إأحدمها باآلخر، وحيث 

 .يضاً أثبت ألهل البيت تهذه القدسية والدور فسّلمي، املسلمني والدين اإل

الرشيف يطلب من املسلمني التمسك  يف احلديث ’الرسول إنم  النقطة الثانية:

 كون بالقرآن الكريم.هبم كام يتمسم 

قد جعل أهل  ،’النبيم  عىل أنم  احلديث الرشيف يدلم  إنم  النقطة الثالثة:

عىل ذلك اقرتاهنم  ما يتصل بالرشيعة وغريه، كام يدلم  كلم لًا مرجعًا علميم  ^،البيت

                                         

. النسايي، أمحد بن شعيب، خصايص أمري 153ّليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص( اهل3)

 .34وص 4ص×: املؤمنني
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 .وال كبريةً  غادر صغريةً بالكتاب الذي ال يُ 

هذا الفهم لدالالت احلديث ليس خمتصًا باتباع أهل  اجلدير بالذكر أنم ومن 

ة فهموا ذلك من احلديث الرشيف، فعىل سبيل عّلم السنم أ، بل مجلة من ^البيت

ك من للتمّس  ن يكون أهال  م وجود م  فهِ قال الرشيف: هذا اخلرب يُ »املثال يكتب املناوي: 

املذكور إىل  ه احلّث ىل قيام الساعة، حتى يتوّج زمان إ أهل البيت والعرتة الطاهرة يف كّل 

فإذا ذهبوا ذهب ، ألهل األرض ا أمانا  وفلذلك كان ؛الكتاب كذلك ك به، كام أنّ التمّس 

ويف أحاديث احلّث عىل التمّسك »ويف السياق ذاته يقول ابن حجر: . (3)«أهل األرض

 يوم القيامة، كام أّن الكتاب بأهل البيت إشارة إىل عدم انقطاع متأّهل منهم للتمّسك به إىل

ويشهد لذلك اخلرب السابق: يف  ـكام يأيت  ـألهل األرض  ولذا كانوا أمانا   ؛العزيز كذلك

 .(5)«ّمتي عدول من أهل بيتيكّل خلف من أُ 

حديث الثقلني الذي استشهد به  أنم  ،م يتضح وبشكل ال يقبل التشكيكومما تقدم 

 باإلمامة. ^ة أهل البيتيمم ية أعىل أحقم  يدلم  ×مام احلسنياإل

 حبديث املنزلة ×: استداللهاخلامسالدليل 

قال له يف غزوة  ’أتعلمون أّن رسول اهللِ ،أنشدكم اهلل»: ×مام احلسنيقال اإل

للهّم ا :تبوك: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، وأنت وىّل كّل مؤمن بعدي؟ قالوا

 .(1)«نعم

                                         

 .34، ص1( املناوي، حممد عبد الرؤوف، فيض القدير: ج3)

 .445، ص5( اهليتمي، أمحد بن حممد، الصواعق املحرقة: ج5)

 .153( اهلّليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص1)
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 ، وقد استدلم به(3)ديث املتواترة بني الفريقنيحاحديث املنزلة من األ ال خيفى أنم 

مامة والوالية، اإلب ^ية أهل البيتثبات أحقم إيف سياق  ،ألاملأمام  ×مام احلسنياإل

داللة احلديث عىل  أنم  ما يعنيداللة احلديث، بيان مل يتوغل يف  ×واإلمام احلسني

 واضحة يف ارتكاز املسلمني.كانت يتهم أحقم 

له مجيع املنازل التي  ×أمري املؤمنني هو أنم  ،ديث الرشيفستفاد من احلما يُ و

ه ال  أنّ إاّل »لفظ احلديث عام، واالستثناء  ألنم  ؛ة النبوم كانت هلارون يف بني إرساييل إالم 

كام  أو رشطٍ  قيدٍ  هذه العمومية، وهذا العموم مل يقيده أيم  د هو اآلخريؤكم ، (5)«بعدي نبيّ 

املقصود بمنزلة هارون من موسى  يكشف عن أنم  وهذا، هو واضح من لفظ احلديث

مور األُ  فيد عموم املنزلة وشموهلا لكلم هذا االستثناء يُ  هو مجيع املراتب، بمعنى أنم 

يف وجوب  ’بمنزلة النبيم  ×خرى، فيكون أمري املؤمننيواجلهات واملراتب األُ 

ويف  ،واحلرض والسفر، ،ملْ ويف احلرب والس   ،الطاعة، ويف قضايه وحاكميته وعطايه

 يشء. احلجية لقوله وفعله وتقريره ويف كلم 

 ×أمري املؤمنني أنم  يهـ: إليها  ×مام احلسنيالتي يرمي اإلـ لة والنتيجة املتحصم 

 .غريهيصلح هلذا املنصب شخص آخر  ، ومع وجوده ال’كان خليفة رسول اهلل

                                         

. النيسابوري، مسلم 117، ص1، وج83ص 2البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري: ج( 3)

. الرتمذي، حممد بن عيسى، صحيح الرتمذي: 3873ـ 3871، ص4بن احلجاج، صحيح مسلم: ج

، وغريها 418ـ  117، ص1، وج15، ص1. ابن حنبل، أمحد، مسند أمحد: ج143ـ  141، ص2ج

 من املصادر.

 .153م بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص( اهلّليل، سلي5)
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 حبديث املؤاخاة ×: استداللهالسادسالدليل 
عيل بن أيب طالب كان أخا رسول  أتعلمون أنّ  ،أنشدكم اهلل»: ×مام احلسنيقال اإل

وقال: أنت أخي وأنا أخوك يف  ،حني آخى بني أصحابه، فآخى بينه وبني نفسه ،’اهلل

 .(3)«نعم الدنيا واآلخرة؟ قالوا: اللهمّ 

 نم إيتهم باإلمامة بحديث املؤاخاة، حيث عىل أحقم  ×مام احلسنياستدل اإل

يا رسول اهلل آخيت بني  :×، فقال عيل×صحاب ترك علياً األ ا آخى بنيملم  ’النبيم 

ام تركتك لنفيس، أنت أخي وأنا أخوك، تراين تركتك، إنّ  ومِل  »: ’فقال. الناس وتركتني

 .(5)« كذابذاكرك أحد، فقل: أنا عبد اهلل وأخو رسوله، ال يدعيها بعدي إاّل  فإنّ 

تكشف  ،×بينه وبني عيل ’مؤاخاة النبيم  هو أنم  :وتقريب االستدالل باحلديث

ي ـوأفضلهم بعده، وذلك يقتض وأقرهبم إليه، ،الناس بالنبيم  خصم أ ×ن عىلكوعن 

أن يكون هو األفضل، وال يوز أن  اإلمام ال بدم  ألنم  ؛ىل باإلمامةأن يكون هو األوْ 

 ، ومما يشهد عىل×مل يفتخر هبا وتعظيامً  ة تفضيّلً خوم ، ولو مل يكن يف األُ يكون مفضوالً 

هبا يوم  ×، هو احتجاج أمري املؤمنني×مامتهإدليل قوي عىل  املؤاخاةهذه  أنم 

هل فيكم أحد آخى رسول اهلل بينه وبينه، إذ آخى بني  ،أنشدكم اهلل»حيث قال:  ،الشورى

  .(1)«ال املسلمني غريي؟ قالوا: اللهمّ 

                                         

 .51، ص8( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج3)

. ابن عساكر، عيل بن احلسن، تاريخ دمشق: 137، ص5( ابن حنبل، أمحد، فضايل الصحابة: ج5)

ة: ج13، ص45ج  .151، ص3. اإلربيل، عيل بن أيب الفتح، كشف الغمم

، وهي 411، ص5ة من حديث املناشدة يف االستيعاب: ج( أخرج ابن عبد الرب خصوص هذه الفقر1)

حه ابن أيب احلديد يف رشحه: ج روينا من وجوه عن عيل أنمه ». وقال ابن عبد الرب: 13، ص5مما صحم

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد «. كان يقول: أنا عبد اهلل وأخو رسول اهلل ال يقوهلا أحد غريي إالم كذاب

 .3177ـ  3178، ص1اهلل، االستيعاب: ج
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كان وإن  ×مام احلسنيخاة الذي ذكره اإلاحديث املؤ ومن اجلدير بالذكر أنم 

دلة كان يف مقام ذكر مجيع األ ×مام احلسنياإل  أنم ، إالم ×بإمامة أمري املؤمنني خيتصم 

غريه  أو ما يعمم  ،ة بأمري املؤمننيسواء املختصم  ^،هل البيتأة ية أيمم عىل أحقم  التي تدلم 

 باإلمامة دون غريهم. حقم هم األ ^أهل البيت  للناس أنم بنيم ، ليُ ^ةمن األيمم 

 مامةعلى اإل ×مام احلسنيستدل بها اإلخرى اأحاديث ُأ

ية مام احلسني عىل أحقم التي استدل هبا اإلاألُخرى هنالك عدد وافر من الروايات 

 عىل ذكر بعضها:موجزًا مامة، نقترص اإلب ^أهل البيت

 حديث الرايةـ 1

: ثّم قال ،يوم خيرب أتعلمون أّنه دفع إليه الّلواء ،أنشدكم اهلل»: ×مام احلسنيقال اإل

ألدفعه إىل رجل يبّه اهلل ورسوله ويّب اهلل ورسوله، كّرار غري فّرار، يفتحها اهلل عىل 

 .(3)«للهّم نعمايديه؟ قالوا: 

ية ا فيه من داللة عىل أحقم استشهد هبذا احلديث ملم  ×مام احلسنياإل نم أمن الواضح 

، وإذا كـان ×ننيمام أمري املؤمه يكشف عن أفضلية اإلألنم  ؛باإلمامة ×أمري املؤمنني

ـة بعـد رسـول اهلل، هو األ ـأفضل فله اإلمامة والواليـة العامم ا داللتـه عـىل أفضـلية مم

ــ اهلل يــّب  عطــني الرايــة رجــال  ألُ » :قــال فــألن النبــيم  ؛×مــاماإل  ه اهللورســوله ويّب

هو  ×داللة واضحة عىل انتفاء هذا الوصف عن غريه، فيكون وهذا يدلم  ،(5)«ورسوله

                                         

 .511( اهلّليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص3)

 .351، ص7( النيسابوري، أمحد، صحيح أمحد: ج5)
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ارين  دلم  ’فحوى كّلم النبيم  إىل أنم  ، مضافاً ’نبيم األفضل بعد ال عىل خـروج الفـرم

ام أنم ال سـيم  ،«كرار وليس فرار» ×هوهي أنم  ،×من الصفة التي أوجبها ألمري املؤمنني

ولذا  ؛يامنيف احلقيقة وهو ينايف العبوديمة واإل يف اجلهاد فرار من اهلل الفرار من أعداء اهلل

ار، وهـو  ’جل ذلك وأمثاله وصفهالكباير؛ وألدم الفرار من الزحف من عُ  بغري الفـرم

 دلم دليل عىل كونه يف أعىل مراتب العبوديمة وال رشف أفضل منه. أ

 األبواب  حديث سّد ـ2

اشرتى موضع  ’هل تعلمون أّن رسول اهللِ ،أنشدكم اهلل»: ×مام احلسنيقال اإل

عة له وجعل عااها يف وسطها ثّم ابتنى فيه عرشة منازل، تس ،مسجده ومنازله فابتناه

ن تكّلم، فقال: ما أنا فتكّلم يف ذلك م   ،باِب شارع إىِل املسجد غري بابِه أليب، ثّم سّد كّل 

الناس أن  ىثّم َّن ،سددت أبوابكم وفتحت بابه، ولكّن اهلل أمرين بسّد أبوابكم وفتح بابه

فولد  ،’ِزل رسول اهللِ يناموا يف املسجد غريه، وكان جينب يف املسجد، ومنِزله يف من

 اللهمّ  ـ: ×مام احلسنيتعقيبا  عىل قول اإلـ فقال املسلمون  .وله فيه أوالد ’لرسول اهللِ

: أفتعلمون أّن عمر بن اخلطّاِب حرص عىل ُكّوة قدر عينه يدعها يف منِزله ×قال ثمّ . نعم

ا  طاهرا  ال يسكنه إّن اهلل أمرين أن أبني مسجد :فأبى عليه، ثّم خطب، فقال ،إىِل املسجد

 .(3)«للهّم نعماوغري أخي وبنيه؟ قالوا:  ،غريي

األبواب من األحاديث  وقد تواترت الروايات يف نقل هذه الواقعة، فحديث سدم 

                                         

، ×. جلنة احلديث يف معهد اإلمام الباقر1ـ 5( اهلّليل، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ص3)

 .155ص×: موسوعة كلامت اإلمام احلسني
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، ونحن لسنا بصدد ’الصحيحة الثابتة املشهورة، بل املتواترة الواردة عن رسول اهلل

هبذا احلديث عىل  ×مام احلسنيىل استدالل اإلإ، بقدر اإلشارة (3) هاذكر مصادر

هذه الواقعة  نم إة، إذ مم يتهم بقيادة األُ أحقم  ومن ثمم  ؛ة أهل البيت عند اهلل تعاىلأفضلية أيمم 

م عن غريهم من املسلمني، وأهنم  ×متاز هبا أهل البيتاتكشف عن فضيلة عظيمة 

اىل أراد بأمره اهلل تع ومن هنا يتضح أنم  ؛هم اهلل تعاىل هبايتمتعون بخصايص عالية خصم 

هو ألجل إفهام املسلمني بعلو  ؛ باب عىل وفاطمةمجيع األبواب إالم  للرسول| بسدم 

هم هبا اهلل تعاىل دون وأفضليتهم وتوفرهم عىل مناقب خصم  ^،مقام أهل البيت

 مذكراً  ،من املسلمني هبذه الواقعة أمام املأل ×اإلمام احلسني ومن هنا احتجم  ؛غريهم

 ة.مم يتهم يف قيادة األُ التي تكشف عن أحقم  ،ة والفضيلة العظيمةإياهم هبذه املزيم 

 ي وأنا منكحديث أنت مّن ـ3

 ،قىض بينه وبني جعفر وزيد ’أتعلمون أّن رسول اهللِ»: ×قال اإلمام احلسني

 .(5)«للهّم نعماقالوا: ؟ أنت منّي وأنا منك، وأنت وىّل كّل مؤمن بعدي ،فقال: يا عيل

 بأنم  ’ح النبيم إذ يرصم  ؛×ة عىل أفضلية أمري املؤمننيوداللة احلديث واضح

القرآّن يف آية املباهلة الذي يصدح  ، وهو يلتقي مع النصم همن والنبيم  من النبيم  ×اً علي

 .’نفس النبيم  ×اً علي بأنم 

                                         

. ابن حنبل، أمحد، مسند أمحد: 111، ص3ى، صحيح الرتمذي: ج( ُانظر: الرتمذي، حممد بن عيس3)

. 352، ص1. احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني: ج372، ص3ج

 .445، ص3ابن حجر العسقّلّن، أمحد بن عيل، فتح الباري: ج

، 2ح البخاري: ج. البخاري، حممد بن إسامعيل، صحي11( الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص5)

 .55ص
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 د العربحديث علي سّي ـ4

أخي لد بني آدم، وقال: أنا سيّد وُ  ’أتعلمون أّن رسول اهللِ» :×قال اإلمام احلسني

عيل سيّد العرب، وفاطمة سيّدة نساء أهل اجلنّة، واحلسن واحلسني ابناي سّيدا شباب أهل 

  .(3)«للهّم نعمااجلنّة؟ قالوا: 

وقد تضافرت الروايات يف هذا املعنى، وامتألت املجاميع احلديثية يف نقله، ومن 

لد آدم، وعيل وُ  دأنا سيّ »: ’مجلتها ما رواه احلاكم يف صحيحه عن ابن عباس عن النبيم 

د لد آدم، وعيل سيّ د وُ أنا سيّ »د العرب؟ فقال: فقالت عايشة: ألست سيم . (5)«د العربسيّ 

ال أدلكم عىل أ   ،يا معرش األنصار»فأتوه فقال هلم:  ، جاء أرسل إىل األنصار. فلامم «العرب

وه بحبي، أحبّ قال: هذا عيل ف .’؟ قالوا: بىل يا رسول اهللكتم به لن تضلوا أبدا  ما إن متّس 

. (1)«(وجل عزّ )أمرين بالذي قلت لكم عن اهلل  ×جربائيل فإنّ  ؛وأكرموه بكرامتي

 واألخبار يف هذا املعنى فوق حدم اإلحصاء وال حاجة إىل اإلطالة.

ا داللة احلديث عىل إمامة أمري املؤمنني  د مور؛ ألنم معنى سيم فمن أظهر األُ  ×وأمم

هم باإلمامة.العرب أفضلهم، وإذا كان أفضلهم   فّل بدم أن يكون أحقم

 ،مها املقام العايل واملنزلة الرفيعةأاهلل تعاىل بوم  بأنم  ×مام احلسنيوكذلك احتج اإل

فضليتهام عىل ساير الناس، مما أة، وهو يكشف عن دا شباب أهل اجلنم بأن جعلهام سيم 

                                         

، 5. احلر العاميل، حممد بن احلسن، إثبات اهلداة: ج517( الصدوق، حممد بن عيل، التوحيد: ص3)

 .437ص

 .74( الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص5)

. اهليتمي، أمحد بن 317، ص1( احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل، املستدرك عىل الصحيحني: ج1)

، 2. أبو نعيم األصبهاّن، أمحد بن عبد اهلل، حلية األولياء: ج347املحرقة: ص حممد، الصواعق

 .87، ص33. اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، تاريخ بغداد: ج18ص
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 اضل. بح تقديم املفضول عىل الفة، لقُ مم يتهم يف قيادة األُ حقم أيرتتب عليه 

 يا أنا أو رجل مّني إّلغ عّنبّلحديث ال ُي ـ5
 وقال: ال يبّلغ عنّي إاّل  ،أتعلمون أّن رسول اهللِ بعثه برِباءة»: ×مام احلسنيقال اإل

 .(3)«للهّم نعماأنا، أو رجل منّي؟ قالوا: 

محل  داللة واضحة عىل أنم من ن ا تتضمم احتج هبذه الرواية ملم  ×اإلمام احلسنيف

 ،×وأمري املؤمنني ،’من وظايف الرسول ،فني مبارشةً بليغ إىل املكلم أعباء الت

 غها إاّل ال يبلّ  :قال»: ’قوله ديث،ا ورد يف بعض نصوص احلملم  ؛وكذلك أهل بيته

وخيتلفون  ،يف تبليغ الرسالة يشرتكون مع النبيم  ^فأهل البيت .(5)«رجل من أهل بيتي

 عن طريق الوحي، وهم يأخذوهنا عن طريق غها من اهللبلم حكام التي يُ ه يأخذ األيف أنم 

هم اهلل ورسوله حلمل وقد أعدم  ،ةمم غون عن رسول اهلل إىل األُ بلم فهم مُ  ،’رسول اهلل

نة داليل بيم  ذلك ، كلم رهم تطهرياً وذلك بام عصمهم اهلل من الرجس وطهم  ؛أعباء التبليغ

ة، مم يع أفراد األُ عىل مجوأهل بيته  ×بن أيب طالب تكشف عن فضل أمري املؤمنني عيل

 .’ل أعباء الرسالة بعد رسول اهللة وحتمم مم ل لقيادة األُ وكونه املؤهم 

                                         

. الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين وتام النعمة: 133( الصدوق، حممد بن عيل، اخلصال: ص3)

نه النسايي. 531، ص5ي: ج. الرتمذي، حممد بن عيسى، صحيح الرتمذ514ص حه وحسم ، وصحم

، 5، البغوي، احلسني بن مسعود، مصابيح السنمة: ج27، ص3وابن ماجة، حممد بن يزيد، السنن: ج

 .572ص

. الصدوق، حممد بن عيل، علل 13، ص5ج×: ( الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا5)

 .17ص. املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: 387، ص3الشـرايع: ج
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 احلسيين يف النّص ^املبحث اخلامس: عدد أهل البيت
ة بعد رسول اهلل  ابه ملم ن سألهيف جو ×مام احلسنياإلقال  ثنا ا»: ‘عن عدد األيمم

هم يل. فأجاب اإلسايلفقال ال. «ر، عدد نقباء بنى إرِسائيلـعش  ×مام احلسني: فسمم

أمري املؤمنني  ’إِّن اإلمام واخلليفة بعد رسول اهللِ، نعم، ُأخرِبك يا أخا العرِب »بقوله: 

عيل ابني، وبعده حممد ابنه، وبعده جعفر  :منهم ،لديوتسعة من وُ  ،وأنا ،واحلسن ،عيل

وبعده عيل ابنه، وبعده احلسن وبعده عيل ابنه، وبعده حممد ابنه،  ،ابنه، وبعده موسى ابنه

 .(3)«لديابنه، وبعده اخللف املهدي هو التاسع من وُ 

ىل إ، ^يف أهل البيت ’ا مستمرة بعد النبيم بعد أن ثبتت رضورة اإلمامة وأهنم 

 ^وهو إذا كان استمرار اإلمامة يف أهل البيت :طرح هذا السؤالجوار هذه احلقيقة يُ 

 مر هذا العدد؟مدى يست ىل أيم إ، فرضورياً  أمراً 

ر، عدد ـثنا عشا»ة يمم عدد األ هذا التساؤل بأنم  نع ×وقد أجاب اإلمام احلسني 

ليس مفتوحًا، كام يذهب إىل  ^فاستمرار اإلمامة يف أهل البيت .«نقباء بنى إرِسائيل

منحرص وحمدد  ^ةيمم ة، بل عدد األة والزيديم ذلك بعض فرق الشيعة كاإلسامعيليم 

 .باثني عرش إماماً 

هو حديث ورد أيضًا عن  ،ثني عرش إماماً اة بيمم ال خيفى أن حرص األو

لف إذ ورد عن طرق الشيعة ما يقرب األ ؛وقد تواتر نقله عند الفريقني ،’الرسول

                                         

، 11، املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج515( اخلزاز القمي، عيل بن حممد، كفاية األثر: ص3)

. 155، ص3. البحراّن، هاشم، غاية املرام: ج521، ص32. البحراّن، عبد اهلل، العوامل: ج184ص

 317، ص4البحراّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن: ج
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ة )النصوص العامم  حتت عنوان (3) ثبات اهلداةإالعاميل يف كتابه  رواية، كام ذكر ذلك احلرم 

طريق أهل  عنمن الروايات أيضًا وردت ( وهنالك عدد كبري ^ةعىل إمامة األيمم 

ساميهم أو بعددهم االثني أب ^هل البيتأهذه الروايات تذكر  وكثري منة، السنم 

 .(5)عرش

وا هذه الروايات بام ينسجم مع فرسم ة أن يُ علامء أهل السنم  مجلة من حاولوقد 

واحد  هم عجزوا عن ذلك وبقوا متحريين يف تفسريها، فكلمذهبهم يف اإلمامة، ولكنم 

هذه التفاسري ال جتد هلا مطابقًا  رها بتفسري خيتلف عن اآلخر، لكن كلم ـمنهم يفسم 

عاهم، وهو يكشف عن عجزهم وحريهتم يف تفسري هذه دم بصورة دقيقة مع مُ 

 الروايات مع قبوهلم هلا بصورة مطلقة.

عرش، كام نقل ذلك عن الفضل بن  االثنية يمم بانطباقها عىل األ وقد اعرتف بعٌض 

تفسريات اليف أحد  ة ـالسنم أهل مي تكلم وهو من كبار مُ  ،املعروف بتعصبه ـ روزهبان

 :ريد باخلالفةن أُ إف ،رـة االثني عشا محله عىل األئمّ مّ أو»لروايات االثني عرش، حيث قال: 

 ،فال مانع من الصحة ،ةمتام منصب النبوّ إوالقيام ب ،يضاح احلجةإو ،ووراثة العلم واملعرفة

فهذا أمر ال  ،واإليالة العظمى ى،ريد به الزعامة الكربن أُ إو ،بل يسن ،ا احلملوجيوز هذ

 ،ومها عىل واحلسن ،ر اثنني كان صاحب الزعامة الكربىـمن اثنى عش نّ أل ؛يصح

م كانوا خلفاء لكن منعهم الناس َّّن إ :ولو قال اخلصم ،زعامة الكربيللوالباقون مل يتصدوا 

                                         

 .411، ص3مد بن احلسن، إثبات اهلداة: ج( ُانظر: احلر العاميل، حم3)

ال يزال الدين قاياًم حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عرش خليفة، كلمهم ’: »( روى مسلم، قال5)

قال: ’ . وروى البخاري عن جابر بن سمرة أنم النبيم 485، ص4صحيح مسلم: ج«. من قريش

صحيح «.كلمهم من قريش»ها، فقال أيب: إنمه قال: فقال كلمة مل أسمع« يكون بعدي اثنا عشـر أمرياً »

 .357، ص8البخاري كتاب األحكام، ج
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والظاهر  ،بالقوة واالستحقاق لب ،م مل يكونوا خلفاء بالفعلَّّن أمت سلّ  :قلنا .هممن حقّ 

 فام الفائدة يف خالفتهم يف اّل إو ،ن يكونوا خلفاء قائمني بالزعامة والواليةأمراد احلديث  أنّ 

  .(3)«وهذا ظاهر ،إقامة الدين

 ^التفسري الغييب حملدودية عدد أهل البيتاملطلب األول: 
 ختصيص عدد ، كيف يمكن أن نفرسم ^ل البيتدلة عدد أهأمع قطع النظر عن 

 ثني عرش إمامًا؟اب ^هل البيتأ

، ال بأس ×هذا السؤال الذي أشار إليه اإلمام احلسني نقبل الولوج يف اإلجابة ع

مجيع الرشايع والرساالت الساموية هي ظواهر غيبية مرتبطة بعامل  ىل أنم إباإلشارة 

 ،وإبراهيم ،نوح)ويل العزم بخمسة، وهم أُ  نا نجد حتديد أنبياءبيل أنم الغيب، من ق  

إِْذ »كام يف قوله تعاىل:  (،مجعنيأصلوات اهلل عليهم  ،ونبينا حممد ،وعيسى ،وموسى و 

ْذن ا  أ خ  ْري م  و  ى اْبِن م  ِعيس  ى و  ُموس  اِهيم  و  إِْبر  ِمْن ُنوح  و  ِمنْك  و  ُهْم و  ْذن ا ِمن  الن بِي ني  ِميث اق  أ خ 

لِيظ اِمنُْهْم ِمي ا غ   وقد يقال: ملاذا مل يكونوا ستة أو أكثر أو أقل؟  .(5)«ث اق 

ة ال يمكن للعقل هذه الظاهرة وغريها من الظواهر املرتبطة بالنبوم  نم إ :واجلواب

مور يف ىل الغيب، بل نجد الكثري من األُ إيلها  أن حُي البرشي أن يد هلا تفسريًا، إالم 

بيل سريها، ملحدودية دايرة ومساحة معرفته، من ق  اإلسّلم ال يمكن للعقل البرشي تف

واختصاص الصّلة الواجبة يف  ،دون غريها اختصاص العبادات هبذا النحو اخلاصم 

عدد الركعات يف تلك الصلوات حمددة  اليوم الواحد هبذه الصلوات اخلمس، وأنم 

                                         

. املظفر، حممد حسن، داليل 477، ص7( املرعيش، شهاب الدين، تعليقات عىل إحقاق احلق: ج3)

 .573، ص1الصدق: ج

 .53( النساء: آية5)
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ها فرسم ن يُ أالتي ال يمكن للعقل  ةمور الكثريبسبعة عرشة ركعة، ونحو ذلك من األُ 

ن أفاض اهلل وبم   ،علمها باهلل تعاىل مور الغيبية التي خيتصم ولذا تكون من األُ  ؛لهالم وحُي 

 تعاىل عليه من علمه اللدّن.

 ^ة أهل البيتيمم أعدد  اختصاصهي ظاهرة  ،ومن مجلة هذه الظواهر الغيبية

ام ذكر عدد ة هذه الظاهرة حينىل غيبيم إ ×مام احلسنيعرش إمامًا، وقد أشار اإل باثني

 ؛(3)«عدد نقباء بنى إرِسائيل»ب ذلك بالقول: ، عقم ـرعش اثنام ، وأهنم ^ة أهل البيتيمم أ

رساييل إمن غيبه تعاىل، كام هو احلال يف نقباء بني  ^حتديد عددهم ىل أنم إشري ليُ 

 ڃڄڄڃڃ)عرش نقيبًا، كام يف قوله تعاىل:  اثنيالذين كان عددهم 

، ×حواري عيسى يفوكذلك ما ورد  ،(5)(ڃچچچچڇ

 ، كام يف الرواية التي يروهيا ابن شهر×يعقوب وكذلك األسباط من أوالد النبيم 

ة نقباء بني ّد ر كعِ ـاخللفاء بعدي اثنا عش»يقول:  ،’آشوب وغريه عن رسول اهلل

 .(1)«( ۈۆ ۇۆ) :قوله ،ر حواريا  ـوفيهم اثنا عش ،إرسائيل

ة من بعدي األئمّ »اهلل؟ فقال: ك يا رسول ن حواريم لرجل سأله: م   ’ويف جوابه

عليهم من اهلل التحية  ،وأنصار ديني ،يوهم حواريّ  ،اثنا عرش من صلب عيل وفاطمة

 ٱٻ):قوله ،وهم اثنا عرش ،والسالم، وفيهم األسباط أوالد يعقوب

وال يعلم  ،وغريه من املوارد التي كانت حمددة بعدد معني. (4)«(ٻٻٻ

 ا من موارد غيبه تعاىل.هنم إإذ  ؛ اهلل تعاىلتها وسببها إالم علم 

                                         

، 11حممد باقر، بحار األنوار: ج، املجلسـي، 515( اخلزاز القمي، عيل بن حممد، كفاية األثر: ص3)

 . 184ص

 .35( املايدة: آية5)

 .527، ص3( ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج1)

 ( املصدر السابق.4)
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 احلسيين القرآن الكريم يف النّصاملطلب الثاني: 
األقربون،  ’نحن حزب اهللِ الغالبون، وعرتة رسول اهللِ»: ×مام احلسنيقال اإل

 ...ثاين كتاِب اهللِ تبارك ’وأهل بيته الطيب ون، وأحد الثقلني الل ذيِن جعلنا رسول اهللِ 

ُل علينا يفاملُ   .(3)«بطينا تأويلهال يُ   تفسريه،عو 

الذين  ،هل البيت^أة هو أحد أيمم  |،×مام احلسنياإل من الواضح أنم 

يف  ×شري إليه للقرآن الكريم، وهذا ما يُ الثقل اآلخر واملفرسم  ’جعلهم الرسول

 ألنم  ؛(5)«يا ايك القرآن كالسالم علي»: ×ولذا تقرأ يف زيارته؛ مةمقولته املتقدم 

يف ليلة  ×ولذا نجده ؛وهو القرآن الناطق ،جتسيد للقرآن الكريم هو ×احلسني

 حينام قال ألخيهمهاله سواد ليلة ألجل قراءة القرآن، إعاشوراء يطلب من العدو 

رهم إىِل غدوة ،ارجع إِليِهم»: ×العباس  ؛وتدفعهم عنّا العشيّة ،فإِن استطعت أن تؤخ 

وتالوة  ،غفره، فهو يعلم أيّن قد كنت أحّب الصالة لهلعّلنا ُنصيّل لرّبنا الل يلة وندعوه ونست

  .(1)«كتابِه

 قبل ×مامض لبعض النصوص القرآنية التي استشهد هبا اإلويف املقام نتعرم 

ث و، وكيف كان وحينهانهضة ال الشبهات من خّلل يردم و ،سئلةاأل عنيب ُي يتحدم

 :القرآن الكريم

 آن الكريمالشبهات بالقر عن ×مام احلسنيجواب اإلـ 1
عن عمرو بن شبيب أنمه مرم  ،ما نقله ابن شهر آشوب يف املناقب ل:وذج األوّ مالن

ن أحّب أن ينظر إىل م  »[ عىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص، فقال عبد اهلل: ×احلسني]

                                         

 .512، ص44. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار ج17، ص4: جاملصدر السابق (3)

 .143( ابن طاووس، عيل بن موسى، إقبال األعامل: ص5)

، 5. املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج134، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج1)

 .547، ص3ج×: . اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني71ص
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ويقول عمرو بن شبيب وما  أحّب أهل األرض إىل أهل السامء، فلينظر إىل هذا املجتاز.

بعد  ×فأتى به أبو سعيد اخلدري إىل احلسني ،عاص منذ ليايل صّفنيكّلمت عمرو بن ال

: أتعلم أيّن أحّب أهِل األرِض إىِل أهِل السامء وتقاتلني ×ني، فقال له احلسنيواقعة صفّ 

وقال: إّن  ،×فاعتذر عمرو بن شبيب للحسني، إِّن أ بى خلري منّي ،واهللِ  !وأيب يوم صّفني؟

ڈ ) قول اهللِ تعاىل: : أما سمعت×فقال له احلسني قال يل: أطع أباك. ’النبيّ 

: إّنام ’، وقول رسول اهللِ(1)(ڈژژڑڑککککگگگ

 .(5)«وقوله: ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق .الطاعة يف املعروف

ىل آخر حياته، إ ×شعث بن قيس كان خمالفًا ألمري املؤمننياأل وذج الثاين:مالن

وكذلك كان يف  ،×يف قتل مسلم بن عقيل شعث كان ممن شاركوابنه حممد بن األ

 يف كربّلء. ×مام احلسنيجيش عمر بن سعد وشارك يف قتل اإل

ا أهل إنّ  اللهمّ »مام احلسني يده إىل السامء وقرأ هذا الدعاء: ويف يوم عاشوراء رفع اإل

 فجاءه  «ك سميع جميبنا، إنّ ن ظلمنا، وغصبنا حقّ قصم م  ابيت نبيك، وذريته وقرابته، ف

 قرابةٍ  هي حرمتك عند اهلل؟ وأيم  وقال له: ما ،×األشعث ووقف أمام احلسني بنا

 ڑککک ڑ)قوله تعاىل:  ×مام احلسنيعند ذلك قرأ اإل بينك وبني حممد؟

 ،وبعد قراءة هذه اآلية ،(ڳڳڱڱ*کگگگگڳ

 .(1)«إِّن حممدا  ملن آل إِبراهيم، وإِّن العرتة اهلادية ملن آل حممد ،واهللِ: »×قال

ىل امليدان، فقال: إكرب هذه اآلية املباركة حينام برز عيل األ ×مامقرأ اإل وكذلك

                                         

 .32( لقامن: آية3)

، احلويزي، عبد عيل بن 71، ص5( ُانظر: ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج5)

 .12، ص37. البحراّن، عبد اهلل، العوامل: ج511، ص4ة، تفسري نور الثقلني: جمجع

. اخلوارزمي، حممد بن أمحد، 27، ص4( ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج1)

 .547، ص3ج×: مقتل احلسني
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ڳ ڳ ڱ *ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ)

 .(3)(ڱ

راد حاكم املدينة أن أيف بيته يف املدينة، و ×مام احلسنيا كان اإلملم  النموذج الثالث:

سالِم السالم ، وعىل اإلوإِّنا إِليه راجعون إِّنا هلل: »×ليزيد، قال احلسني هيأخذ البيعة من

يقول: اخلالفة حمّرمة  ’مثِل يزيد، ولقد سمعت جّدي رسول اهللِ ع  ّمة بِراقد ُبليت األُ  إِذ

عند ذلك غضب مروان بن احلكم من كّلم احلسني، ثمم قال:  .(5)«عىل آل أيب سفيان

د ُملئتم ال تفارقني، أو تبايع ليزيد بن معاوية صاغرًا، فإنمكم آل أيب تراب ق ،واهلل

رشبتم بغض آل بني سفيان، وحقم عليكم أن تبغضوهم وحقم عليهم أن كّلمًا، وأُ 

 يبغضوكم.

إِّنك رجس، وإّنا أهـل بيـت الطهـارة ال ـذين  ،ويلك يا مروان»: ×فقال له احلسني

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) فقـال: ،’عىل نبّيه حممـد أنزل اهلل

 .(4)«(1) (ک ک

 ىل كربالءإآن يف مسريه للقر ×مام احلسنيقراءة اإل ـ2
مبىبيب )إىل مكة أخذ يقرأ قوله تعاىل:  ×احلسنيا سار ملم  ل:وّ املورد األ

حينام خرج  ×موسى هذه اآلية النبيم مورد و، (2)(مثمتىتيتجث خت جتحت

                                         

 .11( آل عمران: آية3)

 .135، ص44اقر، بحار األنوار: ج. املجلسـي، حممد ب311( الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص5)

 .11( األحزاب: آية1)

، 3ج×: . اخلوارزمي، حممد بن أمحد، مقتل احلسني38، ص2( ابن أعثم الكويف، أمحد، الفتوح: ج4)

 .382ص

 .53( القصص: آية2)
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 ر هاربًا من ظلم فرعون.ـمن مص

بمورد دون  القرآن يري جمرى الشمس والقمر، وال خيتصم  من اجلدير بالذكر أنم 

القرآن لو نزل يف قوم فامتوا ملات  إنّ »ت عليه الروايات الكثرية. ويف بعضها لم مورد، كام د

 ×موسى وإن كانت مرتبطة بالنبيم  ×مام احلسنيفاآلية التي قرأها اإل، (3)«القرآن

، ×مام احلسني، فموسى اليوم هو اإل×مام احلسنيها تنطبق عىل اإلوفرعون، لكنم 

ٻ ٱٻ) :(5)املدينة قرأ قوله تعاىل ىلإ ×ا وصلولذا ملم  ؛وفرعون هو يزيد

 .(3)( ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

حينام سأله عن جيش  ×ولده زين العابدينل ×اإلمام احلسنيقول  املورد الثاين:

قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر  ،يا ولدي»عمر بن سعد يف يوم عاشوراء: 

عىل ، (2)(ېئىئىئىئییی) طبمق قوله تعاىل: ×فاإلمام، (4)«اهلل

وقادهم إىل  ،م استوىل عليهم الشيطان وأجلمهم بلجامهش عمر بن سعد، بمعنى أهنم جي

ألنم الشيطان ال يسوق اإلنسان إىل الغيم باجلرب  ؛لكون نفوسهم قابلة لذلك ؛سبيله

ليه الضّلل، ولذلك عربم باالستحواذ لداللته إبل يلقي الرأي الفاسد ويوحي  ،والقهر

 عىل الطلب.

 قوله تعاىل: ُيكثر يف يوم عاشوراء من قراءة ×مام احلسنياإلان ك املورد الثالث:

                                         

 .531( ُانظر: الصفار، حممد بن حسن، بصاير الدرجات: ص3)

 .155، ص44ار: ج( ُانظر: املجلسـي، حممد باقر، بحار األنو5)

 .55( القصص: آية1)

. ابن كثري، إسامعيل بن عمر، البداية 132، ص1( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج4)

 .373، ص8والنهاية: ج

 .37( املجادلة: آية2)



 151  .............................................................  الفصل السادس: اإلمامة يف النصم احلسيني

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ )

 . ذلك حينام كان يودمعه أصحابه وأهل بيته يف ساحة احلرب.(3) (ٿ

 يقرأ القرآن بعد شهادته ×مامرأس اإل

ة مواط ×مام احلسنياإلتكلمم رأس   ن، منها: مابالقرآن الكريم بعد شهادته يف عدم

يب رأس احلسني وهو عىل رمح، وأنا يف  قال: مرم  ،ن زيد بن أرقمع ،الشيخ املفيد رواه

 ڌڎ ڍڌ)  حاذاّن سمعته يقرأ سورة الكهف إىل قوله:غرفة يل، فلامم 

شعري ـ واهلل ـ رقم: فوقف أفقال زيد بن  ،(5)(ڎڈڈژژڑ

 .(1)وناديت: رأسك يا بن رسول اهلل، أعجب وأعجب

ملثل هذه اآليات ليس من باب الصدفة واالتفاق،  ×مام احلسنيس اإلوقراءة رأ

 اكووبني مظلومية هؤالء الفتية الشجعان الذين تسم  ×ام للمشاهبة بني مظلوميتهوإنم 

 ىل أنم إترمي  هلذه اآلياتبإيامهنم باهلل تعاىل مقابل الظلمة، وقراءة الرأس الرشيف 

 .رض، ومنها قتل ابن بنت رسول اهلليف الساموات واأل هنالك آيات أكثر عجباً 

                                         

 .11( األحزاب: آية3)

 .7( الكهف: آية5)

ة: ج. ا331، ص5( ُانظر: املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج1) ، 5إلربيل، عيل بن أيب الفتح، كشف الغمم

 .11ص
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 احلسيين اإلمام املهدي يف النّصاملبحث السادس: 
 ة مباحث:البحث عدم  ان هذويتضمم 

 #مام املهديهلي بإقامة العدل على يد اإلل: الوعد اإلّواأل املطلب
 طالب، ِمن ا اْثنا عرش مهدّيا ، أّوهلم أمري املؤمنني عيل بن أيِب »: ×مام احلسنيقال اإل

لدي، وهو اإِلمام القائم بِاحلّق، ُييِي اهلل بِه األرض بعد موهتا، وآخرهم التاسع من وُ 

ُكون     .(3)«وُيظِهر بِه دين احلّق عىل الديِن كّله، ولو كِره املرُْشِ

ألجل  ؛ه خطة إهليم ما هي إالم  ،’نزلت عىل نبيناأُ الرشيعة التي  نم أمن الواضح 

 .سعادته يف الدارينوله ىل كامإنسان إيصال اإل

 ـ الذي عانى طوال حياته من الظلم واجلور ـ وقد وعد اهلل تعاىل املجتمع البرشي

ـق  : »×قولهأن يسوده األمن والعدل، وهذا املعنى يبدو واضحًا من  ُيْظِهُر بِِه دين  احْل  و 

يِن ُكل هِ  ىل  الد  ، #مام املهديىل يد اإلة عهليم كناية عن قيام العدالة اإل ظهار احلقم إو .«ع 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) يلتقي مع قوله تعاىل: ووه

 .(5)(ڱ ڱ

حتقق هذا اهلدف اإلهلي بإقامة العدل يف  النقطة اجلديرة بااللتفات هي أنم   أنم إالم 

ة أن تتحقق هذه هليم رادة اإلشاءت احلكمة واإلو ،األرض يتوقف عىل توفر رشايطه

مور عجازي خارق للعادة، ومن األُ إوليس بشكل  ،عيةالطبي هارايط من طرقـالش

                                         

. الصدوق، حممد بن عيل، عيون 137، ص3( الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين وتام النعمة: ج3)

 .17، ص3ج×: أخبار الرضا

 .11( التوبة: آية5)
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عرش إمامًا،  اثني اهلل تعاىل اختار بعد النبيم  الغيبية التي ال يصلها العقل البرشي أنم 

 رادة ، وقد شاءت اإل#مام املهدي، وآخرهم اإل×يب طالبأهلم عيل بن أوم 

 ل احللقة ذي يمثم الـ  ^ة أهل البيتمام الثاّن عرش من أيمم اإل يكونة أن هليم اإل

قًا للهدف اإلهلي وهو إقامة رية، وحمقم ـمصلحًا للبش ـ ة اهلداةاألخرية من سلسلة األيمم 

 امء ـاالت الســهلي هو الثمرة الكبرية من رسدف اإلـرض، وهذا اهلالعدل يف ربوع األ

ٱٻٻٻٻپپ )نبياء، كام قال تعاىل: وبعث األ

پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

جوابه  يف ×مام احلسنيشري إليه اإليُ  وهذا ما ،(3)(ٹٹٹٹڤڤڤڤڦ

ذلك : »×فقال ،(5)(ڀ پپ)الذي سأله عن تفسري قوله تعاىل:  للسايل

 .(1)«، يمأل األرض عدال  وقسطا  ’من آل حممد ×القائم

ـ رض وهو إقامة العدل والقسط يف األـ حتقق هذا اهلدف  أنم من  ذكرنالكن وكام 

 ،عجازين تكون من الطريق الطبيعي ال اإلأي شاء اهلل تعاىل يتوقف عىل توفر رشايطه الت

التخطيط اإلهلي جلريان السنن يف هذا فة يف هذا العامل، هليم وهذا ما جرت عليه السنن اإل

ة يتدخل اإلعجاز يف الظروف اخلاصم قد مبني عىل العوامل الطبيعية، نعم  ملالعا

أن ة والتي تقتيض فيها احلكمة اإلهليم  ،واالستثنايية التي تعجز عنها الظروف الطبيعية

 ة األنبياء.بيل إثبات نبوم ن طريق اإلعجاز، من ق  عإنجاز اهلدف والوصول إليه يكون 

                                         

 .52( احلديد: آية 3)

 .1ـ  3( الشمس: آية5)

. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: 211الكويف: ص( الكويف، فرات بن إبراهيم، تفسري فرات 1)

 .77، ص54ج
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من اكتامل مجيع  بدم  ال ،#مام املهديرض بقيادة اإلقام العدل يف هذه األفلكي يُ 

تخطيط لتكون جزءًا من هذا ال ؛مامنا املهديإضوء ذلك جاءت غيبة يف رشايطه، و

 خرى كام سيأيت توضيحه يف مبحث الغيبة.ىل حني اكتامل الرشايط األُ إ، يهلاإل

 #حتمية ظهور املهدي

 ،واهلل، يا ولدي يا عيل»: بالقول ×زين العابدينولده  ×مام احلسنيخاطب اإل

فيقتل عىل دمي من املنافقني الكفرة الفسقة سبعني  ،ال يسكن دمي حتى يبعث اهلل املهدي

  .(3)«ألفا  

 |حتميمة الظهور، وهو ما تواتر نقله عن النبيم األكرمعىل  ×منهتأكيد  هذاو

قيام رجل من أهل البيت فكرة  نم إف ؛وعىل هذا األساس، ^وأهل بيته الطاهرين

ة، بحيث ال موضع اتفاق بني املسلمني شيعة وسنم  ،النبوي وظهوره يف آخر الزمان

 .(5)اأو التشكيك فيه يمكن الشكم 

ه هذا الرجل أم أنم  د  لم ه هل وُ ة والشيعة يف والدته، وأنم قع اخلّلف بني السنم و ،نعم

 سيولد يف املستقبل؟

وهو  ، ـ(ه522)ه نرجس عام مم د من أُ لم اإلمام املهدي وُ  والتحقيق عند الشيعة أنم 

ة ا أهل السنم ، أمم ×مام احلسنيإىل هذا اليوم، كام سيتضح من كلامت اإل اً ال يزال حيم 

 ولد فيام بعد.ه سيُ نم أىل إوا فقد ذهب

                                         

 .518، ص1( ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج3)

ابن «. ال تنقيض األيام وال يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي’: »( قال رسول اهلل5)

. ُانظر: السجستاّن، سليامن 448، وص411، وص177ـ  171، ص3حنبل، أمحد، مسند أمحد: ج

 583، ص3. والبزار، أمحد بن عمرو، مسند البزار: ج317، ص4بن األشعث، سنن أيب داُود: ج

. 212، ص4عىل ما يف هامش الطرباّن. والرتمذي، حممد بن عيسى، صحيح الرتمذي: ج

ء، وملزيد من . وحلية األوليا312ـ  314، ص51والطرباّن، سليامن بن أمحد، املعجم الكبري: ج

 . 331، ص3االطمّلع عىل هذه الروايات ُانظر معجم اإلمام املهدي: ج
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 ×املهدي من ولد احلسني: الثاني املطلب
 ،×أمري املُؤمنني عيل   ’إِّن اإلمام واخلليفة بعد رسول اهللِ »: ×مام احلسنيقال اإل

عيل ابني، وبعده حممد ابنه، وبعده جعفر ابنه،  :منهم ،لديوتسعة من وُ  ،وأنا ،واحلسن

نه، وبعده حممد ابنه، وبعده عيل ابنه، وبعده احلسن ابنه، وبعده عيل اب ،وبعده موسى ابنه

  .(3)«لديوبعده اخللف املهدي هو التاسع من وُ 

لده، وهذا ه التاسع من وُ نم أاملهدي يرجع نسبه إليه، و بأنم  ×مام احلسنيح اإلرصم يُ 

د هذه تؤكم  ة أيضاً ما تواترت به الروايات، وهنالك عدد وافر من روايات أهل السنم 

 .(5)قيقةاحل

 ×لد احلسنيمام املهدي من وُ الذين ينكرون كون اإل ومن اجلدير بالذكر أنم 

صبحت هذه العقيدة من احلقايق أ|، وقد املهدي املنتظر من عرتة النبيم  ون بأنم يقرم 

املهدي املنتظر من صلب عيل  فاجلميع متفق عىل أنم ، الدينية التي أمجع املسلمون عليها

| وحفيده، وقد النبيم  ه من ذرية، وأنم ‘فاد فاطمة، ومن أح×بن أيب طالب

ة، من صلبه خاصم  نبيم  اهلل قد جعل ذرية كلم  أنم  ة الرشيفة يفتواترت األحاديث النبويم 

نسل ابنته البتول من و ،هوجعل ذرية خاتم األنبياء حممد| من صلب عيل ابن عمم 

                                         

، 11. املجلسـي، حممد باقر، بحار األنوار: ج515( اخلزاز القمي، عيل بن حممد، كفاية األثر: ص3)

. 155، ص3. البحراّن، هاشم، غاية املرام: ج521، ص32. البحراّن، عبد اهلل، العوامل: ج184ص

 .317، ص4اّن، هاشم، الربهان يف تفسري القرآن: جالبحر

ل اهلل’: »( من ق بيل قوله5) ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجّلً  لو مل يبق  من الدنيا إالم يوم واحد، لطوم

من ُولدي، اسمه اسمي. فقام سلامن الفاريس )ريض اهلل عنه ( فقال: يا رسول اهلل، من أيم ُولدك؟ 

لدي هذا. ورض أخرجه الطرباّن يف األوسط، وأبو نعيم يف األربعني «. ب بيده عىل احلسنيقال: من و 

. وفرايد 54. وعقد الدرر: ص348حديثًا يف املهدي، وغريمها، وراجع: املنار املنيف البن القيمم: ص

 .11. والطربي، أمحد بن عبد اهلل، ذخاير العقبى: ص12، ص5السمطني: ج
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 .امتسلم رسلون هذه املعلومة إرسال املُ فاطمة، واملسلمون يُ 

ة الذين اإلمام املهدي املنتظر هو اإلمام الثاّن عرش من األيمم  نحن نعتقد أنم و

 ×هواحد منهم، وأنم  وحدد زمن إمامة كلم  ،هم الرسول بأساميهماختارهم اهلل، وسامم 

 تعاىل.اهلل وسيظهر يف الوقت الذي يريده  ـكام سيأيت ـ  موجود حيٌّ 

 ×مام املهديالثالث: غيبة اإل املطلب
ؤمنني عيل بن أيِب طالب، من ا اثنا عرش مهدّيا ، أّوهلم أمري امل»مام احلسني: قال اإل

يِي اهلل بِه األرض بعد موهتا، لدي، وهو اإِلمام القائم بِاحلّق، ُي وآخرهم التاسع من وُ 

له غيبة يرتّد فيها أقوام ويثبت فيها  ،ر بِه دين احلّق عىل الديِن كّله، ولو كِره املرِشكونظهِ ويُ 

إِّنا  ،أبرشوا بِاجلنّة، فو اهللِ»قال ألصحابه:  ×احلسني إنم و .(1)«عىل الديِن آخرون...

بعد ما جيري علينا، ثّم خيِرجنا اهلل وإِّياكم حتّى يظهر قائمنا، فينتقم من  نمكث ما شاء اهلل

ن فقيل له: م   وأنواِع العذاِب. ،ني وأنا وأنتم نشاهدهم يف السالسِل واألغاللالظامل

لد ابني حممد بِن عيل الباقِر، وهو احلّجة بن بن رسول اهلل؟ قال: السابِع من وُ  ائمكم، ياق

احلسِن بِن عيل بِن حممد بِن عيل بِن موسى بِن جعفر بِن حممد بِن عيل ابني، وهو الّذي 

، ثّم يظهر ويمأل األرض قسطا  وعدال  كام ُملئت ظلام  وجورا    .(5)«يغيب مّدة  طويلة 

 ة، منها:ىل نقاط مفصلية ومهمم إيف هذه الرواية  ×أشار

مام بجعل من اهلل ورسوله، وليست مسألة انتخاب واختيار نصب اإل نم إ أّوال :

 بل الناس.من قم 

                                         

. الصدوق، حممد بن عيل، عيون 137، ص3ين وتام النعمة: ج( الصدوق، حممد بن عيل، كامل الد3)

. الطربيس، الفضل بن احلسن، إعّلم الورى بأعّلم اهلدى: 17، ص3ج×: أخبار الرضا

 .184ص

 .318، ص7( احلر العاميل، حممد بن احلسن، إثبات اهلداة: ج5)
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ة^ فردًا فردًا، وبشكٍل متسلسل ودقيق؛ ليتمضح جليمًا  ×ذكر ثانيا : أسامء األيمم

ْن هو اإلمام واخلليفة؛ ألنم مم لألُ  ة أوالد، لذا  كلم واحد من ة م  ة^ كان له عدم األيمم

 ينبغي عىل املسلمني تشخيص اإلمام منهم بالتحديد.

 التاسع من أبنايه. ، وأنمهةهو آخر األيمم  ×املهدي عىل أنم  ×دؤكم ي ثالثا :

دخلُت عىل جّدي »يقول فيها:  ×خرى عن اإلمام احلسنيوقد وردت روايٌة أُ 

إّن اهلل اختار من ُصلبك يا حسني تسعة  رسول اهلل|، فأجلسني عىل فخذه، وقال يل:

 .(3)«أئّمة، تاسعهم قائمهم

ة^، فقال  ×خرى أنم رجًّل سأل اإلمام احلسنيوجاء يف رواية أُ  عن عدد األيمم

عدد نقباء بني إرسائيل. تسعة  من ُولدي، آخرهم القائم، ولقد سمعت رسول اهلل| »له: 

ام مثل أهل بيتي كمثل حديقة ُأطِعم منها فوج  ثالث مرات ـ إنّ  ـثّم أبرشوا  ،يقول: أبرشوا

، [من حيث العدد]عاما ، ثّم ُأطِعم منها فوج  عاما ، يف آخرها فوج  يكون أعرضها بحرا  

ن   ،[من حيث الفهم]وأعمقها طوال  وفرعا   من حيث االستفادة من ]ى وأحسنها ج 

 .×والد اإلمام احلسنيمن أ ×فاملهديم املوعود .(5)«[الوجود النوراّن إلمام زماهنم

 مام املهدي يغيب غيبةً اإل ىل أنم إة بشكل واضح شري هذه النصوص احلسينيم تُ  رابعا :

 وال خيفى أنم . «وهو الّذي يغيب ُمّدة  طويلة  »الرواية الذي يقول:  بحسب نصم ، طويلةً 

مام ة التي شاءت أن ال يقوم اإلهليم هي جزء من التخطيط واحلكمة اإل ×مامغيبة اإل

 ،ة طويلة بعد مدم  بعد اكتامل الرشايط، ومجلة من الرشايط ال تتحقق إالم بنرش العدل إالم 

 ؛وإعداد البرشية الستقبال ذلك اليوم املوعود ،خلصنيبيل توفر األنصار املُ من ق  

                                         

 .517( الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين وتام النعمة: ص3)

 .513القمي، عيل بن حممد، كفاية األثر: ص ( اخلزاز5)
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مام حالة ومن هنا كانت غيبة اإل ؛#تهتها يف الدولة العاملية بقياديلتتحمل مسؤول

مام احلجة بني احلالة الطبيعية هي وجود اإل ألنم ـ  سّلميةة اإلمم استثنايية يف حياة األُ 

كان ظاهرًا أمام الناس  لو ×أنمه ـ سببها ويتعاطى معهم بشكل مبارش ،أشياعه وأتباعه

 ،(3)رايط الطبيعية للظهور، لكان عرضة للقتل من قبل الظاملنيـقبل تتحقق الش

عن أعني الناس،  يكون مستوراً ن أفألجل ذلك اقتضت املصلحة  ؛ا نورهأووألطف

بحانه ظهوره، بعد ُس  ي مشيئة اهللـيراهم ويرونه ولكن ال يعرفونه، إىل أن تقتض

حتى حيقق اهلل  يف العامل لقبوله، واالنضواء حتت لواء طاعته، حصول استعداد خاصم 

حلفظه  ×مامفغيبة اإل، مم مجعاء من توريث األرض للمستضعفنيتعاىل ما وعد به األُ 

يف »ه قال: أنم  ×مام احلسنيولذا ورد عن اإل؛ ىل اليوم املوعودإه رعداء وادخااأل من

  .(5)«.ا من موسى، فاخلوف والغيبة..ا سنن من األنبياء... وأمّ القائم منّ 

نا نجد يف حني أنم  ،بالغيبة حلفظه من القتل ×مام املهدياإل ن قيل: ملاذا اختصم إف

 ة واالغتيال؟دضوا للقتل واملطارد تعرم وق ،كانوا حججًا هلل أيضاً  ^آباءه

وهو إقامة الدولة  ،بات واضحًا مع مّلحظة الدور املوكول إليه :واجلواب

 ة.هذه املهمم  إلنجازىل حني توفر مجيع العوامل الّلزمة إية، فيبقى غايبًا اإلسّلمية العامل

هلدف تحقيق ا؛ للطف من اهلل تعاىل بعباده ×غيبة اإلمام يتضح أنم  ؛ومن هنا

والقضاء عىل الظلم واالضطهاد يف  ،وهي إقامة العدل والرخاء ،اإلهلي وثمرة األديان

 .أرجاء العامل

                                         

إنم »يقول: × ( ورد هذا املعنى يف بعض الروايات، من ذلك ما رواه زرارة، قال: سمعت أبا جعفر3)

 ؟ قال: خياف. قال زرارة: يعني القتل. ويف رواية ُأخرى: 
للقايم غيبة قبل أن يقوم. قال: قلت: وملم

  .483وق، حممد بن عيل، إكامل الدين وإتام النعمة: صُانظر: الصد«. خياف عىل نفسه الذبح 

 .155( الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين وتام النعمة: ص5)
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 الغيبة الصغرى والكربى
غيبتان؛ إحدامها  [×يعني املهدي]لصاحب هذا األمر »: ×قال اإلمام احلسني

ضعه لع عىل مووال يطّ  تل. وبعضهم: ذهب.تطول حتى يقول بعضهم: مات. وبعضهم: قُ 

وهذه الرواية وردت يف بعض املصادر  .(3)« املوىل الذي ييل أمرهأحد من ويل وال غريه، إاّل 

ذكر  ،خرى كعقد الدرر، ويف مصادر أُ (5)×عن اإلمام الصادق ،عن الفضل بن شاذان

 .×ا عن اإلمام احلسنيأهنم 

ا أحدمه ،نيغيبت #لإلمام املهدي حت هذه الرواية بأنم فقد رصم  ،حال ةوعىل أيم 

كناية عن الغيبة الصغرى والكربى، وال خيفى أن مسألة غيبة  اومه ،خرىأطول من األُ 

عىل ذلك بعض أعّلم  ممامية، ووافقهاإلمام بشقيها من املعتقدات القطعية للشيعة اإل

 .(1)ة، واملقام ليس بصدد عرض هذه الرواياتالسنم 

 ،وىل الغيبة الصغرى، األُ ة أن تكون الغيبة عىل مرحلتنياقتضت احلكمة اإلهليم  فقد

مرحلة  نزلةعترب بمالغيبة الصغرى تُ  يف ذلك واضح وهو أنم  والثانية الكربى، والرسم 

وبني الغيبة الكاملة لإلمام  ^ة السابقنييمم انتقال بني حالة الظهور الكامل لأل

لكي تألف القواعد  ؛، فهي يف الواقع خطوة تهيدية أخرية للغيبة الكربى#املهدي

عىل أساسها، ففي الغيبة  فشيئاً  مام بالتدريج، وتكيمف نفسها شيئاً عية حالة غيبة اإلالشي

ه كان دايم التواصل بقواعده  أنم ة، إالم الصغرى اختفى اإلمام املهدي عن الساحة العامم 

ة الوصل حلقلون وشيعته عن طريق وكّليه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكم 

 .ه ببينه وبني الناس املؤمنني

                                         

 .327( املقديس، يوسف بن حييى، عقد الدرر يف أخبار املنتظر: ص3)

 .311( النعامّن، حممد بن إبراهيم، الغيبة: ص5)

. ابن الصباغ، عيل بن 347بن احلسن، الغيبة: ص . الطويس، حممد372( ُانظر: املصدر السابق: 1)

ة: ج  ، وغريها من املصادر.331، ص5حممد، الفصول املهمم
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وانتهت بوفاة ( هـ522) سنة ×مام املهديوقد بدأت الغيبة الصغرى بوالدة اإل

 .(هـ157أو  ،158)وهو عيل بن حممد السمري سنة  ،السفري الرابع واألخري

خّلل هذه الفرتة يتصل بأتباعه عن طريق السفراء، وهم بدورهم  ×ماموكان اإل

 الناس. ىلإجوبة األينقلون إليه األسئلة ويأخذون منه 

بدأت الغيبة الكربى  ثمم  ،وقد استغرقت الغيبة الصغرى ما يقارب السبعني سنة

ة بانتهاء السفارة   .ىل يوم الظهور املوعودإ، وستبقى مستمرة اخلاصم

 #هديهوية وحقيقة غيبة امل
بعد ما  إِّنا نمكث ما شاء اهلل ،أبرشوا بِاجلنّة، فواهللِ»ألصحابه:  ×مام احلسنيقال اإل

ِرجنا اهلل وإِّياكم حتّى يظهر قائمنا، فينتقم من الظّاملني... ثّم يظهر ويمأل ي علينا، ثّم خُي جير

  .(3)«وجورا   األرض قسطا  وعدال  كام ُملِئت ظلام  

حيث  «ثّم يظهر ويمأل األرض قسطا  » :×الشاهد يف هذه الرواية هو قوله وحملم 

حقيقة غيبة  خلفاء، مما يكشف أنم الظهور يقابل ا بالظهور، ومن الواضح أنم  ×عربم 

ليست أكثر من  بعبارة أخرى، و(5)املبارك هليست أكثر من عدم معرفة شخص ×ماماإل

مام اإل ، وليس بمعنى أنم ×ماماستتار اهلوية والعنوان، فالناس ال يعرفون شخص اإل

عن  زها مجلة من الروايات الواردةعن الناس، وهذه الرؤية تعزم  ياً يف مكان نايي خمتف

مام بيل ما ورد من التوقيع الذي خرج من نفس اإل، من ق  ^أهل بيت العصمة

سم م إن وقفوا عىل االفإَّّن » :هالذي يقول في ،ىل سفريه حممد بن عثامنإ #املهدي

الوقوف عىل املكان ينسجم  أنم يف  وال شكم  ،(1)«وإن وقفوا عىل املكان دّلوا عليه ،أذاعوه

                                         

م، عبد الرزاق، مقتل احلسني: ص (3)  .232، ص3، حسني، النجم الثاقب: ج، النوري532املقرم

 ( املقصود من الغيبة هنا هي الغيبة الكربى ال الصغرى.5)

 .114، الغيبة: ص( الطويس، حممد بن احلسن1)
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 نا ال نعرفه وال نعلم مكانه.ه بني الناس، غايته أنم حارضًا بشخص ×ماممع كون اإل

احلالة  ألنم  ؛الغيبة حالة استثنايية ىل ما ذكرنا يف املبحث السابق من أنم إهذا مضافًا 

 ـ حالة استثنايية ×مامغيبة اإل نم إمام بني اتباعه، وحيث الطبيعية أن يعيش اإل

ع به الرضورة، والرضورة هي ىل مقدار ما ترتفإلذا يقترص فيها  ـ متتقدم  ألسباب

 ،لذا يكون مقدار الغيبة تقترص عىل خفاء العنوان ؛عداءمن كيد األ يهاحلفاظ عل

، وهذا ما هاوحمقق للغاية من هذا املقدار من الغيبة كاٍف  واستتار اهلوية فقط، ألنم 

مام موجود بشخصه الكريم يف اإل أشارت إليه مجلة من الروايات التي تدل عىل أنم 

أو املّليكة  كاختفاء اجلنم  ،نظارالناس، وليست غيبته باختفاء شخصه عن األ وسط

بشخصه املبارك، لكن من دون أن  ×مام املهديوغري ذلك، بل الناس يرون اإل

 .(3)ىل هويتهإيكونوا عارفني أو ملتفتني 

 مام املهدي: أسباب غيبة اإلالرابع املطلب
سباب وخلفيات أحافلة بذكر  ×مام احلسنيوردت مجلة من الروايات عن اإل

 :هاالغيبة، ومن

 مام من القتلحفظ اإلـ 1

أسباب الغيبة هو  أهمم   أنم م الكّلم عنه يف املبحث الثالث وتبنيم وهذا األمر تقدم 

 ىل اليوم املوعود.إوادخاره  ×حفظ اإلمام

                                         

إذا غاب املتغيمب من ُولدي عن عيون ×: »( من الروايات الدالة عىل ذلك ما ورد عن أمري املؤمنني3)

الناس، وماج الناس بفقده، أو بقتله، أو بموته، اطلعت الفتنة... حتى إذا بقيت األُممة حيارى، 

ربم عيل إنم حجتها عليها قايمة وتدهلت وأكثرت يف قوهلا: إنم احلجة هالكة، واإلمامة باطلة، فو

ماشية يف طرقها، داخلة يف دورها وقصورها، جوالة يف رشق هذه األرض وغرهبا، تسمع الكّلم، 

النعامّن، حممد بن «. وتسلم عن اجلامعة، ترى وال ترى إىل الوقت والوعد، ونداء املنادي من السامء

 .341إبراهيم، الغيبة: ص
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 امتحان واختبار الناسـ 2

 ،عىل الدين فيها آخرونويثبت  ،فيها قوم له غيبة يرتّد » :×قال اإلمام احلسني

الصابرين يف غيبته عىل األذى  ون ويقال هلم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقني، أما إنّ ؤذ  فيُ 

  .(3)«والتكذيب بمنزلة املجاهدين بالسيف بني يدي رسول اهلل

ة سنم  ىل أنم إشري ر الغيبة، نُ ـقبل الولوج يف بيان االبتّلء واالمتحان يف عص

ة جارية ال ة رافقت البرشية منذ خلقها، فهي سنم ة إهليم سنم االبتّلء والتمحيص 

منهام  بتليهام ليخرج ما يف باطن كلم يبحانه فاهلل ُس  ،مناص عنها يف كافر وال مؤمن

 ٱٻٻ) تعاىل: كام يف قوله ز اخلبيث من الطيب،ويتميم  ،إىل ساحة الظهور

  ٿ ٿ ٺ ڀٺٺٺ پپڀڀڀ* ٻپ ٻ

ركز الفرد وواقعه جتاه عقيدته وإيامنه،  مومن خّلل التمحيص يتعنيم ،  (5)(ٿ

ية ـف التمحيص عن عنارص القوة والضعف يف نفسـكام يكش ،استقامة أو انحرافاً 

 اإلنسان، فهو طريق الستكامل النفوس.

فاالمتحان إذا ورد عىل املؤمن أوجب امتياز فضايله الكامنة من الرذايل، أو إذا 

ني من املنافقني، وهذا ما يطلق عليه بالتمحيص فاقتىض امتياز املؤمن ،ورد عىل اجلامعة

 التمييز.و

ويثبت  ،فيها قوم له غيبة يرتّد »: ×مام احلسنياإل قولمن خّلل ويف عرص الغيبة و

ىل إيف عرص الغيبة  االبتّلء يشتدم والتمحيص  أنم  ، يتضح(1)«عىل الدين فيها آخرون... 

                                         

. الصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين 17، ص3ج×: ون أخبار الرضا( الصدوق، حممد بن عيل، عي3)

 .137، ص3وتام النعمة: ج

 .343( آل عمران: آية5)

 .17، ص3( الصدوق، حممد بن عيل، عيون أخبار الرضا: ج1)



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  111

أهل  عنتؤكده الروايات الكثرية الواردة وهذا ما  ،الكثري من الناس هفي الذي يرتدم  احلدم 

ىل إمة اجة األُ حلز الصادق من الكاذب، ومما يشهد ميم ت، لكي ي(3)^بيت العصمة

حيث حادت عن كتاهبا  ؛’مة بعد النبيم االختبار والتمحيص هو ما فعلته هذه األُ 

ة قادرة صة ممحم مم ا مل تكن أُ مما يكشف عن أهنم  م،هتوقتلت أهل بيته وظلم ،ة نبيهاوسنم 

 .عىل حتمل املسؤولية

رية ـالذي من خّلله تتهيأ البش ـ التمحيص املقصود ومن اجلدير بالذكر هو أنم 

وعىل مدى عمرها الطويل، بالشكل  ،هو تحيص البرشية بشكل عام ـ لليوم املوعود

 الذي ينتج األفراد املخلصني القادرين عىل حتمل املسؤولية يف الدولة الكريمة. 

ويثبت عىل الدين  ،فيها قوم له غيبة يرتّد » :×مام احلسنياإل ةمقول نم إ :واحلاصل

 ة.مم به األُ  ىل هذا االبتّلء والتمحيص الشديد الذي ترم إشري تُ  .«فيها آخرون

 خرىطروحات األُ بطالن الدول واألُ  ـ3

ال ذي اْختارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، واصطفانا عىل  احلمد هللِ»: ×قال احلسني

 انتقصه اهلل من ال ينقصنا أحد من حّقنا شيئا  إاّل  ،قه، وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم اهللِ خل

 كانت لنا العاقبة، ولتعلمّن نبأه بعد حّقه، يف عاجِل دنياه وآخرته، وال يكون علينا دولة إاّل 

 .(5)«حني

                                         

ض األُمة للتمحيص واالبتّلء الشديد 3) ( هنالك الكثري من الروايات املتضافرة التي جاءت لتؤكد تعرم

ـر الزجاج، وإنم »، أنمه قال: ×الغيبة، من ق بيل ما ورى عن أيب عبد اهلليف عرص  واهلل، لتُكسـرن تكسم

الزجاج ليُعاد فيعود كام كان، واهلل، لتُكرسن تكرسم الفخار، وإنم الفخار ليتكرسم فّل يعود كام كان، 

«. األقل، وصعر كفه وواهلل، لتُغربلن، وواهلل، لتميمزن، وواهلل، لتمحصن حتى ال يبقى منكم إالم 

 .532النعامّن، حممد بن إبراهيم، الغيبة: ص

. املهتدي 577ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( جلنة احلديث يف معهد اإلمام الباقر5)

. وقد رويت هذه الرواية عن االمام 72ص×: البحراّن، عبد العظيم، من أخّلق اإلمام احلسني

 .378ص 1ناقب آل أيب طالب: جُانظر: ابن شهر آشوب، م×. احلسن
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تي خرى الطروحات واملدارس األُ واألُ  ،يف فرتة الغيبة يتضح عجز مجيع الدول

 عي حتقيق العدالة والسعادة للمجتمع البرشي، وينكشف زيف هذه االدعاءات،تدم 

بطّلن هذه  العدالة والدفاع عن املظلومني، ومن الواضح أنم إقامة  يعدم ت التي

ً األُ  ة يايب مع املهمم سهم يف زيادة التفاعل اإليُ  طروحات والدول يشكل عامًّل مهامم

ه تبمقول ×مام احلسنيشري إليه اإلما يُ  ، وهذا×االصّلحية الكربى للمهدي

 .مةاملتقدم 

 رسار اهلل تعاىلأمن  الغيبة رّس  ـ4

: ُسنّة من نوح، وسنّة من ^نبِياءيف القائِم منّا سنن من األ»: ×مام احلسنيقال اإل

فأّما من  .’وسنّة من حمّمد ،إبراهيم، وسنّة من موسى، وسنّة من عيسى، وسنّة من أّيوب

 .(3)«فاخلوف والغيبة ،وأّما من موسى مِر...فطول الع ،نوح

 . اهلل تعاىلتها إالم قوحكمة ال يعلم حقي اً رسم  ×املهدي غيبةل ىل أنم إ ×شرييُ 

 #ة يف املهديهلّيي السنن اإلجتّل

ة مـن وسـنّ  ،ة مـن نـوحسـنّ  :ا سنن من األنبيـاءيف القائم منّ : »×مام احلسنيقال اإل

ا من فأمّ  ،’ة من حممدوسنّ  ،ة من أيوبوسنّ  ،عيسىة من وسنّ  ،ة من موسىوسنّ  ،إبراهيم

 ،ا مـن موسـىّمـأو ،واعتزال الناس ،فخفاء الوالدة ،ا من إبراهيممّ أو ،فطول العمر ،نوح

فـالفرج بعـد  ،ا مـن أيـوبّمـأو، فاختالف الناس فيـه ،ا من عيسىمّ أو ،فاخلوف والغيبة

ا خيفـي عـن القائم منّ  :ولوسمعته يق :قال ،فاخلروج بالسيف ،’ا من حممدمّ أو ،البلوى

  .(5)«ليخرج حني خيرج وليس ألحد يف عنقه بيعة ،مل يولد بعُد  :الناس والدته حتى يقولوا

                                         

ة: ج3)  .255، ص5( اإلربيل، عيل بن أيب الفتح، كشف الغمم

 أيضاً.× ، وقد وردت هذه الرواية عن اإلمام زين العابدين157املصدر السابق: ص (5)



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  118

وفيام ييل  ،ىل مسألة جتيلم سنن األنبياء يف املهديم إيف هذه الرواية الرشيفة  ×أشار

 :نتناول هذه السنن بشكل موجز

 (#ال : سنّة نوح )طول عمر املهديأوّ 

ل: إذا كان املهدي امام املهدي هو طول العمر، حيث يقثار حول اإلما يُ  مم أه إنم 

ى فكيف تأتَّ  ، عن إنسان حي عارص األجيال املتعاقبة منذ أكثر من أحد عرش قرناً عربم يُ 

له هذا العمر الطويل؟ وكيف نجا من القوانني الطبيعية التي حتتم مروره بمرحلة 

 !؟الشيخوخة

نوح،  ة من النبيم للمهدي سنم  بأنم  ،هذه الشبهة عن ×مام احلسنيجاب اإلأوقد 

ة، حيث عمره قبل النبوم  مضافًا إىل،  مخسني عامام لبث يف قومه ألف سنة إالم  ×هنم إف

وخري دليل عىل  ،لوقوع نظريها يف التاريخ ؛لة طول العمر ممكنةأمس ىل أنم إ ×شرييُ 

ولو كان بأضعاف  ،الطبيعي فمسألة طول العمر وامتداده فوق احلدم ، مكان الوقوعاإل

مضاعفة، ال يقع يف دايرة املستحيل، وإن كان غري مألوف لدى الناس، والدليل عىل 

 .×نوح ذلك وقوع هذه احلالة للنبيم 

 (والدةالخفاء )إبراهيم  سنّة النبيّ  ثانيا :

 .«الناسِ  واعتزال ،فخفاُء الِوالدة ،من إبراهيم ]السنمة التي[وأّما : »×قال

ه سوف مون أنم وخّلصتها: توقع املنجم  ،×ؤرخون قصة والدة إبراهيمنقل امل

لذا سعى  ؛×ملكه يزول عىل يد إبراهيم قوة، وأنم  ولد شخص وحيارب نمرود بكلم يُ 

ل باحلباىل من أو أن يقتله حني والدته، لذا وكم  ،ألن يوقف والدة هذا الشخص ،جاهداً 

 ، تعاىل سرت والدة إبراهيمق بني الرجال وأزواجهم، لكن اهللنساء قومه، وفرم 

ه أن حتفظه عرب تربيته يف زوايا الغار القريب من مولده، بالشكل الذي مم أُ واستطاعت 

ويف النهاية وبعد أن ترعرع يف خمفاه منزويًا، ويف منأى  ،هناك ر عاماً ـأمىض ثّلثة عش
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سن  عن أنظار رشطة نمرود، وبعد أن استوى واكتمل، ووصل إىل عن الناس، بعيداً 

رح هلم دروس التوحيد ـليش ؛الشباب، صمم عىل اخلروج منه والنزول إىل املجتمع

 .(3)التي استلهمها من دخيلة نفسه وتأمّلته الفكرية

، كذلك سرت ×براهيمإ اهلل تعاىل كام سرت والدة النبيم  نم أالشاهد يف املقام هو  وحملم 

 من عيون األعداء.  ×مام املهديوالدة اإل

سباب وراء إخفاء األ  الروايات واملصادر التارخيية نجد أنم أهمم وبالرجوع إىل

م يعلمون ومن ألهنم  ؛اطمّلع خلفاء بني العباس عىل والدته منع والدة املهديم يتجىلم يف

، الذي سيمأل ×خّلل الروايا ت الواصلة إليهم بأنم اإلمام الثاّن عرش هو املهدي

روش اجلبمارين، وُيقيم احلكومة اإلهليمة. األرض قسطًا وعدالً، وهو الذي ُيطيح بع

لوا القوابل لذا وكم  ؛ىل منع والدة هذا املولودإوعىل هذا األساس سعوا بكلم جهدهم 

بشكٍل كامل، وجعلها حتت إرشافهم. لكن شاءت  ×بمراقبة زوجة اإلمام العسكري

ن السلطة احلاكمة بكرادة اهلل تعاىل أن حتفظ اإلإ جواسيسها أن  لم مام املهدي، ومل تتمكم

 .×ىل أمر والدتهعلع تطم 

 #مام املهديموسى يف اإل ة النبيّ سنّ ثالثا : 

 .«فاخلوف والغيبة ،ا من موسىمّ أو»: ×مام احلسنيقال اإل

من  ×موسى النبيم  التي يفمام املهدي ة اإلسنم  احلديث عن م يف مبحث الغيبةتقدم 

ضح ليس املراد من اخلوف هو ته من موسى يف اخلوف، فمن الواا سنم جهة غيبته، أمم 

 ة اخلوف بمعنيني: عىل نفسه، بل يمكن تصوير سنم  ×مامخوف اإل

                                         

 .11، ص5( ُانظر: الطربيس، الفضل بن احلسن، إعّلم الورى بأعّلم اهلدى: ج3)
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اخلوف من القتل، لكن ال باملعنى السلبي املتعارف، بل اخلوف عىل  ل:املعنى األوّ 

من  ×إذ بقتله ؛وهي إقامة دولة العدل يف األرض ،املوكلة إليه اإلهليمةاهلدف والغاية 

 تنتفي الغاية التي أوكلت عليه. سوف ءعدابل األقم 

املراد من اخلوف هو اخلوف من جهل الناس، وليس اخلوف من  :املعنى الثاين

 ،×مام احلسنيالقتل، والشاهد عىل ذلك هو االرتباط بني اخلوف والغيبة يف كلمة اإل

 ،×موسى خوف النبيم  ×مام أمري املؤمننياإل موسى، وقد فرسم  ة من النبيم ه سنم وأنم 

ال ، بله مل يوجس خيفة عىل نفسهبأنم  ، وهو مقتبس من قوله (3)أشفق من غلبة اجلهم

 ،ا جيء بالسحرة خافملم  ×موسى النبيم  نم إف، (ڤڤڤڦڦ) بحانه:ُس 

بل كان خوفه من أن يلتبس األمر عىل الناس،  ،ليس عىل نفسه ×خوفه  أنم إالم 

يف  بحانهكام أخرب به ُس  ،ب عليهم فرعون وأعوانهوينخدعوا بأباطيل السحرة، وأن يتغلم 

 ٿ ڀٺٺٺٺٿ*ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ): الكريم كتابه

 ىل هذاإشري يُ  ×احلسني  مامفاإل ،(5)(ڤڤڤڦڦ*ٹٹٹٿٹٿ

من  كان خيشى ×موسى مام املهدي، وهي كام أنم النبيم ة موسى يف اإلاملعنى من سنم 

ار األمر الذي سيفيض إىل انتص ؛عدم التمييز بني املعجزة والسحر يف جهل اجلاهلني

ين، كذلك اإلمام املهديم كان خيشى عدم امتّلك الناس  ال وحكومة املستبدم اجلهم

ة  ي،للوع بنحو ُيؤدمي هبم إىل عدم التمييز بني مقام الوالية وبني األنظمة االستبداديم

ة ام اجلور، فيرتكونه وحيدًا كام فعلوا مع بقيمة األيمم  .حلكم

                                         

 .17، ص3ّلغة: ج، هنج الب×( خطب اإلمام عيل3)

 .17طه: آية( 5)
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 #يمام املهدعيسى يف اإل ة النبيّ سنّ  رابعا :

 .(3)«فاختالف الناس فيه ،ا من عيسىمّ أو»: ×مام احلسنيقال اإل

الفرق  من قمبل حياته هو االختّلف الكبري يف أمر ×عيسى ما حصل للنبيم  إنم 

بة بعد عيسى ومصلوب، وبعض قال بل هو ات مإنمه  :، فقالت طايفة منهم×املتحزم

ه الناس هل هو حيم أو مل حيث اختلف في #وكذلك اإلمام املهدي .حيم رفعه اهلل إليه

 يولد بعُد أو ُولمد ومات.

 #هديمام امليف اإل ’ة نبيناسنّ  خامسا :

 .(5)«فاخلروج بالسيف ،’ا من حممدمّ أو»: ×مام احلسنيقال اإل

هو إقامة العدل والقسط يف  #مام املهديام اإليقلساس اهلدف األ ال خيفى أنم 

مور ءت أن يقام العدل بواسطة األُ رادة اهلل تعاىل شاإ األرض، ومن الواضح أنم 

عجازية، وهو ما يستلزم مقاتلة الظاملني واملستكربين، وشاهبت سنة الطبيعية ال اإل

؛ بة الظاملنيركناية عن حما وه ذيالسيف الالقيام بيف  ’هة جدم سنم  ×مام املهدياإل

اهلل قامة العدل يف األرض، ورفع الظلم عن الناس، واستتباب األمن بإقامة حكم إل

 الرساالت الساموية. قهاتعاىل، وهي الغاية التي تسعى لتحقي

 احلسيين ظهور يف النّصال: عالمات اخلامس املطلب
عالمات تكون  ×ام القائمّد قُ  إنّ »اء: رألصحابه يوم عاشو ×مام احلسنيقال اإل

 ءشـيب)، )ولنبلونكم( يعني املؤمنني قبل خروج القائم من اهلل للمؤمنني، وهي قول اهلل:

)ونقص من  ،يف آخر سلطاَّنم، )واجلوع( لغالء أسعارهم نمن اخلوف( من ملوك بني فال

                                         

ة: ج3)  .255، ص5( اإلربيل، عيل بن أيب الفتح، كشف الغمم

 .157، ص5( املصدر السابق: ج5)
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نقص ])و ، األنفس( موت ذريع [نقص من]ة الفضل)و األموال( فساد التجارات، وقلّ 

ر الصابرين( عند ذلك بتعجيل خروج ـ)وبش، ة زكاء ]ريع[ ما يزرعالثمرات( قلّ  [من

 .(3)«القائم

احلسيني، ينبغي التذكري  لبحث عن عّلمات الظهور يف ضوء النصم قبل الولوج يف ا

ر ـقريبة من عصىل عّلمات إبيل تقسيمها لعّلمات الظهور تقسيامت متعددة، من ق   بأنم 

ىل غري إىل حمتومة وغري حمتومة، إالظهور وعّلمات بعيدة منه، ومنها تقسيم العّلمات 

 ذلك من التقسيامت املذكورة.

ي ذكرت يف الروايات قد تبعض عّلمات الظهور ال ذكر أنم ومن اجلدير بال

 ،االبتّلء :من عّلمات الظهور بأنم  ،بيل ما ورد يف الرواية آنفة الذكرحتققت، من ق  

مور كانت قد حتققت منذ أمد بعيد، بل هذه األُ  واجلوع، ومن الواضح أنم  ،واخلوف

ة الذين كان يمم إىل بقية األة السابقني كاإلمام احلسن واحلسني يمم حتققت يف زمن األ

 بل السلطات احلاكمة آنذاك.ر الظلم واجلور من قم ـعرصهم عص

 هذه العّلمات من االبتّلء واخلوف و... واليشء الذي ينبغي االلتفات إليه هو أنم 

هي  ،#مام املهديا من عّلمات ظهور اإلعىل أهنم  ^ة أهل البيتيمم أالتي ذكرها 

التي جتعل إمكان تطبيقها عىل كثري من  ،شارةواإلعّلمات جاءت عىل نحو الرمز 

ا تنطبق عىل كثري د أهنم جن ،تشار الظلم واجلور والفسادنعّلمة ا :زمان السالفة، فمثّلً األ

                                         

، واحلديث مروى عن طرق متعددة عن 3321، ص1( الراوندي، قطب الدين، اخلرايج واجلرايح: ج3)

يل بن احلسني، اإلمامة والتبصـرة: ، مع اختّلف يسري، كام رواه ابن بابويه، ع×أيب عبد اهلل الصادق

. والنعامّن، حممد بن إبراهيم، 121. والصدوق، حممد بن عيل، كامل الدين وتام النعمة: ص357ص

. واملفيد، حممد بن حممد، 527. والطربي، حممد بن جرير، داليل اإلمامة: ص521الغيبة: ص

 .177، ص5اإلرشاد: ج
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ة أهل ىل أيمم إهة سئلة املوجم مجيعها، وهذا ما نلمسه من األ :من األزمنة إن مل نقل

، حيث كان الناس ×يمام املهدوقبل والدة اإل ،ويف زمن حضورهم ^،البيت

 ؟وأين املهدي املوعود ؟الظلم قد انترش فأين قايمكم بأنم  ^ةيمم يسألون األ

ق هو ألجل زيادة تعلم  ،ا السبب يف جعل هذه العّلمات عىل هذه الشاكلةأمم 

ففي كل آن آن يرتقبون ظهوره  ،وارتباط الناس باملهدي املوعود وتفاعلهم معه

 ويتوقعون قيامه. 

وغل يف تعداد واستعراض هذه العّلمات، مراعاة ملوضوع البحث وال نريد الت

 .×مام احلسنيبام ورد يف كلامت اإل املختصم 
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 المعاد في النص الحسيني الفصل السابع:

 

 

ساسية ل األصولكونه أحد األُ  ؛ية كبرية عند الباحثنييكتسب بحث املعاد أمهم 

وتشعب  مطالبه، وسعةعناوينه، لحظ يف هذا البحث هو وفرة للعقيدة، والذي يُ 

 ،ته، وكذلك املباحث املرتبطة باملوتاملباحث فيه، من قبيل البحث يف حقيقة املعاد وأدلم 

ونحوها من  ،وامليزان ،والرصاط ،والنرش ،واحلرش ،والربزخ ،وعّلقة الدنيا باآلخرة

يف املعاد، لذا  ×ص بام ذكره اإلمام احلسنيبحثنا خمصم  ، وحيث إنم خرىاملباحث األُ 

 نقترص يف املقام عىل ما جاء يف النصوص احلسينيمة املباركة.

 ل: املعاد يوم احلّقاملبحث األّو
يشهد أن ال  احلسني   إنّ »ة: يف وصيته ألخيه حممد بن احلنفيم  ×قال اإلمام احلسني

، وأّن الّساعة  آتية  ال ريب  فيها، وأّن  ... اهلل وحده ال ايك لهإله إاّل  ق  نّة والنّار  ح  وأّن اجل 

ن يف الُقُبور، وأيّن مل  أخُرْج أِاا   ْبع ُث م   .(3)«...اهلل ي 

دة حلقيقة املعاد، ال نريد اخلوض يف جلم  ة تفصيّلهتا، هنالك أوصاف وسامت متعدم

القيامة  يوم   ×ن مجلة ذلك وصفه، وم× باملقدار الذي أشار إليه اإلمام احلسنيإالم 

كناية عن يوم احلساب واملعاد، وهو يلتقي مع قوله  والنار ة، والتخصيص باجلنم احلقم ب

 .(5) (ڎ ڈ ڈ)تعاىل: 

                                         

. وبتفاوت يف: ابن شهر آشوب، 377ص :×()اإلمام احلسني ( البحراّن، عبد اهلل، عوامل العلوم3)

، مناقب آل أيب طالب: ج د بن عيلم  .87، ص4حممم

 .17( النبأ: آية5)
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ما يرادف الصدق، ففي ذلك اليوم  :يف املقام هو املطابقة للواقع، أي واملراد باحلقم 

ف اإلمام ال جمال للباطل، فّل اعتقاد باطل وال توهم وال ختي ل باطل؛ ولذا عرم

 .ه يوم احلقم اليوم بأنم  ذلك ×احلسني
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 ×املبحث الثاني: املوت يف كلمات اإلمام احلسني
 ونتناول هذا املوضوع ضمن املطالب التالية:

 ةة إهلّيل: املوت سّناملطلب األّو
، (3)«القالدة عىل جيد الفتاة د آدم َمطّ لْ املوت عىل وُ  طّ ُخ »: ×قال اإلمام احلسني

ل  يف هذه الكلمة املباركة بالكناية إىل أنم  ×يشري املوت من السنن اإلهليمة التي ال تتحوم

ل، فام من موجود يف هذا العامل إالم وهو حمكوٌم بسنمة املوت، وهذا ما   وال تتبدم

   ڻۀ ںںڻڻڻ) كام يف قوله تعاىل:، به القرآن الكريم أيضاً  حرصم 

 .(5) (ہ ہ  ۀ

 ×قيقة املوت يف كلمات اإلمام احلسنياملطلب الثاني: ح
 ة التالية:يكتسب هذا البحث يف هذه النقطة اهليكليم 

 ـ معنى املوت واألقوال فيه1
 يقابلاملوت يف لغة العرب بمعنى عدم احلياة عامم من شأنه أن يكون حيمًا، فاملوت 

 .(1)«املوت خالف احلياة»احلياة. قال يف املقاييس: 

ا األقوال االصط  ّلحيمة يف حقيقة املوت:وأمم

، بل  ،املوت هو العدم، فّل حرش وال نرش نم إ: لالقول األوّ  وال عاقبة للخري والرشم

                                         

ة: ص ،( اإلربيل، عيل بن عيسى )ابن أيب الفتح(3)  .517كشف الغمم

 .382( آل عمران: آية5)

 . 581، ص2( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ج1)
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 ن لفم نسان نظري موت احليوانات وجفاف النمبات. وهذا قول امللحدين وم  موت اإل إنم 

 هم من الذين ال يؤمنون باهلل تعاىل.لفم 

م بثواب ما دام يف وال يتأملم  ،ينعدم باملوت نساناإل إنم  القول الثاين:  بعقاب وال يتنعم

 عاد يف وقت احلرش.القرب إىل أن يُ 

وح باقية ال تنعدم إاملوت هو انفصال الروح عن اجلسد، و إنم  القول الثالث: نم الرم

بعث وال نم األجساد ال تُ إو ،عاقب هي األرواح دون األجسادثاب واملُ باملوت، واملُ 

 .(3)رش أصّلً حُت 

 مع األجساد. رشاألرواح حُت  إنم  ابع:القول الر

 

 ×ـ حقيقة املوت يف كلمات اإلمام احلسني2
رب بكم عن البؤس عْ ت   قنطرة كرام، فام املوت إاّل البني  صربا  »: ×قال اإلمام احلسني

 . (5)«ىل اجلنان الواسعةإاء والّر 

 مور التالية: من هذه الكلمة العظيمة نفهم األُ 

 يل: املوت أمر وجوداألوّ 

ه طريق املوت أمر وجودي، وأنم  املوت قنطرة، معناه أنم  بأنم  ×تعبري اإلمام إنم 

ده القرآن الكريم أيضًا حينام إوجرس للعبور من عامل الدنيا  ىل عامل اآلخرة. وهذا ما يؤكم

 ( ومعناه استعادة الروح من اجلسد بواسطة املّليكة، فاملوت ُيعربم عن املوت بـ)التويفم 

  ٹٹ) قبض يشء موجود وأخذ يشء واقعي، قال تعاىل: :قبض، أيهو األخذ وال

                                         

ة البيضاء يف هتذيب اإلحياء: ج( ُانظر: ا3)  .571، ص8لكاشاّن، حمسن، املحجم

 .587( الصدوق، حممد بن عيل، معاّن األخبار: ص5)
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ذلك يكشف عن كلم . (3) (ڃڃچچچچڇڇڇڇڍ

 ؛لإلنسان، بل هناك انخّلع عن اجلسد وارحتال إىل عامل آخر. وعليه املوت ليس فناءً  أنم 

ىل ضفة الدار إوعبور ىل هذه احلقيقة، وهي أنم املوت جرس إيشري  ×فاإلمام احلسني

ه ليس إالَّ مفارقة الروح للبدن، وأنم الروح باقية بعده، ومعنى مفارقتها اآلخرة، وأنم 

فها فيه.  للجسد هو انقطاع ترصم

 مور عىل حقائقها بعد املوتالثاين: انكشاف األُ 

كام  ،مور عىل حقايقها بعد املوتىل انكشاف األُ إمة يف كلمته املتقد   ×شار اإلمامأ

ظ ما مل يكن مكشوفاً ق  :×ورد عن أمري املؤمننيله عند النموم، وكام  د ينكشف للمتيقم

التي هي  ،، فتنكشف له اجلنان الواسعة والنعم الدايمة(5)«النّاس نيام إذا ماتوا انتبهوا»

ل، فهو يرى بعد انكشاف بْ يان، فريى ما مل يكن يراه من ق  عامله، ويرى ذلك بالع  أثمرة 

 قة بالعامل اآلخر.نيه بعض احلقايق املتعل  الغطاء عن عي

 ×الثالث: مجالية املوت عند اإلمام احلسني

 اّل إوال احلياة مع الظاملني  ، سعادةاّل إ ال أرى املوت يّن إف»: ×يقول اإلمام احلسني

 . (1)«برما

كر اسمه املوت الذي يبعث عىل الوحشة لدى كثري من الناس، وحياذرون من ذم  إنم 

املوت عندهم  بالنسبة لألولياء؛ ألنم  قطم  وال قبيحاً  ق به، ال يعد موحشاً يتعلم ما  أو كلم 

                                         

 .45( الزمر: آية3)

 .11عيون احلكم واملواعظ: ص ،( الليثي الواسطي، عيل بن حممد5)

، مناقب آل أيب طالب: ج1) د بن عيلم  .554، ص1( ابن شهر آشوب، حممم
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يف عامل واسع كبري  نافذة عىل عامل رحيب، فاإلهلي يرى املوت والدة جديدة، وولوجاً 

املعتقدين هبذا االعتقاد ال يفسحون املجال للخوف  مرشق، ومن الطبيعي فإنم 

واإلمام  كهم طريق املوت والشهادة.والوحشة للدخول إىل أنفسهم عند سلو

املوت يف جماهدة الظاملني والكافرين سعادة، بل هي كامل  ىل أنم إيشري  ×احلسني

ا تنقل اإلنسان من عامل الشقاء إىل عامل السعادة، ومن عامل املعاناة واآلالم ألهنم  ؛السعادة

ولذا جاء  ؛لنفسه نسان احلرم إىل عامل اهلناء والراحة، وهي احلياة احلقيقية التي خيتارها اإل

تعبري اإلمام دقيقًا يف وصفه للموت حيث وصف املوت بالسعادة، ويف نصم آخر 

. ويف نصم ثالث (3)« شهادةال أرى املوت إاّل  يّن إ»ه شهادة، حيث قال: وصفه بأنم 

، والنصوص (5)« احلياة ال أرى املوت إاّل فإيّن »املوت باحلياة، حيث قال:  ×وصف

 .×تقي معناها يف حسن املوت ومجاليته عند اإلمامالثّلثة يل

خرى، من قبيل ألُ من كلامته ا ×ويمكن استفادة مجالية املوت عند اإلمام احلسني

املوت  ×، حيث عدم (1)«القالدة عىل جيد الفتاة املوت عىل ولد آدم َمطّ  طّ ُخ »: ×قوله

ه يزيد يف هبجتها، وأنم  ،حياةاملوت زينة لل بمثابة القّلدة عىل جيد الفتاة، ومعنى ذلك أنم 

القّلدة التي ترتدهيا  ويعطيها مجاالً وهباًء ورونقًا، وبدونه تكون باهتة خافتة، كام أنم 

 :بـ)جيد الفتاة( ومل يقل ×وألجل هذا املعنى عربم  ؛الفتاة تزيد يف مجاهلا وهبجتها

 بة الطالبني.الفتاة هي التي تيل إليها النفوس، وتكون موضعًا لرغ )املرأة(؛ ألنم 

                                         

 .112، ص4حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج( الطربي، 3)

 .337، ص72( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)

 .531ص :×(( البحراّن، عبد اهلل، عوامل العلوم )اإلمام احلسني1)
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 ×املبحث الثالث: صفات الدنيا يف كلمات احلسني
قوا اهلل، وكونوا من الدنيا اتّ  ،عباد اهلل»: ـ خماطبًا جيش يزيدـ  ×قال اإلمام احلسني

ىل وْ بالبقاء، وأ   لكانت األنبياء أحّق  قيت ألحد، وبقي عليها أحد  الدنيا لو ب   نّ إر، فذ  عىل ح  

اهلل تعاىل خلق الدنيا للبالء، وخلق أهلها للفناء،  غري أنّ  بالرضا، وأرىض بالقضاء،

دوا ، واملنزل بلغة، والدار قلعة، فتزوّ رّ هِ ف  كْ ، ورسورها مُ ، ونعيمها مضمحّل فجديدها بال  

 .(3)«كم تفلحونقوا اهلل لعلّ قوى، واتّ خري الزاد التّ  نّ إف

ا ن فيها معدوم، وأهنم ماا دار بّلء وغدر ال تدوم أحواهلا، واألالدنيا بأهنم  ×وصف

 بمعنى أنم  ـ والتلعة: هي ما ارتفع من األرض، وما هبط منهاـ منزل تلعة، ودار قلعة 

ا ا وصفه بأهنم أمم  .ا عرضة هلجامت السيلالدنيا جتمع األضداد، والتّلع ال ثبات هلا؛ ألهنم 

 ×احلسني الدنيا يف نظر اإلمام نم إا دار انقّلع وذهاب، وهلذا فدار قلعة، بمعنى أهنم 

 فام املوت إاّل  ،بني الكرام صربا  »يف خطبته التي خطبها بأصحابه:  ×كالسجن، يقول

كم يكره أن اء إىل اجلنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيُّ قنطرة تعرب بكم عن البؤس والّر 

ن ينتقل من قرص إىل سجن  كم  وما هو ألعدائكم إاّل  !ينتقل من سجن إىل قرص؟

ه اهلل للمؤمنني يف الدار اآلخرة، أليقن أنم  نسان لو نظر إىل ما أعدم اإل نم إ :، أي(5)«وعذاب

اهلل للكافر يف الدار اآلخرة، لعلم  يف هذه الدنيا يف سجن وضنك، ولو نظر إىل ما أعدم 

 ة واسعة.ه يف الدنيا يف جنم أنم 

                                         

 .538، ص34( ابن عساكر، عيلم بن احلسن، تاريخ مدينة دمشق: ج3)

 .577، ص44( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج5)
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ب وكلل نسان املؤمن يف دار الدنيا داياًم يف حزن وتعاإل قال: هل يعني ذلك أنم قد يُ 

 الكافر يف راحة دايمة؟ كاملسجون، وأنم 

ه بالنظر إىل ه يف سجن؛ ألنم املؤمن يف الدنيا كأنم  اجلواب: ليس كذلك، بل املعنى أنم 

ه يف سجن، وإن كان بأحسن األحوال اهلل له من النعيم كأنم  حاله يف اآلخرة، وما أعدَّ 

منحرص يف الدنيا، وليس له يف نعيمه  نم بالنظر إىل أهل الدنيا، والكافر بعكس ذلك؛ أل

  أشد العذاب، فالدنيا جنته، وإن كان يف أسوء حال.اآلخرة إالم 
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 ×املبحث الرابع: ارتباط املبدأ باملعاد يف كلمات اإلمام احلسني
ّكلنا وإل يك  أن بْنا وإل يك  امل: »×قال اإلمام احلسني ل يْك  ت و  بُّنا، ع   .(3)«صريـ أنت  ر 

، ال سيام ملْ ويف حالتي احلرب والس   ،كر للمعاد يف قيامه وجلوسهدايم الذم  ×كان

 ×وهـو يكشـف عـن كثـرة ذكـره ،(5)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) :كثرة ذكره لقوله تعـاىل

اهلل تعـاىل يـذكر يف كتابـه  ذكر املعاد من ذكر اهلل تعاىل، بـل إنم  للمعاد، ومن املعلوم أنم 

 ي ذكر القيامة واملعاد، يقـول تعـاىل:أفضل عطية وهبها اهلل لألنبياء^، ه الكريم بأنم 

ـهم بخصـلة عظيمـة  بمعنى أنم  .(1)( چ ڃ ڃ ڃ چ ) اهلل تعـاىل خصم

االستغراق بذكر الدار اآلخـرة  خالصة هي ذكرى الدار اآلخرة. واملسألة تكمن يف أنم 

ا يـنعكس عـىل سـلوك طريـق ممم  ؛العاملني يساهم يف زيادة معرفة اهلل تعاىل وجوار ربم 

 واالبتعاد عن اجلمود عىل ظاهر احلياة الدنيا وزينتها.ة العبوديم 

كر املعاد والقيامة هو املسامهة ة التي يعكسها ذم الثامر العمليم  من أهمم  ضح أنم ومنه يتم 

 ه يكون مراقبًا لنفسه يف كلم نسان إذا كان ذاكرًا هلل تعاىل فإنم اإل ألنم  ؛نسانصّلح اإلإيف 

 .خطواته يف احلياة الدنياخطوة من  ويف كلم  ،فكارهأفكرة من 

ىل إيستطيع أن يرسو  ـ ع هلا ملراميها املتتب  املتبني   ـ والتايل آليات اهلل يف كتابه العزيز

ة هبذه اهلل تعاىل قد ربط تعاليمه كافم  نم أوهي  ،ةة عىل صعيد املعرفة الدينيم مسألة مهمم 

 العقيدة، وهي عقيدتنا بيوم املعاد.

                                         

 .11( ابن طاووس، عيلم بن موسى، اللهوف يف قتىل الطفوف: ص3)

 .321: آيةالبقرة( 5)

 .41( ص: آية1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  121

ى يوم اهلل تعاىل سمم  وهي أنم  ،مىل جوار ما تقدم إأن تربز ة يمكن ة نقطة مهمم وثمم 

والواقعة والقارعة،  ،ويوم احلرسة، ويوم التغابن، ويوم الوعيد ،القيامة بيوم البطشة

السامء  وصاف التي منها أنم األ والراجفة، ووصفه بأشدم  ،والصاخة، واآلزفة ،ةوالطامم 

 ،ذكر املوازين القسط ليوم القيامةن... وهْ تكون فيه كاملهل واجلبال تكون كالعم 

 ،والنعيم املقيم ،نكالواأل ،غّللواأل ،صفادواأل ،شهادواأل ،والعرض ،والصور

ك نسان ومشاعره، وحتر  كيان اإل وصاف هتزم هذه األ أنم يف  وال شكم  ليم...والعذاب األ

 ة أو حمزنة.احساساته، وتكشف له ما ينتظره من عاقبة سارم 

ه يكون مطلق وناسيًا لآلخرة وليوم احلساب، فإنم  يكون غافّلً  نسان الذيا اإلأمم 

 و وجل.أالعنان يف حتقيق دوافعه الشهوانية، ويرتكب أية جناية أو معصية دون خوف 
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 ميان به رق بني العلم باملعاد واإلاملبحث اخلامس: الَف
 ×يف كلمات اإلمام احلسني

 ال وكنتم دين لكم يكن مل إن ،سفيان أيب آل شيعة يا !ويلكم»: ×قال اإلمام احلسني

 كام با  رُ عُ  كنتم إن أحسابكم إىل وارجعوا ،هذه دنياكم يف أحرارا   فكونوا املعاد ختافون

 .(3)«تزعمون

ة، ة عىل صعيد املعرفة والعقيدة الدينيم ىل حقيقة مهمم إيف كلمته هذه  ×يشري اإلمام

يء لكن ال يؤمن ـنسان بشد يعلم اإليامن، فقوتلك احلقيقية هي التفريق بني العلم واإل

ىل قاع قلبه، ومثل هذا العلم ال ثمرة وال إعلمه بذلك اليشء مل يكن نازالً  به، بمعنى أنم 

م كـانوا ، فـإهنم ×وهذا ما ينطبق عىل هؤالء الذين اجتمعوا حلرب احلسـني .فايدة فيه

 ،ى الفكـر والـذهنهذا العلم كان عىل مستو يعلمون بوجود اهلل والنبوة واملعاد، لكنم 

 «املعـاد ختـافون ال وكنتم دين لكم يكن مل إن» ولذا كان خطابه هلم: ؛ىل القلبإومل ينزل 

العلم ال ثمرة فيه إذا مل يرافقه  ألنم  (،ال تعلمون)باخلوف، ومل خياطبهم بـ ×حيث عربم 

لقرآنية وقد أشارت مجلة من اآليات ا .إيامن قلبي، فالعلم بّل إيامن قد ينفكم عن لوازمه

، حيـث تشـري اآليـة (5) (ٱ ٻ ٻ ٻ) إىل هذه احلقيقة، كقوله تعاىل:

م كانوا عاملني باحلقم مستيقنني به، ومع ذلك مل يؤمنوا ومل يسلمموا به ظلـاًم  املباركة إىل أهنم

ًا، ومن ذلك أيضًا قوله سبحانه:  .(1)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) وعلوم

                                         

 .73( ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف: ص3)

 .34: آيةالنمل( 5)

 .87: آيةالبقرة( 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُأصول العقيدة يف النص احلسيني  ..........................................................................  128

د العلم املتقد   ×والنتيجة التي يمكن استيحاؤها من كلمة اإلمام مة هي أنم جمرم

ق اإليامن، بل ال ًا، ال يكفى يف حتقم بدم من االلتزام بلوازم ما  باليشء واجلزم بكونه حقم

قد القلب عىل مؤدماه، بحيث يرتتمب عليه آثاره العملية. فاإلنسان الذى حيصل لم، وعُ عُ 

م من عبوديته وعبادته، لم له العلم بأنم اهلل تعاىل إله ال إله غريه، والتزم بمقتىض ما ع  

ا لو ع    ومل يأتم  ،م بوجود اهلل تعاىل ومل يلتزم بمقتىض ما علملم فسوف يكون مؤمنًا، أمم

 ،ة فهو ليس بمؤمن، بل هو كافر بأحد أنواع الكفربيشء من األعامل املظهرة للعبوديم 

.  وهو كفر اجلحود، فيجحد اجلاحد أمرًا وهو يعلم أنمه حقم
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 خامتة

  يف 
 مفهوم الدين يف النّص احلسيين

 ل: معنى الدين يف اللغة واالصطالحاملبحث األوّ 

والدين الباطل يف كلامت  التفكيك بني الدين احلّق : املبحث الثاين

 ×اإلمام احلسني

 ×ن حارب اإلمام احلسنيدين مل   املبحث الثالث: ال

 ةفيّ يدين احلن اإلسالم املبحث الرابع:
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 الحسيني م الدين في النصّ خاتمة في مفهو

 
 

 .(1)«إن مل يكن لكم دين فكونوا أحرارا  يف دنياكم» :×احلسني قال اإلمام

إىل درج مبحث  اشري إىل الرضورة التي أجلأتنبيان هذه اخلاتة، نُ قبل الولوج فی 

أصول حث امبعرض الغرض من  أنَّ  ي، وه×الدين يف كلامت اإلمام احلسني

توحيد السليم والصحيح واملريض هلل تعاىل وما يستلزمه من العقايد هو بيان ال العقيدة،

 ذلكموقفه من  ، فإذا حسم اإلنسان×احلسني كلامت اإلماممطالعة من خّلل  ،ةاحلقم 

الغاية  نَّ إ :بعبارة أخرىعند اهلل تعاىل، و اً مرضيم  هيكون دين فحينئذٍ  ؛بالشكل الصحيح

هي أن يكون دين اإلنسان  والعقيدة عمومًا، القصوى واألسنى التي تأيت بعد التوحيد

 اتة.يف اخلنطلق وضعنا مبحث الدين ًا عند اهلل تعاىل، ومن هذا املُ مرضيم 

حول  ×ة لإلمام احلسنيوقد انطلق البحث يف هذه اخلاتة من الكلامت النورانيم 

يشاركها وما  ،«إن مل يكن لكم دين فكونوا أحرارا  يف دنياكم» :×بيل قولهالدين، من ق  

 يف املضمون ذاته،كام سيأيت يف ثنايا البحث.

من خّلل التمييز بني  ،بمفهوم الدين كبريةً  ل هذه الكلامت العظيمة عنايةً سجم تُ و

 ة؛ وذلك ألنَّ همم ب عليه ثامر وآثار مُ والدين الباطل، األمر الذي ترتتم  الدين احلقم 

ة التي ينهض عليها بناء العقيدة حتيم ل القاعدة التمثم والدين املريض يُ  معرفة الدين احلقم 

ك ويسري عىل خط اإلنسان ال يمكن له أن يتحرم  ألنَّ  ؛السليمة عند الفرد واملجتمع

العامل عىل غري بصرية كالساير عىل غري  ألنَّ  ؛ عىل ضوء معرفة سليمةإالم  ،االستقامة

                                         

  .77أبو الفرج األصفهاّن، عيل بن احلسني، مقاتل الطالبيني: ص( 3)
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  .عداً  بُ زيده رسعة السري إالم تطريق، ال 

اه من معاجلة الشبهات التي ذلك، من خّلل ما نتوخم ة هذا البحث كوتنبثق أمهيم 

هل هلم  ×الذين حاربوا اإلمام كالتساؤل املطروح الذي يقول: إنَّ  ،تطرأ عىل األذهان

ن؟ ونحو ذلك وم مسلموصفون بأهنَّ نعتون ويُ دين أم ال؟ وإذا مل يكن هلم دين، فكيف يُ 

 من التساؤالت.

 :اآلتيةة عىل هذا األساس يكتسب البحث اهليكليم 
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 معنى الدين يف اللغة واالصطالح: لاملبحث األّو
 حول الدين يف اللغة واالصّلح: ر عامم يف البداية من تصوم  بدم  ال

 ،طلق الدين عىل اجلزاء فقطوقد يُ  ،(3)هو الطاعة واجلزاء :ةالدين يف املعاجم اللغويم 

 .(5)أي: جازيته ،ومن كّلم العرب: دنته بام صنع

ا سـبب ألَّن   ؛ى دينا  سمّ الطاعة تُ  صل الدين يف اللغة اجلزاء، ثم  أ» :ازيقال الفخر الر

ٺ ٺ )كقولـه تعـاىل:  ،عمل الدين يف القـرآن الكـريموهبذا املعنى استُ  .(3)«اجلزاء

 اسـب النـاس عـامم راير وحُي ـكشف السوهو يوم اجلزاء، ففي ذلك اليوم تُ ، (4)( ٺ

 .أم طاحلاً  صاحلاً  جزاء ما عمله فردٍ  فعلوه بدقة، ويرى كلم 

 فالدين استناداً  .(5)«يوم الدين هو يوم احلساب»يقول:  ×أمري املؤمننيوعن اإلمام 

ة وإرادة بيل ذكر العلم (، وقد يكون هذا التعبري من ق  إىل هذه الرواية يعني )احلساب

 مة للجزاء.قدم مُ  احلساب دوماً  املعلول؛ ألنَّ 

سواء ما يتصل  ،لعباده من أحكام عه اهللرشم  طلق عىل ماا الدين يف االصّلح، فيُ أمم 

ب من الدين يرتكم  وهذا يعنى أنَّ ، (1)ةمنها بالعقيدة أو األخّلق، أو األحكام العمليم 

                                         

  .372احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن: ص ( األصفهاّن،3)

 .737املصباح املنري: ص  ( الفيومي، أمحد بن حممد،5)

 .555، ص 7( الفخر الرازي، حممد بن عمر، تفسري مفاتيح الغيب: ج1)

 .4( الفاحتة: آية4)

×: مام العسكري. ابن بابويه، عيل، تفسري اإل521، ص 87( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج2)

 .18ص

 .312( ُانظر: اجلرجاّن، عيل بن حممد، التعريفات: ص1)
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 قسمني رييسني:

 العقيدة. ـ 1

 .ةالعمليّ  التعاليم واألحكام ـ 2

ـالدين ليس أمرًا بسيطاً  هي أنَّ  ،رتتبة عىل ذلكالنتيجة املُ و ب مـن ، بل هو أمر مركم

 االعتقاد هو عمل أيضـًا، إالم  ه عمل؛ ألنَّ الدين كلم  نَّ إ :اعتقاد وعمل، بل يمكن القول

 :فهـو عمـل جـوارحي، أي األحكـام ا امتثالعمل قلبي، أمم  :أي ،ه عمل جوانحيأنَّ 

 ڳڳ گ کگگگ ک) :تعـاىل قالة، طة اجلوارح اخلارجيم ـبواس

ه القلبي عمل أيضًا، غايته أنَّ  فإسّلم الوجه هو اخلضوع القلبي، واخلضوع ،(1)(ڳ

 :أي ،فهو إشارة إىل العمل اجلـوارحي .(ڳ ڳ): ا قولهعمل وفعل القلب، أمم 

ـ وهبـذا يتضـح أنَّ . بجوارحـه العمل والفعل الذي يفعله اإلنسان ب مـن الـدين يرتكم

 العقيدة والعمل.

                                         

 .352( النساء: آية3)
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 والدين الباطل  تفكيك بني الدين احلّقلا: ياملبحث الثان
 ×مام احلسنييف كلمات اإل

ما اإلمام إاّل احلاكم بالكتاب، القائم بالقسط،  ،فلعمري»هل الكوفة: أل ×كتب

 .(1)«الدائن بدين احلّق 

 ك بني قسمني من الدين:فكم يُ  ×هنجد أنَّ  ×عند التأمل يف كلامت اإلمام احلسني

 .الثاّن: الدين الباطل. ل: الدين احلقم األوم 

الداين ) ×، فتعبريه×ولة اإلمام احلسنيوهذا التقسيم نلمسه واضحًا من مق

وهو الدين الباطل، وهذا  ،يكشف عن وجود قسم آخر مقابل الدين احلقم  (.بدين احلقم 

ٿ ٺٿٿ)قوله تعاىل:  يف القرآّن املبارك ار إليه النصم ـهو ما أش

 مقابل الدين الباطل. :أي ،(2)(ٿ ٹ ٹ

عتقدات الصحيحة تمل عىل املُ عبارة عن املبدأ الذي يش :واملقصود من الدين احلقم 

 طابقة للواقع، والتعاليم واملامرسات التي يدعو إىل امتثاهلا.املُ 

لوجود خلل يف املنظومة  ؛ا أن يكون باطل االعتقادفهو إمم  ،ا الدين الباطلأمم 

ة من يف العمل بأن ال يأيت بام تتطلبه وما تنبثق من املسايل العقديم  خلللا ة، وإمم العقديم 

 .ةة جوارحيم مليم أحكام ع

                                         

 .114، ص 44. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج17( املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ص3)

 .7( الصف: آية5)
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 ×ن حارب اإلمام احلسنيدين مَل ال: املبحث الثالث

حرارا  أفكونوا  ،وكنتم ال ختافون املعاد ،إن مل يكن لكم دين»: ×قال اإلمام احلسني

 .(1)«يف دنياكم

 ×ن حارب اإلمام احلسنيم   من النقاط التي نتوخاها من هذا املبحث هو بيان أنَّ 

عند  اً مرضي اً حقم  اً فهو دين ظاهري وليس دين اً له دين منا أنَّ ولو سلم  أصّلً،دين  مل يكن له

هو ما كان  الدين احلقم  م من أنَّ اهلل تبارك وتعاىل، ويمكن استيحاء هذه احلقيقة مما تقدم 

ة الصحيحة، وعدم التفكيك بني تيانه باألحكام العمليم إصحيح االعتقاد، مضافًا إىل 

ن حارب وشارك يف م   فعىل هذا يتضح أنَّ  ًا؛ويرتك جزء أجزاء الدين، بأن يأخذ بجزء

هو االعتقاد السليم  عنارص الدين احلقم  من أهمم  ألنَّ  ؛له ال دين حقم  ×حرب احلسني

حلقاهتا ومفاصلها  والتي من أهمم  ،’ة الرسولا جاء به القرآن الكريم وسنَّ طابق ملم املُ 

وعىل هذا  ـ هكام ثبت يف حملم  ـ هلم وطاعتهم والوالية ^اإليامن بإمامة أهل البيت هو

حينام  ×صهاال دين هلم، وهذه احلقيقة خلم  ×أعداء اإلمام احلسني األساس يتبنيم أنَّ 

 ،وكنتم ال ختافون املعاد ،إن مل يكن لكم دين»موي يف كربّلء بقوله: خاطب اجليش األُ 

 .«حرارا  يف دنياكمأفكونوا 

الناس عبيد »: ×هو ما جاء يف خطبة لهحسيني آخر و يلتقي مع نصم  وهذا النصم 

صوا بالبالء قل وإذا حُمّ  ،ت به معائشهميوطونه ما درّ  ،والدين لعق عىل ألسنتهم ،الدنيا

                                         

 .77( األصفهاّن، عيل بن احلسني، مقاتل الطالبيني: ص3)
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لعقة )إشارة إىل املثل املعروف وهو:  ،«لسنتهمأالدين لعق عىل »: ×قولهف .(1)«الديانون

يف أمر اخلّلفة  ×ؤمننيولذا قال أمري امل ؛رضب لليشء احلقري التافهالذي يُ  (العق

 .(2)«وهل هي إال  كلعقة اآلكل، ومذقة الّشارب»وتأخريه عنها: 

الدين ال قيمة له عنـد أكثـر النـاس،  شري يف قوله هذا إىل أنَّ يُ  ×فاإلمام احلسني 

الناس » :×وهو عندهم يشء تافه، يتعاطون معه بام خيدم مصاحلهم ومنافعهم، فقوله

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )يلتقي مع قوله تعـاىل:  ،«عىل ألسنتهم والدين لعق ،عبيد الدنيا

هو عني املعنى الذي جاء يف قوله  .«ت معائشهميوطونه ما درّ »: ×وقوله ،(3) (ڱ

، فهـو «صوا بالبالء قّل الديانونفإذا حُمّ »: ×ا قولهأمم  ،(ں ں ڻ ڻ ڻ)تعاىل: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ) إشارة إىل قولـه تعـاىل:

  .(4)(ۓ ۓ

 :ذهان والعقول هذا السؤال، وهوفقد يطرأ عىل بعض األ ؛يسًا عىل ما سلفوتأس

وصفون نعتون ويُ ال دين هلم، فكيف يُ  ×لو كان هؤالء الذين حاربوا اإلمام احلسني

 م مسلمون؟بأهنَّ 

والفرق بينه  الوقوف عىل بيان معنى اإلسّلم ينبغي هذا السؤال نجابة عإللو 

 :اإليامن وبني

 م يف االصطّلح القرآّن والروايي بمعنيني:عمل اإلسّلاستُ 

                                         

 .181، ص44حممد باقر، بحار األنوار: ج ( املجليس،3)

 .11، ص8( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج5)

 .35( احلج: آية1)

 .33( احلج: آية4)



 117  .................................................................  خاتة يف مفهوم الدين يف النصم احلسيني

االنقياد واإلذعان بإظهار الشهادتني مقابل اإليامن الذي هو االعتقاد  ل:املعنى األوّ 

 ،ةة والرواييم شري إليه مجلة من النصوص القرآنيم القلبي مع اإلقرار اللفظي، وهذا التقسيم ما تُ 

ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱ ) قوله تعاىل:ك

وهي واضحة الداللة . (1)(ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

قن اإلسّلم عبارة عن اإلقرار بالشهادتني، وهبا حُت  اإلسّلم يقابل اإليامن، وأنَّ  أنَّ  عىل

فهو عبارة عن اليقني الثابت يف قلوب املؤمنني  ا اإليامنالدماء واألعراض واألموال، أمم 

 .قارن لإلقرار اللساّن بالشهادتنياملُ 

استعمل القرآن الكريم اإلسّلم ، حيث بمعنى التسليم اإلسّلم :املعنى الثاين

م آنفًا، وهذا ما وهو يلتقي مع الدين احلقيقي الذي تقدم  ،اخلضوع والتسليم هلل تعاىل

دةجم ـسيُ  ڃڃچچ )كقوله تعاىل:  ،له القرآن الكريم يف مواضع متعدم

بحانه إلنسان هلل ُس ى باإلسّلم يستتبع خضوع اسمم هذا الدين املُ  نَّ إ :أي .(2) (چ

 وهو التسليم. تعاىل ووضع نفسه وأعامله حتت أمره وإرادته ،وفعّلً  ذاتاً 

ڃ )يف ذيل  ـ وقد أشار إىل هذا املعنى الطباطبايي ببيان وجيز، حيث يكتب

ين عند اهلل ُس  املعنى أن  » ـ: (ڃچچچ بحانه واحد ال اختالف فيه مل الد 

 إّياه، ومل ينصب اآليات م فيام أنزله من الكتاب عىل أنبيائه إاّل بنّي هل به، ومل يُ يأمر عباده إاّل 

 له، وهو اإلسالم الذي هو التسليم للحّق الذي هو حّق االعتقاد وحّق العمل. الدالّة إاّل 

 .(3)«ريده من عباده عىل لسان رسلهبحانه فيام يُ ه تسليم وإطاعة هلل ُس : إن  بعبارة أخرىو

                                         

 .34( احلجرات: آية3)

 .37آية :( آل عمران5)

 .351، ص1( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج1)
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هو  اإلسّلم معنى نَّ أشري إىل مة وما يقع عىل شاكلتها تُ تقدم املُ ة النصوص القرآنيم  ًا؛إذ

 الطاعة واخلضوع والتسليم هلل تعاىل.

سّلم هو اإلسّلم الظاهري، وهو الذي أشارت إليه اآلية ل لإلاملعنى األوم ف

قرار لفظي إه جمرد ألنَّ  ؛وهو ليس من الدين احلقيقي، (...ڑک) املباركة:

گگ ک) :ن الكريمآه اعتقاد بالقلب، كام أشار إليه القروإن مل يكن مع ،للشهادة

 .(1) (گ گ

طلق عليهم أُ وإن  ×الذين حاربوا اإلمام احلسني  أنَّ يتبنيم  ؛وتأسيسًا عليه

سّلم ظاهري ال يتعدى إه ألنَّ  ؛ة اإلسّلم، لكن ال قيمة هلذا اإلسّلممَّ ومن أُ  ،مسلمني

 لقلقة اللسان.

 شري إليه قوله تعاىل: احلقيقي الذي يُ فليس هلؤالء نصيب من اإلسّلم 

ــاىل ،(ڃ ڃ چ چ چ) ــه تع ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) :وقول

فاإلسّلم احلقيقي هو اإلسـّلم الصـحيح  ،(5)( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 هلل تعاىل. بالواجبات طايعاً  عاملاً  مؤمناً  التام الذي يكون املسلم فيه عارفاً 

 ،محرم يوم العارش من املُ  ‘ويمكن استيحاء هذا املعنى مما ذكرته العقيلة زينب

جانب ومكان، عند ذلك  عداء واحتوشوه من كلم بني األ رصيعاً  ×حينام وقع احلسني

قتل أبو عبد اهلل أيُ  ،يا عمر !ويك»عد: ـفنادت عمر بن س ،خرجت إىل باب الفسطاط

 ،(3)«فيكم مسلم؟! ، فنادت: ويكم أماءر بيشـبها عمفلم جُي  !وأنت تنظر إليه؟

                                         

 .34( احلجرات: آية3)

 .82( آل عمران: آية5)

 .335، ص5فيد، حممد بن حممد، اإلرشاد: ج( امل1)
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هو املؤمن اعتقادًا ـ واملسلم احلقيقي  ألنَّ  ؛ن املسلم هو املسلم احلقيقيم ‘ومرادها

فهؤالء مل يكن فيهم مسلم  ال يمكن أن تصدر منه مثل هذه األفعال الشنيعة.ـ  وعمّلً 

ڳڳڱڱ )ظاهري وجمرد لقلقة لسان، كام يف قوله تعاىل:  سّلمهمإ، وحقيقيم 

العداء  م نصبوا أشدَّ هنَّ أل ؛إلسّلما عنن وهؤالء خارج نَّ إ :بل يمكن القول ،(ڱ

 ڀڀ)كام يف قوله تعاىل:  ،هتمالقرآن عىل وجوب مودم  نصم  نالذي ^ألهل البيت

متضافرة يف كتب ووقد وردت روايات كثرية  .(1)(ڀٺٺٺٺٿٿ

من اإليامن، ^ بَّ أهل البيتد عىل أنَّ ُح ؤكم شري إىل هذا املعنى، وتُ الفريقني تُ 

 وبغضهم من الكفروالنفاق.

                                         

  .51( الشورى: آية3)
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 ةفّييدين احلن اإلسالم: املبحث الرابع

 نحن وشيعتنا، وسائر الناِس منها ما عىل مل ة إبراهيم إاِّل »: ×اإلمام احلسني قال

 .(1)«ُبرآء

وشيعتهم  أهل البيت^ نَّ أوهي  ،ةهمم يف هذه املقولة إىل حقيقة مُ  ×شري اإلماميُ  

ضيئها حشد وافر يف، وهذه حقيقة يُ هي اإلسّلم احلن إبراهيم ة، وملم إبراهيمة ملم  عىل

 ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈ) كقوله تعاىل: دينية،من النصوص ال

هو ومعنى احلنيف هو املايل إىل االستقامة، و  ة.دين احلنيفيم  فاإلسّلم ،(2)(ۈٴۇۋۋ

 دين احلق.

حيث كتب  ،رين، منهم الطباطباييفكم وهذا املعنى أشار إليه عدد من الباحثني واملُ 

فـراط والتفـريط إىل حـاق وسـط وهو امليـل عـن جـانبي اإل :احلنف»يف معنى احلنيف: 

ه يأمر يف مجيع األُمور بلزوم االعتدال ألن   ؛حنيفا   دينا   ى اهلل تعاىل اإلسالموقد سمّ  ،االعتدال

 .(3)«تفريطالفراط وز عن اإلوالتحرّ 

                                         

 .541، ص3( الربقي، أمحد بن حممد، املحاسن: ج3)

 .17( آل عمران: آية5)

 .117، ص51( الطباطبايي، حممد حسني، تفسري امليزان: ج1)
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 يف حفظ الدين احلقيقي ة ودورهاالثورة احلسينّي
وهو الدين الذي جاء  ،اإلسّلم الدين احلقيقي هو دين تأسيسًا عىل ما سبق من أنَّ 

ثورة اإلمام  نَّ أة والوصول هبا إىل الكامل، يتضح به األنبياء مجيعًا؛ إلسعاد البرشيم 

كام هو  ،ة طمسهميم الذي أراد بنو أُ  ،هي ثورة للدفاع عن الدين احلقيقي ×احلسني

شري إىل ض يف هذه املسألة بقدر ما نُ ريد اخلووال نُ  ،ن له أدنى اطّلع بالتاريخواضح مل  

هو الدفاع عن الدين احلقيقي الذي هو  ،×من مجلة أهداف ثورة اإلمام احلسني أنَّ 

 :اآلتيةهدف األنبياء مجيعًا، ويمكن أن نلمس ذلك من خّلل النقاط 

 واالستعباد رفض الذّلـ 1
عي»: ×قال اإلمام احلسني عي قد تركن أ ال وإِن  الد  لة والذل ة، ابن الد  ي بني الس 

 .(1)«أبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون ،هيهات من ا الذل ة ،وهيهات له ذلك منّي

ة لغري اهلل تعاىل األنبياء حترير الناس من العبوديم  من مجلة أهداف أنَّ يف  شكم  ال

 بأعىل نادىالذي  ،×سارت بيانات اإلمام احلسني هوباملسار نفس حرارًا،أوجعلهم 

 ة لغري اهلل تعاىل.والعبوديم  بالذلم  ندداً صوته مُ 

ك  نظمة السياسية االستبدادية، األ من وغريهم ةميم أُ بنو وبعكس هذا املسار حترم

سيطروا عىل عقوهلم وممارساهتم، وحتوليهم وحاولوا أن يصادروا حريات الناس  حيث

رهاب نفسهم اإلا ألوزع، بل جوم يوتؤمر فتط ،ساق فتهتديتُ  ،غنامإىل قطيع من األ

 صبحت فيه احلياة مرسحًا للجرايم واآلثام.أذبح، بالشكل الذي القتل والقمع والو

                                         

. الطربيس، أمحد بن عيل، 27( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف يف قتىل الطفوف: ص3)

  .54، ص5االحتجاج: ج
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للتصدي  ؛يًا بالغايل والنفيسضحم مُ  ×انربى اإلمام السبط ؛وعىل هذا األساس

صارخًا بوجه  ،ثرهأاإلسّلم وتحو  ة التي باتت تقيض عىلمويم ملثل هذه السياسات األُ 

 .«ةا الذلّ هيهات من  » :الظلمة

 ضرورة حتلي احلاكم اإلسالمي بالعدالة ـ2

ة عىل املُ  ـ×قال اإلمام احلسني ف األُمم يف واصفات التي ينبغي أن تتوفر حينام عرم

 احلاكم بالكتاب، إاّل  اإلمام فلعمري، ما»: ـرسالة له إىل أهل الكوفة  احلاكم الرشعي، يف

 .(1)«فسه عىل ذات اهلل، احلابس نالقائم بالقسط، الدائن بدين احلّق 

ن يكون احلاكم أدين السامء حدد صفات احلاكم، ومن هذه الصفات هي  إنَّ  

 .آنفة الذكر ×عادالً، كام هو واضح من مقولة اإلمام

اهلل يف  احلاكم هو ظلم  أنَّ عىل زوا ة نحتوا مفهومًا آخر للحاكم، وركم ميم أُ  يلكن بن

 ،و يفعله فهو الصواب واحلقم أره أو يقوله قرم ا يُ م كلم  األرض، حتى وإن كان ظاملًا، وأنَّ 

 عدم يُ  اخلروج عىل هذا الظلم  نَّ أادل أو يعرتض عليه، وو ُي أناقش ن يُ أحد وال ينبغي أل

ن خيلعه عنه، أحد ال يوز أل قميصاً  هلبسفأ جعله خليفة له عىل اهلل تعاىل، الذي خروجاً 

األرض هلل، » بأنَّ  :جاء اجلواب ـ مثّلً  ـهدار مال املسلمني إرساف واإل وتب يفذا عُ إف

قول  عىل حدم  (2)«يل نا خليفة اهلل، فام آخذ من مال اهلل فهو يل، وما تركته منه كان جائزا  أو

حرار أهنم، فهم أطالبة برتك الناس وشصوات بعض الناس للمُ أذا تعالت إا مم أمعاوية، 

ما مل  ،ال أحول بني الناس وألسنتهم إين  » :رون وخيتارون ويعملون، فكان الردفكم فيام يُ 

                                         

. املجليس، حممد باقر، بحار 545، ص1ابن شهر آشوب، حممد بن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج (3)

 .112، ص44األنوار: ج

 .41، ص1( املسعودي، عيل بن احلسني، مروج الذهب: ج5)
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عىل هذه التخوم، بل  األمربحسب تعبري معاوية، ومل يقف  ،(1)«يولوا بيننا وبني ملكنا

 والذبح والتهجري. ،وهو النهب والقتل ،اه إىل ما هو أكثر رصامةتعدم 

نظمة  األكام هو احلال يف ،لوا اخلّلفة إىل وراثة يتوارثوهناة حوم ميم بني أُ  وهبذا نجد أنَّ 

ة عىل رقاب الناس يف بعض البّلد العربيم  طاً تسلم زال بعضها مُ ما ة التي الوراثيم 

 .مويل امتدادًا للنهج األُ ثم ة، التي تُ واإلسّلميم 

الوصول إىل السلطة بالقوة، بعد القضاء عىل روح  أبل عمدوا إىل رشعنة مبد

ة التي رسم معاملها معاوية يم املقاومة للظلم والطغيان واجلربوت، عىل القاعدة السياس

ب كل ما مررت به من القرى، وخرّ » :له وقادة جندهيب سفيان بقوله املشهور لعامم أبن 

وهو  ،ه شبيه بالقتلفإنّ  ؛حرب األموالأليس هو عىل رأيك، و نن لقيت ممّ واقتل كل م  

هذا ال عيل أحدكم كلمة يف مقامي  لئن ردّ  ،فأقسم باهلل»و قوله: أ .(5)«أوجع للقلوب

 .(3)« عيل نفسهبقني رجل إاّل فال يُ  ،حتى يسبقها السيف إىل رأسه ،ترجع إليه كلمة غريها

ة، من خّلل إلغاء إوكذلك  ام السواد بستان لقريش ما ن  إ» :شاعة فكرةإرادة األُمم

غمت ن رُ إلناخذن حاجتنا من هذا الفيء و»أو قوله:  ،(4)«خذنا منه وما شئنا تركناهأشئنا 

 .(6)«رضهأنا سلطان اهلل يف أام ن  إو» :و قوهلمأ .(5)«قوامأنوف أُ 

                                         

 .547، ص4( الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج3)

 .417، 5اهيم بن حممد، الغارات: ج( الثقفي، الكويف، إبر5)

 .231، ص1( ابن األثري، عيل بن أيب الكرم، الكامل يف التاريخ: ج1)

 .112، ص1: جالطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك( 4)

 .218، ص2( البّلذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج2)

 .311، ص31( ابن كثري، إسامعيل بن كثري، البداية والنهاية: ج1)
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من خّلل ثورته املباركة بإسقاط  ×احلسني قام اإلمام؛ ساسوعىل هذا األ

ة،  ة التي نزت عىل اخلّلفة بغري مشورة وال رىض منمويم طة األُ ة السلم رشعيم  األُمم

نوف أُ  رس رغم  ء واألُ بناواحليلولة دون حتويل اخلّلفة إىل ملك عضوض يتوارثه األ

ألهله، يكن  ن تتقوا اهلل، وتعرفوا احلّق إكم ا الناس، فإن  يُّ أ ،ا بعُد مّ أ» :×الناس، فقال

عني ما ليس هلم، ّد مر عليكم من هؤالء املُ ىل بوالية هذا األوْ أهل البيت أرىض هلل، ونحن أ

 طلقة.ة املُ ة احلاكميم يم بطال نظرإتسفيه و مَّ ومن ث   ،(1)«والسائرين فيكم باجلور والعدوان

 طة ورفض البيعة باإلكراهرهاب السّلإمواجهة  ـ3

تلف هل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، وَُم أا ن  إ» :احلسيني القايل قرره النصم هذا ما يُ 

حرتمة، فاجر، شارب اخلمر، قاتل النفس املُ  املالئكة، بنا فتح اهلل، وبنا ختم، ويزيد فاسق

 .(2)«بايع مثلهومثيل ال يُ  معلن بالفسق والفجور،

وصياء هو أخذ التأييد للحاكم من املامرسات التي ترفضها السامء واألنبياء واأل

فالبيعة باإلكراه  ـ التي كانت سايدة آنذاكـ  طلق عليه بالبيعةكراه، وهو ما يُ بالقوة واإل

ام ، ب^هل البيتأوهذا ما تكشف النقاب عنه سرية  ،ل احلاكم أمر مرفوضب  من قم 

ة ببيعة عامم أفيهم  ة، فلم يرب أحدًا عىل بيعته، ومنع مري املؤمنني الذي انتخبته األُمم

قانون  ة، وال أيم ممتنع، وال استعمل قانون األحكام العرفيم  املسلمني من إجبار أيم 

كام مل يرب أحدًا عىل ، هاة خّلفته كلم استثنايي، حتى يف حروبه الثّلثة التي استوعبت مدم 

 تطوعًا بقناعته وإرادته.ن قاتل معه مُ م   معه، فكان كلم احلرب 

                                         

 .111، ص4الطربي، حممد بن جرير، تاريخ األُمم وامللوك: ج( 3)

 .37( ابن طاووس، عيل بن موسى، اللهوف: ص5)
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ن أ بعد الم إمصار الدولة التي حيكمها، أعىل مرص من   عامّلً ويلم ال يُ  ×بل كان

لتكون بيعتهم لعامله  ؛ن يقرتحه عليهميقبل الناس بالعقد االجتامعي الذي يبعثه مع م  

 كراه وجرب.إعن رىض وقناعة، وليس عن فرض و

باإلكراه والقوة يكون أخذ البيعة و ،فكان يقوم عىل البيعة ،ةميم بني أُ  ا منهجأمم 

وهذا ما ينايف دين السامء ودعوة األنبياء واملصلحني التي قامت ُأسسها عىل  ،والوعيد

 يضًا.أهو ما ترغب عنه الفطرة السليمة وة اإلنسان يف اختيار مصريه، حريم 

ذا إهوم البيعة باإلكراه، حتى بإسقاط مف ×اإلمام احلسني قام ألجل ذلك؛و

مفهوم  ×، بل أوضح اإلمام احلسنيعنيم عطايها يف ظرف سيايس مُ اضطر اإلنسان إل

ديل به يف صندوق االقرتاع، وهو ى يف عرصنا بصوت الناخب الذي يُ سمم البيعة، الذي يُ 

ه ألنَّ  ؛ودبَّ  ن هبَّ م   عطيها لكلم ن يُ أحد ة، فّل يوز ألة وتارخييم ة رشعيم ل مسؤوليم مثم يُ 

من  ،فسوف يكون مسامهًا يف إفساد املجتمع ةن ليست له األهليم إذا وهب صوته إىل م  

وبذلك  اآلنف الذكر،احلسيني  قرره النصم وهذا ما يُ  ط الفاسدين عليه،خّلل تسلم 

 .بداً أتناقضني ال يلتقيان قد رسم معامل هنجني مُ  ×يكون اإلمام

ه الناس إىل احلكم نبَّ  ـ كه يف املضمونيشارمما ونحوه ـ احلسيني  فهذا النصم 

ه نبم ما يُ  الطاغوت يرتعد من كلم  ة من الصوت احلسيني؛ ألنَّ ميم لذا ارتعد بنو أُ  ؛نحرفاملُ 

نظمة اليوم بالنسبة إىل األ همهم طريق النجاة، وهذا ما نجدعلم الناس إىل احلقيقة ويُ 

ههم بواقعهم املؤمل نبم اس ويُ يقاض النإساهم يف صوت يُ  الظاملة التي تقوم بإسكات كلم 

 سحق كرامتهم.تة الناس وصادر حريم ة التي تُ األنظمة القمعيم  الذي يعيشونه يف ظلم 
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 صالحهإتقويم اجملتمع و ـ4 
 .(1)«ي...ة جّد مّ صالح يف أُ ام خرجت لطلب اإلإن  »: ×قال اإلمام احلسني

 من مجيع جوانبه هو إصّلح املجتمع اإلنساّنمجيعًا وشعارهم هدف األنبياء  إنَّ 

 العملوإصّلح األخّلق و ة، حيث كانوا يسعون إىل إصّلح العقيدة،ية واملعنويم املادم 

يف قوله تعاىل:  ×هو ما جاء عىل لسان النبي شعيبة، والعّليق والروابط االجتامعيم و

 ، وهذا هو(2)(ىئىئییییجئحئىئېئېئېئ ۆئۆئۈئۈئ)

 ،ةظم الثقافيم يف النُّ وخّلق، اإلصّلح يف األ، خلصنيالقادة املُ  شعار األنبياء وكلم 

 جتامعيمة.بعاد االاألمجيع ة ووالسياسيم  ،ةواالقتصاديم 

كه يف بداية حترم  ×ح بهصّلح كام رصم كان هدفه اإل ×كذلك اإلمام احلسني

 .«ي...ة جّد مّ صالح يف أُ ام خرجت لطلب اإلإن  »حيث قال:  ؛عّلن ثورتهإو

 احلفاظ على الدين من االحنراف ـ5

إِن  هذه اجلن ة قد ُفتحت أبواِبا، وات صلت أَّنارها، وأينعت  ،أ صحايب يا» :×قال

هداء الذين  ’وتأل فت ولداَّنا وُحورها، وهذا رسول اهللِ ثامرها، وُزي نت ُقصورها، والشُّ

يتوقعون ُقدومكم، ويتبااون بِكم، وهم ُمشتاقون إِليكم، فحاموا عن  ×ُقتلوا معه وأيب

: ×قال ـ اطبًا أهل البرصةخُم  ـآخر  ويف نصم  .(3)«’عن حرِم رسول اهللِ ديِن اهللِ وُذّبوا

ت، ي، فإن  السن ة قد ُأميتت، والبدعة قد ُأحي’ أدعوكم إىل كتاب اهلل، وإىل سن ة نبيهإين  »

                                         

 .111، ص44( املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج3)

 .88( هود: آية5)

ن ، نقًّل ع211ص×: ، موسوعة كلامت اإلمام احلسني×( جلنة احلديث يف معهد اإلمام الباقر1)

 . 113، ص3احلايري، حممد مهدي، معايل السبطني: ج
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 .(1)«طيعوا أمري، أهدكم إىل سبيل الرشاديبوا دعويت، وتُ فإن جُت 

 الدين من خّلل مقارعة الطواغيت األنبياء هو احلفاظ عىل من مجلة أهداف 

قارعة لحفاظ عىل الدين ومُ ل ×اإلمام احلسني ىنطلق تصدم ومن هذا املُ  ؛ستكربينواملُ 

 عظيامً  ل خطراً شكم الذي كان يُ  ،تجاهر بالفسق والطغيانوعىل رأسهم يزيد املُ  ،الظلمة

 عىل اإلسّلم واملسلمني. 

املحافظة  ، وهوقي مع هدف األنبياءباركة يلتمن ثورته املُ  ×فهدف اإلمام احلسني

من موقع  تضحياته يف الطفم كانت التشويه والتحريف، وو من الضياع عىل الدين احلقم 

ريق دمه يف زم عليه أن يُ لّلاألمر باملعروف، والنهى عن املنكر، حيث وجد أنَّ من ا

م ألجل ذلك أبناءه وأهل بيته وخرية أصحابسبيل اهلل )جلَّ وعّل(، ويُ  ه، يف مواجهة قد 

 .الطغاة والظاملني، بكلم ما حتمله املواجهة من مواقف وتضحيات

ة يف سبيل من ممارسات عمليم  ×ر ما خطه السبط الشهيدسطم واملقام ال يسع أن نُ 

ًا مننا ال نجد إدامة هذا النهج وإعّليه، ولكنم  بيل ما قل عنه، من ق  ذكر بعض ما نُ  ُبدم

م. عامء البرصةام كتبه إىل زفي ×له اإلمامسجم  ه من وداع جدم ×وعندما فرغ، كام تقدم

 ،اللهم  » ربَّه بالقول: ×عند اخلروج من املدينة، ناجى اإلمام احلسنيو ’رسول اهلل

 ،، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حرين من األمر ما قد علمت، اللهم  ’هذا قرب نبيك حممد

ن فيه، ذا اجلالل واإلكرام، بحق  القرب وم  نكر املنكر، وأنا أسألك يا املعروف، وأُ  حّب إين  أُ 

بأصحابه قبل الوصول  ×وخطب اإلمام احلسني .(2)«خرتت يل ما هو لك رىض  ا ما إاّل 

                                         

، 5. القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسني: ج52( أبو خمنف، لوط بن حييى، مقتل احلسني: ص3)

 .155ص

 .158، ص44. املجليس، حممد باقر، بحار األنوار: ج37، ص2بن أعثم الكويف، أمحد ، الفتوح: جا (5)
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ت، وأدبر »قايًّل:  ،كربّلء إىل رت وتغري  إن ه قد نزل ما ترون من األمر، وإن  الدنيا قد تنك 

 خسيس عيش بابة اإلناء، وإاّل  صبابة كصمعروفها، واستمرت حتى مل يبق  منها إاّل 

تناهى عنه، لريغب املؤمن عمل به، وإىل الباطل ال يُ ال يُ  أال ترون إىل احلّق  ،كاملرعى الوبيل

وقف عبد اهلل بن  ×وبعد واقعة كربّلء ومقتل اإلمام احلسني .(1)«قا  يف لقاء اهلل حُم 

ما خرجنا عىل يزيد حتى واهلل، »: قايّلً  ،حنظلة يف وقعة احلرة أمام حشود أهل املدينة

مهات األوالد، والبنات، واألخوات، رمى باحلجارة من السامء، أن ه رجل ينكح أُ خفنا أن نُ 

 .(2)«ويرشب اخلمر، ويدع الصالة

                                         

 .554، ص1ن عيل، مناقب آل أيب طالب: ج( ابن شهر آشوب، حممد ب3)

 .11، ص2( ابن سعد، حممد، الطبقات الكربى: ج5)
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 املصادر
 القرآن الكريم 

بالنصوص واملعجزات، حممد بن احلسن احلر العاميل، دار الكتب  إثبات اهلداة .3

 .1اإلسّلمية ط 

هـ(، تعليقات ومّلحظات 248االحتجاج، أمحد بن عيل بن أيب طالب الطربيس )ت .5

 السيمد حممد باقر اخلرسان، نرش مطابع النعامن، النجف األرشف.

إحقاق احلقم وإزهاق الباطل، القايض السيمد نور اهلل احلسيني املرعيش التسرتي  .1

 ي، قم املقدسة ـ إيران.هـ(، منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجف3137)ت

حه وعلمق عليه عيل أكرب (هـ431)تاالختصاص، حممد بن حممد املفيد  .4 ، صحم

م، نرش 3771، 3434، 5الغفاري، رتب فهارسه السيمد حممود الزرندي املحرمي، ط

 مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قم املقدسة.

هـ(، حتقيق 431املفيد )ت اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، حممد بن حممد .2

م، نرش دار املفيد 3771هـ ـ 3434، 5مؤسسة آل البيت^ لتحقيق الرتاث، ط

 للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ لبنان.

االستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الربم  .1

دار اجليل،  م، نرش3775ـ ـ    ه3435، 3هـ(، حتقيق عيل حممد البجاوي، ط411)ت

 بريوت ـ لبنان.

مة الطباطبايي(، حممد بن يعقوب الكليني، حتقيق: تصحيح  .7 ُأصول الكايف )تعليقة العّلم

ش، نرش: دار الكتب اإلسّلمية  3111وتعليق: عيل أكرب الغفاري، الطبعة: اخلامسة: 

 طهران. –
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حتقيق: هـ(،  183)تاالعتقادات يف دين اإلمامية، الشيخ حممد بن عيل الصدوق،  .8

م، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ـ 3771 -هـ  3434، 5عصام عبد السيد، ط

 بريوت ـ لبنان.

سة 248إعّلم الورى بأعّلم اهلدى، الفضل بن احلسن الطربيس )ت .7 هـ(، حتقيق مؤسم

سة آل البيت^ إلحياء 3437، 3آل البيت^ إلحياء الرتاث، ط هـ، نشـر مؤسم

فة.  الرتاث، قم املرشَّ

إقبال األعامل مضامر السبق يف ميدان الصدق، السيمد ريض الدين عيل بن موسى بن  .31

ق جواد القيومي األصفهاّن، ط144طاووس)ت ق، نشـر   ه3434، 3هـ(، املحقم

 مكتب اإلعّلم اإلسّلمي، مكتب اإلعّلم اإلسّلمي.

، 3اإلهليات، الشيخ جعفر السبحاّن )معارص(، تقرير: حسن حممد مكي العاميل، ط .33

 لبنان. –بريوت  -م، الدار اإلسّلمية للطباعة والنرش والتوزيع 3787 -هـ  3417

، حتقيق قسم  ه3434، 3هـ(، ط411األمايل، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس )ت .35

الدراسات اإلسّلمية، مؤسسة البعثة للطباعة والنشـر والتوزيع، نشـر دار الثقافة ـ قم 

فة.  املرشم

هـ(، حتقيق قسم الدراسات 183يل بن احلسني الصدوق )تاألمايل، حممد بن ع .31

. ق، نشـر مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة  ه3437، 3اإلسّلمية، مؤسسة البعثة، ط

 البعثة، طهران، شارع ُسميمة، بني شارعي الشهيد مفتح وفرصت.

 هـ(، حتقيق الدكتور حممد محيد اهلل،577أنساب األرشاف، أمحد بن حييى البّلذري )ت .34

 م، مرص.3727دار املعارف، 

هـ(، حتقيق: الشيخ إبراهيم  431)تأوايل املقاالت، الشيخ حممد بن حممد املفيد،  .32

م، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ـ 3771 - 3434، 5األنصاري، ط

 لبنان.
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 بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األيمة األطهار، الشيخ حممد باقر املجليس .31

 م، نرش مؤسسة الوفاء، بريوت، لبنان.3781ـ   ، ه3411، 5هـ(، ط3333)ت

هـ(، حتقيق: عباس عيل  3415)تبداية احلكمة، السيد حممد حسني الطباطبايي،  .37

هـ، مؤسسة النرش اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم 3438الزارعي السبزواري، 

فة.  املرشم

ماميمة، السيمد حمسن اخلرازي، مؤسسة النرش بداية املعارف اإلهليمة يف رشح عقايد اإل .38

سة.   اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املُقدم

هـ(، الطبعة األُوىل، طبعة مؤسسة 774البداية والنهاية، إسامعيل بن كثري الدمشقي )ت .37

 م.3788هـ ـ 3418التاريخ العريب ودار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

هـ(، حتقيق: قسم 3317)ت، السيد هاشم البحراّن، الربهان يف تفسري القرآن .51

 الدراسات اإلسّلمية / مؤسسة البعثة ـ قم.

هـ(، حتقيق وتصحيح 571بصاير الدرجات، حممد بن احلسن بن فروخ )الصفار( )ت .53

وتعليق وتقديم احلاج مريزا حسن كوچه باغي، نرش منشورات األعلمي، طهران 

 ش.3115 -هـ 3414

ش، 3181هـ(،  712)تع احلصني، الشيخ إبراهيم الكفعمي، البلد األمني والدر .55

 بازار رساى ارديبهشت. -طهران  -مكتبة الصدوق 

 هـ(، مكتبة احلياة، بريوت.3512)تتاج العروس، حممد مرتىض الزبيدي  .51

هـ(، الطبعة الرابعة، مؤسسة 131تاريخ األُمم وامللوك، حممد بن جرير الطربي ) .54

 هـ.3411 األعلمي للمطبوعات، بريوت،

هـ(، حتقيق 411تاريخ بغداد أو مدينة السّلم، أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي )ت .52

م، النارش دار الكتب العلمية 3777هـ ـ 3437، 3مصطفى عبد القادر عطا، ط

 بريوت ـ لبنان.
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هـ(، 273تاريخ مدينة دمشق، عيل بن احلسن الشافعي املعروف بابن عساكر )ت .51

م، 3772ـ   ه3432الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع،  حتقيق عيل شريي، نشـر دار

 بريوت ـ لبنان.

تأويل اآليات الظاهرة يف فضايل العرتة الطاهرة، السيد رشف الدين عيل احلسيني  .57

، رمضان املبارك 3، ط×هـ(، حتقيق: مدرسة اإلمام املهدي712نحو )تاألسرتآبادي 

قم املقدسة،  -ة العلمية ـ احلوز×ش، مدرسة اإلمام املهدي 3111 -هـ  3417

 إرشاف: السيد حممد باقر املوحد األبطحي األصفهاّن.

هـ(،  4القرن)تحتف العقول عن آل الرسول صىل اهلل عليهم، احلسن بن عيل احلراّن،  .58

هـ، مؤسسة النرش 3414ش ـ 3111، 5تصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ط

 ة ـ إيران.اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشف

التحقيق يف كلامت القرآن، حسن املصطفوي )معارص(، مؤسسة الطباعة والنرش وزارة  .57

 الثقافة واإلرشاد اإلسّلمي.

هـ(، تقديم العّلمة الكبري السيد حممد 124)تتذكرة اخلواص، سبط بن اجلوزي  .11

 صادق بحر العلوم، إصدار مكتبة نينوى احلديثة، طهران نارص خرسو مروي.

هـ(، ترتيب وتقديم وتعليق: 544)تّلح املنطق، ابن السكيت األهوازي ترتيب إص .13

 هـ، جممع البحوث اإلسّلمية ـ مشهد ـ ايران.3435، 3الشيخ حممد حسن بكايي، ط

 هـ(.831التعريفات، الرشيف عيل بن حممد عيل اجلرجاّن )ت .15

 تعليقات عىل إحقاق احلق، املرعيش، شهاب الدين. .11

هـ(، حتقيق قسم  151مد بن مسعود العيايش )املُتوىفم نحو تفسري العيايش، الشيخ حم .14

 هـ.3453الدراسات اإلسّلميمة، مؤسسة البعثة، قم، 

 ، حتقيق ونرش×، احلسن بن عيل العسكري×التفسري املنسوب لإلمام العسكري .12

سة.  مدرسة اإلمام املهدي، قم املقدم
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قيق: حممد الكاظم، هـ(، حت125)تتفسري فرات الكويف، فرات بن إبراهيم الكويف  .11

م، مؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد 3771 -هـ 3431، 3ط

 طهران. –اإلسّلمي 

هـ(، حتقيق: تصحيح 3335)تتفسري نور الثقلني، الشيخ عبد عيل بن مجعة احلويزي،  .17

ش، مؤسسة  3171 -هـ  3435، 4وتعليق: السيد هاشم الرسويل املحّليت، ط

 قم. –للطباعة والنرش والتوزيع  إسامعيليان

ل، نصري الدين الطويس، بريوت، دار األضواء،  .18  هـ.3412تلخيص املُحصم

هـ(، حتقيق وتصحيح وتعليق السيد 183)تالتوحيد، الشيخ حممد بن عيل الصدوق  .17

سة النرش اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم  هاشم احلسيني الطهراّن، نرش مؤسم

فة.  املرشَّ

قب يف املناقب، حممد بن عيل الطويس املعروف بابن محزة )من أعّلم القرن الثا .41

، نرش مؤسسة أنصاريان، قم 3435، 5، حتقيق األُستاذ نبيل رضا علوان، ط(السادس

 املقدسة.

هـ(، دار الكتب اإلسّلميمة، 3511جواهر الكّلم، الشيخ حممد حسن النجفي )ت .43

  ش.3117طهران، 

 الدين الشريازي، )تعليقة املحقق السبزواري(.احلكمة املتعالية، صدر  .45

احلكمة املُتعالية يف األسفار العقليمة األربعة، حممد بن إبراهيم الشريازي  .41

سة، 3121)ت  هـ.3178هـ(، مكتبة املصطفوي، قم املقدم

حلية األولياء، حلية األولياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاّن، دار الكتاب العريب   .44

 .(. ق ه 3437طبع )

 -  ه3174، 3، باقر رشيف القريش )معارص(، ط÷حياة اإلمام احلسني بن عيل .42

 م، نرش مطبعة اآلداب، النجف األرشف.3774
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، مؤسسة 3هـ(، ط271اخلرايج واجلرايح، قطب الدين سعد بن هبة اهلل الراوندي )ت .41

 هـ.3417اإلمام املهدي، 

قيق وتصحيح وتعليق عيل هـ(، حت183اخلصال، الشيخ حممد بن عيل الصدوق)ت .47

سة النشـر اإلسّلمي التابعة 3115هـ/3411أكرب الغفاري،  هـ.ش، نشـر مؤسم

سة.  جلامعة املدرسني، قم املقدم

هـ(، حتقيق: حتقيق 111)ت، أمحد بن شعيب النسايي ×خصايص أمري املؤمنني .48

 –وتصحيح األسانيد ووضع الفهارس: حممد هادي األميني، مكتبة نينوى احلديثة 

 طهران.

 ، هنج البّلغة، حتقيق صبحي الصالح.×خطب أمري املؤمنني .47

هـ(، حتقيق: مدرسة اإلمام 271)ت، قطب الدين الراوندي، (سلوة احلزين)الدعوات  .21

 قم املقدسة. – هـ، مدرسة اإلمام املهدي3417، 3، ط×املهدي

ة هـ(، حتقيق: مؤسس3172)تداليل الصدق لنهج احلق، الشيخ حممد حسن املظفر  .23

 –هـ، مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث 3455، 3آل البيت^ إلحياء الرتاث، ط

 دمشق.

هـ(، 428داليل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشـريعة، أمحد بن احلسني البيهقي)ت .25

م، دار الكتب العلمية، 3782 / ه3412، 3حتقيق الدكتور عبد املعطي قلعجي، ط

 .بريوت ـ لبنان

هـ(، 174)تذوي القربى، أمحد بن عبد اهلل الطربي  ذخاير العقبى يف مناقب .21

 هـ، مكتبة القديس لصاحبها حسام الدين القديس ـ القاهرة.3121

ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، الشهيد األول حممد بن مجال الدين مكي العاميل  .24

(، حتقيق مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، قم املقدسة: مؤسسة 781)تاجلزيني، 

 ق. 3438بيت^ إلحياء الرتاث، آل ال
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 3171)تروضة املتمقني يف رشح م ن ال حيرض الفقيه، حممد تقي املجليس )األول(،  .22

هـ(، تعليق: السيد حسني املوسوي الكرماّن والشيخ عيل پناه اإلشتهاردي، بنياد 

 فرهنك إسّلمي حاج حممد حسني كوشانپور.

هـ(، حتقيق وتعليق سعيد 572تسنن أيب داُود، سليامن بن األشعث السجستاّن ) .21

 م، النارش دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.3771هـ/3431، 3حممد اللحام، ط

ق نصوصه 571سنن احلافظ ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني ابن ماجة )ت .27 هـ(، حقم

 ورقمم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلمق عليه حممد فؤاد عبد الباقي، نشـر دار الفكر للطباعة

 والنشـر والتوزيع.

 ، قم، إيران.( ه 877ت )رشح التجريد، عّلء الدين عيل بن حممد القوشجي   .28

رشح املقاصد يف علم الكّلم، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاّن  .27

 هـ.3413هـ(، دار املعارف النعامنيمة، 775)ت

هـ(، طبعة 775زاّن )رشح املقاصد، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتا .11

 باكستان، الهور، دار املعارف النعامنيمة.

 هـ(، طبع القسطنطينية.831رشح املواقف، السيمد عيل بن حممد اجلرجاّن ) .13

هـ(، حتقيق حممد أبو الفضل 121)ترشح هنج، عبد احلميد املعروف بابن أيب احلديد .15

 م.3727/ ه3178إبراهيم، نرش دار إحياء الكتب العربية، 

هـ(، 3121اهد الربوبية يف املناهج السلوكية، صدر الدين حممد الشريازي، )تالشو .11

 -حتقيق: تعليق وتصحيح ومقدمة: سيد جّلل الدين آشتياّن، ستاد إنقّلب فرهنگي 

 مركز نرش دانشگاهي.

هـ(، حتقيق 171الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت .14

ـ   ه3171، القاهرة 3ار العلم للمّليني، بريوت ـ لبنان، طأمحد عبد الغفور عطار د

 م.3787ـ   ه3417، 4م، ط3721
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هـ(، النارش دار الفكر للطباعة 521صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري)ت .12

 .م3783/ هـ3413والنرش والتوزيع، 

، (، املطبعة املرصية، األزهر ه 577)تصحيح الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي   .11

 . ه 3121، 3ط

هـ(، دار الفكر، بريوت ـ 513صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري )ت .17

 لبنان.

هـ، دفرت نرش 3438، 3هـ(، ط74، )×الصحيفة السجادية، اإلمام زين العابدين .18

 اهلادي، قم املقدسةـ إيران.

ي الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة، أمحد بن حجر اهليتمي املك .17

هـ(، حتقيق: خرج أحاديثه وعلق حواشيه وقدم له: عبد الوهاب عبد 774)ت

 -م، مكتبة القاهرة لصاحبها: عيل يوسف سليامن 3712 -هـ  3182، 5اللطيف، ط

 بميدان األزهر بمرص. -شارع الصنادقية 

هـ(، خمطوط، 511، حممد بن سعد )ت×(الطبقات الكربى، )ترمجة اإلمام احلسني .71

 ، نرش اهلدف لإلعّلم والنرش.3السيمد عبد العزيز الطباطبايي، طهتذيب وحتقيق 

 هـ(، نشـر دار صادر، بريوت ـ لبنان.511الطبقات الكربى، حممد بن سعد )ت .73

هـ(، حتقيق: الدكتور 7عقد الدرر يف أخبار املنتظر، يوسف بن حييى املقديس )ت القرن  .75

ميدان سيدنا  -عامل الفكر م، مكتبة 3777 -هـ 3177، 3عبد الفتاح حممد احللو، ط

 مرص. –القاهرة  -احلسني 

هـ(، حتقيق وتقديم السيمد حممد صادق 183علل الرشايع، حممد بن عيل الصدوق )ت .71

م، نرش منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها، النجف 3711هـ ـ 3182بحر العلوم، 

 األرشف.

، 3 محود العبادي، طعلم اإلمام، السيد كامل احليدري، معارص، تقرير: الشيخ عيل .74
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 م، دار فراقد للطباعة والنرش.5118 -هـ 3457

هـ(، حتقيق: مدرسة 3311، الشيخ عبد اهلل البحراّن )ت×العوامل، اإلمام احلسني .72

ش، مدرسة اإلمام  3112 -هـ  3417، الطبعة األُوىل املحققة، ×اإلمام املهدي

د حممد باقر املوحد األبطحي قم املقدسة، إرشاف: السي -، باحلوزة العلمية ×املهدي

 األصفهاّن.

عوايل اللئايل، ابن أيب مجهور األحسايي، حتقيق وتقديم السيمد شهاب الدين النجفي  .71

هـ / 3411املرعيش، حتقيق احلاج آقا جمتبى العراقي، مطبعة سيمد الشهداء، قم، 

 م.3781

املخزومي، هـ(، حتقيق الدكتور مهدي 372العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت .77

فة. ه3417، 5ط  ، النارش مؤسسة دار اهلجرة، إيران ـ قم املرشم

هـ(، حتقيق: تصحيح 183)ت، الشيخ حممد بن عيل الصدوق، ×عيون أخبار الرضا .78

م، مؤسسة األعلمي 3784 -هـ  3414وتعليق وتقديم: الشيخ حسني األعلمي، 

 لبنان. –بريوت  -للمطبوعات 

هـ(، حتقيق: الشيخ 1حممد الليثي الواسطي، )ت ق  عيون احلكم واملواعظ، عيل بن .77

 ، دار احلديث.3حسني احلسيني البريجندي، ط

هـ(، حتقيق: السيد جّلل الدين 581)تالغارات، إبراهيم بن حممد الثقفي الكويف  .81

هـ ـ  3172احلسيني األرموي املحدث، ُطبع عىل طريقة أوفست يف مطابع هبمن، 

 ش، قم ـ إيران.3121

هـ(، 3175)ت الكتاب والسنة واألدب، الشيخ عبد احلسني أمحد األميني الغدير يف .83

لبنان، عني بنرشه احلاج  –بريوت  -م، دار الكتاب العريب 3777 -هـ 3177، 4ط

 لبنان.  –بريوت  -حسن إيراّن صاحب دار الكتاب العريب 

األُوىل، نرش  الغيبة، الشيخ حممد بن إبراهيم النعامّن، حتقيق فارس حسون كريم، الطبعة .85
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 ق.  ه3455أنوار اهلدى، 

هـ(، الشيخ عباد اهلل الطهراّن، الشيخ 411الغيبة، الشيخ حممد بن احلسن الطويس )ت .81

 قم املقدسة. -هـ، مؤسسة املعارف اإلسّلمية 3433، شعبان 3عيل أمحد ناصح، ط

، 3هـ(، ط218)تالفايق يف غريب احلديث، جار اهلل حممود بن عمر الزخمرشي،  .84

 بريوت. –م، دار الكتب العلمية 3771 -هـ 3437

، 5هـ(،ط 825)تفتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن بن حجر العسقّلّن  .82

 لبنان. –دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت 

ـ   ه3433، 3هـ(، حتقيق عىل شريي، ط134الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف )ت .81

 والتوزيع، بريوت ـ لبنان.م، نرش دار األضواء للطباعة والنرش 3773

فرايد السمطني يف فضايل املرتىض والبتول والسبطني^، إبراهيم بن حممد اجلويني،  .87

 حتقيق الشيخ حممد باقر املحمودي. -  ه 3 178مؤسسة املحمودي، بريوت، سنة 

ي، حتقيق سامي الغريري،  .88 د املالكي املكم ة، عيلم بن حممم ة يف معرفة األيمم الفصول املهمم

سة دار احلديث الثقافيمة.3455 ،3ط  هـ، نرش مؤسم

فضايل الصحابة، أمحد بن حنبل، نرش مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األُوىل  .87

 هـ، حتقيق الدكتور ويص اهلل حممد عباس.3411

 الفضيل، عبد اهلادي، خّلصة علم الكّلم .71

رؤوف فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، حممد عبد ال .73

م، 3774 -هـ 3432، 3هـ(، حتقيق: تصحيح أمحد عبد السّلم، ط3113)تاملناوي 

 بريوت ـ لبنان. –دار الكتب العلمية 

هـ(، الطبعة األُوىل، دار 837القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت .75

 هـ.3435إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان، 

جعفر احلمريي )من أعّلم القرن الثالث اهلجري(،  قرب اإلسناد، الشيخ عبد اهلل بن .71
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 هـ.3431حتقيق مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، الطبعة األُوىل، 

هـ(، حتقيق: السيد أمحد 177)تقواعد املرام يف علم الكّلم، ابن ميثم البحراّن،  .74

ى هـ(، مكتبة آية اهلل العظم3411)ت، 5احلسيني/ باهتامم: السيد حممود املرعيش، ط

 املرعيش النجفي.

هـ(، الطبعة الثانية، دار الكتب اإلسّلميمة، 157الكايف، حممد بن يعقوب الكليني )ت .72

 هـ.3414

هـ(، نشـر دار صادر 111الكامل يف التاريخ، عيل بن أيب الكرم املعروف بابن األثري)ت .71

 م، بريوت ـ لبنان.3712/ ه3182للطباعة والنرش، 

س اهلّليل الكويف)ت القرن األول(حتقيق حممد باقر كتاب سليم بن قيس، سليم بن قي .77

 ش، النارش دليل ما. 3181 - 3455، 3األنصاري الزنجاّن،ط

ة، عيل بن أيب الفتح اإلربيل )ت .78 ة يف معرفة األيمم ، 5هـ(، ط171كشف الغمم

 م، نرش دار األضواء، بريوت ـ لبنان.3782هـ/3412

مة احلسن بن يوسف احليل ) .77 هـ(، مؤسسة النرش اإلسّلمي، 751تكشف املراد، العّلم

 هـ.3417قم املقدسة، 

ة االثني عرش، عيل بن حممد اخلزاز القمي الرازي)من  .311 كفاية األثر يف النص عىل األيمم

ة السيمد عبد اللطيف احلسيني الكوه كمري  قه العلم احلجم أعّلم القرن الرابع(، حقم

سة.ـ، قم املق ه3413اخلويي، نرش بيدار، مطبعة اخليام،   دم

هـ(، تصحيح  183كامل الدين وتام النعمة، الشيخ حممد بن عيل الصدوق، )ت .313

سة 3111هـ.ق ـ 3412وتعليق عيل أكرب الغفاري، سنة الطبع  هـ. ش، نرش مؤسم

فة.  النرش اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشم

كتبة املصطفوي، هـ(، الطبعة الثانية، م447كنز الفوايد، حممد بن عيل الكراجكي )ت .315

سة،   ش.3117قم املُقدم
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، 3ُلبم األثر يف اجلرب والقدر، جعفر السبحاّن، تقرير بحث السيد اخلميني، ط .311

 ، قم املقدسة.×هـ، مؤسسة اإلمام الصادق3438

هـ(، نرش أدب احلوزة، قم، 733لسان العرب، حممد بن ُمكرم بن منظور املرصي )ت .314

 هـ. 3412

، حممد عيل بن أمحد القراچه داغي التربيزي ‘ة الزهراءاللمعة البيضاء يف رشح خطب .312

 3438رمضان  53، 3األنصاري، التحقيق: السيد هاشم امليّلّن، دفرت نرش اهلادي، ط

 شارع صفايية. -قم  -، إيران  ه

هـ(، املكتبة احليدريمة، 114اللهوف يف قتىل الطفوف، عيل بن موسى بن طاووس )ت .311

 النجف األرشف.

(. 851يمة يف املباحث الكّلميمة؛ مقداد بن عبد اهلل السيوري احليلم )م اللوامع اإلهل .317

د عيل القايض الطباطبايي، مكتبة اإلعّلم اإلسّلمي، ط   3455، 5حتقيق: السيمد حممم

 ش. 3181 -ق 

هـ(، 142مثري األحزان، نجم الدين جعفر بن حممد املعروف بابن نام احليلم )ت .318

 م.3721/  ه3117النجف، منشورات املطبعة احليدرية يف 

هـ(، دار الكتب العربيمة، بريوت ـ 817جممع الزوايد، عيل بن أيب بكر اهليثمي )ت .317

 هـ.3418لبنان، 

هـ(، طبع املجمع العاملي 581هـ أو574املحاسن، أمحد بن حممد بن خالد الربقي )ت .331

 ق.3431ألهل البيت^، 

ة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، حمسن الكاشاّن   .333 هـ(، حتقيق: صححه 3173ت)املحجم

، دفرت انتشارات إسّلمى وابسته به جامعه 5وعلق عليه: عيل أكرب الغفاري، ط

 مدرسني حوزه علميه قم.

هـ( حتقيق وضبط وتصحيح أمحد 753)تخمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي  .335
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 م، النارش دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.3774 - 3432، 3شمس الدين، ط

 - 3171، 3هـ(، ط 7 بصاير الدرجات، حسن بن سليامن احليل، )ت ق خمترص .331

 النجف األرشف. -م، منشورات املطبعة احليدرية 3721

هـ(، حتقيق: الشيخ عزة اهلل املواليي 3317)تمدينة املعاجز، السيد هاشم البحراّن،  .334

 هـ، مؤسسة املعارف اإلسّلمية ـ قم املقدسة ـ إيران.3431، 3اهلمداّن، ط

هـ(، طبعة دار العلم للمّليني، 3451ذاهب اإلسّلميني، عبد الرمحن بدوي )تم .332

 م.3773

م له العلم 3333)تمرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، العّلمة املجليس .331 هـ( قدم

سويل،  ة السيمد مرتىض العسكري، إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرم احلجم

 اإلسّلمية. ش، النارش دار الكتب 3111 - 5،3414ط

هـ(، الطبعة  141مروج الذهب ومعادن اجلوهر، عيل بن احلسني املسعودي )ت .337

 األُوىل، نرش دار اهلجرة، قم ـ إيران.

هـ(، مؤسسة آل البيت^ إلحياء 3151مستدرك الوسايل، مريزا حسني النوري )ت .338

 هـ.3418الرتاث، بريوت، 

هـ(، إرشاف 412)تبوري املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم النيسا .337

 .دكتور يوسف عبد الرمحن املرعشيل، النارش دار املعرفة، بريوت ـ لبنان

هـ(، حتقيق رضا 171املسلك يف ُأصول الدين، املحقق جعفر بن احلسن احليلم )ت .351

 األستادي.

  هـ(، نرش دار صادر، بريوت ـ لبنان.543مسند أمحد، أمحد بن حنبل )ت .353

(، نرش مكتبة العلوم واحلكم، املدينة  ه575رو البزار )تمسند البزار، أمحد بن عم .355

 . ه 3434، 3املنورة، ط

، احلافظ رجب الربيس، حتقيق: العّلمة ×مشارق أنوار اليقني يف أرسار أمري املؤمنني .351
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م، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 3777 -  ه3437، 3السيد عيل عاشور، ط

 األعلمي. بريوت، شارع املطار، قرب كلية اهلندسة، ملك

 مصابيح السنمة، احلسني بن مسعود البغوي، دار العلوم احلديثة، بريوت.  .354

 - 3433، 3هـ(، ط411)تمصباح املتهجد، الشيخ حممد بن احلسن الطويس،  .352

  م، مؤسسة فقه الشيعة، بريوت ـ لبنان.3773

ان ـ هـ(، طبع دار اهلجرة، إير 771املصباح املنري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي )ت .351

 هـ.3178قم. وطبعة دار الكتب العلميمة، بريوت، 

هـ(، تصحيح عيل  183معاّن األخبار، حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي )ت .357

 أكرب الغفاري، نرش انتشارات إسّلمي.

، 1هـ(، ط151معجم األُدباء، ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي)ت .358

 ، دار الفكر، بريوت. ه 3411

ج أحاديثه محدي عبد 111ملعجم الكبري، سليامن بن أمحد الطرباّن )تا .357 هـ(، حققه وخرَّ

 ، نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان.5املجيد السلفي، ط

 املعجم الوسيط، املجمع العلمي، دار إحياء الرتاث العريب، القاهرة، بريوت. .311

 ث العريب، القاهرة، بريوت.املعجم الوسيط، املجمع العلمي، دار إحياء الرتا .313

هـ(، حتقيق عبد السّلم حممد 172معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا )ت .315

 هـ.3414هارون، مكتب اإلعّلم اإلسّلمي، إيران، 

ث الشيخ عباس القمي )ت .311  هـ(.3127مفاتيح اجلنان، املُحدم

 مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر، بريوت. .314

ادة يف رشح هنج البّلغة، حممد تقي النقوي القايني اخلراساّن، معارص، مفتاح السع .312

 بعد األلف من تأليفه، مدرسه چهل ستون ومكتبتها العامة.× ميّلد أمري املؤمنني

، 5هـ(، ط452)تاملفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممد الراغب األصفهاّن،  .311
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 هـ، دفرت نرش الكتاب.3414

هـ(، الطبعة الثانية، 121و الفرج عيل بن احلسني األصفهاّن )تمقاتل الطالبيني، أب .317

 نرش مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنرش، قم املقدسة ـ إيران.

م، مكتبة بصرييت، قم،   .318  . ه3174مقتل احلسني، عبد الرزاق املوسويم املقرم

هـ(، حتقيق حممد الساموي، 218مقتل احلسني، حممد بن أمحد املكي اخلوارزمي )ت .317

سة،   هـ.3438الطبعة األُوىل، نرش أنوار اهلدى، قم املقدم

هـ(، حتقيق: تصحيح 183)تم ن ال حيرضه الفقيه، الشيخ حممد بن عيل الصدوق،  .341

، مؤسسة النرش اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم 5وتعليق: عيل أكرب الغفاري، ط

فة.  املرشم

 بكر احلنبيل الدمشقي ابن قيم املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، حممد بن أيب .343

 اجلوزية، مكتب املطبوعات االسّلمية حلب.

.ق(، املطبعة  ه288مناقب آل أيب طالب، حممد بن عيل بن شهرآشوب املازندراّن )ت .345

سة.  العلميمة، قم املُقدم

هـ(، مؤسسة النرش اإلسّلمي التابعة 3181)تاملنطق، الشيخ حممد رضا املظفر  .341

 املرشفة. جلامعة املدرسني بقم

هـ(، 114)تمهج الدعوات ومنهج العبادات، السيد عيل بن موسى بن طاووس،  .344

 كتابخانه سنايى، إيران.

ىف نحو .342 هـ(، حتقيق عبد الرمحن عمرية، 721املواقف، عبد الرمحن بن أمحد اإليي)املُتوم

 م.3777هـ/ 3437الطبعة األُوىل، دار اجليل، لبنان ـ بريوت، 

، گروه ×، حتقيقات پژوهشكده باقر العلوم×احلسنيموسوعة كلامت اإلمام  .341

، سازمان تبليغات إسّلمى، قم: سازمان أوقاف ×حديث پژوهشكده باقر العلوم

 وُأمور خريية، انتشارات ُأسوة.
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هـ(، مؤسسة النرش 3415)تامليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد حسني الطباطبايي،  .347

فة.اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم   املرشم

ة الغايب .348 ، مريزا حسني النوري الطربيس ×النجم الثاقب يف أحوال اإلمام احلجم

هـ(، حتقيق: تقديم وترمجة وحتقيق وتعليق: السيد ياسني املوسوي، 3151)ت

 هـ، أنوار اهلدى.3432

نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر، احلسني بن حممد احللواّن )من أعّلم القرن اخلامس(، حتقيق  .347

سة اإلمام املهدي ونشـر سة. ه3418، 3، ط×مؤسم  .ق، قم املقدم

هـ(، مصنمفات الشيخ املفيد 431النكت االعتقادية، الشيخ حممد بن حممد النعامن )ت .321

 طبعة املؤتر العاملي.

هـ(، الطبعة الثانية، 431النكت االعتقادية، الشيخ حممد بن حممد النعامن املفيد )ت .323

 .نرش دار املفيد، بريوت ـ لبنان

هـ(، حتقيق: تصحيح 3415)تهناية احلكمة، السيد حممد حسني الطباطبايي،  .325

هـ، مؤسسة 3437املنقحة،  34وتعليق: الشيخ عباس عيل الزارعي السبزواري، ط

فة.  النرش اإلسّلمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشم

 دي(هناية احلكمة، السيد حممد حسني الطباطبايي، )تعليقة الشيخ مصباح اليز .321

هـ(، حتقيق: 3314)توسايل الشيعة )آل البيت^(، حممد بن احلسن احلر العاميل،  .324

هـ، مؤسسة آل البيت^ إلحياء 3434، 5مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث، ط

 الرتاث بقم املرشفة.

، لوط بن حييى األزدي الغامدي )ت .322 هـ(، حتقيق حممد هادي 327وقعة الطفم

 م، املجمع العاملي ألهل البيت^.5135هـ/3411، 1اليوسفي الغروي، ط
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ل املطلب  333 .......................................................... واالصطّلح اللغة يف البداء: األوم

 334 ........................................................ احلسيني النصم  يف البداء حقيقة: الثاّن املطلب

 331 ..................................................... ×احلسني اإلمام كلامت يف البداء حول شواهد

 338 ..................................... ^األنبياء إخبارات حتقق عدم وإشكالية البداء: الثالث املطلب

 337 .................................................................................... اإلشكال جواب

 351 ....................................................... اإلهلي العلم عىل البداء إشكالية: الرابع املطلب

 351 ..................................................... البداء دايرة عن اخلارجة املوارد: اخلامس املطلب

لة النتايج  351 .................................................................... البداء بحث من املُتحصم

 351 ..................................................... اإلنسان حياة يف اإليامن ودور أثر: األُوىل النتيجة
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 354 ............................................................. اإلنسان حريمة عىل التأكيد: الثانية النتيجة

 354 ................................................................. لفظي البداء يف النزاع: الثالثة النتيجة

 125 ........................................ احلسيني النّص  يف القدرة صفة :الرابعة الصفة

ل املطلب  352 ...................................................................... القدرة معنى يف: األوم

 351 ......................................................... احلسيني النصم  يف القدرة أدلمة: الثاّن املطلب

ل الدليل  351 ................................................................... الصنع إحكام دليل: األوم

 357 .............................................. حمال وهو تعاىل عجزه يستلزم القدرة عدم: الثاّن الدليل

 357 ................................................................... بذاته غني تعاىل اهلل: الثالث الدليل

 357 .............................................................. له فاقد غري اليشء ُمعطي: الرابع الدليل

 358 ................................................ ×اإلمام كلامت يف تعاىل قدرته سعة: الثالث املطلب

 357 .......................................................عقّلً  املُستحيلة باألُمور تتعلمق ال تعاىل اهلل قدرة

 315 ......................................... القدرة صفة إىل اهلل أسامء رجوع يف× احلسني اإلمام كلامت

 315 ........................................................................................... القويـ 3

 311 ........................................................................................... العزيزـ 5

 311 ............................................................................................ امللمكـ 1

 135 ........................ احلسيني النّص  يف اإلهلّية واإلرادة املشيئة صفة :اخلامسة الصفة

ل املطلب  311 ................................................. واالصطّلح اللغة يف واإلرادة املشيئة: األوم

 317 ........................................................................... واإلرادة املشيئة بني الفرق

 318 .............................................. ×اإلمام كلامت يف اإلهليمة اإلرادة أقسام: الثاّن طلبامل

ل القسم  318 ...................................................................... التكوينيمة اإلرادة: األوم

 343 .......................................................................الترشيعيمة اإلرادة: الثاّن القسم

 341 .................................. فعليمة أم تعاىل هلل ذاتيمة صفة هي هل واإلرادة املشيئة: الثالث املطلب

ل الرأي  341 ...................................................................... ذاتيمة صفة اإلرادة: األوم



 411  ...............................................................................................  املحتويات

 344 ...................................................... األفعال صفات من اإلهليمة اإلرادة: الثاّن الرأي

 341 ......................................... حتميمة وغري حتميمة إىل اإلرادة و املشيئة تقسيم: الرابع املطلب

 347 .......................................................................... احلتميمة غري واإلرادة املشيئة

 347 ................................ تعاىل للباري احلتميمة اإلرادة أُنموذُج  األحسن النظام: اخلامس املطلب

 348 ............................................................... األحسن النظام من املراد: األُوىل اجلهة

 348 .................................................. األحسن هو اخللق نظام أنَّ  عىل األدلمة: الثانية اجلهة

 323 ...................... ظلامً  احلسني لقتل تعاىل اهلل وإرادة مشيئة إشكالية عىل اجلواب: سالساد املطلب

 325 .............................................................................. اإلشكالية عىل اجلواب

ل اجلواب  325 .................................. تكوينيمة ال ترشيعيمة× احلسني قتل يف اإلهليمة املشيئة: األوم

 321 ......................................... ترشيعيمة ال تكوينيمة× احلسني قتل يف املشيئة: الثاّن اجلواب

 311 ...................................... آخر بتفصيل تكوينيمة ×احلسني لقت يف املشيئة: الثالث اجلواب

 312 ........................................... الدين إىل جذب عامل× احلسني اإلمام مظلوميمة: النتيجة

 168 .................................................................... املبحث خالصة

 373 .......................................................... ×احلسني اإلمام كّلم يف السلبيمة الصفات

 373 ............................................................................... حُمتاج غري تعاىل إنَّهـ  3

 371 ............................................................................. بجسم ليس عاىلت إنَّهـ  5

 371 ............................................................................. بمكان ليس تعاىل إنَّهـ  1

 374 .................................................................... للحوادث حمّلً  ليس تعاىل إنَّهـ  4

 374 ............................................................................ مثل وال شبيه له ليسـ  2

 372 ............................................................................... ضدٌّ  تعاىل هلل ليسـ  1

 371 ............................................................................. تعاىل رؤيته استحالةـ  7

 377 ..................................................... ×احلسني اإلمام كلامت يف اخلربيمة الصفاتـ 1
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 الرابع الفصل
 احلسيين النّص يف األفعالي التوحيد

 189 ........................................... األفعايل التوحيد تعريف يف :األّول املبحث

 191 ....................... األفعايل التوحيد حول ×احلسني اإلمام كلامت :الثاين املبحث

 211 ................... ×احلسني اإلمام كلامت يف األفعايل التوحيد فروع :الثالث املبحث

ل الفرع  513 .................................................................... الربوبيمة يف التوحيد: األوم

 513 .......................................................................... واالصطّلح اللغة يف الربُّ 

 511 ........................................... ×احلسني اإلمام كلامت يف الربوبيمة يف التوحيد عىل األدلمة

 511 ...................................................... العامل يف الفساد بوجود يشهد الوجدان: إشكال

 517 ...................................................................... املالكيمة يف التوحيد: ثاّنلا الفرع

 211 .................................................................... املبحث خالصة

 211 ............................. ×احلسني اإلمام امتكل يف والقدر قضاء :الرابع املبحث

ل املطلب  533 ................................................. واالصطّلح اللغة يف والقدر القضاء: األوم

 532 ................... ×احلسني اإلمام كلامت يف األسباب ضوء يف والقدر القضاء تفسري: الثاّن املطلب

 538 ........................................ ×احلسني اإلمام كلامت يف اهلل بقضاء الرضا: الثالث املطلب

 537 ................................... ×اإلمام كلامت يف والقدر للقضاء الصحيح الفهم: الرابع املطلب

م  551 .............................................................................. القضاء عىل القدر تقدُّ

 551 ...................................................... والقدر للقضاء اخلاطئ الفهم: اخلامس املطلب

 551 .................................................................. والقدر القضاء وفهم إدراك صعوبة

 557 .............................................................. والقدر القضاء برسم  العارف خصوصيمة

 229 .................................................................... املبحث خالصة



 412  ...............................................................................................  املحتويات

 اخلامس الفصل
 احلسيين النّص يف النبّوة

 233 ........................................... واالصطالح اللغة يف النبّوة :األّول املبحث

 235 .......................................................... النبّوة أقسام :الثاين املبحث

ل القسم ة: األوم ة النبوم  512 ........................................................................... العامم

 512 ............................................... ×ماماإل كلامت يف األنبياء إرسال رضورة عىل األدلة

 243 .......................... ×احلسني اإلمام كلامت يف األنبياء اصطفاء :الثالث املبحث

 247 ............................ ×احلسني اإلمام كلامت يف األنبياء عصمة :الرابع املبحث

ة: الثاّن القسم ة النبوم  547 .............................................. ×احلسني اإلمام كلامت يف اخلاصم

 547 ................................................................................................ تهيد

 521 .................................................... ×احلسني اإلمام كلامت يف النبيم  بعثة عىل األدلمة

 524 ...................................................................................... :املعاجز أقسام

 265 ............................................ املحمدّية الرسالة خامتية :اخلامس املبحث

 511 ................................................................. وجامعيتها املحمديمة الرسالة شمولية

 269 ............................................ ’األكرم نبّينا أفضلية :السادس املبحث

 السادس الفصل
 احلسيين النّص يف اإلمامة

 275 ......................................... واالصطالح اللغة يف اإلمامة :األّول املبحث

 571 ................................................ ×احلسني اماإلم كلامت يف اصطّلحاً  اإلمامة مفهوم

 279 .............................. ×احلسني اإلمام تكلام يف اإلمامة أبعاد :الثاين املبحث

ل البُعد  577 ............................................................................. االصطفاء: األوم

 581 .................................................................................. اهلداية: الثاّن البُعد

ة عصمة: الثالث البُعد  581 ............................................................̂ البيت أهل أيمم
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 584 ................................................................. لإلمام إلهليا التنصيب: الرابع البُعد

 584 .................................................. الناس شؤون وإدارة واحلكم الوالية: اخلامس البُعد

 287 ................................. احلسيني النّص  يف العاّمة اإلمامة أدلة :الثالث املبحث

ل الدليل  587 ........................................ اإلنساّن املجتمع يف االختّلف معاجلة رضورة: األوم

ل النحو  588 .................................................. والعبادة الطاعة يف االختّلف معاجلة: األوم

 587 ......................................................... والتأويل التفسري يف االختّلف: الثاّن النحو

 571 ................................................................... والقسط العدل إقامة: الثاّن الدليل

 575 ........................................................ (اللطف قاعدة) العقيل الدليل: الثالث الدليل

 295 ...................... احلسيني النّص  يف ×البيت أهل إمامة عىل األدلة :الرابع املبحث

 572 .............................................................. املباهلة بآية× استدالله: لاألوم  الدليل

 571 ................................................................ املودمة بآية× استدالله: الثاّن الدليل

ل املطلب  577 .................................................. ^البيت أهل هم بالقربى املراد إنم : األوم

 577 ................................................. مسلم كلم  عىل واجبة البيت أهل مودمة: الثاّن املطلب

 577 ............................................ ×احلسني اإلمام لسان عىل املودمة حقيقة: الثالث املطلب

 578 .................................................... البيت أهل مودمة عىل املرتتبة اآلثار: الرابع املطلب

 113 ........................................ وإمامتهم عصمتهم عىل املودمة وجوب داللة: اخلامس املطلب

 115 ......................................................... الغدير بحديث× استدالله: الثالث الدليل

 112 .......................................................... الثقلني بحديث× استدالله: الرابع الدليل

 112 .................................................................. البيت أهل إمامة ىلع احلديث داللة

 111 ......................................................... املنزلة بحديث× استدالله: اخلامس الدليل

 118 ...................................................... املؤاخاة بحديث× استدالله: السادس الدليل

 117 ............................................. اإلمامة عىل× احلسني اإلمام هبا استدل أُخرى أحاديث

 117 .................................................................................... الراية حديثـ 3



 417  ...............................................................................................  املحتويات

 131 ............................................................................. األبواب دم س حديثـ 5

 133 ....................................................................... منك وأنا منمي أنت حديثـ 1

 135 .......................................................................... العرب سيمد عيل حديثـ 4

 131 ........................................................... منمي رجل أو أنا إالم  عنمي ُيبلمغ ال حديثـ 2

 315 .............................. احلسيني النّص  يف ^البيت أهل عدد :اخلامس املبحث

 137 .........................................̂ البيت أهل عدد ملحدودية الغيبي التفسري: األول املطلب

 137 ...................................................... احلسيني النصم  يف الكريم القرآن: الثاّن املطلب

 137 ........................................... الكريم بالقرآن الشبهات عن× احلسني اإلمام جوابـ 3

 153 ............................................... كربّلء إىل مسريه يف للقرآن× احلسني اإلمام قراءةـ 5

 325 .................................... احلسيني النّص  يف املهدي اإلمام :السادس املبحث

ل املطلب  152 ....................................... املهدي اإلمام يد عىل العدل بإقامة اإلهلي الوعد: األوم

 157 ................................................................................. املهدي ظهور حتمية

 158 ........................................................... ×احلسني ولد من املهدي: الثاّن املطلب

 157 ............................................................... ×املهدي اإلمام غيبة: الثالث املطلب

 115 ............................................................................ والكربى الصغرى الغيبة

 111 ...................................................................... #املهدي غيبة وحقيقة هوية

 114 ............................................................ املهدي اإلمام غيبة أسباب: الرابع املطلب

 117 .................................................................... #املهدي يف اإلهليمة السنن يلم جت

 143 ................................................. احلسيني النصم  يف الظهور عّلمات: اخلامس املطلب

 السابع الفصل
 احلسيين النص يف املعاد

 347 ....................................................... احلّق  يوم املعاد :األّول املبحث

 349 ..................................... ×احلسني اإلمام كلامت يف املوت :الثاين املبحث
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ل املطلب  147 ...................................................................... إهليمة سنمة املوت: األوم

 147 ............................................. ×احلسني اإلمام كلامت يف املوت حقيقة: الثاّن املطلب

 147 ......................................................................... فيه قوالواأل املوت معنىـ 3

 121 ........................................................ ×احلسني اإلمام كلامت يف املوت حقيقةـ 5

 353 .................................. ×احلسني كلامت يف الدنيا صفات :الثالث املبحث

 355 ........................ ×احلسني اإلمام كلامت يف باملعاد املبدأ ارتباط :الرابع املبحث

رق :اخلامس املبحث  357 ....... ×احلسني اإلمام كلامت يف  به واإليامن باملعاد العلم بني الف 

 خامتة

 احلسيين النّص يف الدين مفهوم يف

 363 ..................................... واالصطالح اللغة يف الدين معنى :األّول املبحث

 365 .... ×احلسني اإلمام كلامت يف  الباطل والدين احلّق  الدين بني تفكيكلا :الثاين املبحث

 367 .................................. ×احلسني اإلمام حارب مل ن دين ال :الثالث املبحث

 373 ................................................. احلنيفّية دين اإلسالم :الرابع املبحث

 374 ....................................... احلقيقي الدين حفظ يف ودورها احلسينّية الثورة

 174 .......................................................................... واالستعباد الذلم  رفضـ 3

 172 ........................................................... بالعدالة اإلسّلمي احلاكم حتيل رضورةـ 5

 177 .................................................... باإلكراه البيعة ورفض السلمطة إرهاب مواجهةـ 1

 177 ........................................................................ وإصّلحه املجتمع تقويمـ 4

 177 ................................................................. االنحراف من الدين عىل احلفاظـ 2

 383 ............................................................................ املصادر

 399 ......................................................................... املحتويات

 


