اهلاتف 07831525174 :و 07728220543
العنوان :النجف األشرف ـ املدينة القدميةـ مقابل شارع الرسول األعظم

الربيد االلكتروينfajrashura@fajrashura.com :
الفيس بوكfacebook/fajrashura :
التلجرامtelegram.me/fajrashura :
املوقع اإللكتروينwww.fajrashura.com :

فجر عاشوراء ،ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا ـ  106صفحات

نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة ـ قسم النشاطات العامة
تعنى بتيسير الثقافة اإلسالمية برواية أهل البيت 

بحوث علمية

مقاالت

احلسني وارث ابراهيم 12........................................... 
حول املهدي املنتظر واألطروحة اإلهلية آلخر الزمان4...........
العباسيون وتأصيل املذاهب األربعة20...................................
املنحرفون عن علي24....................................................
األمة املسلمة من سنة 13قبل اهلجرة إىل سنة  61ه50.
مسار ثقافة   ّ
براءة عبيد اهلل بن العباس من قضبان التاريخ 54.........................
جهود  العالمة العسكري يف دراسة األسطورة السبئية 70..........

المية ايب طالب (ع) يف نصر النيب حممد16.............................
التعريف بكتاب منتخب األثر يف اإلمام الثاين عشر29.................
التعريف بكتاب شبهات وردود31.........................................
هل جنح صاحب الفتوى بإدارة املعركة34................................
دعوة مستجابة63..............................................................
رد على األستاذ الشابندر يف كتابه حول السرية النبوية66............
اخترنا لكم

مقابلةمعمساحةالعالمة  السيدامحداالشكوريحولمشروعاحلوزة.
العلمية التبليغي واإلرشادي46.............................................
مقابلة مع فضيلة الشيخ عادل السوداين حول جلنة اإلرشاد والتعبئة
للدفاع عن عراق املقدسات76..............................................

حول االنتخابات النيابية لعام 2018م 39................................
أسس التعايش االجتماعي40..............................................
أسس التعايش الديين والثقايف 41..........................................
ختليص مدينة املوصل من سيطرة اإلرهابيني42........................
خطبة أعالن النصر على عصابات داعش44............................

مقابالت

تقارير

جانـب مـن نشـاطات مركـز فجـر عاشـوراء الثقـايف  .
يف عام 82............................................................... 2017
هوية المجلة:

جملةفصليةعامةتعنىبتيسريالثقافةاإلسالميةبروايةأهلالبيت،تصدرعنمركزفجرعاشوراء
الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة قسم النشاطات العامة.
رئيس التحرير :د .السيد حسني البدري.
شارك يف التحرير هلذا العدد :السيد حيدر العذاري ،الشيخ وسام الزبيدي ،الشيخ عالء السعيدي ،السيد
جعفر البدري.
التصميم واإلخراج الفني :السيد حممد باقر سامي.
تنضيد احلروف اإللكرتوين :عامر شكر ،صفاء مهدي .التصوير الفتوغرايف :عامر شكر.

اإلرشاف العام :سامحة العالمة السيد سامي البدري

ضوابط النشر:

•أنتكونالبحوثمرتبطةبآفاقاملجلةوتوجهاهتا.
•أنالتكونالبحوثأواملقاالتمنشورةوال  بصدد
النشريفكتابأوجملة.
•أنتكونضمناملناهجالعلميةاملتبعة.
•أنتكونحبوثامبتكرةوبلغةمعاصرة.
•أنيكونالبحثمنضداعلىقرصمدمجاويرسل
عليشكلملف.Word
•االفكاراملطروحةالتعرببالضرورةعنرأي
املجلة.
•خيضعترتيبالبحوثالعتباراتفنيةحمضة.

•إجراءالتعديالتوالتلخيصاتالالزمةمن
صالحياتاملجلةوأسرةحتريرها.
•للمجلةحقإعادةنشرالبحثأواملقاليفكتاب
منفصلمعاحلفاظعلىنصه  األصليوكذلك
ترمجتهاإىلاللغاتاألخرى.
التايل:
•ترسلاملقاالتعلىالعنوان .
fajrashura@fajrashura.com

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل

2

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل

3

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

حول املهدي املنتظر
واألطروحة اإلهلية آلخر الزمان



  العالمة املحقق السيد سامي البدري

لئن انفتح
الفكر البرشي
الوضعي من خالل
الفكر املاركيس يف
القرن التاسع عرش
امليالدي عىل إدراك
احلتمية التارخيية
ومن ثم العمل عىل
اكتشاف مراحل
التاريخ احلتمية
والقوانني العامة
للتاريخ ثم اخطأ
فإن
يف اكتشافها ّ
الفكر النبوي منذ
انطالقته األوىل
قبل آالف السنني
قد بنى تصوراته
عن حركة
املجتمع البرشي
عىل أساس هذه
احلتمية.

4

ألقي قسم من هذا البحث يف ندوة فكرية أقامتها مؤسسة اإلمام
اخلوئي اخلريية يف 14شعبان  1421هـ  وألقي القسم اآلخر منه يف
امللتقى الفكري الثاين عشر الذي أقامه املركز اإلسالمي يف اجنلترا
بتاريخ 22شعبان1421/هـ.

ارتباط قضية املهدي  بنهاية حركة التاريخ:
آخر الزمان تعبري آخر عن املرحلة النهائية حلركة التاريخ ،وقد
عين هبا الفالسفة الوضعيون عموما واملاركسيون خصوصا يف
القرن التاسع عشر والقرن العشرين وكان افضل ما قدمته املاركسية
للفكر البشري هو تبنيها للحتمية التارخيية(((وحماولتها اكتشاف
سنن التاريخ ومراحله وتنبيهها إىل أمهية معرفة قوانني التاريخ يف
النبوءة  باجتاه حركة التاريخ ونتائجها ودور هذه املعرفة يف االرتقاء
((( هناك نوعان من احلتمية:
أ .احلتميّة يف الطبيعة :ويراد هبا القول بوجود عالقات ضرورية ثابتة يف الطبيعة
توجب أن تكون ّ
يتقدمها أو يصحبها من
كل ظاهرة من ظواهرها مشروطة مبا ّ
ضروري لتعميم نتائج االستقراء
أن القول باحلتمية
الظواهر األخرى .ومعىن ذلك ّ
ّ
نظام ك ّل ٍّي دائم ملا استطعنا أن
العلمي ،فلوال اعتقادنا ّ
أن ظواهر الطبيعة جتري وفق ٍ
نعمم نتائج االستقراء.
ّ
ب .احلتميّة التأرخييّة :ونريد هبا الوقوع الضروري للحدث التأرخيي ،أو االجتاه
التأرخيي ،مبعىن أنّهما لو توفّرت الشروط اليت توجب حدوثهما حلدثا اضطرارًا.
األول:موقفيناديباحلتمية
ويوجديفالفكرالبشريموقفانمناحلتميةالتأرخييةّ :
متكن من التنبّؤ مبا سيحدث
التأرخيية ،ويدعو إىل استخالص األحكام الك ّلية اليت ّ
يف املستقبل .2
مدعيًا عدم إمكانية استخالص
الثاين :موقف ينكر احلتمية التأرخيية ويرفضهاّ ،
قوانني ك ّلية للتأريخ ،ومن ّ
مث التنبّؤ باحلوادث التأرخييّة أو االجتاه التأرخيي على
أساسها .4
 1املعجم الفلسفي ،مصطلح احلتمية )3( .املادية التأرخيته )2(.3 :اُنظر يف فلسفة
التأريخ ،حممود صبحي.36 :
 4املاديه التأرخيية )3( .:انظر يف فلسفة التأريخ ،حممد صبحي.55 - 41 :

بوعي اإلنسان وتفعيل حركته اإلجيابية باجتاه املرحلة التارخيية
اليت يرتقبها ،غري ان املاركسية كانت قد تورطت يف خطأ قاتل
حني أنكرت وجود اهلل تعاىل وتعاملت مع حركة النبوات من خالل
الصيغ املحرفة للدين اإلهلي ومن مث فشلت يف اكتشاف املراحل
العامة حلركة التاريخ واكتشاف السنن اليت تنقل الواقع من مرحلة
إىل أخرى مث تقف به عند هنايته املحتومة.
ولئن انفتح الفكر البشري الوضعي من خالل الفكر املاركسي
يف القرن التاسع عشر امليالدي على إدراك احلتمية التارخيية ومن
مث العمل على اكتشاف مراحل التاريخ احلتمية والقوانني العامة
فإن الفكر النبوي منذ انطالقته
للتاريخ مث اخطأ يف اكتشافها(((ّ ،
األوىل قبل آالف السنني قد بىن تصوراته عن حركة املجتمع
البشري على أساس هذه احلتمية وقدم فكرة واضحة عن سنن
التاريخ و مراحله ،وقد احتفظ التراث الديين لليهود والنصارى
واملسلمني بنصوص مشتركة حول ذلك ،ويستطيع الباحث ان
يقول ان هذه القضية هي إحدى اهم القضايا األساسية املشتركة
بني األديان الثالثة.
وهنا  أود  ان أؤكد ان النصوص الدينية اليت حيفل هبا تراث
األديان الثالثة يقدم باإلضافة إىل ذلك معلومات موحدة عن
الشخوص التارخييني الذين تتقوم هبم حركة التاريخ وهنايتها،
فلسنا فقط أمام فكرة مشتركة حول هناية حركة التاريخ بل أمام
تصورات مشتركة عن بداية التاريخ وعن هوية أبطال كل مرحلة
((( ان انتماء ماركس إىل اليهودية قبل اإلحلاد يفرض علينا ان نفسر إدراكه حلتمية
بلوغ املجتمع البشري مرحلة تصفى فيها كل التناقضات االجتماعية ويسود فيها
الوئام والسالم كان بتأثري التراث الديين الذي دان به لفترة غري قليلة من حياته.

ميكن استفادهتا من تلك النصوص.
نعمبلحاظهذهالنصوصاليتتتحدثعناألشخاصالتارخييني
وجدت قراءات وتفسريات خمتلفة جعلتنا أمام مصاديق خمتلفة
للفكرة الواحدة والباب مفتوح حلوار علمي هادئ بني األديان
الثالثة واجتاهاهتا الداخلية لبحث سبل الوصول إىل القراءة
املوحدة لتلك النصوص.
ويف ضوء هذه املقدمة نستطيع القول:
ان قضية املهدي املوعود احلجة بن احلسن العسكري  بن
احلسني املظلومترتبط أساسا بنهاية حركة التاريخ وسننها كما
تقدمها احلركة النبوية ككل من خالل وثائقها األساسية القرآن
الكرمي والتوراة واإلجنيل.
وان احلركة الشيعية تدعي من خالل تراثها املعترب ان املهدي
املوعود بطل هناية التاريخ الذي تشخصه النصوص الشيعية
مبحمد بن احلسن العسكري  بن احلسني املظلوم  هو نفسه
الذي تشخصه النصوص الدينية املسيحية واليهودية.
دليلنا على هذا التصور ما يؤكده القرآن الكرمي من ان هناية
التاريخ املشرقة أمر حتمه اهلل تعاىل وبينه يف القرآن الكرمي ويف
كتبه اليت انزهلا على األنبياء السابقني ،وتأكيد القران الكرمي على
ان خرب بعثة النيب املكي موجود يف التوراة واإلجنيل وتأكيد أهل
البيت يف أخبارهم ان الكتب السابقة بشرت مبحمد  وأهل
بيتهوان عليا واحلسني واملهديقد ذكروا يف الكتب السابقة
كما ذكر النيب .

القدر املتفق عليه بني أهل الديانات الساموية الثالث
حول هناية التاريخ:
يتفق اتباع الديانات السماوية الثالث املسلمون والنصارى
واليهود على اإلميان بأن املستقبل النهائي ملسرية احلياة على
األرض هي انتصار أطروحة اإلميان على أطروحة الكفر وسيادة
احلق والعلم والعدل االجتماعي وعبادة اهلل تعاىل ووراثة األرض
من قبل الصاحلني وانتهاء اخلرافة والضالل والظلم وكل أشكال
االحنراف.
ويتفقون أيضا على ان الشخص الذي سيحقق اهلل على يده  العهد
هو من ذرية إبراهيم.
وان الشريعة اليت حيكم هبا هذا الشخص ليست هي شريعة
موسىوامنا هي شريعة النيب الذي سيبعثه اهلل تعاىل إىل األزمنة
األخرية(((هذا النيب الذي ينتظره األميون.
ففي القرآن الكرمي قوله تعاىل:

((( يف إجنيل يوحنا « 14:6فلما رأى الناس اآلية اليت أتى هبا يسوع قالوا :حقا هذا
هو النيب اآليت إىل العامل .وهبامش طبعة دار املشرق يعلق املحقق على هذا النص
قائال :كان انتظار نيب لألزمنة األخرية منتشرا يف بيئات خمتلفة».
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ُّ
ُّ
ُ
ْ
َّ
َ َ َ ُْ َُ ُ
َّ َ ٌ
أل ْب َر ُ
ار َف َّ َ ْ ُ ُ ْ
ِ
…27.ح ْد َع ِن َّ
ألبَ ِدَ 28 .
اص َن ِع الْ َخ ْيرَ ،ف َت ْس ُك َن ُمطْ َمئِنّ ًا إِلَى ا َ
ا َ
أل َّن
ألبَ ِد
الش ِّر َو ْ
َ
الر َّب ُي ِح ُّب الْ َع ْد َلَ ،و َال يَ َت َخلَّى َع ْن أَ ْتقِ َيائِ ِه ،بَ ْل يَ ْح َفظُ ُه ْم إِلَى ا َ
ألبَ ِد .أَمَّا ُذ ِّري َّ ُة
َّ

ون َخير ِ
أل ْشر ِ
أل ْر ِ
ات ا َ
َ
29الصدِّي ُق َ ِ
يها إِلَى
ار َف َت ْف َنى.
ِّ
ون ِف َ
ض َويَ ْس ُك ُن َ
ون يَر ُث َ ْ َ
ا َ
ا َ
الصد ِ
31ش ِر َيع ُة
ألبَ ِدَ 30 .ف ُم ِّ
ِّيق يَ ْن ِط ُق َدائِم ًا بِالْ ِحكْ َم ِةَ ،ويَ َت َف َّو ُه بِ َك َ
ال ِم الْ َح ِّق َ
التَ َت َق ْل َق ُل َخ َط َوا ُت ُه32.يَ َترب َّ ُ ِّ
الصد ِ
ِّيق َويَ ْس َعى
يربِ ِّ
إِل َ ِه ِهثَابِ َت ٌة ِفي َق ْلبِ ِهَ ،ف َ
صالش ِّر ُ
َ

الر َّب َال يَ َد ُع ُه يَ َق ُع ِفي َق ْب َضتِ ِهَ ،و َال يَ ِدي ُن ُه ِع ْن َد ُم َحاكَ َمتِ ِه.
إِلَى َق ْتلِ ِه33 .ل َ ِك َّن َّ

اس ُل ْك َدائِم ًا ِفي َط ِريقِ ِهَ ،ف َير َف َع َك ل ِ َت ْم َتلِ َك ا َ
ضَ ،وتَ ْش َه َد
أل ْر َ
34ا ْن َت ِظ ِر َّ
الر َّب َو ْ
ْ
الش ِّرير ُم ْز َد ِهراً َو ِ
أل ْشر ِ
ارَ 35.ق ْد َرأَ ْي ُت ِّ
ارف ًاكَ َّ
ا ْنقِر َ َ
الش َج َر ِةالْ َخ ْض َرا ِء
َ
اضا َ
َ

ِ
ِ
ِِ
وج ْدَ .فت َّْش ُت َع ْن ُه َفلَ ْم أَ ْع ُث ْر
الْ ُم َتأَ ِّصلَة في ُت ْربَة َم ْو ِطن َهاُ 36 ،ث َّم َع َب َر َو َم َضى ،ل َ ْم ُي َ
ِ
ِ
ِ
يمَ ،فإِ َّن نِ َهايَ َة َذل ِ َك ا ِ
ون
إل ْن َسا ِن تَ ُك ُ
ل َ ُه َعلَى أَثَ ٍرَ 37 .الح ِظ الْكَام َل َوا ْنظُ ِر الْ ُم ْس َتق َ
ِ
الماً38 .أَمَّا الْ ُعصا ُة َفيب ُاد َ ِ
أل ْشر ِ
َ
ار ُه ْم39 ،ل َ ِك َّن
َس َ
ار ا ْن ِدثَ ُ
َ َُ
ون َجميعاًَ .ون َهايَ ُة ا َ
أل ْبر ِ
الر ِّبَ ،ف ُه َو ِح ْص ُن ُه ْم ِفي َز َما ِن ِّ
ال َ َ
الض ِ
الر ُّب
َخ َ
40ي ِعي ُن ُه ُم َّ
ار ِم ْن ِع ْن ِد َّ
يقُ .
صا َ
أل ْشر ِ
ارَ ،و ُي َخل ِّ ُص ُه ْم َ
ِ ِ َ
اح َت َم ْوا بِ ِه.
ألن َّ ُه ُم ْ
َحقّاًَ ،و ُي ْنق ُذ ُه ْم م َن ا َ

اختالف املسلمني عن النصارى واليهود يف هوية
القائد اإلهلي املوعود وكتابه:
وخيتلف املسلمون عن اليهود والنصارى يف هوية الشخص الذي
جيري اهلل تعاىل على يده هذا احلدث العظيم املرتقب ويف األمة اليت
ينطلق منها ذلك القائد اإلهلي الكبري ويف الشريعة اإلهلية اليت يعمل
هبا ويطبقها.
فيعتقد املسلمون مجيعا بأنه من ذرية إمساعيل  من ذرية
حممد خامت األنبياء من فاطمة بنت النيب  .وان أمة هذا القائد

يتفق اتباع
الديانات الساموية
الثالث املسلمون
والنصارىواليهود
عىل اإليامن بأن
املستقبل النهائي
ملسرية احلياة عىل
األرض هي انتصار
أطروحة اإليامن
عىل أطروحة
الكفر وسيادة
احلق والعلم
والعدل االجتامعي
وعبادة اهلل تعاىل
ووراثة األرض
من قبل الصاحلني
وانتهاء اخلرافة
والضالل والظلم
وكل أشكال
االنحراف.
ويتفقون أيضا عىل
ان الشخص الذي
سيحقق اهلل عىل يده
العهد هو من ذرية
إبراهيم.
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خيتلف
املسلمون عن
اليهود والنصارى
يف هوية الشخص
الذي جيري اهلل
تعاىل عىل يده هذا
احلدث العظيم
املرتقب ويف األمة
التي ينطلق منها
ذلك القائد اإلهلي
الكبري ويف الرشيعة
اإلهلية التي يعمل
هبا ويطبقها.
فيعتقد املسلمون
مجيعا بانه من ذرية
إسامعيل من ذرية
حممد خاتم
األنبياء من فاطمة
بنت النبي .
ويعتقد اليهود
والنصارى انه من
ذرية إسحاق من
ذرية يعقوب ومن
ذرية داود.
ويقول النصارى
بان هذا القائد
اإلرسائييل هو
املسيح عيسى بن
مريم وانه قتل عىل
يد اليهود ثم أحياه
اهلل تعاىل وأقامه من
األموات ورفعه إىل
السامء وانه سينزله
يف آخر الدنيا
ليحقق به وعده.
اما اليهود فيقولون
انه مل يولد بعد.

6

هي أمة حممد وان شريعته هي شريعة حممد .
روى ابو داود وابن ماجة وابن حنبل والطرباين واحلاكم يف
املستدرك وغريهم:
قول النيب « :لو مل يبق من الدهر (الدنيا) اال يوم واحد لبعث
اهلل رجال من أهل بييت ميلؤها (األرض) عدال كما ملئت جورا».
وقوله أيضا« :املهدي من عتريت من ولد فاطمة».
ويعتقد اليهود والنصارى انه من ذرية إسحاق من ذرية
يعقوبومن ذرية داود.
ويقول النصارى بأن هذا القائد اإلسرائيلي هو املسيح عيسى بن
مرمي وانه قتل على يد اليهود مث أحياه اهلل تعاىل وأقامه من األموات
ورفعه إىل السماء و سيزنله يف آخر الدنيا ليحقق به وعده.
اما اليهود فيقولون انه مل يولد بعد.
قال املفسر اليهودي كنعان ايل يف تعليقته على الفقرة  20من
اإلصحاح  17من سفر التكوين اليت تشري إىل وعد اهلل تعاىل يف
إمساعيل وهي« :أما إمساعيل فقد مسعت قولك فيه ها أنا ذا
أباركه وأمنيه وأكثره جدا جدا ويلد اثين عشر رئيسا واجعله أمة
عظيمة».

«We see from the prophecy in this verse, that
2337 years elapsed before the Arabs, Ishmael’s
descendants, became a great nation (with the rise
of Islam in 624 C.E.)... Throughout this period,
Ishmael hoped anxiously, until finally the promise
was fulfilled and they dominated the world.
We the descendant of Isaac, for whom the
fulfillment of the promises made to us is delayed due
to our sins... should surely anticipate the fulfillment
)of God’s promises and not despair».(1

وترمجته كما يلي:
«نالحظ من هذه النبوءة يف هذه اآلية ان  2337سنة مضت قبل
ان يصبح العرب /ساللة إمساعيل /أمة عظيمة [بظهور اإلسالم سنة
624م] يف هذه الفترة انتظر إمساعيل بشوق حىت حتقق الوعد اإلهلي
أخريا وسيطر العرب على العامل.
أما حنن ذرية اسحق فقد تأخر حتقق الوعد الذي أعطي لنا
بسبب ذنوبنا .من املؤكد ان هذا الوعد اإلهلي سيتحقق فيما بعد فال
(((
نيأس».

(1) The stone edtion , The chumash , by R. Nosson
scherman, R.meir ziotowitz , Third edtion first
impression 1994.p.:76
((( (كنعان ايل) ( )Chananelصاحب النص اآلنف الذكر هو رأس علماء اليهود
يف القريوان تـ (1055م) (447هجـ) مؤلف اشهر تفسري للتلمود وتفسري لألسفار
اخلمسة األوىل من التوراة ،وقد استشهد بآرائه املفسرون من بعده منهم املفسر
(بكيا) (1340-1263( )Bachyaم)(741-662م) وقد احتوى تفسريه على
أربعة مناهج من التفسري ،وهي املنهج الظاهري واملنهج املدراشي واملنهج الفلسفي
واملنهج الصويف واحتوى تفسريه على آراء كنعان ايل.

ويف سفر اشعيا َ :1 :11و ُي ْف ِر ُخ ُب ْر ُع ٌم ِم ْن ِج ْذ ِع يَ َّسىَ ،ويَ ْن ُب ُت ُغ ْص ٌن ِم ْن
ُج ُذ ِ
ور ِه،

ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ور ِة
وح َّ
وح الْحكْ َمة َوالْفطْ َنةُ ،ر ُ
الر ِّبُ ،ر ُ
َ :2ويَ ْس َتق ُّر َعلَ ْيه ُر ُ
وح الْ َم ُش َ

ِِ
ِ
الر ِّب،
3وتَ ُك ُ
ون َم َس َّر ُت ُه ِفي تَ ْقوى َّ
وح َم ْع ِر َف ِة َّ
َوالْ ُق َّوةُ ،ر ُ
الر ِّب َو َم َخا َفتهَ .

َو َال يَ ْق ِضي بِ َح َس ِب َما تَ ْش َه ُد َع ْي َن ُاهَ ،و َال يَ ْح ُك ُم بِ ُم ْق َت َضى َما تَ ْس َم ُع ُأ ُذنَ ُاه4 ،إِن َّ َما

إل ْن َص ِ
أل ْر ِ
ضَ ،و ُي َعا ِق ُب ا َ
اف ل ِ َبائِ ِسي ا َ
يَ ْق ِضي بِ َع ْد ٍل ل ِ ْل َم َسا ِكي ِنَ ،ويَ َح ُك ُم بِا ِ
ض
أل ْر َ
يت الْ ُم َنا ِف َق بِ َن ْف َخ ِة َش َف َت ْي ِهَ 5 ،
بِ َق ِض ِ
ألن َّ ُه َس َي ْرتَ ِدي الْبِ َّر َويَ َت َم ْن َط ُق
يب َف ِم ِهَ ،و ُي ِم ُ
ض الن ِّْمر إِلَى ِج َو ِ
بِا َ
ار الْ َج ْد ِيَ ،ويَ َتآل َ ُف
أل َمانَ ِةَ 6 .ف َي ْس ُك ُن ال ِّذ ْئ ُب َم َع الْ َح َم ِلَ ،ويَ ْربِ ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ُّ
ٍ
الْ ِع ْج ُل َوا َ
ير7.تَ ْر َعى
أل َس ُد َو ُكل َح َي َوان َم ْع ُلوف َمعاًَ ،ويَ ُسوق َُها َجميع ًا َصبِ ٌّي َصغ ٌ
ينَ ،ويَ ْأ ُك ُل ا َ
أل َس ُد الت ِّْب َن كَ الثَّ ْو ِر،
الْ َب َق َر ُة َوالد ُُّّب َمعاًَ ،ويَ ْربِ ُ
تجا ِو ِر َ
ض أَ ْو َال ُد ُه َما ُم َ
يم يَ َد ُه إِلَى َوكْ ِر
يع ِفي (أَ َما ٍن) ِع ْن َد ُج ْح ِر ِّ
8ويَ ْل َع ُب َّ
الر ِض ُ
الص ِّلَ ،ويَ ُم ُّد ال َف ِط ُ
َ
ون ِفي ُك ِّل َج َب ِل ق ُْد ِسيَ ،
ا َ
أل َّن
أل ْف َعى ( َف َ
ون َو َال ُي ِسي ُئ َ
وء)َ 9 .ال ُي ْؤ ُذ َ
يب ُه ُس ٌ
ال ُي ِص ُ
ألر َ ِ
الر ِّب كَ َما تَ ْغ ُم ُر الْ ِم َي ُاه الْ َب ْح َر.
يء ِم ْن َم ْع ِر َف ِة َّ
ض تَ ْم َتل ُ
ا َْ
ِ :10في َذل ِ َك الْي ْو ِم يَ ْن َت ِص ُب أَ ْص ُل يَ َّسى َرايَ ًة ل ِ ُ
أل َم ِم ،
َ

يع ُّ
الش ُع ِ
ون
وب (َ ،)Gentilesويَ ُك ُ
َوإِل َ ْي ِه تَ ْس َعى (واياه تنتظر) َج ِم ُ
َم ْس َك ُن ُه َم ِجيداً.

والقول الفصل فيما اختلف فيه املسلمون عن النصارى واليهود
بشأن القائد املوعود وهل هو من ذرية إسحاق  او ذرية
إمساعيليكون من خالل التحقيق يف مسالة:
من هو النيب الذي ينتظره األميون هل هو عيسىام حممد ؟.
ومسألةمنهوالوارثاألبديإلمامةإبراهيمهلهوإمساعيل
واألصفياء من ذريته ام إسحاقواألصفياء من ذريته؟
وكذلك من هو القائد اإلهلي الذي سيتعرض ملحنة الذبح بال ذنب
ويكون قتله سببا هلداية كثريين كما يكون قتله سببا حلفظ الدين
ونشره كما يكون من ذريته نسل تطول أيامه يتحقق على يده الغد
املشرق يف تاريخ البشرية؟
واملسالتان األوليان حبثهما علماء املسلمني وأدركهما الكثري من
علماء اليهود والنصارى واعلنوا اتباعهم للنيب وأهل بيته .(((
اما املسالة الثالثة فقد قامت املسيحية البولسية على تفسري
النصوص اليت تتحدث عن رجل اآلالم واملحن املذبوح كما يذبح
الكبش على انه عيسى بن مرمياال ان النص يأىب االنطباق عليه
الن عيسى  مل يكن له نسل سواء أطالت أيامه ام قصرت (((.
اما لفظة (يسى) اليت تشري اىل والد داود يف النص االنف الذكر

((( قال ابـــن تيمية (729-661هـ) يف قوله( :وغلط كثري ممن تشرف باإلسالم
من اليهود فظنوا اهنم (أي اإلثين عشر رئيسا) الذين تدعوا إليهم فرقة الرافضة
فاتبعوهم) البداية والنهاية البن كثري ط 1ج.250/6
((( انظر دراستنا عن الفصل الثالث واخلمسني من سفر أشعيا غري مطبوع.
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فإنه بعد استقرارا املسائل الثالث اآلنفة الذكر يصبح من السهل
اكتشاف حتريفها،وكوهنا يف األصل تشري إىل حممد  وولده
املهدي.

اختالف الشيعة عن السنة يف قضية القائد املوعود:
يعتقد الشيعة ان هذا القائد املوعود هو حممد بن احلسن
العسكري الذي ولد سنة  255هجرية وقد نص ابوه احلسن
العسكري  على إمامته ،مث غاب املهدي  بإذن اهلل تعاىل
غيبتني صغرى وكربى نظري غيبيت عيسى  األوىل وهي الغيبة
الصغرى كانت حني أجناه اهلل تعاىل من مكر السلطة العباسية فكان
يعيش حالة االختفاء منذ والدته حيث أخفاه ابوه وبعد وفاة ابيه
سنة 261هـ صار يوجه شيعة ابيه بواسطة وكالئه النواب األربعة
الذين استمرت نيابتهم تسعا وستني سنة ( ،)329-261الثانية
وهي الغيبة الكربى اليت بدأت بعد موت النائب الرابع علي بن حممد
السمري  وقد اخرب الشيعة عند موته بعدم وجود نائب خاص
بعده حىت يظهر اهلل تعاىل وليه يف آخر الزمان.
ويرى السنة ان املهدي مل يولد بعد بل يولد يف آخر الزمان.
والقول الفصل فيما اختلف فيه الشيعة عن السنة بشأن القائد
املوعود وهل هو مولود حقا وهو ابن احلسن العسكري ؟ او
سوف يولد يف املستقبل؟
يكون من خالل التحقيق يف مسالة وجود أوصياء معصومني
مصدقون يف النقل عن ائمتهم
للنيب وان شيعة هؤالء األوصياء َّ
شاهنم يف ذلك شان اتباع املذاهب األخرى حينما ينقلون عن
ائمتهم مسائل الفقه ومسائل التاريخ اخلاص هبم.
وقد أمجع مجهور الشيعة منذ أقدم عصورهم على ان أئمتهم قد
نص النيب عليهم وبني عددهم وان األئمة قد نص السابق
منهم على الالحق وان احلسن العسكري اخرب ان له ولد وانه
وصيه وانه املهدي املنتظر.(((
وقد استدل الشيعة على مسالة النص من النيب  على اإلمامة
اإلهلية ألهل بيته حبديث الثقلني وحديث السفينة واستدلوا على
عددهمحبديثاالثينعشرواستدلواعلىانأولاألئمةاإلهلينيهو
عليمث احلسنمث احلسنيحبديث الغدير وحديث املزنلة
وحديث الكساء وحديث احلسن واحلسني سبطان من األسباط
وكلها مروية يف كتب احلديث  السنية املعتربة.
اما إمامة التسعة من ذرية احلسني فقد استدلوا عليها:
● بأحاديث الوصية يف كتب الشيعة املعتربة كقول اإلمام
الباقر( :يكون تسعة أئمة من ذرية احلسني بن علي تاسعهم
قائمهم) رواه الكليين .وقول اإلمام الصادق«أترون ان املوصي
((( انظر حبثنا يف شبهات وردود ،وأيضا يف كراسة احلسني وارث ادم.

منا يوصي إىل من يريد ال واهلل ولكنه عهد معهود من رسول اهلل  
إىل رجل فرجل حىت انتهى إىل نفسه» .ويف لفظ آخر «إىل ان ينتهي
إىل صاحب هذا األمر»(((.
● وبالواقع التارخيي الذي متيزت به سرية هؤالء التسعة من وراثة
اجلامعة واجلفر اليت كتبها عليعن النيبيف لقاءاهتما اخلاصة
وما جرى على يدهم من اإلخبار باملغيبات والكرامات اليت ال
جيريها اهلل تعاىل اال على يد أصفياءه املؤيدين بتأييد خاص منه.
وقد حاول األخوة من أهل السنة رد فكرة النص من النيب
على األئمة  وعلى أوهلم علي مبنع داللة او تضعيف أسانيد
النصوص النبوية اليت يستشهد هبا الشيعة على دعواهم ،وقد قابلهم
علماء الشيعة مبناقشة ردودهم وبيان خطئها.
وقد حاول البعض من فرق الشيعة وخباصة الزيدية رد فكرة
اإلثين عشرية وقابلهم علماء الشيعة بالرد عليهم أيضا.
وحاول بعض املعاصرين من الكتاب رد فكرة والدة املهدي
بدعوى ان القائلني بذلك هم واحد من اثين عشرة فرقة انقسمت
إليها شيعة احلسن العسكري استنادا إىل كتايب فرق الشيعة
للنوخبيت واملقاالت والفرق لألشعري الشيعي وقد اجبنا عن ذلك
مفصال يف كتابنا حول إمامة أهل البيت ووجود املهدي ..(((

الغيبة ال تعني تعطيل العمل باألحكام اإلسالمية
مل تكن الغيبة الكربى للمهدي اليت جتاوزت األلف سنة لتعين
تعطيل العمل بأحكام اإلسالم.
كيف يكون ذلك؟

ألن أصل مسالة وجود أوصياء للنيب إمنا هي احلفاظ على
اإلسالم ليبقى سليما ميسرا ملن أراد العمل به ،وقد أدى األئمة 
وظيفتهم هذه على أمت وجه ،وربوا محلة أمناء لعلومهم.
ومل يكن تسلم احلكم يف املجتمع اإلسالمي ككل من قبلهم اال
بعض شؤوهنم ومل يتوفر الشرط األساس لنهوض اغلبهم فيه وهو
شرط وجود الناصر الكفوء وانقياده هلم كما أشار أمري املؤمنني
(اما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لوال حضور احلاضر وقيام احلجة
بوجود الناصر أللقيت حبلها على غارهبا ولسقيت آخرها بكاس
أوهلا)،
ان الغيبة كانت مكرا اهليا يف قبال مكر العباسيني أرادوا قتل
اإلماموأراد اهلل تعاىل حفظه وادخاره لليوم املوعود.
ومن جانب آخر فان من ابرز حكم الغيبة وا سرارها الواضحة
على صعيد األمة اخلاصة  -شيعة أهل البيت  -هي إتاحة الفرصة
(((  الكايف ج  1ص  277الروايات  .4-1وأيضا بصائر الدرجات للصفار ص470
الروايات .10،12-1
((( انظر كتابنا شبهات وردود احللقة الرابعة او الكتاب الكبري الذي مجع احللقات
األربع.

يعتقد الشيعة
ان هذا القائد
املوعود هو
حممد بن احلسن
العسكري 
الذي ولد سنة
 255هجرية وقد
نص ابوه احلسن
العسكري عىل
إمامته ،ثم غاب
املهدي بإذن
اهلل تعاىل غيبتني
صغرى وكربى.
ويرى السنة ان
املهدي مل يولد بعد
بل يولد يف آخر
الزمان.
والقول الفصل
فيام اختلف فيه
الشيعة عن السنة
بشأن القائد
املوعود؛ يكون من
خالل التحقيق
يف مسالة وجود
أوصياء معصومني
للنبيوان شيعة
هؤالء األوصياء
مصدَّ قون يف النقل
عن ائمتهم شاهنم
يف ذلك شان اتباع
املذاهب األخرى
حينام ينقلون عن
ائمتهم مسائل
الفقه ومسائل
التاريخ اخلاص
هبم.
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تأيت فكرة عودة
املعصوم الغائب يف
آ خر الدنيا وظهوره
مرة ثانية عىل
املرسح االجتامعي
والسيايس
لتقييم التجارب
السابقة للمسرية
غري املعصومة
والكشف عن
مستوى متثيلها
وصدق تعبريها
وأمانتها من ناحية،
ومن ناحية أخرى
لتحقيق الوعد
اإلهلي االنف
الذكر.
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حلملة تراث األئمة ان ميارسوا مسؤولياهتم الفكرية والعلمية
والسياسية ككل على أساس فهمهم البشري غري املعصوم للقرآن
الكرمي  والتراث الفكري الذي خلفته التجربة املعصومة للنيب 
واألئمة .
وتأيت فكرة عودة املعصوم الغائب يف آ خر الدنيا وظهوره مرة
ثانية على املسرح االجتماعي والسياسي لتقييم التجارب السابقة
للمسرية غري املعصومة والكشف عن مستوى متثيلها وصدق
تعبريها وأمانتها من ناحية ،ومن ناحية أخرى لتحقيق الوعد
اإلهلي االنف الذكر.
ان مفهوم انتظار الفرج يرتبط باملهدي حممد بن احلسن
العسكريالذي عاش مشردا خمتفيا وال زالت هذه احلالة ترافق
وجوده الشريف (اللهم عجل فرج وليك احلجة بن احلسن   ،)
ليس له ربط باألمة اال من ناحية كونه قائدها املعصوم املعد ألداء
وظيفة إهلية خاصة قدر اهلل هلا ان تكون خامتة املسرية على األرض
كلها وان يعينه فيها النيب عيسى .
ويتضح من ذلك سر احنصار هذا املفهوم ضمن الدائرة الشيعية ،إذ
ان الدائرة السنية ال تؤمن مبهدي مولود غائب مشرد خائف طريد.

عالمات الظهور:
األخبار اليت تتحدث عن عالمات ظهور املهدي  سواء يف
الكتب الشيعية ام يف الكتب السنية تستهدف غالبا تشخيص زمن
الظهور ،ويوجد اجتاهان يف دراستها:
األول :يدرسها على اهنا خترب حبوادث مستقلة عن بعضها
البعض.
الثاين :يدرسها على اهنا خترب عن وضع اجتماعي وسياسي
وتكنولوجي يعيشه العامل قبيل الظهور .وبعبارة أخرى ترسم لنا
حالة العامل السياسية واالجتماعية والتكنولوجية قبيل الظهور.
ويف ظل االجتاه الثاين يتضح ألي باحث يف عالمات الظهور ان
العامل اليوم اقرب من أي وقت مضى إىل عهد الظهور.
فمن الناحية التكنولوجية تتحدث األخبار عن عامل فيه طائرات
تنقل املسافرين من بلد إىل بلد وإذاعات بعدد شعوب العامل تستطيع
بث اخلرب الواحد يف ان واحد للعامل امجع وتلفون متلفز يسمع من
يف املشرق أخاه الذي يف املغرب ويرى صورته،وكومبيوترات
يدوية حتتوي على برامج متنوعة تغين حاملها عن اصطحاب آالف
الكتب.
ومن الناحية االجتماعية تتحدث عن وضع اجتماعي للنساء
تظهرن فيه كاسيات عاريات وهو كناية عن التربج والسفور،
وظهور أنواع من املنكرات مما ال يتصوره اإلنسان قبل حدوثه.
ومن الناحية السياسية تتحدث عن كشف هيكل سليمان 

الذي يستلزم قيام دولة إسرائيل يف قلب العامل العريب واإلسالمي.
وعن قيام دولة توطئ للمهدي يف املشرق ،وعن ظهور دعوات
مهدوية كاذبة وغري ذلك.

األساس املوضوعي لتمييز الصادق الذي يدعي
املهدوية من الكاذب:
األساس املوضوعي الوحيد الذي ميكننا ان نعتمده هو املؤيدات
اإلهلية واملعجزة اليت جتري على يد من يدعي املهدوية بعد تصديقه
للنبوة اخلامتة وحركة آبائه اوصياء النيب اخلامت ،كما هو احلال
مع أي مدعي للنبوة والرسالة وختتم هذه املؤيدات بظهور عيسى
بن مرمي  الذي قص القرآن علينا خربه انه حييي املوتى ويربئ
اال كمه واألبرص (((.
أتعمد
وهبذا األساس يقطع الطريق على كل حالة كاذبة سواء ّ
صاحبها الكذب أم  وقع ضحية حالة كشف عرفاين كاذب من قبيل
ما وقع للمهدي السوداين حني خيل إليه انه هو املهدي املوعود مبا
جتسد يف خياله ان النيب  قد اخربه مباشرة بانه هو حيث قال يف
إحدى رسائله (املؤرخة يف 16شعبان 1299هجرية:
«اخربين سيد الوجود  باين املهدي املنتظر وخلفين عليه
السالم باجللوس على كرسيه مرارا حبضرة اخللفاء األربعة
واألقطاب واخلضر وايدين باملالئكة املقربني واألولياء األحياء
وامليتني من لدن ادم إىل زماننا هذا وكذلك املؤمنني من اجلن ويف
ساعة احلرب حيضر معهم أمام اجليش سيد الوجود بذاته الكرمية
وكذلك اخللفاء األربعة واألقطاب واخلضر وأعطاين سيف النصر
من حضرته وأعلمت انه ال ينصر علي معه احد ولو كان الثقلني
األنس واجلن مث اخربين سيد الوجود …بانه خترج راية من نور
وتكون معي يف حالة احلرب حيملها عزرائيل فيثبت هبا أصحايب
ويزنل الرعب يف قلوب أعدائي فال يلقاين احد بعداوة اال خذله اهلل.
صدق باين املهدي املنتظر ولكن اهلل جعل يف
فمن له سعادة صدق ِّ
قلوب الذين حيبون اجلاه النفاق فال يصدقون حرصا على جاههم
…وأمرين سيد الوجود باهلجرة إىل ماسة جببل قدير وامرين ان
أكاتب هبا مجيع املكلفني أمرا عاما فكاتبنا بذلك األمراء ومشايخ
الدين فانكر األشقياء وصدق الصديقون …وقد اخربين سيد
الوجود  بانه من شك يف مهديتك فقد كفر باهلل ورسوله كررها
ثالث مرات ،ومجيع ما أخربتكم به من خالفيت على املهدية اخل فقد
اخربين به سيد الوجود  يقظة يف حال الصحة خاليا من املوانع

((( كثرت األمراض املستعصية على العالج زمن املسيح  وكانت من معجزاته
انه عاجل تلك األمراض باملسح عليها ،وسيتكرر هذا األمر بالظهور الثاين للمسيح 
حيث سيكون العامل قبيل ظهوره قد شاعت فيه ظاهرة املشوهني خلقيا بسبب أشعة
الراديوم املستخدمة يف احلروب ولعلنا نعيش إرهاصات هذه املرحلة وخباصة بعد
ان جربت األسلحة اجلديدة يف حرب اخلليج وينتظر اخلرباء ظهور حاالت التشوه
اخللقي بسبب تلك اإلشعاعات.
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الشرعية ال بنوم وال جذب وال سكر وال جنون…»(((.
وقال يف رسالة أخرى «…فلوال أين على نور من اهلل وتأييد
من رسول اهلل   ملا قدرت على شيء وال ساغ يل ان احكي شيئا،
وما أخربت عن النيب  مبا أخربت اال بأمر من رسول اهلل وقد
اخربين بأخبار ليست عند األولياء وال عند العلماء وليكن
معلوما عندكم اين ال افعل شيئا اال بأمر النيب  او ملك اإلهلام
مأذونا من النيب وقد اخربين ان األمة هتتدي يب بدون املشقة
اليت حصلت له  ،واين خملوق من نور عنان قلبه  وبشرين 
ان أصحايب كأصحابه وان عوامهم هلم رتبة عند اهلل كرتبة الشيخ
عبد القادر اجليالين»(((.
فاملالحظ على فقرات الرسالتني هو احنصار األدلة على صدق
مدعي املهدية ،الصفة الذاتية وليس املوضوعية مضافا إىل عدم
حتقق ما اخرب به من النصر املؤزر حلركته.
ان املهدي  على التصور الشيعي إنسان مشخص وهو ابن
احلسن العسكري ولد سنة  255هجرية وعايش أهل األرض
من القرن الثالث اهلجري واىل القرن اخلامس عشر اهلجري واىل ما
شاء اهلل فال بد له ان يثبت ذلك بطريقة موضوعية وهي:
اما جريان املعجزات على يده وقد جرت املعجزات على يد
اصف بن برخيا وزير سليمان  ومل يكن اصف نبيا وذلك حني
َ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ َ ُّ ُ
احضر عرش ملكة سبأ بأقل من ملح البصر ﴿قال يا أيها المل أيك ْم

َْ
َ َ ْ ٌ ْ ْ ََ
َ ْ َ َْ َ َ ْ َُْ ُ ْ
َ
َ
ال ِّن أنا آتِيك
ِين بِعرشِها قبل أن يأت
يأت
ون مسلِ ِمني ( )38قال عِفريت مِن ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
ْ َ ُ ٌْ ْ ْ َ ََ
َ
ََْ َ ْ َُ َ ْ ََ َ
اب أنا آتِيك ب ِ ِه
ب ِ ِه قبل أن تقوم مِن مقامِك … ( )39قال الِي عِنده عِلم مِن الكِت ِ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِّ ْ ُ
ُ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
قبل أن ي ْرتد إ ِ ْلك ط ْرفك فلما َرآهُ مستق ًِّرا عِندهُ قال هذا مِن فض ِل َرب ِ َلبل َو ِن
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ِّ َ
ن َكر ٌ
يم
أأشكر أم أكفر ومن شكر فإِنما يشكر ِلفسِ ِه ومن كفر فإِن رب غ ِ ٌّ ِ

( ﴾)40النمل.40-38/
او يستخدم طرقا اعتيادية تكشف عن عمر صاحبها وهويته
من قبيل ان خيرب -مثال   -أهل لندن انه مر من بالدهم يف القرن  
العاشر امليالدي ووضع رسالة خبط يده على رق غزال يف املنطقة
الفالنية وكانت يف ذلك الوقت مكتبة املدينة ولكنها اندثرت بفعل
عوامل خمتلفة مث خياطب االنكليز بإمكانكم احلفر عدة أمتار لتعثروا
على مكتبتكم املندثرة وفيها وثائق تعتزون هبا وبإمكانكم ان
تفتحوا  اللفافة الفالنية لتجدوا رساليت إليكم وهذه نسخة ثانية
منها ،وبنفس األسلوب خياطب الروس او اإليرانيني او العرب او
الصينيني وغريهم ممن تعمر به األرض عند ظهوره ،وال بد انه يطرح
مثل هكذا طلب مبا يكشف عن درايته وعلمه باحللقات املفقودة
العزيزة يف كل بلد من اجل ان حيرك أهل كل بالد حنو التنقيب
((( انظر اآلثار الكاملة لالمام املهدي (السوداين)يف سبع جملدات ،املجلد األول ص
 143-139وأيضا سعادة املهتدي بسرية اإلمام املهدي ص 01تاليف إمساعيل عبد
القادر الكردفاين حتقيق د.حممد إبراهيم ابو سليم ط1سنة  1972بريوت.
((( االثار الكاملة املجلد اخلامس ص  94نسخة معدلة من الرسالة .40

لكشف احلقيقة.
ولو ظهر يف السنني أو االزمنة القادمة وأخرب أنه حممد بن احلسن
العسكري  وان عمره 1187سنة هجرية قمرية وهو مبنظر
ابن االربعني كما يف الروايات بالتأكيد سوف يتبادر إىل أذهان
السياسيني وغريهم آنذاك ان هذا الشخص املدعي قد ُجن او أصيب
باهلذيان ولكنهم حني يرون منه املعجزة وحتقق كلماته سيكون
األمر خمتلفا  متاما.
وال مانع من اجتماع الطريقتني.

خصائص دولة املهدي  املرتقبة
ان دولة املهدي   املرتقبة ال تعين ان اإلسالم سوف يبقى معطال
حىت تقام دولته عند ظهوره الشريف ،بل تعين قيام دولة خاصة كان
منوذجها املصغر هو دولة النيب سليمان  فقد كان ملكه مؤيدا
بقوى اجلن والريح واحليوان فضال عن مؤمين اإلنس وتزيد على
دولة سليمان بان دولة املهدي تعم األرض كلها وال توجد دولة
بعدها وتتصل بعهد القيامة الصغرى مث ختتم احلياة على األرض وقد
أشار القرآن الكرمي إىل هذه القيامة الصغرى يف آخر الزمان بقوله  

َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ َّ ً ْ ْ َ
ُ َ ِّ ُ ُ َ َّ َ َ ُ
﴿وإِذا َوقع الق ْول علي ِه ْم أخ َرجنا له ْم دابة مِن ال ْر ِض تكلمه ْم أن انلَّاس كنوا
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ِّ ُ َّ َ ً َّ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ ُ َ
بِآيات ِنا ل يوق ِنون ( )82ويوم ن
ش مِن ك أم ٍة ف ْوجا مِمن يكذب بِآيات ِنا فه ْم
َ
َ
َ ُ ُ َ ْ ً َّ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ
ُ َ ُ َ
اءوا قال أكذبت ْم بِآي ِات َول ْم تِيطوا بِها عِلما أماذا
يوزعون ( )83حت إِذا ج
َ َ َْ ُ َ َْ
َ َ َُ َُ َ َ ُ َ
ُ ُ ََْ ُ َ
كنت ْم تعملون (َ )84و َوقع الق ْول علي ِه ْم بِما ظلموا فه ْم ل ينطِقون ()85
َ َّ َ َ ُ ْ ً َّ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
َْ
ات ل ِقومٍ
ألم يروا أنا جعلنا الليل ل ِيسكنوا فِي ِه وانلهار مب ِصا إِن ِف ذل ِك لي ٍ
َ ْ َْ
َََْ ُ َ ُ
ُْ ُ َ
ُّ َ َ َ َ ْ
َّ َ َ
ات َومن ِف ال ْر ِض
ور فف ِزع من ِف السماو ِ
يؤمِنون ( )86ويوم ي َنفخ ِف الص ِ
ْ
َ
ٌّ
َ َ
َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ
َ
َََ
ال تْ َس ُب َها َجام َِدةً َو ِ َ
ه
الب
إِل من شاء الل َّوك أتوه داخ ِِرين ( )87وترى ِ
َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ُ َْ
َ ُ ُّ َ َّ َّ َ
ري بِما تفعلون (﴾)88
اب صنع الل َِّ الِي أتقن ك ش ٍء إِنه خبِ
تمر مر السح ِ

النمل88-82/

َ َ َ َْ ُ َ
﴿وإِذا َوق َع الق ْول َعل ْي ِهم﴾ :أي جاء الوقت املحدد إلظهار ما خفي

من احلق.

َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ً ْ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ون﴾:
﴿أخرجنالهم دابةمِن الر ِضتكلمهم أنانلاسكنوابِآيات ِناليوق ِن
َ
﴿ما م ِْن َدابَّة إ َّل ُهوَ
والدابة كل ماش على األرض كما يف قوله تعاىل
ٍ ِ
ٌ
آخِذ ب ِ َناصِ َيتِ َها (  ﴾)56هود 56/وهي هنا إنسان ميت حيييه اهلل تعاىل

بقرينة قوله تعاىل (أخرجنا هلم من األرض) وقوله (تكلمهم)،
واحلاجة إىل هذه املعجزة واآلية هي ان الناس بعد ظهور املهدي 
واملسيح  يبقى الكثري منهم على ما ألفه من دين او مذهب آبائه
َ َ َ َُ
﴿وإِذا قِيل له ْم
كما اخرب القرآن الكرمي عن الناس يف زمن األنبياء

ان دولة املهدي
املرتقبة ال تعني ان
اإلسالم سوف يبقى
معطال حتى تقام
دولته عند ظهوره،
بل تعني قيام دولة
خاصة كان نموذجها
املصغر هو دولة
النبي سليامن فقد
كان ملكه مؤيدا
بقوى اجلن والريح
واحليوان فضال عن
مؤمني اإلنس وتزيد
عىل دولة سليامن 
بان دولة املهدي
تعم األرض كلها وال
توجد دولة بعدها
وتتصل بعهد القيامة
الصغرى ثم ختتم
احلياة عىل األرض.


َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
اءنا أ َول ْو كن
ول قالوا حسبنا ما وجدنا علي ِه آب
تعالوا إِل ما أنزل الل َّوإِل الرس ِ
َ ُ ُ ْ َ َ ْ َُ َ َ ًْ ََ ََْ ُ َ
آباؤهم ل يعلمون شيئا ول يهتدون ( ﴾)104املائدة.104/
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ِّ ُ َّ َ ْ ً َّ ْ ُ َ ِّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
﴿ويوم نش مِن ك أم ٍة فوجا مِمن يكذب بِآيات ِنا فهم يوزعون﴾ :أي

حنشر من أمة مجاعة ممن يكذب بآياتنا.

َ
َََْ ُ َ ُ
ُّ َ َ َ َ ْ
َّ َ َ
ات َو َم ْن ف ْال ْر ِض إ َّل َم ْن َش َ
اء
ور فف ِزع من ِف السماو ِ
ِ
ِ
﴿ويوم ينفخ ِف الص ِ

9

ُ ٌّ َ َ

من أهداف
الرجعة احلوار بني
األديان واملذاهب
وحماكمتها عىل
أساس وسائل
اإلثبات الواقعية
والتارخيية التي
تستدعي إحياء
شهودها ورجاهلا
التارخييني الذين
كانوا طرفا أساسا
يف تلك املذاهب او
األفكار
ان دولة
املهديليست
إلقامة العدل
املطلق يف املجتمع
البرشي حسب؛
بل لالنتقال به إىل
الوحدة الفكرية
واملذهبية القائمة
عىل أساس الوثائق
الواقعية والتارخيية
وهي بذلك متثل
خامتة املطاف
حلركة األنبياء
والرسل مجيعا
وانتصار العقل
والعلم والتوحيد
عىل اجلهل
واخلرافة والرشك.
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ُ
الل َّ َوك أت ْوهُ َداخِر َ
ين﴾ ،إشارة إىل احلشر األكرب والقيامة الكربى.
ِ
هذه القيامة الصغرى تقوم على فكرة عدم االكتفاء بإقامة دولة
العدل املطلق وأن ينعم كل إنسان وكل فئة باألمان والعدل والكفاية
االقتصادية واالجتماعية يف ظلها كهدف يستوعب حركة
املهديواملسيح   املرتقبة ،بل هناك هدف آخر وهو احلوار بني
األديان واملذاهب وحماكمتها على أساس وسائل اإلثبات الواقعية
والتارخيية اليت تستدعي إحياء شهودها ورجاهلا التارخييني الذين
كانوا طرفا أساسا يف تلك املذاهب او األفكار وقد ادخر اهلل تعاىل
رسوله عيسى  ليقوم مبهمة إحياء هؤالء الشهود التارخييني بني
يدي احلاكم األعلى املهدي من آل حممد .
ومن الطريف ان البعض يستنكر على الشيعة قوهلم هبذه القيامة
الصغرى واليت تسمى بالرجعة وهو يعتقد ان عيسى بن مرمي 
سوف يعود مرة ثانية إىل احلياة الدنيا ويقتدي بإمام املسلمني آنذاك
كما يف رواية البخاري (كيف بكم اذا نزل عيسى بن مرمي وأمامكم
منكم).
أال يسائل هذا البعض نفسه كيف سيعرف الناس ان هذا الشخص
هو عيسى بن مرمي ؟ اذا مل ميارس إحياء املوتى وإبراء األكمه
واألبرص؟ و حني حييي املوتى هل يتصور انه سيحيي إنسانا مات
لتوه مث يعيش ساعة ميوت بعدها ام ان األبلغ يف األمر هو ان حييي
ميتا مضت عليه قرون مث حييي بعدها سنون أخرى ،واألبلغ منه حني
حييي علي بن ايب طالب و قد اختلف املسلمون على موقعه بعد
الرسول بني قائل هو كالرسول يف موقعه الرسايل والسياسي
اال انه ال نيب بعد الرسول وانه ال جتوز خمالفته كما ال جتوز خمالفة
الرسول واستند يف ذلك إىل األحاديث النبوية الصحيحة وبني
منكر لذلك ليجعل منه الشخص الرابع يف الفضل بل ال يعد له بعضهم
فضال بعد األول والثاين.
ان املهدي خيرج للناس الصحيفة اجلامعة اليت كتبها علي 
على اجللد خبط يده وإمالء النيبوتوارثها األئمة بنص اهلي
من النيب على واحد واحد منهم ونشروا ما فيها وكتب الشيعة
عن ائمتهم  السنة النبوية هبذا الطريق الوثائقي الفريد معصوم
يكتب عن النيب مث يروي املعصوم بنفسه كما يف قول اإلمام
الصادق ( إنّا لو كنا نفيت الناس برأينا وهوانا لكنا من اهلالكني
ولكنها آثار من رسول اهلل  أصل علم نتوارثها كابرا عن كابر
نكزنها كما يكزن هؤالء ذهبهم وفضتهم)((( .غري ان البعض قد يبقى
على ما عنده ملا ألفه عن آبائه وهنا من أجل توفري حجة حسية تقطع
عرف أنه
العذر ليس لدينا اال إحياء صاحب الكتاب ليكتب بيده وليُ َ
الذي كتب الكتاب الذي أظهره املهدي وليحدثهم عن جمريات
األمور كما شاهدها وجرت.
((( بصائر الدرجات .299

وهكذا حني يقول عيسى  للمسيحيني ان املسيحية اليت
بأيديكم هي مل تكن مين بل من بولس مثال ،وحييي هلم بولس
ليحدثهم كيف حرف املسيحية من رسالة جاءت تبشر مبحمد 
وأهل بيته إىل رسالة جتعل من املسيح خامت الرسل بل جتعله
ثالث ثالثة.
ويتضح ان دولة املهديليست إلقامة العدل املطلق يف املجتمع
البشري حسب بل لالنتقال به إىل الوحدة الفكرية واملذهبية
القائمة على أساس الوثائق الواقعية والتارخيية وهي بذلك متثل
خامتة املطاف حلركة األنبياء والرسل مجيعا وانتصار العقل والعلم
والتوحيد على اجلهل واخلرافة والشرك.

مرشوع انتظار القائد املوعود عند اليهود
واملسيحيني
على الرغم من العداوة التارخيية الشديدة بني اليهود والنصارى
وذلك بسبب دعوى اليهود اهنم قتلوا عيسى بن مرمي  ،وتصديق
النصارى بذلك فاهنم التقوا يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين
امليالدي على العقيدة بانتظار املسيح ودعم مشروع سياسي يقوم
على تلك العقيدة وهو مشروع قيام إسرائيل بصفتها مقدمة لظهور
املسيح ومن مث جندت مئات الكنائس واجلمعيات املسيحية يف
أمريكا وأوربا تدعو لدعم دولة إسرائيل بعد قيامها بتلك الصفة (((().
ففي 1980م  مت إعالن تأسيس منظمة يف القدس املحتلة باسم
(السفارة املسيحية الدولية يف القدس) وقد اختصر مؤسسها أهدافها
بقوله( :إننا صهاينة اكثر من اإلسرائيليني انفسهم ،وان القدس هي
املدينة الوحيدة اليت حتظى باهتمام اهلل وان اهلل قد أعطى هذه األرض
إلسرائيل إىل األبد).
ويرى أعضاء هذه السفارة« :انه اذا مل تبق إسرائيل فانه ال مكان
للمسيح عند جميئه الثاين».
وبدأت السفارة فور تأسيسها باالحتفال الدويل السنوي بالعيد
اليهودي املسيحي عيد العريش فحضره اكثر من ألف رجل دين
مسيحي ويف عام 1982م  حضره ثالثة آالف رجل دين مسيحي.
وصارت السفارة املسيحية الدولية إحدى املنظمات الرئيسية
اليت تدعى جللسات االستماع أمام جلان الكونغرس األمريكي عند
طرح قضايا الصراع العريب اإلسرائيلي وخباصة مسألة القدس.
ويف سنة 1985م أعلنت القيادات الصهيونية املسيحية يف
مؤمترها املنعقد يف بال يف سويسرا قوهلم« :حنن الوفود املجتمعني
هنا من دول خمتلفة وممثلي كنائس متنوعة ،ويف نفس هذه القاعة
الصغرية واليت اجتمع فيها منذ  88عامًا الدكتور تيودور هرتزل
ومعه وفود املؤمتر الصهيوين األول والذي وضع اللبنة األوىل إلعادة
ميالد دولة إسرائيل جئنا معا للصالة وإلرضاء الرب ،ولكي نعرب
((( انظر كتاب البعد الديين يف السياسة األمريكية جتاه الصراع العريب اإلسرائيلي /
يوسف احلسن  /رسالة دكتوراه.

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

عن شغفنا العظيم بإسرائيل (الشعب واألرض والعقيدة) ولكي نعرب
عن التضامن معها وتأييدنا هلا»(((.
وقد تأسست يف أمريكا كنيسة باسم الكنيسة التدبريية
( )Indespensationalismبلغ عدد اتباعها حنو ستني مليون
شخص تؤمن هذه الكنيسة بان للعودة الثانية للمسيح  شروطا
منها قيام دولة صهيون وجتميع يهود العامل فيها(((.
وقد كان من اتباع هذه الكنيسة (جورج بوش) و (ريغان) رئيسا
الواليات املتحدة السابقان.
ويف تشرين األول عام  1983م قال (ريغان) امام جلنة العالقات
العامة األمريكية اإلسرائيلية« :انين أتساءل هل اننا حنن اجليل
الذي سيشهد معركة (هرجميدون)  .ان النبوءات يف العهد القدمي
تصف متاما الوقت الذي حنن فيه»(((.
وقول (ريغان) هذا يستند إىل كتاب (كوكب األرض العظيم
الراحل) ( )THE late great planet Earthتأليف هال
ليندسي ( )Hal lindseyنشره ألول مرة عام 1970م وباع منه
اكثر من ( )15مليون نسخة يركز فيه على ان اهم إشارة لنهاية
التاريخ وعودة املسيح الثانية هي عودة اليهود إىل ارض إسرائيل
بعد آالف السنني ،كما أشار فيه إىل ان االحتاد السوفييت هو يأجوج
الذي يتعاون معه العرب وحلفاؤهم ملهامجة إسرائيل ويؤكد على
ان قوة إسرائيل العسكرية ،ستنتصر على قوى الشر متهيدا للقدوم
الثاين للمسيح املنقذ بعد معركة (هرجميدون) (املوقع الذي ستجرى
((( انظر مقال :الصهيونية املسيحية يف أمريكا حسين حداد جملة شؤون فلسطينية
العدوان .1990/9/10 93-92
((( املنهج التدبريي هو منهج لتفسري الكتاب املقدس ظهر يف إنكلترا يف القرن التاسع
عشر بشكل أساسي بفضل جهود جون نلسون داريب من كنيسة اإلخوة البليموث.
تلعب التدبريية أو القدرية كما يسميها البعض دورًا رئيسيًا يف الفكر الالهويت
للصهاينة املسيحيني ،فلفهم عالقة اهلل مع اجلنس البشري يقسمون تاريخ هذه
العالقة إىل سبعة أقدار أو حقب زمنية خيضع فيها اهلل اإلنسان لتجارب متتحن طاعته،
فيقول سكوفيلد أحد أهم مفكري هذا املذهب «كل قدر دور من الزمان ميتحن
فيه البشر حسبما أوحاه اهلل من وحي خمصوص».و وفقًا للتدبرييني فنحن نعيش
اليوم يف احلقبة السادسة أو ما يسمى «دور الكنيسة والنعمة» بانتظار حلول احلقبة
السابعة واألخرية برجوع املسيح لألرض لتأسيس حكمه األلفي .وهكذا تفصل
التدبريية بني مفهومي إسرائيل والكنيسة ،فبالنسبة للمسيحية التقليدية الكنيسة
كما يقول أوغسطينوس هي وارثة الوعود اليت أعطاها اهلل إلسرائيل ،فهي بذلك
إسرائيلاجلديدة اليتتسعى بشوق لبلوغ أورشليم السماوية،ففي هذا املفهوم تصبح
أورشليم أو أرض املوعد للمسيحيني ذات طبيعة روحانية أزلية ال صلة مباشرة هلا
مع أرض إسرائيل التارخيية ،على عكس الصهاينة املسيحيني الذين يشددون على
الفصل بني إسرائيل كشعب يهودي أو شعب اهلل على األرض والكنيسة أو شعب
اهلل يف السماء ،مؤكدين على التفسري احلريف للكتاب املقدس .يفضي هذا هبم إىل
نتيجة حتمية مفادها أن أرض فلسطني التارخيية هي ملك أبدي للشعب اليهودي،
وأن نبوءات الكتاب املقدس اليت أعلنت عن عودة اليهود إىل أرضهم قد حتققت يف
القرنني التاسع عشر والعشرين.
((( انظر مقال :اخلليج يف الطريق إىل هرجميدون .حممد السماك جريدة السفري
.1990/9/10

فيه املعركة الفاصلة بني قوى اخلري وقوى الشر يف سهل املجدل يف
فلسطني)(((().

مرشوع احلوار بني املسلمني حول املهدي املوعود:
يف ضوء القدر املشترك بني التصورين الشيعي والسين حول
األطروحة اإلهلية يف آخر الزمان الذي يتمثل بأن القائد املوعود
هو املهدي  من ذرية النيب من ذرية فاطمة  وان األمة
اإلسالمية هي مادة االنطالق وان القرآن الكرمي والسنة هي املنهج
فإن أمام السنة والشيعة مشروعني للحوار مها:
أوال :مشروع احلوار الشيعي السين هبدف بناء القاعدة الصلبة
للوحدة اإلسالمية اليت تقوم على وحدة القبلة ووحدة الكتاب
وخامتية النيبووحدة املستقبل املشرق بظهور املهدي من آل
حممد مث دراسة املسائل املختلف عليها بروح املحبة واألخوة
ومنهج البحث العلمي ولعل من اخطر املسائل اليت تواجه املسلمني
مجيعا هي مسالة الضوابط املوضوعية اليت تشخص املهدي املوعود
خاصة وان جتربتني سياستني كبريتني قد حصلتا حتت هذا العنوان
ومها جتربة املهدي اإلمساعيلي يف القرن الثالث والرابع اهلجري
واملهدي السوداين يف القرن الثالث عشر اهلجري.
ثانيا :مشروع احلوار اإلسالمي املسيحي.

مرشوع احلوار اإلسالمي املسيحي:
هناك دائرة واسعة من التصورات الدينية يشترك فيها
املسيحيون واملسلمون سواء فيما يتعلق باهلل تعاىل او النبوة او
اخلامتة السعيدة على األرض ودور املسيح    يف صناعة هذه
اخلامتة وهذه التصورات املشتركة جيهلها الكثري من الشعوب
املسيحية واإلسالمية ،ونشرها بينهم يقلل من الفجوة الكبرية
اليت فصلت بينهم والعواطف السلبية اليت تكونت بفعل ظروف
استثنائية وسياسات خاطئة مارستها دول الطرفني تارخييا وإذا ما
ردمت تلك الفجوة وحميت تلك النظرة العدائية وحلت حملها نظرة
التقدير واالحترام املتبادل امكن عند ذاك حبث املسائل املختلف
عليها بروح املحبة واالحترام واملسالة ليست صعبة وال مستحيلة،
إذ ان ما بني املسلمني واملسيحيني مل يكن لريقى إىل مستوى العداوة
التارخيية اليت حكمت العالقة التارخيية بني املسيحيني واليهود حيث
ان اليهود ال يعترفون باملسيح عيسى بن مرمي   بل ينعتونه وامه
بنعوت قبيحة مث هم يعترفون انه قتلوه وقد صدقهم املسيحيون بذلك
ومع ذلك فان جهود اليهود الصهاينة قد أمثرت نتيجة إجيابية وصار
املعسكر املسيحي حليفا قويا إلسرائيل بل وجد ماليني املسيحيني
مؤيدين إلسرائيل أكثر من قسم من اليهود انفسهم.
((( مقال حسين حداد السابق.

يف 1980م
تم إعالن
تأسيس منظمة يف
القدس املحتلة
باسم (السفارة
املسيحية الدولية
يف القدس) وقد
اخترص مؤسسها
أهدافها بقوله:
(اننا صهاينة اكثر
من اإلرسائيليني
انفسهم ،وان
القدس هي املدينة
الوحيدة التي
حتظى باهتامم اهلل
وان اهلل قد أعطى
هذه األرض
إلرسائيل إىل
األبد).
ويرى أعضاء هذه
السفارة« :انه اذا مل
تبق إرسائيل فانه ال
مكان للمسيح عند
جميئه الثاين».
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احلسني وارث إبراهيم


اختص اهلل تعاىل
إبراهيممن بني
األنبياء بان جعل
له بيتا تستحب
العبادة والبكاء
عنده كام الدعاء
عنده مستجاب.
واختص اهلل
تعاىل احلسني
بمزار يقصده
املاليني من الناس
تستحب العبادة
والبكاء عنده
والدعاء فيه
مستجاب.

12

اختص اهلل تعاىل إبراهيم من بني األنبياء بان جعل له بيتا
تستحب العبادة والبكاء عنده كما الدعاء عنده مستجاب ،وقد
أراه اهلل تعاىل يف أول الليايل العشر من ذي احلجة بان يذبح ولده
يوم العاشر أضحية له ،واعلن إبراهيم ان ذبيحته ولده وللناس
ذبائحهم ،وكان الناس يشهدون من إبراهيم وإمساعيل وأم
إمساعيل تسليما هلل تعاىل ،وملا كانت ليلة العاشر ونفر إبراهيم
من عرفة إىل مشعر أحياها إبراهيم وأهل بيته العبادة بشكل
خاص والناس يشهدون منهم درجة التسليم املطلق ألمر اهلل تعاىل،
وعند التنفيذ يوم العاشر عطل اهلل تعاىل قدرة السكني على الذبح
وفداه بذبح عظيم نزل من أعلى اجلبل والناس يشهدون ،ونزل
الوحي بإمامة إبراهيم وإمساعيل ،واقتدى الناس هبما يف عبادة
اهلل تعاىل وأخذوا عنهما مناسك حجهم وأحكام دينهم وها هي
مكة منذ عهد إبراهيم إىل اليوم عامره بالزوار والعباد على
طريقة إمساعيل وإبراهيمحييون ليلة العيد بالعبادة كما أحياها
إبراهيموأهل بيته وأصحابه.
واختص اهلل تعاىل احلسنيبوصية عرب جده النيببان خيرج
بقوم لألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإحياء سرية أبيه وجده
ولكنه سوف يستشهد هو ومن معه من أهل بيته وأصحابه وانه
هبذه النهضة والشهادة والظالمة سوف يفتح طريق اهلداية إىل اهلل



  العالمة املحقق السيد سامي البدري

تعاىل من جديد وحيفظ دين اهلل تعاىل الذي حرفته بنو أمية ،وهنض
احلسنيوحوصر وأمر بالزنول يف كربالء غرة املحرم سنة 61هـ
واستمر احلصار مدة تسعة أيام وحترك اجليش األموي يوم التاسع
يطلب البيعة والتسليم ،فطلب احلسني ان ميهلوه ليلة ليخصها
بعباده اكثر وصالة اكثر وقراءة للقرآن اكثر امتيازا هلا عن بقية
الليايل التسعة اليت مضت ،واحيا ليلة العاشر تلك بالعبادة وكان هلم
دوي بالقرآن كدوي النحل وهم ما بني قائم وقاعد وراكع وساجد
ٌّ
والناس يشهدون ،مث هنضوا يوم العاشر ورفضوا ان يبايعوا ليزيد
او يسلموا انفسهم فقاتلوا وقتلوا مظلومني وصاروا جمزرين على
رمضاء كربالء جزر األضاحي.

فجعل اهلل تعاىل قرب احلسني منذ ذلك اليوم مزارا لآلالف بل
املاليني من الناس يقصدونه للبكاء عليه والصالة هلل عنده مقتدين
به فيما صنعه يف األيام العشرة وما خصه ليلة العاشر من املحرم
باإلحياء إىل الفجر بالعبادة.

احلسني وارث إبراهيم:
لقد صار قرب احلسنيمثاب ًة للناس وأمنا ،نظري بيت إبراهيم
يف مكة مثاب ًة للناس وأمنا.
وهبذاكاناحلسنيوارثاإلبراهيم،لقدورثصفةتكوينيّة
رساليّة من إبراهيمتفرد هبا إبراهيم من بني األنبياء ،اهنا الليايل

العشر وما جرى فيها من بناء البيت واالختبار العظيم بذبح الولد،
وظهور التسليم املطلق .وجعل اإلمامة اإلهلية إلبراهيم ولده
إمساعيل واألصفياء من ولده.
اهنا ليال عشر فريدة يف السنة ،وكذلك فجرها وعاشوراؤها(((،
وبقيت فردا يف التاريخ حىت تكرر مثلها يف احلسني وأهل بيته يف
كربالء ،فصارت شفعا هلا.
والشفع يف اللغة :هو الفرد الذي ينظم إىل فرد آخر من سنخه
فيصريه زوجا.
ان الليايل العشر من املحرم اليت أسسها احلسني  بنهضته
ووصية من جدهوأمر من اهلل ،هي كالليايل العشر من ذي احلجة
اليت أسسها إبراهيم بأمر اهلل تعاىل.
َ َّ ْ َ ْ َ ْ
َ َّ ْ
َ َ َ ْ
َ َْ ْ
َْ
س (﴾ )4
﴿و الفج ِر ( )1و ل ٍ
ش ( )2و الشفعِ والوت ِر ( )3و اللي ِل إِذا ي ِ
ال ع ٍ

الفجر.4-1/
اقسم اهلل تعاىل بأعظم فجر من أيام السنة واعظم ليال عشر فيها
تسبق هذا الفجر ،واقسم بشفعها ،بفجر وليال عشر مثلها.
وال يوجد يف التاريخ نظري عاشوراء آل إبراهيم ولياليها العشر
من ذي احلجة زمن إبراهيم اال عاشوراء آل حممد ولياليها العشر
من املحرم زمن احلسني مع مالحظة ان عاشوراء آل إبراهيم
َ َ
حتولتإىلعيدللفداءاإلهلي
﴿وف َديْناهُبِذِبْ ٍح َعظِ ٍيم﴾الصافات،107/
وبقيت عاشوراء آل حممد يوم حزن إىل أبد الدنيا.
املضمون لكال التجربتني واحد ،تسليم مطلق ألمر اهلل تعاىل
وتوريث اإلمامة اهلادية ،وتأسيس مثابة للناس وأمن من عذاب
اهلل للزائرين املؤمنني.

ثواب زيارة بيت إبراهيم:
ان من يزر بيت إبراهيم يف احلج والعمرة له الثواب العظيم.
قال اإلمام الصادق« :إن العبد املؤمن حني خيرج من بيته
حاجًا ال خيطو خطوة وال خيطو به راحلته إال كتب اهلل له هبا حسنة،
وحما عنه سيئة ...فإذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثرى
رجع كما ولدته أمه ،فيقال له :استأنف العمل».
عن أيب عبد اهلل قال« :كان أيب يقول :من طاف هبذا البيت
أسبوعا وصلى ركعتني يف أي جوانب املسجد شاء كتب اهلل له ستة
آالف حسنة وحمى عنه ستة آالف سيئة ورفع له ستة آالف درجة
وقضى له ستة آالف حاجة فما عجل منها فربمحة اهلل وما أخر منها
(((
فشوقا إىل دعائه»

((( عاشوراء تعين العاشر ويف كل شهر هناك عاشوراء ،وامتاز العاشر من ذي احلجة
حبادثة ابتالء اهلل إبراهيم بذبح ولده ،وامتاز العاشر من املحرم بابتالء اهلل احلسني

ان يصمد امام الكثرة الضالة من اجليش االموي ويستشهد.
((( الكايف  -الشيخ الكليين  -ج  - 4ص .412 – 411

ثواب زيارة احلسني:
وقال يف فضل زيارة احلسني« :من خرج من مزنله يريد
زيارة احلسني بن علي بن أيب طالب إن كان ماشيا كتب اهلل له
بكل خطوة حسنة وحط هبا عنه سيئة ،حىت إذا صار باحلائر كتبه
اهلل من املفلحني ،وإذا قضى مناسكه كتبه اهلل من الفائزين ،حىت إذا
أراد االنصراف آتاه ملك فقال له :انا رسول اهلل ربك يقرئك السالم
ويقول لك :استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى».
وقد ورد يف ثواب زيارة احلسني ما هو أعظم من ثواب احلج
املستحب والعمرة املستحبة.
وعن بشري الدهان ،قال :مسعت أبا عبد اهلل يقول وهو نازل
باحلرية وعنده مجاعة من الشيعة ،فأقبل َّ
إيل بوجهه فقال« :يا بشري
(((
عرفت بالقرب  ،قرب
أحججت العام ،قلت :جعلت فداك ال ،ولكن َّ
احلسني ،فقال :يا بشري واهلل ما فاتَ َك شيء مما كان ألصحاب مكة
(((
ره يل .فقال :يا بشري ان
َس ُ
مبكة ،قلت :جعلت فداك ،فيه عرفات  ،ف ِّ
الرجل منكم ليغتسل على شاطئ الفرات مث يأيت قرب احلسني
عارفا حبقه فيعطيه اهلل بكل قدم يرفعها أو يضعها مائة حجة مقبولة
ومائة عمرة مربورة ومائة غزوة مع نيب مرسل إىل أعداء اهلل وأعداء
رسوله ،يا بشري امسِع وأبلِغ من احتمل قلبُه ،من زار احلسنييوم
عرفة كان كمن زار اهلل يف عرشه».
وعنه ،قال« :منفاتتهعرفة بعرفاتفأدركهابقرباحلسني
مل يفته ،وان اهلل تبارك وتعاىل ليبدأ بأهل قرب احلسني قبل أهل
عرفات مث خياطبهم بنفسه».
أقول :والسر واضح يف ذلك وهو ان ملة إبراهيم اليت أوحاها
اهلل إىل حممد كانت قد ُح ِّرفت وأعادها إىل املجتمع من جديد
احلسنيبنهضته وظالمته(((.

واجعل أفئدة من الناس هتوي اليهم:
وضح اهلل تعاىل يف القرآن ان ما جرى على مكة وعمراهنا منذ
ّ
عهد إبراهيم مث جتدد على عهد النيبهو إجابة دعوة إبراهيم يف
ْ َ َْ َ ْ
َ َّ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َّ
َْ
َْ
ك ال ُم َح َّرمِ
ي ذِي زر ٍع عِند بيتِ
إمساعيل ﴿ربنا إِن أسكنت مِن ذري ِت بِوا ٍد غ ِ
َ َّ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّ َ ْ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ
رات
ربنا ِلقِيموا الصالة فاجعل أفئِدة مِن انل ِ
اس ته ِوي إ ِ ْل ِهم وارزقهم مِن اثلم ِ
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ون ( ﴾)37إبراهيم.37/
لعلهم يشكر

ان الليايل العرش
من املحرم التي
أسسها احلسني
بنهضته ووصية
من جده وأمر
من اهلل ،هي
كالليايل العرش من
ذي احلجة التي
أسسها إبراهيم
بأمر اهلل تعاىل.
(و ا ْل َف ْج ِر (َ )1و
َ
ٍ
ٍ
َليال َع ْش ()2
َو َّ
الش ْف ِع َوا ْل َوت ِْر
(َ )3و ال َّل ْي ِل
إِذا َي ْ ِ
س ())4
الفجر.4-1/
املضمون لكال
التجربتني واحد،
تسليم مطلق ألمر
اهلل تعاىل وتوريث
اإلمامة اهلادية،
وتأسيس مثابة
للناس وأمن
من عذاب اهلل
للزائرين املؤمنني.

ويصبح من السهل القول ان عمران كربالء بسكاهنا وبالزائرين
الذين حتولت هبم كربالء إىل نظري ملكة يف ازدحامها بالزوار يف
مواسم الزيارة يف عاشوراء ويف األربعني ويف شعبان ويف عرفة ،هو
إجابة دعوة حممديف احلسني.
((( أي زرت احلسني يف يوم عرفة.
((( أي يقول جعلت فداك إن يف احلج الوقوف بعرفة وهو من أعظم املواقف.
((( انظر تفصل ذلك يف كتابنا اإلمام احلسني يف مواجهة الضالل األموي.
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يأيت الزائر
إىل كعبة إبراهيم
ليعلن والءه
املطلق هلل تعاىل
وإلبراهيم والعمل
بطريقة إبراهيم
التي أوحاها اهلل إىل
حممد،
ويأيت الزائر إىل قرب
احلسنيليعلن
والءه املطلق
هلل تعاىل وخلاتم
أنبياء اهلل حممد
والعمل بسنته
التي كتبها ورواها
وعمل هبا عيل
واحلسنثم
أماهتا بنو أمية ثم
أحياها احلسني 
وقتل من اجلها
ونرشها من بعده
األئمة التسعة من
ذريته.

كعبة إبراهيم وقرب احلسني:
كتاب اهلل الصامت/
كعبة إبراهيم  ضمت أيام تأسيسها َ
صحف إبراهيم /اليت كتبها على حجر باخلط املسماري وحفظها
داخل البيت يستخرجها إمساعيل وإبراهيم لقراءهتا وتفسريها
للناس ليعلموهم معامل دين اهلل.
وقرب احلسنيضم جسد احلسني كتاب اهلل الناطق مع تفسريه
وعلومه اليت ورثها من جده مث أورثها بنيه التسعة املعصومني من
بعده.

إعالن الوالء هلل سبحانه وتعاىل ولرسوله وألهل
البيت(عليهم السالم) هدف الزائرين يف كال
املوضعني:
يأيت الزائر إىل كعبة إبراهيم ليعلن والءه املطلق هلل تعاىل
وإلبراهيم والعمل بطريقة إبراهيم اليت أوحاها اهلل إىل حممد،
ويأيت الزائر إىل قرب احلسني ليعلن والءه املطلق هلل تعاىل
وخلامت أنبياء اهلل حممد  والعمل بسنته اليت كتبها ورواها وعمل هبا
علي واحلسن مث أماهتا بنو أمية مث أحياها احلسني وقتل من
اجلها ونشرها من بعده األئمة التسعة من ذريته.
إذن جاء الزائر إىل قرب احلسنيليعلن والءه املطلق هلل عز وجل
ولرسولهولالئمة من أهل بيته ،وقد ورد يف الرواية «من أتى قرب
أيب عبد اهللفقد وصل رسول اهلل ووصلنا».
ال ميكن ان يكون هذا التطابق التكويين بني كعبة إبراهيم 
وكربالء احلسني امرا خارجا عن التخطيط اإلهلي والتقدير
اإلهلي ،انه تطابق يكشف عن حقانية احلسني  وأهل بيته وابيه
وامه واخيه .انه من املحال متاما ان تتكرر جتربة إبراهيم 
بتجربة احلسنيبالليايل العشر وعاشورائها وما فرزته من إمامة
إهلية مقرونة بعمران املكان بالعبادة والدعاء والبكاء دون تقدير
اهلي وإمضائه.

احلسني يف كتب األنبياء األولني:
وحني نلتفت إىل كتب األنبياء األولني كتب موسى وعيسى
فإننا جند عشرات النصوص تتحدث عن احلسني وظالمته
واثرها ،واشهر فصل هو املعروف بالفصل الثالث واخلمسني من
سفر أشعيا ،وهو أهم النصوص ،وقد نالت اهتمام علماء اليهود
والنصارى ،اإلصحاح :13 :52
(هو ذا عبدي يوفق يتعالى ويرتفع ويتسامى جدا  :14كما أن كثيرين
ذعروا في شأنك هكذا لم يعد منظره منظر إنسان وصورته صورة
بني آدم.
:15هكذاتنتفضأممكثيرة(حقاتحركتعليهجماعاتكثيرة)(((.
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((( ما بني القوسني داخل النص اعادة صياغة قائمة على دراسة للنص العربي
بشكل مباشر من قبل الباحث.

وأمامه يسد الملوك أفواههم (يسد مبعوثون أفواههم) ألنهم رأوا ما لم
يخبروا به وعاينوا ما لم يسمعوا به.
اإلصحاح  :1 :53من الذي آمن بما سمع منا .ولمن كشفت ذراع الرب
(ولم اعلن نسل حبيبي) :2 .فإنه نبت كفرع أمامه (ازدهر وك ُغصين
(كرضيع) امامه .وكأصل من أرض قاحلة
ال صورة له وال بهاء فننظر إليه وال منظر فنشتهيه
 :3مزدرى ومتروك من الناس (ومخذول من الناس) .رجل أوجاع
وعارف باأللم (مكروب ومتألم ومتعين له الكرب واأللم) .ومثل من
يستر الوجه عنه (ولذلك سترنا وجوهنا عنه) .مزدرى فلم نعبأ به.
 :4لقد تحمل آالمنا وأحتمل أوجاعنا (قاسى كرباتنا) .فحسبناه
مصابا مضروبا من اهلل ومذلال (ونحن ق َّدرنا انه ممتحن ومبتلى من
الرب).
 :5طعن بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا (قتل بسبب عدم إيماننا).
نزل به العقاب من أجل سالمنا(تأديب سالمنا عليه) (تبليغ إسالمنا
عليه) .وبجرحه شفينا (وباتباعه شفينا).
 :6كلنا كالغنم ضللنا .كل واحد مال إلى طريقه .فألقى الرب عليه إثم
كلنا (والرب هاجم وقابل من خالله اثمنا جميعاً).
 :7عومل بقسوة فتواضع (اضطهد و ظلم وهو حزين متألم فكان
صابرا) .كحمل سيق للذبح ،كنعجة صامتة أمام الذين يجزونها ولم
يفتح فاه.
 :8باإلكراه والقضاء أخذ .فمن يفكر في مصيره قد انقطع من أرض
األحياء (وفي جيله من كان يظن انه قد قطع من ارض األحياء).
وبسببمعصيةشعبيضربحتىالموت(بسببعدمإيمانشعبيقتل).
 :9فجعل قبره مع األشرار وضريحه مع األغنياء .مع انه لم يصنع
عنفا ولم يوجد في فمه مكر.
 :10والرب رضي أن يسحق ذاك الذي أمرضه (أما الرب فسر بأن
يسحقه بالحزن) (شاء الرب ان يسحق المكروب المحزون) .فإذا
قربت نفسه ذبيحة إثم يرى ذرية وتطول أيامه ورضى الرب ينجح عن
يده)(واذ جعله الرب ذبيحة ظلم فان نفسه تتطلع إلى نسل تطول ايامه
ومراد اهلل يتحقق على يده).
 :11بسبب عناء نفسه يرى النور ويشبع بعلمه يبرر عبدي البار
الكثيرين وهو يحتمل آثامهم (وعبدي المستقيم بمعرفته يستقيم
كثيرون وآثامهم يرفعها).
 :12فلذلك أجعل له نصيبا بين العظماء وغنيمة مع األعزاء (لذلك
اجعل من ذريته معلمين للشريعة عظماء اجرة له) .ألنه أسلم نفسه
للموت وأحصي مع العصاة وهو حمل خطايا الكثيرين وشفع في
معاصيهم(((.
ويف سفر رؤيا يوحنا:
(َ ...و َرأَ ْي ُت َعلَى الْ ُعر ِ
ين
ين ُم َت َس ْربِلِ َ
ين َش ْي ًخا َجال ِ ِس َ
وش أَ ْربَ َع ًة َو ِع ْش ِر َ
ُ
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يض 4 ،و َعلَى ُر ُؤ ِ
بِثِ َي ٍ
يل ِم ْن َذ َه ٍب.
وس ِه ْم أَكَ ال ِ ُ
اب بِ ٍ َ
و ِفي وس ِط الْعر ِش وحو َل الْعر ِش أَربع ُة حيوانَ ٍ
ات َم ْم ُل َّو ٌة ُع ُيونًا ِم ْن
ْ ََ َ َ َ
َ َ َ َْ َ َ ْ َْ
ُق َّدا ٍم َو ِم ْن َ 6و َر ٍاء:
ارا ولَي ً ِ
الر ُّب
وسَّ ،
َ ..و َال تَ َزا ُل نَ َه ً َ ْ
وسُ ،ق ُّد ٌ
وسُ 8 ،ق ُّد ٌ
ال َقائلَ ًةُ « :ق ُّد ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َوالْكَائ ُن َوالَّذي يَ ْأتي».
اإل ُِله الْ َقا ِد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْيء ،الَّذي كَ َ
يَ ِخ ُّرا َ
ون
ون َش ْي ًخا ُق َّد َامالْ َجال ِ ِس َعلَىالْ َع ْر ِشَ ،ويَ ْس ُج ُد َ
أل ْربَ َع ُة َوالْ ِع ْش ُر َ
ين:
ون أَكَ الِيلَ ُه ْم أَ َم َام  10الْ َع ْر ِش َقائِلِ َ
ل ِ ْل َح ِّي إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
ينَ ،ويَ ْط َر ُح َ
الر ُّب أَ ْن تَ ْأ ُخ َذ الْ َم ْج َد َوالْكَر َام َة َوالْ ُق ْد َر َةَ ،
ألن َّ َك أَ ْن َت
«أَ ْن َت ُم ْس َت ِحق أَي ُّ َها َّ
َ
َخلَ ْق َت ُك َّل ا َ
أل ْش َيا ِءَ ،و ِه َي بِإ َِر َادتِ َك كَ ائِ َن ٌة َ 11و ُخلِ َق ْت».
ورأَ ْي ُت َعلَى ي ِمي ِن الْجال ِ ِس َعلَى الْعر ِش ِس ْفرا مكْ ُتوبًا ِم ْن َد ِ
اخل َو ِم ْن
َ
ً َ
َ
َ َ
َْ
ٍ
ِ
ِ
وما ب َس ْب َعة ُخ ُتومٍ1 :AVD Revelation 5 .
َو َراءَ ،م ْخ ُت ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
«م ْن ُه َو ُم ْس َتحق أ ْن يَ ْف َت َح
َو َرأَ ْي ُت َم َ
ال ًكا َق ِويًّا ُي َنادي بِ َص ْوت َعظيمٍَ :
َّ
وم ُه؟ » 2
ِّ
الس ْف َر َويَ ُفك ُخ ُت َ
أل ْر ِ
أل ْر ِ
ض َو َال تَ ْح َت ا َ
الس َما ِء َو َال َعلَى ا َ
ض أَ ْن يَ ْف َت َح
َفلَ ْم يَ ْس َت ِط ْع أَ َح ٌد ِفي َّ
الس ْف َر َو َال أَ ْن يَ ْنظُ َر إِل َ ْي ِه3 .
ِّ
ِ
ِ
أل ْر بَ َع ِة َو ِفي َو سطِ
ِ
َ
ِ
َو َر أ ْي ُت َفإِ َذ ا في َو َسط ا لْ َعر ش َو ا لْ َح َي َو ا نَات ا َ
َ
ْ
ِ
َ
ُّ
َّ
وح ،ل َ ُه َس ْب َع ُة ق ُُرو ٍن َو َس ْب ُع 6
ب
ذ
م
ه
ن
أ
كَ
م
ْ
الش ُيوخِ َخ ُروفٌ (كبش) َقائ ٌ ُ َ ُ ٌ
أَ ْعي ٍنِ ،هي سبع ُة أَرواحِ ا ِ
أل ْر ِ
هلل الْ ُمر َسلَ ُة إِلَى ُك ِّل ا َ
ض.
ُ َ ََْ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ْف َر م ْن يَمين الْ َجالس َعلَى الْ َع ْرش7 .
َفأَتَى َوأَ َخ َذ ِّ
َ
ات َوا َ
الس ْفر َخ َّر ِت ا َ
ون
أل ْربَ َع ُة الْ َح َي َوانَ ُ
أل ْربَ َع ُة َوالْ ِع ْش ُر َ
َول َ َّما أ َخ َذ ِّ َ
روف  ...،و ُهم ي َتر نَّم َ ِ
َشي ًخا أَ َم َام ا لْ َخ ِ
ين :
يد ًة َقا ئِلِ َ
يم ًة َج ِد َ
َ ْ َ َ ُ
ْ
ون تَ ْر ن َ
اش َتر ْي َت َنا ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ِ
هلل
و
ت
ح
ب
ذ
ك
ن
أل
،
ه
وم
ت
خ
ح
ت
ف
ت
و
الس
ذ
خ
أ
ت
ن
أ
ت
ن
أ
ق
ح
ت
س
«م
ر
ف
َ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ
ُ ْ َ َ ْ َ
بِ َد ِم َك ِم ْن ُ 9ك ِّل َقبِيلَ ٍة َول ِ َسا ٍن َو َش ْع ٍب َو ُأمَّ ٍة،
أل ْر ِ
وكا َوكَ َه َن ًةَ ،ف َس َن ْملِ ُك َعلَى ا َ
َو َج َع ْل َت َنا إلِل ِه َنا ُم ُل ً
ض»10 .
ٍ
ِ
ِ
ين حو َل الْعر ِش والْحيوانَاتِ
الئكَة كَ ث ِ
َونَ َظ ْر ُت َو َس ِم ْع ُت َص ْو َت َم َ
ير َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ات ربو ٍ
ِ
وف ُ 11ألُ ٍ
َو ُّ
ين بِ َص ْو ٍت
ات َو ُألُ َ
وفَ ،قائِلِ َ
الش ُيوخِ َ ،وكَ َ
ان َع َد ُد ُه ْم َربَ َو َ َ َ
وح أَ ْن يَ ْأ ُخ َذ الْ ُق ْد َر َة
َع ِظيمٍُ :
«م ْس َت ِحق ُه َو الْ َخ ُ
روفُ (الكبش)الْ َم ْذ ُب ُ
َوالْ ِغ َنى َوالْ ِحكْ َم َة َوالْ ُق َّو َة َوالْك ََر َام َة َوالْ َم ْج َد َ 12والْ َب َركَ َة! ».
أل ْر ِ
أل ْر ِ
ض َوتَ ْح َت ا َ
الس َما ِء َو َعلَى ا َ
ضَ ،و َما َعلَى
َو ُك ُّل َخلِي َق ٍة ِم َّما ِفي َّ
ِ
يها ،س ِم ْع ُت َها َقائِلَ ًة« :ل ِ ْل َجال ِ ِس َعلَى  13الْعر ِش ول ِ ْل َخر ِ
وف
الْ َب ْح ِرُ ،ك ُّل َما ف َ َ
َْ َ ُ
ين».
الْ َب َركَ ُة َوالْك ََر َام ُة َوالْ َم ْج ُد َو ُّ
الس ْل َط ُ
ان إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
ِ
ين »َ .و ُّ
وخ ا َ
ات ا َ
أل ْر بَ َع ُة
َو كَ ا نَ ِت ا لْ َح َي َو ا نَ ُ
الش ُي ُ
أل ْر بَ َع ُة تَ ُقو ُل « :آ م َ
ين14 .
ون َخ ُّروا َو َس َج ُدوا ل ِ ْل َح ِّي إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
َوالْ ِع ْش ُر َ
ان الشيوخ األربعة والعشرين هم األنبياء املذكورون يف القرآن،
اما الكبش املذبوح فهو شخص آخر من غريهم ويفهم من النص
ان الكبش قد ذبح من اجل قضية ختصهم ،وال يوجد شيء خيص
حرفت فكان جهودهم قد ذهبت
األنبياء اكثر من رسالتهم فإذا ّ

هدرا ،والكبش املذبوح هو احلسني وقد هنض ألجل حفظ
رسالة األنبياء وخامتهم حممداليت حرفها بنو أمية ومسلمة أهل
الكتاب الذين فسحت هلم احلكام القرشيون ان ينشروا أساطريهم

وفيها تشويه للتوحيد وسرية األنبياء ،ويف ضوء ذلك يشعر األنبياء
حني جيتمعون مع احلسني حبضرة الرب انه قد بذل مهجته وذبح
كما يذبح الكبش ليعود دين اهلل الذي بعثهم به غضا طريا ويعود
التزنيه هلل تعاىل وتعود سريهتم يف املجتمع نقية صافية هادية وان
احلسني  إزاء ذلك يستحق ان يتقدم أمامهم ويتألق شخصه بـ
ين» وليس
الس ْل َط ُ
ان ِإلَى أَبَ ِد اآلب ِِد َ
«الْبَ َر َك ُة َوالْ َك َر َام ُة َوالْ َم ْج ُد َو ُّ
من شك ان تألقه هو تألق رسالة جده  وبتألق جده النيب اخلامت
يتألقون مجيعا من جديد ويستعيدون دورهم أئمة هداة إىل اهلل
تعاىل وقاد إىل رضوانه.
والذي احسبه ان الرقم سبعة يف قوله «كبش قَائ َ
وح،
ِم َكأنَّ ُه َم ْذبُ ٌ
ٌ
َ
َ
اح اهللِ الْ ُم ْر َس َل ُة ِإلَى ُك ِّل
لَ ُه َس ْب َع ُة قُ ُر ٍ
ِي َس ْب َع ُة أ ْر َو ِ
ون َو َس ْب ُع  6أ ْعيُ ٍن ،ه َ
َ
ض » هو حمرف عن تسعة وهم األئمة من ذرية احلسني 
األ ْر ِ
الذين جعلهم اهلل تعاىل أئمة للمسلمني بل للبشرية يهدون إىل دين
اهلل الذي جاء به حممد.
خصوصية إبراهيم تتمثل بكونه:
● قد هنض ليحرر العقل البشري من أكاذيب إعالم منرود فيه
ويف أسالفه ويف آهلته ،بتحطيمه أصنام منرود وتعليق الفاس برقبة
كبريهم ألنه مل ينصر اقرب اخللق إليه.
● وله كعبة بناها بتكليف اهلي يستجاب عندها الدعاء مقرونة
بعاشوراء ذي احلجة ولياليها العشر قبلها إذ ظهرت أعلى درجات
التسليم ألمر اهلل منه ومن أهل بيته.
وهذه اخلصوصية نفسها للحسني بكونه:
● قد هنض ليحرر العقل املسلم من أكاذيب إعالم معاوية فيه
ويف أسالفه برفضه بيعة يزيد وقتاله جيشه ،ومل خيرج على معاوية
يف زمانه ليفهم املسلمني ان مسؤولية ظالمته برقبة معاوية ألنه سلط
يزيد على األمة  .
● وله قرب يستجاب عنده الدعاء ،وقد اقترن هذا القرب بعاشوراء
املحرم ولياليها العشر قبلها بتقدير اهلي كشفت عن اعلى درجات
التسليم ألمر اهلل تعاىل منه ومن أهل بيته وأصحابه.
يف ضوء ذلك يكون احلسني  وارثا لصفة إبراهيم املميزة له
ومل يكن إبراهيم قد تصرف من تلقاء نفسه يف حتطيمه األصنام،
وكذلك احلسني  مل ينهض من تلقاء نفسه يف قتال جيش يزيد
بل كان بتكليف اهلي.
وهكذا تكون مجلة (السالم عليك يا وارث إبراهيم  خليل اهلل)
قد نبهت على ذلك التماثل .وصار احلسني  خبصوصيته تلك
يذكرنا بنيب اهلل إبراهيم فكأنه هو ،فما أروعه من متاثل وما اعظمها
من حكمة إهلية يف احلسني .

قد هنض
إبراهيم  ليحرر
العقل البرشي من
أكاذيب إعالم
نمرود فيه ويف
أسالفه ويف آهلته،
بتحطيمه أصنام
نمرود وتعليق
الفاس برقبة
كبريهم ألنه مل
ينرص اقرب اخللق
إليه.
قد هنض
احلسني ليحرر
العقل املسلم من
أكاذيب إعالم
معاوية فيه ويف
أسالفه برفضه
بيعة يزيد وقتاله
جيشه ،ومل خيرج
عىل معاوية يف زمانه
ليفهم املسلمني ان
مسؤولية ظالمته
برقبة معاوية ألنه
سلط يزيد عىل
األمة.
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ترمجته املخترصة:
(((
وسمي
امسه :عبد مناف ،واشتهر بأيب طالب  .وقال ابن عنبةُ :
بعمران(((ُ .ولد أبو طالب قبل والدة النيب خبمسة وثالثني عامًا.
أبوه عبد املطلب سيد قومه واملربز من رؤساء قريش الذين ترجع
إليهم يف أمورها ،وتتحاكم يف منافراهتا ،ومواريثها ،ومياهها،
ودمائها ،وكان على الشريعة اإلبراهيمية احلنيفية.
(((
ّأمه :فاطمة بنت عمرو بن عائذ املخزومية.

أبناؤه :طالب ،عقيل ،جعفر ،علي بن أيب طالب  ،أم هانئ بنت
أيب طالب ،وامسها هند ،ومجانة وريطة .وقال بعضهم :وأمساء بنت
أيب طالب .وأمهم مجيعًا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف
(((
بن قصي.
وكان أبو طالب سيدًا شريفًا مطاعًا مهيبًا.
وقيل يف سخائه وكرمه أن قريشًا كانت تطعم ،فإذا أطعم (أبو
طالب) مل يطعم ٍ
يومئذ أحد غريه(((.
َ
ام ٍة ـ على أولياء املقتول ـ يف اجلاهليَّة يف
وكان أ َّو َل من سن ال َق َس َ
دم عمرو بن علقمة ،مث أثبتتها السنة يف اإلسالم((( .ووصفه احلليب
حرم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية كأبيه
قائالً :كان أبو طالب ممن َّ
(((
عبد املطلب.
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((( ابن سعد ،الطبقات ،ج  ،1ص .121
((( ابن عنبة ،عمدة الطالب ،ص .20
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج  ،2ص .111
((( ابن سعد ،الطبقات ،ج  ،1ص .122-121
((( البالذري ،أنساب األشراف ،ج  ،2ص .288
((( النسائي ،سنن النسائي ،ج  ،8ص .4-2
((( احلليب ،سرية احلليب ،ج  ،1ص .184

   د .السيد حسني البدري
تقلد أبو طالب قبل البعثة ويف مكة ،منصيب الرفادة (ضيافة
احلجيج) والسقاية (إيصال املاء إىل احلجيج)((( .وكان إىل جانب
ذلك حيترف التجارة أيضًا ،فقد كان يشتري العطور والقمح،
(((
ويبيعهما.
توىل أبو طالب بوصية من أبيه عبد املطلب كفالة النيب األكرم 
الذي كان عمره ٍ
حينئذ مثاين سنوات( .((1وقد أشار ابن شهر آشوب
إىل هذه القضية بقوله :ملا حضرت عبد املطلب الوفاة دعا ابنه أبا
طالب ،فقال له :يا بين قد علمت شدة حيب ملحمد  ووجدي به،
انظر كيف حتفظين فيه .قال أبو طالب :يا أبيت ال توصين مبحمد ،
فإنه ابين وابن أخي .فلما تويف عبد املطلب كان أبو طالب يؤثره
بالنفقةوالكسوةعلىنفسهوعلىمجيعأهله(.((1وكتبابنهشاميف
جده ،فكان
ذلك :كان أبو طالب هو الّذي يلي أمر رسول اهلل بعد ّ
إليه ومعه ...وملا خرج أبو طالب تاجرًا إىل الشام ،وهتيّأ للرحيل،
فرق له (أبو طالب) ،وقال :واهلل
صب به رسول اهلل ّ 
وأمجع املسري ّ
ألخرجن به معي ،وال يفارقين ،وال أفارقه أبدا( ((1وكان أبو طالب
إذا أراد أن يعشي أوالده أو يغديهم يقول :كما أنتم ـ أي امسكواـ
(((1
حىت حيضر ابين فيأيت رسول اهلل فيأكل معهم.
تؤكد مجيع الوثائق التارخيية على محاية أيب طالب املستمرة
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج  ،2ص .13
((( ابن قتيبة ،املعارف ،ص .575
( ((1البيهقي ،دالئل النبوة ،ج  ،2ص .22
( ((1ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبو طالب ،ج  ،1ص .36
( ((1ابن سعد ،الطبقات ،ج  ،1ص .119
( ((1ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،ج  ،1ص .37
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للرسول والتصدي لقريش رغم كرب سنّه حيث ناهز إبّان البعثة
اخلامسة والسبعني ،فوقف منافحًا ومدافعًا عنه بال أدىن تردد،
أمام قريش((( .وملا عرفت قريش أن أبا طالب قد
بل جهر بذلك َ
أىب خذالن رسول اهلل  ،وإمجاعه لفراقهم يف ذلك وعداوهتم،
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن املغرية ،فقالوا له :يا أبا طالب! هذا
عمارة فىت يف قريش ،فخذه ،فلك عقله ونصره ،واتّخذه ولدًا ،فهو
لك ،وأسلم إلينا ابن أخيك فنقتله .فقال :واهلل لبئس ما تسومونين!
أتعطونين ابنكم أغذوه لكم ،وأعطيكم ابين تقتلونه! هذا واهلل ما ال
(((
يكون أبدًا.
وحتدث النيب عن ذلك العطف واحلنان الذي حظي به يف بيت
عمه ،وعندما توفيت فاطمة بنت أسد :اليوم ماتت أمي ،وك ّفنها
بقميصه ،ونزل يف قربها ،واضطجع يف حلدها .فقيل له :يا رسول
اهلل! لقد اشتد جزعك على فاطمة .قال :إهنا كانت أمي ،إن كانت
لتجيع صبياهنا وتشبعين ،وتشعثهم وتدهنين((( وقال النيب  بعد
وفاة عمه أيب طالب :ما نالتين قريش شيئًا أكرهه حىت مات أبو
طالب(((.
ومل يزل رسول اهلل  عزيزًا ،ممنوعًا من األذى ،ومعصومًا من
كل اعتداء ،حىت توىف اهلل أبا طالب  ،وعندها جاء نداء ربّه حيمله
(((
جربائيل« :أخرج من مكة فقد مات ناصرك».
ترك أبو طالب من الشعر ما يناهز األلف بيت مجعت يف ديوان
أيب طالب ،ج ّلها يف نصرة النيب وتصديق رسالته ،ومن أشهرها
القصيدة الالمية اليت سوف نوردها مع الشرح يف هذا املقال.
كما ال يشك باحث ،ومل يتردد مؤرخ يف محاية أيب طالب للنيب 
ورعايته له والدفاع عنه طيلة حياته ،بل من املؤكد :أنه كان من
أشد املدافعني عنه  يف أشد الظروف وأصعب املواقع منذ األيام
األوىل للرسالة وحىت رحيله عن هذه الدنيا ،ولكن وقع البحث يف
إميانه ،وهل أنه نطق بالشهادتني أم ال؟
فذهب أهل السنة إىل القول بأنّه مات كافرًا مستندين يف ذلك
على رواية تشري إىل إصراره حىت اللحظات األخرية على البقاء
على الشرك ،وذهب الشيعة بإمجاع علمائهم إىل القول بأنه كان
مؤمنًا ،ومات كذلك ،مستندين يف ذلك إىل روايات أهل البيت،
وإىل مجلة من األدلة اليت تثبت مبا ال ريب فيه إميانه ومفندين بذلك
(((
دعوى موته مشركًا.
((( ابن هشام ،السرية النبوية ،ج ،1ص .173-172
((( البالذري ،أنساب األشراف ،ج  ،1ص .31
((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج  ،2ص .14
((( ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،66ص .339
((( املفيد ،إميان أيب طالب ،ص .24
((( الغفاري ،كبري الصحابة أبو طالب  ،ص 166؛ حسن ،أبو طالب طود اإلميان
الراسخ ،ص .166

اختلف املؤرخون يف اليوم والشهر الذي تويف فيه أبو طالب،
فذهبت بعض املصادر الشيعية إىل القول بانّه تويف يف السادس
والعشرين من رجب من السنة العاشرة للبعثة بعد ثالث أيام من
وفاة أم املؤمنني خدجية  ،عن عمر ناهز اخلامسة والثمانني(((.
ومنهم من جعل وفاته يف األول من ذي القعدة ،ومنهم من أرخ هلا
يف النصف من شوال .وقد أطلق النيب  على ذلك العام أسم عام
(((
احلزن.
فتوج َععظيمًا
عليِإلَىالنيبفأخربهمبوتهَّ ،
ولَ َّماماتجاء ٌّ
وحزن شديدًاَّ ،
امض َّ
فتول غُس َل ُه ف ِإذا رفَعت ُه ع َلى سريره،
مث قالِ :
َ
ٌ
َ
وصلتك
حممول ،فقال ل ُه:
فأعلمين ففعل((( ،فاعترض ُه  وهو

ونصر َت
عم! وج ِز َ
ٌ
رحم يا ِّ
يت خريًا ،فل َق ْد َربَّْي َت ،وكف ْل َت صغريًاْ ،
َ
وآزر َت كبِريًا ،ثُ َّم تَب َِع ُه ِإلَى ُحفرت ِه ،فوقف عليه ،فقال :أ َم َ
واللّ 
ْ
(((1
َ
َ
َ
َ
َ
يعجب هلا الثَّ َقالن  .ودفن
أل
َّ
ستغفرن لك وأل ْش َف َع َّن فيك شفاع ًة ُ
مبكة يف احلجون جبنب قرب أبيه عبد املطلب.

(((1

المية أيب طالب:
قال اإلمام الصادق  :كان أمري املؤمنني يعجبه أن يروى
تعلموه ِّ
يدون ،وقال َّ
وعلموه أوالدكم فإنّه
شعر أيب طالب  ،وأن َّ
(((1
كان على دين اهلل وفيه علم كثري.
ومن مشهور شعره قصيدته الالمية اليت قال عنها ابن كثري :هي
قصيدة بليغة جدًا ال يستطيع أن يقوهلا إ ّ
ال من نسبت إليه وهي أفحل
(((1
من املعلقات السبع وأبلغ يف تأدية املعىن وفيما يلي ما انتخبه
البغدادي منها( ((1مع شرحه هلا(:((1
َخليلَ َّي ما ُأ ُذ نِي أل َّو ِل عا ذ ل

الر ْأ َي ل َ ْي َس بِ ِش ْر كَ ة
َخليلَ َّي إِ َّن ِّ

غواء في َح ٍّق وال ِع ْن َد ِ
باط ِل
َص َ

وال نَ ْه َنه ِع ْن َد ا ُأل ِ
البال بِ ِل
مور َ

(((1

(((1

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص.35
((( املقريزي ،إمتاع األمساع ،ج  ،1ص .45
((( ابن جوزي ،تذكرة اخلواص ،ج ،1ص.145
( ((1ابن أيب احلديد ،شرح هنج البالغة ،ج  ،7ص .76
( ((1البالذري ،أنساب األشراف ،ج  ،1ص .29
( ((1أبو طالب حامي الرسول ص 190عن احلجة على الذاهب ص ،25تاريخ
اليعقويب.
( ((1البداية والنهاية ج 2ص.71
( ((1ما عدا أبيات يسرية اضفناها من سرية ابن هشام ألمهيتها وقد اعتمدنا شرح
البغدادي إ ّ
ال يف مواضع خاصة نبهنا عليها والقصيدة رواها ابن هشام يف كتابه السرية
ج 1ص272ـ.280
( ((1استل هذا الشرح من كتاب السرية النبوية للعالمة السيد سامي البدري.
( ((1الصغو :امليل .واصغيت إىل فالن :اذا ملت بسمعك حنوه.
( ((1أراد ان الرأي اجليد يكون مبشاركة العقالء ،فإن مل يتشاركوا :بأن كانوا
متباغضني مل ينتج شيئا والرأي ما مل يتخمر يف العقول كان فطريًا .والنهنه بنونني
وهاءينكجعفر:املضىوالنيّرالشفافالذييظهراالشياءعليجليتهاوأصلهالثوب
الرقيق النسج ،ومن شأنه ان ال مينع النظر إىل ما وراء ،وهـو معطوف على شركة.
والبالبل اما مجع بلبلة بفتح الباءين ،او مجع بلبال بفتحهما ،ومها مبعىن اهلم ووساوس
الصدر ،كزالزل مجع زلزلة وزلزال بالفتح ،وهو اما على حذف مضاف أي ذات
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َو ل َ َّما َر أَ ْي ُت ال َق ْو َم ال ُو َّد في ِه ُم
بالعدوا ِة َو ا َ
أل ذى
صار ُحونا َ
َو َق ْد َ

(((

كَ َذ ْب ُت ْم

( ((

كَ َذ ْب ُتم

المزايِل
العد َّو ُ
َو َق ْد َ
طاو ُعوا أَ ْم َر َ

َو َق ْد حا ل َ ُفو ا َق ْو م ًا َعلَ ْينا أَ ِظنَّ ًة

ون َغ ْيظ ًا َخ ْل َفنا بِا َ
أل نا ِم ِل
يَ َع ُّض َ

ِ
الب ْي ِت َر ْهطي وإ ِْخ َوتِي
وأَ ْح َض ْر ُت ع ْن َد َ

ِ
ِ
الو صا ئِ ِل
و أَ ْم َسكْ ُت م ْن أَ ْثوا بِه بِ َ

أَ ُعو ُذ بِر ِّب الن ِ
َّاس ِم ْن ُك ِّل طا ِعن
َ

َعلِ ْينا بِ ُسو ء أَ ْو ُملِ ٍّح بِبا ِط ِل

وم ْن أَ ْر َسى ثَبير اً َمكا نَ ُه
و ثَور َ

و ِم ْن ُم ِ
لحق في الدِّين مال َ ْم ُنحا ِو ِل

(((

ِ
ِ
ِ
وناز ِل
راء
َو راق لبِر في ح َ

( ((

الم ْس َو ِّد إِ ْذ يَ ْم َسحو نَ ُه
وبالح َج ِر ُ
َ

بالضحى وا َ
أل صا ئِ ِل
وه ُ
إ ِذ اكْ َت َن ُف ُ

ِ
راء َس ْم َحة
َص ْب ُ
رت لَهم نَ ْفسي بِ َس ْم َ
لين ِر تا َج ُه
ِقيا م ًا َمع ًا ُم ْس َت ْقبِ َ

ِ
ِ
عيبة
و م ْن كا شح يَ ْسعى لَنا بِ َم َ

ِ
الب ْي ِت ِم ْن بَطْ ِن َم َّك َة
وبالب ْيت َ ،ح ُّق َ
َ

ِ
ِ
المقا ِو ِل
وأَ ْب َي َ
ض َع ْضب م ْن ُتراث َ

دي َح ْي ُث يِ ْقضي َح ْل َف ُه ُك ُّل نا ِفل
ل َ َّ

(((

(((
(((

( ((

و با هلل إِ َّن ا هلل ل َ ْي َس بِغا ِف ِل

الص ْخ ِر َرطْ َب ًة
َو َم ْو ِطئِ إِ ْب
راهيم في َّ
َ

َعلى َق َد َم ْي ِه حا ِفي ًا َغ ْي َر نا ِع ِل

َف َه ْل بَ ْع َد هذ ا ِم ْن َمعا ذ لِعا ئِذ

هلل عا ِذ ِل
َو ْ
هل ِم ْن ُمعيذ يَتَّقي ا َ

وم ْن ح َّج بي َت ا ِ
هلل ِم ْن ُك ِّل را ِكب
َ َ َْ
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الوسائِل
و َق ْد َق َط ُعوا ُك َّل ُ
العرى َو َ

(((

الع ّد ىَ ،و َو ُّد وا ل َ ْو أَ نَّنا
ُي ُ
طاع بِنا ُ

(((1

( ((1

و ِم ْن ُك ِّل ِذ ي نَ ْذ ر و ِم ْن ُك ِّل ِ
راج ِل
( ((1

البالبل ،او اهنا بدل من االمور.
والعرا :مجع عروة وهي معروفة ،واراد هبا هنا ما يتمسك
((( أراد بالقوم كفار قريشُ .
به من العهود جمازاوالوسائل :مجع وسيلة وهي ما يتقرب به.
((( صارحونا :كاشفونا بالعداوة صرحيا ،واملزايل :اسم فاعل من زايله مزايلة
وزياال :فارقه وباينه وامنا يكون العدو مفارقا اذا صرح بالعدواة فال متكن العشرة.
ومن قال :املزايل :املعاجل ،وظنه من املزاولة مل يصب.
((( التحالف :التعاهد والتعاقد على ان يكون األمر واحدًا يف النصرة واحلماية،
وبينهما حلف أي عهد ،واحلليف :املعاهد .واالظنة مجع ظنني ،وهو الرجل املتهم،
والظنة بالكسر .التهمة.
((( الصرب :احلبس .والسمراء :القناة .والسمحة :اللينة اليت تسمح باهلز واالنعطاف.
واالبيض :السيف ،والعضب :القاطع .واملقاول :مجع مقول بكسر امليم :الرئيس ،وهو
دون امللك ،كذا يف املصباح عن ابن االنباري ،وقال السهيلي يف الروض االنف :أراد
باملقاول آباءه ،شبههم بامللوك ،أقول :ويف لسان العرب القيل واملقول امللك مسي بذلك
النّه نافذ القول واألمر.
((( الوصائل :ثياب خمططة ميانية كان البيت يكسى هبا.
((( الرتاج :الباب العظيم ،والنافل :فاعل من النافلة وهو التطوع.
احل على الشيء :اذا اقبل عليه مواظبًا.
((( ُمل ّ
ِح :اسم فاعل من َّ
((( املعيبة :العيب والنقيصة.
((( ثور :معطوف على رب الناس .وهو وثبري وحراء ،جبال مبكة .والرب :خالف
َ
قسم بطالب البـر بصعوده يف حراء للتعبد فيه
االمث .وهو رواية ابن اسحاق وغريه ،أ َ
وبالنازل منه.
( ((1االصائل مجع اصيلة واالصيلة :لغة معروفة يف االصيل .وهو ما بعد صالة
العصر إىل الغروب.
( ((1موطى إبراهيم  :هو موضع قدمه على الصخرة وجعلها اهلل تعاىل آية.
( ((1املعاذ بالفتح :اسم مكان من عاذ فالن بكذا ،اذا جلأ اليه واعتصم به .واملعيذ :اسم
فاعل من أعاذه باهلل أي عصمة به .وعادل :صفة معيذ ،مبعىن غري جائر.

و بي ِت ا ِ
هلل نَ ْت ُر َك َم َّك َة
َ َْ
وبي ِت ا ِ
هلل ُن ْبزى ُمح َّمد اً
َْ

صر َع َح ْو ل َ ُه
و ُن ْسلِ ُمه حتى ُن َّ
ِ
إلي ُك ُم
وين َه َ
ْ
ض َق ْو ٌم في َ
الحديد ْ

وحتَّى نَرى َذا ِّ
الض ْغ ِن يَ ْركَ ُب َر ْد َع ُه
َ

وإ نَّا لَعمر ا ِ
هلل إِ ْن َج َّد ما أَ َر ى
ْ ُ
بِ َكفَّي َفتى ِم ْث ُل ِّ
الش ِ
هاب َس َم ْي َد ع
ْ ً

وكاب ِل
أبواب ترك
ُت َس ُّد بنا
ُ
ُ

( ((1

و نَظْ َع ُن إ الّ ْأم ُر ُك ْم في بَال بِ ِل
ولما ُنطا ِعن ُد و نَه و ُن ِ
ناض ِل
ّ

( ((1

( ((1

والحال ئِ ِل
ذه ُل َع ْن أَ ْبنا ئِنا
و نَ َ
َ

( ((1

الرواياتَ ْح َت ِ
الص ِ
الصل
ذات َّ
ُن َ
هوض َّ

ِم َن َّ
الط ْع ِن ِف ْع َل ا َ
الم َتحا ِم ِل
أل ْنك َِب ُ

(((1

(((1

ل َ َت ْل َتبِ َس ْن أ ْسيا َفنا با أل ما ثِل
ِ ِ ( ((2
ِ
ِ ِ
الحقي َق ِة باسل
أَ خي ث َقة حا مي َ
( ((1

ُزى.
الع ّدى مجع عاد من عدا عليه يعدو كما قالوا غاز وغ َّ
(ُ ((1
( ((1أي واهلل ال نترك مكة وال نظعن منها ،لكن امركم يف مهوم ووساوس صدر.
( ((1الواو للقسم ويف قوله (وبيت اهلل) ،ونبزى جواب القسم على تقدير ال النافية،
فإنّها جيوز حذفها يف اجلواب كقوله تعاىل( :تاهلل تفتؤ) أي ال تفتؤ .ونبزى بالبناء
للمفعول ،أي نُ ْغ َلب ونقهر عليه ،يقال أبزى فالن بفالن إذا غلبه وقهره ،كذا يف
ولـما :نافية جازمة ،واجلملة املنفية حال من نائب فاعل نبزىوالطعن
الصحاحّ .
يكون بالرمح ،والنضال يكون بالسهم.
ونسلمه بالرفع معطوف على نبزى ،أي ال نسلمه ،من اسلمه مبعىن َّ
سلمه لفالن،
(ُ ((1
ونصرع ونُذهل بالبناء للمفعول .واحلالئل :مجع حليلة
او من اسلمه مبعىن خذلهَّ .
وهي الزوجة.
( ((1ينهض بفتح الياء وهو منصوب معطوفًا على نصرع ،والنهوض يف احلديد عبارة
عن لبسه واستعماله يف احلرب .والروايا :مجع راوية ،وهو البعري او البغل او احلمار
الذي يستقى عليه .وذات الصالصل هي املزادة اليت ينقلب فيها املاء ،وتسميها العامة
الراوية .والصالصل :مجع صلصلة بضم الصادين وهي بقية املاء يف االداوة .يريد :ان
الرجال مثقلني باحلديد كاجلمال اليت حتمل املياه مثقلة ،شبه قعقعة احلديد بصلصلة
املاء يف املزادات.
( ((1نرى بالنون من رؤية العني .والضغن بالكسر احلقد .ومجلة يركب حال
من مفعول نرى ،يقال للقتيل .ركب ردعه :اذا خر لوجهه على دمه .والردع بفتح
الراء وسكون الدال :اللطخ واالثر من الدم والزعفران .ومن الطعن متعلق بريكب.
واالنكب :املائل إىل جهة ،واراد كفعل االنكب ،واملتحامل باملهملة :اجلائر والظامل.
( ((1عمر اهلل مبتدأ واخلرب حمذوف أي قسمي ،ومجلة لتلتبسن جواب القسم،
واجلملة القسمية خرب انوقوله ان جد ان شرطية ،وجد مبعىن جل ودام وعظم ،وما
موصولة ،وارى من رؤية البصر ،واملفعول حمذوف وهو العائذ ،وجواب الشرط
حمذوف وجوبًا لسد جواب القسم حمله .وااللتباس :االختالط واملالبسة ،والنون
اخلفيفة للتوكيد ،واسيافنا فاعل تلتبس .واالماثل :االشراف ،مجع امثل .واملعىن ان
دام هذا العناد الذي اراه تنل سيوفنا اشرافكم.
الشهاب ،يريد انّه
( ((2بكفي :تثنية كف ،والباء متعلقة بقوله تلتبس .وقوله :مثل ِّ
والسميدع بفتح
شجيع ال يقاومه أحد يف احلرب ،كأ نّه شعلة نار حيرق من يقرب منهَّ .
السيد املوطأ االكناف .قال املربد يف اول الكامل( :معىن موطأ االكناف :ان
السنيِّ ،
ناحيته يتمكن فيها صاحبها .والثقة :مصدر وثِقت به اثِق :إذا امتنته واألخ يستعمل
مبعىن املالزم واملداوم .واحلقيقة :ما حيق على الرجل ان حيميه .والباسل :الشجيع
بسل بالضم.
الشديد الذي ميتنع ان يأخذه أحد يف احلرب ،واملصدر البسالة ،وفعله ُ
قال البغدادي :وقد حقق اهلل ما تفرسه أبو طالب يوم بدر.
قال البدري :على يد علي بن ايب طالب  خاصة حيث قتل نصف قتلى قريش
يف بدر وقد شارك املسلمني يف النصف االخر ولقد كان أبو طالب على ِع ْلم بالتّقدير
أن ناصر النيب  هو ولده علي واألوصاف يف البيت ال تنطبق إال على
اإلهلي َّ
أن اهلل تعاىل سيُؤيِّد النيب  املكي
علي  ،وقد كان أهل الكتاب أيضا يعلمون َّ
بعلي (أنظر حديث أيب طالب مع فاطمة بنت أسد يف قصة والدة النيب  وأيضًا
قصة خيرب من هذا الكتاب) .وقد ورد اسم علي مقرونا باسم النيب يف اجنيل يوحنا
االصحاح االول الفقرة  19كما سيجئ ذكره.
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َو ما تَ ْر ُك َقوم ال أبا َ
لك َ ،سيِّد اً
مام بِ َو ْج ِه ِه
وأب َ
يض ُي ْس َت ْسقى ال َغ ُ
ْ
ال ُك ِم ْن آ ِل ِ
هاشم
يَلو ُذ بِ ِه ال ُه ّ

ال
َج َز ى ا ُ
هلل َعنّا َع ْب َد َش ْمس َو نَ ْو َف ً

عير ًة
بِميزا ِن ِق ْسط ال ُي ِخ ُّ
س َش َ
ميم ِم ْن ُذ ؤاب ِة ِ
هاشم
و نَ ْح ُن َّ
الص ُ

مار َغ ْي َر َذ ْرب ُموا ِك ِل
يحوطُ ال ِّذ َ

(((

ِ
اليتامى ِع ْص َم ٌة لألرا ِم ِل
ثما َل َ
ِ ِ (((
َف ُه ْم ِع ْن َد ُه في َر ْح َمة و َفواضل
( ((

ال َغ ْير ِ
ِ
آج ِل
ُعقوبَ َة َش ٍّر عاج ً َ

( ((

ل َ ُه شا ِه ٌد ِمن ن َّ ْف ِس ِه َغ ْي ُر عا ئِ ِل
ِ ِ (((
الخ ِ
طوب األوائل
وآ ُل ق َُص ّي في ُ
( ((

((( ما استفهامية تعجبية مبتدأ عند سيبويه وترك خرب املبتدأ ،وعند االخفش
بالعكس .وقوله :ال أبا لك يستعمل كناية عن املدح والذم ،ووجه االول :ان يراد نفي
نظري املمدوح بنفي ابيه ،ووجه الثاين :ان يراد انّه جمهول النسب ،واملعنيان حمتمالن
هنا .والسيد من السيادة وهو املجد والشرف .وحاطه حيوطه حوطا .رعاه ويف
الصحاح( :وقوهلم فالن حامي الذمار ،أي اذا ذمر وغضب محي ،وفالن امنع ذمارًا
من فالن .ويقال الذمار :ما وراء الرجل مما حيق عليه ان حيميه ،النّهم قالوا :حامي
الذمار كما قالوا حامي احلقيقة .ومسي ذمارًا النّه جيب على اهله التذمر له ،ومسيت
حقيقة النه حيق على اهلها الدفع عنها .وظل يتذمر على فالن :اذا تنكر له واوعده).
والذرب بفتح الذال املعجمة وكسر الراء ،لكنه سكنه هنا ،وهو الفاحش البذي
اللسان .واملواكل :اسم فاعل من واكلت فالنًا مواكلة :اذا اتكلت عليه واتكل هو
عليك ورجل وكل بفتحتني ،ووكلة كهمزة ،وتكلة ،أي عاجر بكل امره إىل غريه
ويتكل عليه.
((( أبيض :معطوف على سيد املنصوب باملصدر قبله ،وهو من عطف الصفات اليت
موصوفها واحد ،وهكذا أعربه الزركشي يف نكته على البخاري املسمى بالتنقيح
اللفاظ اجلامع الصحيح ،وقال :ال جيوز غري هذا وتبعه ابن حجر يف فتح الباري،
وكذلك الدماميين يف تعليق املصابيح على اجلامع الصحيح ،ويف حاشيته على مغين
اللبيب ايضا .وزعم ابن هشام يف املغين :ان ابيض جمرور برب مقدرة واهنا للتقل يل
والصواب االول ،واالبيض هنا مبعىن الكرمي.
قال السمني يف عمدة احلافظ :عرب عن الكرم بالبياض ،فيقال :له عندي يد بيضاء
أي معروف ،واورد هذا البيت .والبياض اشرف االلوان ،وهو اصلها اذ هو قابل
جلميعهاوقد كُِّن َي به عن السرور والبِشر ،وبالسواد عن الغم ،ويستسقى بالبناء
للمفعول ،واجلملة صفة ابيض .والثمال :العماد وامللجأ واملطعم واملغين والكايف.
والعصمة :ما يعتصم به ويتمسك ،قال الزركشي :جيوز فيهما النصب والرفع.
واالرامل مجع ارملة وهي اليت ال زوج هلا ،الفتقارها إىل من ينفق عليها ،وقال ابن
السكيت :االرامل :املساكني رجا ً
ال كانوا او نساء.
آل السهيلي يف الروض االنف ج 1ص( :179فإن قيل :كيف قال ابو طالب :وابيض
يستسقي الغمام بوجهه ،ومل يره قط استسقى به ،امنا كانت استسقاءاته عليه الصالة
والسالم باملدينة يف سفر وحضر ،وفيها شوهد ما كان من سرعة اجابة اهلل له؟
ان أبا طالب قد شاهد ذلك يف حياة عبد املطلب ما دله على ما قال) انتهى.
فاجلوابّ :
قال ابن هشام :وحدثين من أثق به قال :أقحط أهل املدينة فأتوا رسول اهلل ،
فشكوا ذلك إليه ،فصعد رسول اهلل املنرب فاستسقى ،فما لبث أن جاء من املطر ما
أتاه أهل الضواحي يشكون منه الغرق ،فقال رسول اهلل  :اللهم حوالينا وال علينا،
فاجنابالسحابعناملدينةفصارحواليهاكاالكليل،فقالرسولاهلل :لوأدرك
لسره! فقال له بعض أصحابه :كأنّك يا رسول اهلل أردت قوله:
أبو طالب هذا اليوم ّ
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه مثال اليتامى عصمة لالرامل ،قال :أجل.
((( يلوذ صفة اخرى ملوصوف سيد .واهلالك :الفقراء والصعاليك الذي ينتابون
الناس طلبًا ملعروفهم من سوء احلال! وهو مجع هالك.
((( نوفل هو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي ،وهو ابن العدوية ،وكان من
شياطني قريش ،قتله علي بن أىب طالب يوم بدر.
وخسيَ َخسمنبابضرب:اذا
(((مبيزانمتعلقجبزىاهلل.والقسطبالكسر:العدلَّ .
نقص وخف وزنه فلم يعادل ما يقابله .وله أي للميزان ،شاهد أي لسان من نفسه ،أي
من نفس القسط ،غري عائل صفة شاهد أي غري مائل ،يقال عال امليزان يعول :اذا مال.
((( الصميم :اخلالص من كل شيء .والذؤابة :اجلماعة العالية ،واصله اخلصلة من
شعر الرأس.
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ورهطُ ُن َف ْيل َش ُّر َمن َوط َئ َ

فأَ ْبلِ ْغ قُصيّ ًا أ ْن َس ُي ْن َش ُر أ ْم ُر نا
فك ُّل صد يق و ا ب ِن ُأ ْخت نَ ِع ُّد ه
ِسوى أ َّن َر ْهط ًا ِمن ِك ِ
الب ابن ُم َّرة

و نِعم ُ ُ ِ
غير ُم َك َّذ ب
َْ
ابن أ ْخت ال َق ْو ِم َ

أ َش ُّم ِم َن ا ُّ
لش ِّم ا َلبها لي ِل يَ ْن َتمي
فت َو جد اً بأحمد
ل َ َعمري ل َ َق ْد ُكل ِّ ُ
ألهلِها
فال زا َل في ال ُّد ْنيا َجما ًال ْ
َف َم ْن ِم ْث ُل ُه في النّ ِ
أى ُم َؤ مَّل
اس ُّ
شيد عا ِد ٌل ُغ ْي ُر طا ئِش
ليم َر ٌ
َح ٌ
فأ ي َّ َد ه َر ُّب ا ل ِعبا ِد بِ َن ْص ِر ِه

ل َق ْد َعلِ ُمو ا أ َّن ا ْب َننا ال ُمك َّذ ٌب

َعلَ ْينا ال ِعدا ِمن ُك ِّل ِط ْمل وخا ِم ِل

(((

و ا أل مُّ حا ف ِمن مَّ َع ٍّد و نا ِع ِل
ِ ( ((
ِّ
وبش ْر قُصيَّ ًا بَ ْع َد نا بالتَّخا ُذ ل
ِ ِ (((
ِ
غير طا ئل
ل َ َع ْمري َو َج ْد نا غبَّ ُه َ
ِ ِ ( ((1
ُبر ا ٌء إ ْلينا ِمن َم َعقَّ ِة خا ذ ل
ُز َه ْي ٌر ُحسام ًا ُم ْفرد اً ِم ْن َحما ئِ ِل

(((1

ِ
الم ْج ِد ِ
فاض ِل
إلى َح َسب في َح ْو َمة َ

أب ِ
ْ ِِ
الم ِ
واص ِل
المح ِّب ُ
وإخ َوته َد َ ُ

(((1

المشا ِك ِل
وز ْين ًا ل ِ َم ْن
َ
ُ
وااله َذ ُّب َ
َّفاض ِل
ّام ِع ْن َد الت ُ
الحك ُ
قاس ُه ُ
إذا َ

(((1

(((1

(((1

ليس َع ْن ُه بِغا ِف ِل
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ير باطل
َ
وأظه َر دين ًا َحقُّه َغ ُ
ِ ِ (((1
ل َ َد ْينا ،وال ُي ْعنى بِ َق ْو ِل األباطل
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((( ألبوا :اجتمعوا ،والطمل :الرجل الفاحش.
أن أبا
((( أقول :قوله (سينشر امرنا) األمر هنا هو رسالة النيب  ،ويفيد هذا البيت َّ
طالب كان على يقني أن رسالة النيب  سوف تنتشر وتبوء كل حماوالت قريش
باخلذالن والبيت يؤكد أيضا إميان أيب طالب برسالة النيب .
((( الغِب بالكسر :العاقبة .ويقال هذا األمر ال طائل فيه،اذامل يكن فيه غناء ومزية،
مأخوذ من الطول مبعىن الفضل.
( ((1قال السهيلي( :يقال قوم براء بالضم وبراء بالفتح وبراء بالكسر :فأما براء
بالكسر فجمع برى مثل كرمي وكرام ،واما براء فمصدر مثل سالم ،واهلمزة فيه ويف
الذي قبله الم الفعل ،ويقال رجل براء ورجالن براءواذا كسرهتا او ضممت مل جيز
اال يف اجلمع ،واما براء بضم الباء فاالصل فيه برآء مثل كرماء واستثقلوا اجتماع
اهلمزتني فحذفوا االوىل ،وكان وزنه فعالء فلما حذفوا اليت هي الم الفعل صار وزنه
فعاء وانصرف النّه اشبه فعاال) .واملعقة بفتح امليم :مصدر مبعىن العقوق.
( ((1قال ابن هشام يف السرية( :زهري هو ابن أيب امية بن املغرية بن عبد اهلل ابن عمر
بن خمزوم ،وامه :عاتكة بنت عبد املطلب) انتهى .وزهري هو املخصوص باملدح
مبتدأ ،ومجلة نعم ابن اخت القوم هو اخلربوغري مكذب بالنصب حال من فاعل نعم
وهو ابن .واحلسام :السيف القاطع وهو منصوب على املدح بفعل حمذوف أي يشبه
احلسام املسلول يف املضاء ،واملفرد :املجرد .واحلمائل :مجع محالة وهي ُعالقة السيف
اشم
(َّ ((1
الش َمم :ارتفاع يف قصبة االنف مع استواء اعاله ،وهذا مما ميدح به ،وهو َ
من قوم ُش ّم ،والبهاليل :مجع هبلول بالضم ،والبهلول من الرجال :هو احليي الكرمي.
( ((1كلفت بالبناء للمفعول والتشديد :مبالغة كلفت به كلفا من باب تعب :اذا احببته
واولعت به ،واراد ابوطالب باخوة النيب  :اوالده جعفرًا وعقي ً
ال وعليًا رضى اهلل

عنهم ،فإن أبا طالب كان عم النيب  ،والعم أب فأوالده اخوة النيب (اقول:
مضافا اىل انه ترىب معهم يف بيت واحد فهو اخوهم) .ودأب مصدر منصوب بفعله
املحذوف أي ودأب املحب ،يقال فالن دأب فيعمله :اذا جد وتعب.
( ((1الذب :الدفع ،واملشاكل :مجع مشكلة.
(( ((1أي) هي الدالة على الكمال ،خرب مبتدأ حمذوف أي هو ،واملؤمل الذي يرجى
لكل خري :والتفاضل بالضاد املعجمة ،وهو التغالب بالفضل.
( ((1أي هو حليم .والطيش :الزنق واخلفة :ويوايل اهلا أي يتخذه وليا ،وهو فعيل
مبعىن فاعل .من وليه :اذا قام به .ومنه( :اهلل ويل الذين آمنوا).
( ((1الناصل :الزائل املضمحل ،يقال نصل السهم :اذا خرج منه النصل ،ونصل الشعر
ينصل نصوال :زال عنه اخلضاب.
ىن ،و ُعنيت هبا فأنا عان،
( ((1يف النهاية( :يقال ُعن ُ
ِيت حباجتك أُعنَى هبا فأنا هبا َمع ّ
واألول أكثر ،أي اهتممت هبا واشتغلت) انتهى وهو من باب تعب.
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العبا سيون

املذاهب األربعة

إن ازدياد عدد
أتباع هذا املذهب
أو ذاك يرجع إىل
العوامل اجلانب ّية
والسياسية
ال املقومات
األساسية وقوة
دليل املذهب ،بل
ملسايرته الساسة
جنب ًا إىل جنب.
إن السلطات
العباسية بعد
وفاة ايب حنيفة
استطاعت أن
حتتوي اثنني من
أكرب تالمذته،
مها :أبو يوسف
القايض ،وحممد بن
احلسن الشيباين.

20

قدمنا سابق ًا ((( عناية احلكومة العباسية بالفقه املخالف آلل
البيت  واحتواء العباسيني خلَ َّطي األثر والرأي .ملا يف انتشار
مذهب آل البيت من تضعيف خلط احلكومة وتقوية ملنافسيهم
عىل منصب اخلالفة .وإن احتواءهم خلَ َّطي األثر والرأي هو
تعضيد حلكمها ومتسك بالصفة الرشعية ،ألن رواد اخلط األول
ال يرتؤون رشعية اخلالفة العباسية خالف ًا لرواد اخلط الثاين ،فإهنم
انخرطوا يف سلك الدولة وترعرعوا يف أحضاهنا وتولوا منصب
القضاء ،واستغلت الدولة قدراهتم وطاقاهتم العلمية يف صاحلها،
ولذلك ترى احلكومة العباسية تؤكد عىل رفض آراء اخلط األول،
وإن كان عبداهلل بن عباس جدهم األعىل من روادها والدعاة
إليها .بعد كل ذلك نحاول املرور رسيع ًا باملذاهب األربعة التي
ُاصلت آنذاك قبال مذهب عيل وعبداهلل بن عباس  وأهل
البيت ،لنأخذ فكرة إمجالية عنها ،وكيف أن هذه املذاهب
جعلت الوضوء الثالثي الغسيل الذي ركزت عليه احلكومة
العباسية كنقطة من نقاط االختالف التي يمكن من خالهلا معرفة
خمالفيها العقائديني والفقهيني.

مذهب اإلمام أيب حنيفة:
وأول مذهب يطالعنا يف ذلك العرص وأقدمها هو مذهب اإلمام
أيب حنيفة ،فان اإلمام أبا حنيفة كان من اوائل الذين تقدموا ملبايعة
أيب العباس السفاح يف مجلة من بايعه من الفقهاء ،حيث أن الناس
كانوا يتشوقون حلكم وعدهم بإقامة العدل والسنة لينقذهم من

((( استل هذا البحث من كتاب وضوء النيب ،  للسيّد علي  الشهرستاين  ،ص
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جور األمويني.
لكن أبا حنيفة رسعان ما أدرك انحراف العباسيني ورشاءهم
لضامئر بعض الفقهاء والعلامء ،فابتعد عن السلطة ورفض أن
يتوىل القضاء للمنصور العبايس رغم كل السبل التي اقتفاها
الحتوائه ،فكلام ازدادوا إحلاح ًا عليه ازداد ابتعاد ًا عنهم ورفض ًا
لتويل القضاء ،حتى وصل األمر إىل سجنه وتعذيبه ،وقيل :انه
مات مسموم ًا عىل أيدي العباسيني .وعىل كل حال فإنه مل يدون
فقهه للسلطان وال لغريه ،اللهم إالّ وريقات باسم «الفقه األكرب»
يف العقائد نسبت إليه ،ومل يصح ذلك عىل وجه القطع واليقني.
ثم إن السلطات بعد وفاة اإلمام أيب حنيفة استطاعت أن حتتوي
اثنني من أكرب تالمذته ،مها :أبو يوسف القايض ،وحممد بن احلسن
الشيباين اللذين كانا ينسبان كل ما وصال إليه من رأي إىل أيب
حنيفة!
وكان أبو يوسف قد انضم إىل السلطة العباسية أيام املهدي
العبايس سنة  158وظل عىل والئه أيام اهلادي والرشيد! وقد
ذكر املؤرخون سبب اتصال أيب يوسف بالرشيد وتوثيق عالقاته
معه :أن بعض القواد حنث يف يمني ،فطلب فقيه ًا يستفتيه فيها،
فجيء بأيب يوسف ،فأفتاه أنه مل حينث ،فوهب له دنانري وأخذ له
دار ًا بالقرب منه واتصل به .فدخل القائد يوم ًا عىل الرشيد فوجده
مغموم ًا ،فسأله عن سبب غمه ،فقال :يشء من أمر الدين قد
حزبني ،فاطلب يل فقيه ًا أستفتيه؛ فجاءه بأيب يوسف.
فتى حسن ًا
قال أبو يوسف :فلام دخلت إىل ممر بني الدور ،رأيت ً
أثر ا ُمللك عليه [الظاهر أنه األمني بن الرشيد] وهو يف حجرة يف

املمر حمبوس ،فأومأ إ َّيل بإصبعه مستغيث ًا ،فلم أفهم عنه إرادته،
و ُادخلت إىل الرشيد ،فلام مثلت بني يديه ،سلمت ،ووقفت.
فقال يل :ما اسمك؟قلت :يعقوب ،أصلح اهلل أمري املؤمنني .قال:
ما تقول يف إمام شاهد رج ً
ال يزين ،هل حيدّ ه؟قلت :ال جيب ذلك.
قال :فحني قلتها سجد الرشيد ،فوقع يل أنه قد رأى بعض أوالده
الذكور عىل ذلك ،وأن الذي أشار إ َّيل باالستغاثة هو االبن الزاين!
قال :ثم رفع رأسه وقال :ومن أين قلت هذا؟ قلت :ألن النبي 
قال« :ادرؤوا احلدود بالشبهات» ،وهذه شبهة يسقط احلد معها.
فقال :وأي شبهة مع املعاينة؟ قلت :ليس توجب املعاينة لذلك
أكثر من العلم بام جرى ،واحلكم يف احلدود ال يكون بالعلم.
قالِ :
ولَ؟قلت :ألن احلد حق اهلل تعاىل ،واإلمام مأمور بإقامة
احلد ،فكأنه قد صار حق ًا له ،وليس ألحد أخذ حقه بعلمه ،وال
تناوله بيده ،وقد أمجع املسلمون عىل وقوع احلد باإلقرار والبينة،
ومل جيمعوا عىل إيقاعه بالعلم .قال :فسجد مرة ُاخرى ،وأمر يل
بامل جليل ،ورزق يف الفقهاء يف كل شهر ،وأن ألزم الدار .قال :فام
خرجت حتى جاءتني هدية الفتى وهدية أمه وأسبابه ،فحصل يل
من ذلك ما صار أص ً
ال للنعمة ،وانضاف رزق اخلليفة إىل ما كان
عيل ذلك القائد .ولزمت الدار ،فكان هذا اخلادم يستفتيني،
جيريه َّ
وهذا يشاورين ،فأفتي وأشري ،فصارت يل مكانة فيهم ،وحرمة
هبم ،وصالهتم تصل إ ّيل وحالتي تقوى .ثم استدعاين اخلليفة
وطاولني واستفتاين يف خواص أمره وأنس يب ،فلم تزل حايل
تقوى معه حتى قلدين قضاء القضاة((( .هذا حال أشهر تالمذة
اإلمام أيب حنيفة النارش لفقهه واملدون آلرائه.
وقد وقفت عىل دور الدولة يف األخذ بفتواه والعمل برأيه
وجعله قاضي ًا للقضاة ،وجلوسه يف البيت إلفتاء الناس!!
أما حممد بن احلسن الشيباين ،فهو ثاين أبرز تالمذة أيب حنيفة،
وقد درس عليه وناظر وسمع احلديث ،لكن غلب عليه الرأي.
قدم بغداد ودرس فيها ،ثم خرج إىل الرقة وفيها هارون الرشيد،
فواله قضاء الرقة ،وأخرجه هارون معه إىل الري فامت هبا .كان
مالزم ًا للسلطة العباسية وألف يف الفقه الكثري .منها كتاب
«اجلامع الصغري» عن أيب يوسف عن أيب حنيفة ،و«اجلامع
الكبري» ،وله مؤلفات فقهية ُاخرى ،منها( :املبسوط يف فروع
الفقه) و(الزيادات) و (املخارج من احليل) و(األصل) و (احلجة
عىل أهل املدينة) وغريها من الكتب(((.
فهذا حال التدوين عند أصحاب أيب حنيفة واملسائل التي
سارعليها طائفة كبرية من املسلمني .وبذلك اتضح لك دور
السلطة يف انتشار مذهب أو التعتيم عىل آخر ،وأن مهنة القضاء
وتوجه احلكام إىل البعض من العلامء كان له الدور األكرب يف
((( نقلنا النص عن نشوار املحاضرة  ،253 :1وانظر :وفيات األعيان ذلك.
((( األعالم للزركلي .80 :6

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

تعرف الناس عىل ذلك املذهب أو الفقيه.
وقد عرفت بأن ازدياد عدد أتباع هذا املذهب أو ذاك يرجع إىل
العوامل اجلانب ّية والسياسية ال املقومات األساسية وقوة دليل
املذهب ،بل ملسايرته الساسة جنب ًا إىل جنب.

مذهب اإلمام مالك:
بعد يأس املنصور من احتواء اإلمام أيب حنيفة ،توجه إىل
اإلمام مالك ليكتب له (املوطأ) ،وقال له :انه سيحمل الناس
عىل ذلك ،وجيعل العلم عل ًام واحد ًا! وبعد وفاة املنصور متكن
املهدي العبايس من احتواء كال اخلطني ،إذ أناط إىل أيب يوسف
مهنة القضاء وقربه إليه ،يف حني كان املنصور قبله قد كسب اإلمام
مالك ًا ،وقد قرأت ذلك سابق ًا وعرفت تفانيه يف خدمة املنصور.
وقد نقل عن اإلمام مالك انه قال للمنصور« :لو مل يرك اهلل أه ً
ال
لذلك ما قدر لك ملك أمر االُ ّمة ،وأزال عنهم امللك من بعد نبيهم
ولقرب هذا األمر إىل أهل بيته .أعانك اهلل عىل ما والك وأهلمك
الشكر عىل ما خولك ،وأعانك عىل ما اسرتعاك».
واختاذ هذا املوقف من قبل مالك ملصالح احلكام جعل ُاستاذه
ربيعة الرأي يبتعد عنه ويكرهه ،ألنه كان ال يداهن السلطان وال
يرتيض التعامل معهم ،فلذلك هجر الناس تبع ًا للحكومة ربيعة
الرأي ،والتفوا حول مالك .وجاء عن املنصور انه قال ملالك« :يا
عبداهلل ،ضع هذا العلم ودونه ،وجتنب فيه شواذ عبداهلل بن مسعود
ورخص ابن عباس وشدائد ابن عمر ،واقصد إىل أوسط االُمور
وما اجتمع عليه األئمة والصحابة ،لنحمل الناس إن شاء اهلل عىل
علمك وكتبك ونبثها يف األمصار ،ونعهد إليهم أالّ خيالفوها وال
يقضوا بسواها»((( .فاستجاب مالك لطلب املنصور ،وألف
(املوطأ) مع علمه بأن أهل العراق ال يستجيون ملا كتبه ،لكن
املنصور طمأنه بأنه سيحملهم عليها بالقوة والسلطان!!
فصار (املوطأ) دستور احلكومة ،وأول كتاب دون يف احلديث
للدولة العباسية .وروي أن القزاز قرأ املوطأ عىل مالك ليعلمه
للرشيد ويبينه ،وكان القزاز هذا قد أخذ أربعني ألف مسألة عن
مالك((( .وأمر الرشيد عامله عىل املدينة بأن ال يقطع أمر ًا دون
مالك ،واشتهر عن الرشيد أنه كان جيلس عىل األرض أمامه
الستامع حديثه .قال ابن حزم :مذهبان انترشا يف مبدأ أمرمها
بالرياسة والسلطان ،مذهب أيب حنيفة ،فإنه ملا ويل أبو يوسف
القضاء كان ال يويل قاضي ًا إالّ من أصحابه واملنتسبني إىل مذهبه،
والثاين مذهب مالك .(((...فالحظ كيف صار فقه رسول اهلل
يدون من قبل احلكام الذين ال هيمهم إالّ احلكم !! وكيف استغلوا
ّ
الفقهاء لرتجيح اآلراء املخالفة لفقه الطالبيني وأنصار التعبد
((( اإلمامة والسياسة .150 :2
((( طبقات الفقهاء أليب إسحاق الشريازي.148 :
((( وفيات األعيان .144 :6

توجه املنصور
إىل اإلمام مالك
ليكتب له
(املوطأ) ،وقال له:
انه سيحمل الناس
عىل ذلك ،وجيعل
العلم عل ًام واحد ًا!
فصار (املوطأ)
دستور احلكومة،
وأول كتاب دون
يف احلديث للدولة
العباسية.
قال ابن
حزم :مذهبان
انترشا يف مبدأ
أمرمها بالرياسة
والسلطان ،مذهب
أيب حنيفة ،فإنه ملا
ويل أبو يوسف
القضاء كان ال
يويل قاضي ًا إالّ
من أصحابه
واملنتسبني إىل
مذهبه ،والثاين
مذهب مالك...
وبعد وفاة
املنصور متكن
املهدي العبايس
من احتواء كال
اخلطني (االحناف
واملوالك)  ،إذ
أناط إىل أيب يوسف
مهنة القضاء وقربه
إليه ،يف حني كان
املنصور قبله قد
كسب اإلمام
مالك ًا.
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أما مذهب
أهل البيت 
فلم يكن ُيسمح
بتداوله ،بل إن
اتباع هذا املذهب،
بمامرساهتم
الطقوس الدينية
والعبادات
الرشعية ،يعرفون
أهنم من املخالفني
لنظام السلطة.
طالت تلمذة
الشافعي عىل يد
مالك ما يقارب
تسع سنني ،ثم إنه
أملق أشد اإلمالق
بعد موت مالك
فرجع إىل مكة،
وصادف ذلك أن
قدم إىل احلجاز
وايل اليمن ،فكلمه
بعض القرشيني،
فأخذه الوايل معه،
وأعطاه عم ً
ال من
أعامله .ثم ويش به
عند الرشيد بتهمة
كونه ذا ميول
علوية وحياول
اخلروج عىل
احلكم ،فأرسلوه
إىل بغداد مكب ً
ال
باحلديد ،فتربأ من
هتمة انخراطه مع
العلويني ،وشهد
له صديقه حممد بن
احلسن الشيباين.
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املحض ،ليكون هنج ًا يف احلياة دون فقه أهل البيت.
وقد طمأن مالك املنصور بأن الفقه سيبقى يف أيدهيم وليس
ألهل البيت نصيب فيه ،فجاء فيام قاله :يا أمري املؤمنني ،ال تفعل،
أما هذا الصقع فقد كفيتكه ،وأما الشام ففيه الرجل الذي علمته
يعني األوزاعي وأما أهل العراق فهم أهل العراق!! وأن مجلة
(وأما الشام ففيه الرجل الذي علمته) تعني عداء ُه وبغضه ألهل
البيت ،وأهنا هي املطلوبة ،أي أنك قد حصلت عىل النتيجة دون
مقدمات .وقد عرف عن املنصور أنه كان يعظمه ويراسله ملا
عرف عنه من االنحراف عن آل حممد  .قال الدهلوي يف حجة
اهلل البالغة( :فأي مذهب كان أصحابه مشهورين و ُاسند إليهم
القضاء واإلفتاء واشتهرت تصانيفهم يف الناس ،ودرسوا درس ًا
ظاهر ًا انترش يف أقطار األرض ،مل يزل ينترش كل حني .وأي مذهب
كان أصحابه خاملني ،ومل يولوا القضاء واإلفتاء ،ومل يرغب فيهم
الناس اندرس بعد حني)(((.
هذا بالنسبة إىل املذاهب احلكومية ،أما مذهب أهل البيت
فلم يكن ُيسمح بتداوله ،بل إن اتباع هذا املذهب ،بمامرساهتم
الطقوس الدينية والعبادات الرشعية ،يعرفون أهنم من املخالفني
لنظام السلطة .هذا وان أشهر كتب املذهب املالكي هي :املدونة،
الواضحة ،العتيبة ،املوازنة.

مذهب اإلمام الشافعي:
أما اإلمام الشافعي ،فإنه ارتبط بالفقه املالكي وحفظ املوطأ
منذ صباه ،وأحب أن يتصل باملك فأخذ كتاب ًا من وايل مكة إىل
وايل املدينة ليدخله عىل مالك ،فلام وصل إىل املدينة وقدم إىل
واليها الكتاب ،قال الوايل :إن امليش ،من جوف املدينة إىل جوف
مكة حافي ًا راج ً
عيل من امليش إىل باب مالك ،فلست أرى
ال أهون َّ
الذل حتى أقف عىل بابه .يبدو من هذا الكالم أن الشافعي أراد
االتصال باملك بعد سطوع نجمه وارتقاء حمله عند العباسيني،
حتى أن وايل املدينة يشعر بالذلة والتصاغر أمام مالك والوقوف
ببابه ! وقد طالت تلمذة الشافعي عىل يد مالك ما يقارب تسع
سنني ،ثم إن الشافعي أملق أشد اإلمالق بعد موت مالك فرجع
إىل مكة ،وصادف ذلك أن قدم إىل احلجاز وايل اليمن ،فكلمه
بعض القرشيني ،فأخذه الوايل معه ،وأعطاه عم ً
ال من أعامله،
وهي والية نجران .ثم ويش به عند الرشيد بتهمة كونه ذا ميول
علوية وحياول اخلروج عىل احلكم ،فأرسلوه إىل بغداد مكب ً
ال
باحلديد ،فتربأ من هتمة انخراطه مع العلويني ،وأكد إخالصه
للسلطة وشهد له صديقه حممد بن احلسن الشيباين الذي كان
قد تعرف عليه عندما كان يدرس عند مالك ثالث سنني ،بأنه
ثقة ومن أتباع الدولة ،فخىل سبيله .وبعد هذا توطدت عالقته
وصالته بالشيباين ،فأخذ يدرس عليه آراء أيب حنيفة يف الرأي
((( اإلمام الصادق واملذاهب األربعة  ،11 :2عن حجة اهلل البالغة .151 :1

والقياس .إذن فالشافعي أخذ من كال املدرستني ( 1مدرسة
الرأي والقياس ،بواسطة حممد بن احلسن ؛  2مدرسة األثر ،من
مالك بن أنس) ،فكان نتاجه مدرسة جديدة خاصة به أشاعها يف
مرص بعدما عاد إليها من بغداد عام  199هـ مع أمريها العباس بن
عبداهلل بن العباس .وأنه بدأ يف تقوية بناء مدرسته ،فهاجم مالك ًا
لرتكه األحاديث الصحيحة لقول واحد من الصحابة أو التابعني
أو لرأي نفسه ،وهاجم أبا حنيفة وأصحابه ألهنم يشرتطون يف
احلديث أن يكون مشهور ًا ويقدمون القياس عىل خرب اآلحاد وإن
صح سنده ،وأنكر عليهم تركهم بعض األخبار ألهنا غري مشهورة
وعملهم بأحاديث مل تصح ألهنا مشهورة ،فاستاء منه املالكيون
وأخذوا يبتعدون عنه ،ألنه أخذ يغري آراءه القديمة التي كان
يقول هبا سابق ًا والتي كانت موافقة لرأي مالك يف الغالب ويرسم
مكاهنا رأيه اجلديد املتخذ عىل ضوء القياس والرأي املخلوط
باألثر .وملا استقر مذهبه اجلديد شغب عليه بعض عوام أصحاب
مالك فقتلوه(((.
وقد وردت طعون عىل الشافعي كعدم نقل البخاري ومسلم
حديث ًا عنه يف صحاحهم ،وما نقله أمحد بن حنبل عن الشافعي
قوله :أنتم أعلم باألخبار الصحاح منا؛ وقول أيب ثور :ما كان
الشافعي يعرف احلديث ،وإنام كنا نوقفه عليه ونكتِّبه((( ،وغريها،
لكنا نحتمل كوهنا طعون ًا عصبية ،فإن ترك البخاري ومسلم
التحديث عن الشافعي مل يكن دلي ً
ال عىل اجلرح فيه ،إذ مل يكن
ذلك دائر ًا مدار الواقع ،فإن الصحيح هو ما صح عندمها وإن
كان خمالف ًا للواقع ،فنرامها كثري ًا ما يرويان عن أشخاص ضعاف
أو عرفوا بالكذب ،وعدت تلك الروايات بمنزلة الصحاح ،وان
املؤاخذات عىل البخاري مل تنحرص هبذا فقط.
وعىل هذا حيتمل أن يكون عدم حتديث البخاري ومسلم،
وغريها من الطعون املذكورة فيه ،إنام جاءت لقوله :إن عيل بن أيب
طالب هو اإلمام احلق يف عرصه ،وأن معاوية وأصحابه كانوا الفئة
الباغية .وقد اختذ الشافعي يف كتاب السري من فقهه سنة عيليف
معاملة البغاة ،وإظهاره حب آل حممد  رغم وقوف احلكام يف
طريق ذلك ،وقد اشتهر عنه قوله:
(إن كان رفض ًا حب آل حممد فليشهد الثقالن اين رافيض)
فهذه املواقف كانت ال تريض احلكام ،وهي التي أوجدت نسبة
تلك الطعون وأمثاهلا فيه.

مذهب اإلمام أمحد بن حنبل:
املهدي سنة  164هـ ،ونشأ
ولد اإلمام أمحد بن حنبل يف عهد
ّ
وترب هباّ ،
واته إىل طلب العلم وهو ابن مخس عرشة سنة،
ببغداد ّ

((( معجم االُدباء .289 :17
((( البداية والنهاية  ،327 :9طبقات احلنابلة  ،282 :1آداب الشافعي  ..95اعتمادًا
على ما نقله أسد حيدر يف اإلمام الصادق واملذاهب األربعة عنها ،انظر .244 :2

الشافعي
ورحل إىل األقطار ،وكتب عن الشيوخ ،وأخذ عن
ّ
واتّصل به اتّصاالً وثيق ًا ،والزمه مدّ ة إقامته يف بغداد .وكان ّأول
ورصح
تلقيه العلم عىل القايض أيب يوسف املتوىف سنة 182هـّ ،
أول من كتب عنه احلديث ،إالّ أنّه مل يبق طوي ً
ال
أمحد بأنّه كان ّ
معه ،وانرصف إىل فقه األثر الذي كان يم ّثله هشيم بن بشري
الواسطي ،والزمه إىل أن تويف هشيم سنة 183هـ .وقد أخذ عن
ّ
كثري من املحدّ ثني ،وأخذ عىل نفسه أن يلتزم مدرسة األثر وخيالف
مدرسة الرأي والقياس ،فقرأ عىل حمدّ ث البرصة عبد الرمحن بن
بالشافعي ،وتصدّ ر
مرات ،وكان معجب ًا
ّ
مهدي املو ّطأ ملالك أربع ّ
للتحديث يف مسجد اخليف سنة 198هـ ،وقيل :إنّه ما افتى وال
درس حتّى بلغ س ّن األربعني يف سنة 204هـ ! ! وقد أ ّيد الع ّباسيني
ّ
منذ صباه ،فروى فيهم حديثني انفرد هبام ،يبرش فيهام بظهور أيب
الع ّباس الس ّفاح والدولة الع ّباس ّية وشعارها السواد ((( ،وكان
يقولّ :
(إن الع ّباس أبو اخللفاء) (((.
وثبت عىل والئه رغم ما أصابه من حمنة خلق القرآن ورضبه
بالسياط .وقد استفتاه مجاعة يف اخلروج عىل الواثق فرفض ذلك
(إن اخلارج عليه ّ
وأقر خالفته بقولهّ :
شاق لعصا املسلمني وخمالف
ّ
حترجه عن أخذ أموال بني الع ّباس
لآلثار عن رسول اهلل) .ويعزى ّ
لكوهنا مغصوبة ،ال خدشة يف مرشوع ّية خالفتهم وكان يرى
عل ّي ًا رابع اخللفاء الراشدين ،يف الوقت نفسه مل يلتزم أن يكون
الشافعي .واجلدير
عيل كام ذهب إليه
ّ
معاوية باغي ًا عىل اإلمام ّ
ذكره ّ
أن اإلمام أمحد مل يشتهر كباقي أصحاب املذاهب ،ويرجع
البعض سبب ذلك إىل أنّه كان حمدّ ث ًا ومل يكن فقيه ًا ،حتّى قيل ّ
إن
شهرته كانت بسبب عدم قوله بخلق القرآن وقد قال هبا بعدما
رضب ثامنية وثالثني سوط ًا أ ّيام املعتصم .و ّملا ّ
تول الواثق أعاد
امتحان أمحد ،لكنّه مل يصبه بأذى ،واكتفى بمنعه من االجتامع
بالناس ،فأقام أمحد خمتفي ًا الخيرج إىل الصالة وال إىل غريها حتّى
مات الواثق.
ّ
وتول املتو كّل اخلالفة سنة  232هـ واشتدّ ت وطأته عىل

العلويني ،وعرف ببغضه ألهل البيت  ،وطرد املعتزلة من
ّ
وحممد ابن عبد امللك الز ّيات
ونكل بابن أيب دواد
حاشيته،
ّ
يقرب أصحاب احلديث ويأمر املحدّ ثني
وصادر أمواهلم ،وأخذ ّ
أن جيلسوا للناس ويتحدّ ثوا إليهم ،وأعطاهم األموال واملكانة،
أن ابن كثري نقل ّ
حتّى ّ
أن تولية حييى بن أكثم كانت بمشورة اإلمام
(((
أمحد بن حنبل  ،ويف نص آخر ّ
ان املتوكّل قال :له يا أمحد ّاين أريد
حجة فأظهرين عىل السنّة واجلامعة ،وما
أن أجعلك بيني وبني اهلل ّ
عم كتبوه عن التابعني ممّا كتبوه عن أصحاب
كتبته عن أصحابك ّ
((( البداية والنهاية  53 :10و .61
((( إسالم بال مذاهب للشكعة.466 :
((( البداية والنهاية .330 :10
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رسول اهلل (((.
وقد وشى بعضهم بأمحد عند املتوكّل بأنّه يشتم آباءه ويرميهم
بالزندقة ،فأمر املتوكّل برضب ذلك الرجل الوايش ،وعندما
سئل عن ذلك قال( :ألنّه قذف هذا الشيخ الرجل الصالح أمحد
بن حنبل) ((( .نعم ،لقد استمع املتوكّل إىل أقوال اجلواسيس ّ
بأن
أمحد يؤوي أحد العلويني اهلاربني من املتوكّل ،فأمر بكبس داره
فلم حت ّققوا من كذب ذلك عفا عنه املتوكّل (((.
وتفتيشهاّ ،
وعي له
وكان املتوكّل يصله بصالت سن ّية ،ويعطف عليهّ ،
يف ّ
ربك برؤياه،
كل شهر أربعة أالف درهم ،وطلبه إىل سامراء ليت ّ
ثم قبل ذلك((( .وروي عنه أنّه قال:
وينتفع بعلمه ،فامتنع أمحدّ ،
(((
«ما أرى الرافضة عىل اإلسالم»  .فقد كسب عطف املتوكّل
ّ
املتوكل قالوا لهّ :
حتّى قيلّ :
إن أمحد ال يأكل لك
إن بعض أمراء
وحيرم ما
طعام ًا وال يرشب لك رشاب ًا وال جيلس عىل فراشك ّ
ترشبه .فقال املتوكّل هلم :واهلل لو نرش املعتصم وك ّلمني يف أمحد
ما قبلت منه(((!
بعد عرضنا الرسيع لنشوء املذاهب األربعة ،نستطيع أن
نفهم وبكّل وضوح ّ
أن روايات الوضوء املرو ّية يف هذه الكتب
العثامين والفقه املخالف ملدرسة
متكررة من الوضوء
هي نسخ ّ
ّ

عيل بن أيب طالب وابن ع ّباس .
التع ّبد وما ذهب إليه ّ
ّ
ألن الفقه والرواية كام قلنا نشأ وترعرعا يف أحضان احلكومتني
التخريبي يف الرشيعة
األمو ّية والع ّباس ّية ،وقد وقفت عىل دورهم
ّ
واحتوائهم بالفقهاء وبعض التابعني ،إلبعاد الناس عن األخذ
أن األخذ بفقه عيل 
يتصورون ّ
عيل  ،إذا ّإنم كانوا
ّ
ّ
بفقه ّ
وتقرب الناس إىل أهل بيت
هو مقدّ مة إلبعادهم عن احلكم ّ
النبو ة  ،وهذا ما كان يزعج احلكّام وال يرضيهم ،فرتاهم
ّ

يؤكّدون عىل األخذ بكالم ابن عمر وإن خالف عل ّي ًا وابن
نص ًا آخر :دخل مالك بن أنس عىل املنصور
ع ّباس  .وإليك ّ
فقال له :يا مالك مايل أراك تعتمد عىل قول ابن عمر دون أصحاب
رسول اهلل؟فقال مالك :يا أمري املؤمنني إنّه آخر من بقي عندنا من
ومتسكوا
أصحاب رسول اهلل  فاحتاج الناس إليه ،فسألوه ّ
احلق عندك ،وال تق ّل ّ
دن
بقوله .فقال :يا مالك عليك بام تعرف أنّه ّ
عل ّي ًا وابن ع ّباس( .((1بعد هذا ال يمكننا االطمئنان إىل مرو ّيات
هذه الكتب بال حتقيق ومتحيص سند ًا وداللة وزيادة ونقيصة،
وبدون معرفة املالبسات التارخي ّية لصدور األحكامّ ،
ألن ما
حتتوي عليه ممّا طالته السياسة .وقد عرفت ّأنا تريد تدوين ما
ترتضيه وترك ما ال ترتضيه.
امللطي.17 :
((( التنبيه والر ّد البن احلسني ّ
((( البداية والنهاية .354 :10
اجلوزي.36 :
((( مناقب أمحد ابن
ّ
((( البداية والنهاية .350 :10
اجلوزي.214 :
((( املناقب البن
ّ
((( البداية والنهاية .354 :10
( ((1انظر :اإلمام الصادق واملذاهب األربعة .505 504 :1

أ ّيد امحد بن
حنبل الع ّباسيني
منذ صباه ،فروى
فيهم حديثني انفرد
هبام ،يبرش فيهام
بظهور أيب الع ّباس
الس ّفاح والدولة
الع ّباس ّية وشعارها
السواد ،وكان
(إن الع ّباس
يقولّ :
أبو اخللفاء).
ّ
وتول املتوكّل
اخلالفة سنة 232
هـ واشتدّ ت وطأته
عىل العلويني،
وعرف ببغضه
ألهل البيت،
وطرد املعتزلة من
حاشيته ،وأخذ
يقرب أصحاب
ّ
احلديث وأعطاهم
األموال واملكانة،
وقد قال املتوكّل
المحد بن حنبل:
اين أريد
يا أمحد ّ
أن أجعلك بيني
حجة
وبني اهلل ّ
فأظهرين عىل السنّة
واجلامعة ،وما كتبته
عم
عن أصحابك ّ
كتبوه عن التابعني
ممّا كتبوه عن
أصحاب رسول
اهلل
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  الشيخ وسام الزبيدي
عىل الرغم من
وجود نصوص
واضحة ورصحية،
عن النبيتبني
منزلة عيل بن ايب
طالب العظيمة
يف اإلسالم وحتتّم
رعاية حرمته،
وتدلل عىل وجوب
اتباعه وطاعته
ُوجد من بني
اظهر املسلمني
من انحرف عنه
انحرافا شديدا،
وقد تعددت
مواقع املنحرفني
عنه من الصحايب،
والتابعي واحلاكم،
والوايل إىل املحدث
والفقيه والقايض
والرجايل
وغريهم.

24

متهيد:
من  أمساء املنحرفني عن االمام  ابن ايب
ال توجد شخصية انقسم إزاءها املسلمون احلديد يف شرح النهج  ،وكذلك ذكر مجلة
منذ الصدر األول من التاريخ اإلسالمي وبعد منهم العالمة االميين يف موسوعة الغدير

رحيل النيب حبيث استتبع ذلك مواقف وغريهم من العلماء.
عقدية يف امة خامت الرسل كاإلمام علي ،
املنحرف لغة واصطالحا:
فعلى الرغم من وجود نصوص واضحة
االحنراف عن الشيء هو امليل والعدول
وصرحية ،عن النيب  تبني مزنلته منه
عنه ((( ،واحنرف الشخص مال عن جادة
وحتتّم رعاية حرمته ،وتدلل على وجوب
الصواب ،وحاد عن الصرط املستقيم،
اتباعه وطاعته اقول وعلى الرغم من ذلك
واحنرف عن فالن انصرف عنه(((.
ُو جد من بني اظهر املسلمني من احنرف
اما املنحرف يف االصطالح ،نقصد به كل
عنه احنرافا شديدا ،وقد تعددت اشكال
من مال وانصرف ،وعدل عن وصية النيب
االحنراف عنه فما بني حمارب له ،وساب،
باالمامة لعلي  ،وقال حبقه السوء ،وكتم
وشامت ،ومادح لقاتله ،وبني ٍ
خمف  ،ومعتم
مناقبه ،وعان اعدائه ميال مع الدنيا وايثارا
ناكر ألحاديث النيب  يف إمامته وامامة
للعاجلة (((.وهبذا يكون املنحرف اعم من
أوالده بل خمتلق ألخبار قبيحة فيه ،وأيضا
الناصبيب الذي هو خصوص من اعلن
تعددت مواقع املنحرفني عنه من الصحايب،
العدواة ألهل البيت .(((
والتابعي واحلاكم ،والوايل إىل املحدث
فاملنحرفني عن علي  منهم من
والفقيه والقاضي والرجايل وغريهم.
اعلن العدواة له بسبه ،وشتمه ،واخلروج
وتُعد احدى املناهج يف اكتشافتداعيات
عليه وحربه ومنهم من اخفى فضائله
االحنراف عن علي  يف اإلسالم دراسة
أحوال املنحرفني عنه 
والتعرف على ((( معجم مقاييس اللغة البن فارس ج 2ص .42
((( املعجم الوسيط ج 1ص .167
شخصياهتم وطبيعة احنرافهم عنه .
((( شرح النهج ،ج ،4ص66
وكان من أوائل من اهتم جبمع جمموعة ((( منهاج الصاحلني ،السيد السيستاين،ج /1كتاب
الطهارة /بعد مسألة .407

و بغضه  ،و عمد على حتريف سريته ،
وانكر مزنلته ،ومقامه من رسول اهلل ،
ومنهم من خذله ومل ينصره بقول او
الواقع.
.
فعل ،وان مل يكن معلنا لبغضه يف
موقف اإلسالم من املنحرف عن
عيل :
وردت روايات عدة يف كتب اهل السنة
تؤكد على امهية حب علي ،والنهي عن
بغضه ،ومدى تاثريه على اميان الفرد املسلم،
فقد جعل النيب حب علي  وبغضه
ميزان ملعرفة ومتييز املؤمن عن غريه ،وقد
ورد ذلك يف روايات عدة عن اكابر حفاظ
اهل السنة ،وحمدثيهم ،فقد روى امحد يف
مسنده ،ومسلم يف صحيحه ،والترمذي يف
سننه والنسائي يف سننه ما نصه قال علي :
«والذي فلقاحلبة،وبرأالنسمةإنه لعهدالنيب
األمي  إيل  أن ال حيبين إ ّ
ال مؤمن ،وال
يبغضين إ ّ
ال منافق»(((.
((( مسند امحد ،مسند العشرة املبشرين باجلنة  -مسند
اخللفاء الراشدين  -ومن مسند علي بن أيب طالب،
صحيح مسلم  -كتاب اإلميان  -باب الدليل على أن
حب األنصار وعلي (ر) من اإلميان وعال ماته ،سنن
الترمذي  -كتاب املناقب  -باب مناقب علي بن أيب
طالب اته ،وعلق عليه بانه حديث حسن صحيح ،.سنن
النسائي  -كتاب اإلميان وشرائعه  -عالمة اإلميان
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وروي ايضا عن جابر بن عبد اهلل قال:
«ما كنا نعرف منافقينا معشر األنصار إ ّ
ال
ببغضهم عليًا» ،وعن ايب ذر قال« :ما كنا
نعرف املنافقني إ ّ
ال بتكذيبهم اهلل ورسوله
والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي
بن أيب طالب ،»وعلق عليه احلاكم يف
املستدرك بقوله« ،و هذا حديث صحيح
على شرط مسلم ومل خيرجاه»((( ،وعن ايب
سعيد اخلدري قال« :انا كنا لنعرف املنافقني
حنن معاشر االنصار ببغضهم علي بن ايب
طالب»(((،وعنامسلمةقالت:مسعترسول
اهلل يقول« :اليبغض عليا مؤمن وال حيبه
منافق» (((،وعن ابن عباس :نظر رسول
اهلل إىل عليفقال« :ال حيبك اال مؤمن
وال يبغضك اال منافق»(((.
وروى احلاكم يف املستدرك« :عن علي
بن احلزور قال :مسعت أبا مرمي الثقفي يقول:
مسعت عمار بن ياسر يقول :مسعت رسول
اهلل  :يقول لعلي(:ياعلي ،طوىب ملن أحبك
وصدق فيك ،وويل ملن أبغضك وكذب فيك،
هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه»(((.
هذا وغريها من النصوص اليت فيها داللة
واضحة وصرحية على ان عالمة االميان حب
علي  ،وعالمة النفاق بغض علي .
ومن هنا ميكن لنا متييز املؤمن من املنافق من
الصحابة والتابعني ،وذلك من خالل عرض
سريته وتارخييه وموقفه من علي بن ايب
طالبوسيايت احلديث عنه مفصال.

فضائل االمام علي  بغضا ،او حقدا ،او
حسدا ،بل وردت نصوص عدة تصرح بأن
بعض الصحابة ،والتابعني قد تركوا العمل
بسنة النيببغضا بعلي ،وذلك من قبيل
ما روي عن سعيد بن جبري قال« :كنا مع
ابن عباس بعرفة ،فقال يل :يا سعيد ما يل
ال أمسع الناس يلبون؟ فقلت :خيافون من
معاوية قال :فخرج ابن عباس من فسطاطه
فقال :لبيك اللهم لبيك ،فإهنم قد تركوا السنة
من بغض علي»((( ،ويف لفظ آخر عن سعيد
بن جبري قال« :أتيت ابن عباس بعرفة وهو
يأكل رمانا فقال :أفطر رسول اهلل بعرفة
وبعثت إليه أم الفضل بلنب فشربه ،و قال :لعن
اهلل فالنا عمدوا إىل أعظم أيام احلج فمحوا
زينته ،وإمنا زينة احلج التلبية»(((.

أنس بن مالك:
خادم رسول اهلل  ،األنصاري ،ومن
اصحابه ،وهو ممن كتم شهادته حبديث
الغدير ،فدعا عليه أمري املؤمنني علي ،
فابتلي بالربص طيلة حياته حىت قال طلحة
بن عمري :فو اهلل لقد رأيت الوضح به بعد ذلك
أبيض بني عينيه ،وروى عثمان بن مطرف:
أن رجال سأل أنس بن مالك يف آخر عمره
عن علي بن أيب طالب ،فقال :إين آليت أن
ال أكتم حديثا سئلت عنه يف علي بعد يوم
الرحبة ،ذاك رأس املتقني يوم القيامة مسعته
واهلل من نبيكم(((.
وان احنراف انس بن مالك ،وبغضه
لعلي مل يكن من كتمانه الشهادة فقط بل
املنحرفون عن عيل:
ذكرت كثري من املصادر االسالمية ان كان من عهد رسول اهلل  ،وخري شاهد
هناك من الصحابة ،والتابعني كانوا منحرفني على ذلك حديث الطائر املشوي املستفيض
عن علي  ،وذلك منذ عهد رسول اهلل  الذيرواهعلماءالفريقني،فقداخرجاحلاكم
وبعده ،فقد عمد كثري منهم على اخفاء النيسابوري عن انس بن مالك قال« :كنت
((( مستدرك احلاكم ،كتاب معرفة الصحابة  -من
عالمات املنافق بغض علي  -رقم احلديث ((( .)4698( :سنن النسائي ،ج ،5ص  ،253وقد عليه عليه
((( سنن الترمذي ،ج ،13ص ،186
االلباين بانه (صحيح االسناد) واخرجه احلاكم يف
((( املصنف البن ايب شيبة ،ج 12ص  ،77ومسند امحد املستدرك كتاب املناسك  -رقم احلديث ،1706 :وقال
ج 6ص .292
عنه حديث صحيح على شرط الشيخني.
((( جممع الزوائد ،ج ،9ص .133
((( مسند امحد ج 1ص .217
((( مستدرك احلاكم ،كتاب معرفة الصحابة ،رقم ((( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد ج ،4ص،74
احلديث .4713
مسند أمحد ج،1ص194

اخدم رسول اهلل  ،فقدم لرسول اهلل ،
فرخ مشوي ،فقال :اللهم ائتين بأحب خلقك
إليك يأكل معي من هذا الطري ,قال فقلت:
اللهم اجعله رج ً
ال من األنصار فجاء علي
رضي اهلل عنه فقلت :إن رسول اهلل على
حاجة مث جاء فقلت :إن رسول اهللعلى
حاجة مث جاء فقال :رسول اهلل :افتح,

علي,
فدخل ،فقال رسول اهلل  :ما حبسك ّ
فقال :إن هذه آخر ثالث كرات يردين انس
يزعم انك على حاجة ،فقال :ما محلك على
ما صنعت فقلت :يا رسول اهلل مسعت دعاءك
فأحببت أن يكون رج ً
ال من قومي فقال:
رسول اهلل :إن الرجل قد حيب قومه».
وعلق عليه احلاكم هذا حديث صحيح على
شرط الشيخني ومل خيرجاه((( ،وكذلك افرد
الذهيب هلذا احلديث رسالة خاصة واعترف
بصحته(.((1

األشعث بن قيس:
أبو حممد من أصحاب رسول اهلل سكن
الكوفة ،وارتد بعد النيب  ،مث عاد مسلمًا!
وزوجه أبو بكر أخته أم فروة و كانت عوراء،
فولدت له حممدا( ،((1وهو عامل عثمان على
اذربيجان ايام خالفته ،وكان ممن يبغضون

علي  كتب إليه مع
عليا  ،وملّا بويع ّ
زياد ابن مرحب اهلمداين رسالة ذكر فيها
بيعة طلحة والزبري ،ونقضهما البيعة،وقال:
«وإن عملك ليس لك بطعمة ،ولكنّه أمانة،
ّ
ويف يديك مال من مال اهلل ،وأنت من
خ ّزان اهلل عليه حىت تس ّلمه إ ّ
فلما قرأ
يل»ّ ،
كتاب علي  قال لبعض أصحابه« :إنّه
قد أوحشين وهو آخذ مبال آذرباجيان»،
وأراد اللحوق مبعاوية ،فمنعه بعض أصحابه
علي  ،وهو معزول عن
حىت قدم على ّ
الوالية(.((1
وكان االشعث رئيس املنافقني يف عسكر

((( املستدرك على الصحيحني :ج  3ص .142
( ((1تذكرة احلفاظ ج ،3ص  ،1042ص .1043
( ((1رجال الشيخ الطوسي ،ص.23
( ((1نصر بن مزاحم :وقعة صفّني .465

عن ايب ذر ريض
اهلل عنه قال« :ما
كنا نعرف املنافقني
إالّ بتكذيبهم
اهلل ورسوله
والتخلف عن
الصلوات
والبغض لعيل بن
أيب طالب عليه
السالم» ،وعن
ايب سعيد اخلدري
قال« :انا كنا
لنعرف املنافقني
نحن معارش
االنصار ببغضهم
عيل بن ايب طالب».
وعن ام سلمة
قالت:سمعت
رسول اهلل 
يقول« :اليبغض
عليا مؤمن وال حيبه
منافق».
عن سعيد بن
جبري قال« :كنا مع
ابن عباس بعرفة،
فقال يل :يا سعيد
ما يل ال أسمع
الناس يلبون؟
فقلت :خيافون
من معاوية قال:
فخرج ابن عباس
من فسطاطه فقال:
لبيك اللهم لبيك،
فإهنم قد تركوا
السنة من بغض
عيل».
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اإلمام علييف صفني ،وقصة نفاقه ،ولعنه
مشهورة ،ذكرها ابن ايب احلديد يف شرح
النهج ،وقال يف حقه« :ان ّ
كل فساد كان يف
علي ـ  ـ ّ
وكل اضطراب حدث
خالفة ّ
(((
فأصله األشعث» .

عنعامر بن
سعد بن أيب وقاص
 عنأبيهقال:
«أمرمعاوية بن
أيب سفيانسعد ًا
فقال :ما منعك أن
تسبأبا الرتاب،
فقال :أما ما ذكرت
ثالث ًا قاهلن له
فلن
رسول اهلل 
أسبه ألن تكون يل
واحدة منهن أحب
إيل منمحر النعم
 سمعت رسول
يقول له
اهلل 
وخلفهيف بعض
مغازيه ،فقال له
عيليا رسول اهلل
خلفتنيمع النساء
والصبيان ،فقال له
رسول اهللأما
ترىض أن تكون
مني بمنزلةهارون
منموسىإالّ أنه
ال نبوة بعدي...
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معاوية بن أيب سفيان:
ال خيفى على احد بغض معاوية بن ايب
سفيان لعلي  ،فهو اول من سن سب أمري
املؤمنني  على منابر املسلمني ،وامر
الصحابة بسبه ،فقد روى مسلم يف صحيحه
عن  عامر بن سعد بن أيب وقاص  عن  أبيه  
قال« :أمر  معاوية بن أيب سفيان  سعدًا  فقال:
ما منعك أن تسب  أبا التراب ،فقال :أما ما
ذكرت ثالثًا قاهلن له رسول اهلل  فلن أسبه
ألن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من  محر
النعم  مسعت رسول اهلل  يقول له وخلفه  
يف بعض مغازيه ،فقال له علي  يا رسول اهلل  
خلفتين  مع النساء والصبيان ،فقال له رسول
اهلل  أما  ترضى أن تكون مين مبزنلة  هارون
 من  موسى  إ ّ
ال أنه ال نبوة بعدي ،ومسعته
يقوليوم  خيرب :ألعطنيالرايةرجالحيباهلل
ورسوله وحيبه اهلل ورسوله قال :فتطاولنا هلا،
فقال :إدعوا يل  عليًا فأيت به  أرمد ،فبصق يف
عينه ودفع الراية إليه ففتح اهلل عليه وملا نزلت
هذه اآلية  :فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
دعا رسول اهلل  عليًا وفاطمة  وحسنًا،
وحسينًا ،فقال :اللهم هؤالء أهلي»(((.
وقال ابو عثمان اجلاحظ« :ان معاوية
كان يقول يف آخر خطبة اجلمعة :اللهم ان ابا
تراب احلد يف دينك وصد عن سبيلك ،فالعنه
لعنا وبيال وعذبه عذابا اليما ،وكتب بذلك إىل
اآلفاق فكانت هذه الكلمات يشار هبا على
املنابر ،وصار بذلك سنة يف ايام بين أمية ،إىل
ان قام عمر بن عبد العزيز فازاله»(((.
وقدذكرهابنايباحلديديفمجلةاملنحرفني

عن علي  وقال« :وكان علي يقنت
يف صالة الفجر ،ويف صالة املغرب ،ويلعن
معاوية ،وعمرا ،واملغرية والوليد بن عقبة،
وأبا األعور والضحاك بن قيس وبسر بن
أرطاة وحبيب بن مسلمة ،وأبا موسى
األشعري ومروان بن احلكم وكان هؤالء
يقنتون عليه ويلعنونه .وروى شيخنا أبو
عبد اهلل البصري املتكلم رمحه اهلل تعاىل عن
نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال :أتيت
مسجد رسول اهلل  والناس يقولون :نعوذ
باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله! فقلت:
ما هذا؟ قالوا :معاوية قام الساعة فأخذ بيد
أيب سفيان ،فخرجا من املسجد ،فقال رسول
اهلللعن اهلل التابع واملتبوع»(((.

املغرية بن شعبة:
من أصحاب رسول اهلل  ،والتحق مع
معاوية بصفني ،وكان من السبابني لعلي
ّ
فقد روى احلاكم يف املستدرك حديثا
صحيحا على شرط مسلم عن زياد بن عالقة
عن عمه أن املغرية بن شعبة سب علي بن أيب
طالب ،فقام إليه زيد بن أرقم ،فقال :يا
مغرية! أمل تعلم أن رسول اهلل هنى عن سب
األموات؟ فلم تسب عليًا ،وقد مات) وعلق
(((
على هذا احلديث االلباين بانه صحيح.
وذكره ابن ايب احلديد يف مجلة املنحرفني
عن علي ،و روى عن صاحب الغارات
عن جندب بن عبد اهلل قال :ذكر املغرية بن
شعبة عند علي ،وجده مع معاوية قال:
وما املغرية؟ إمنا كان إسالمه لفجرة ،وغدرة
غدرها بنفر من قومه فتك هبم ،وركبها
منهم فهرب منهم ،فأتى النيب كالعائذ
باإلسالم ؛ واهلل ما رأى أحد عليه منذ ادعى
اإلسالم خضوعا وال خشوعا أال وأنه يكون
من ثقيف فراعنة قبل يوم القيامة؛ جيانبون
احلق ،ويسعرون نريان احلرب ،ويوازرون

الظاملني ،أال إن ثقيفا قوم غدر ال يوفون بعهد
يبغضون العرب كأهنم ليسوا منهم ،ولرب
صاحل قد كان منهم؛ فمنهم عروة بن مسعود،
وأبو عبيد بن مسعود املستشهد يوم قس
الناطف .وإن الصاحل يف ثقيف لغريب(((.

عبداهلل بن الزبري:
من أصحاب رسول اهلل  ،ابوه الزبري،
وامه امساء بنت ايب بكر ،ولكن كان شديد
البغض لعلي  ،وسبابا له ولبين هاشم
وممن خرج مع عائشة من البصرة يف معركة
اجلمل ،قال ابن ايب احلديد :ومن املنحرفني
عنهاملبغضنيلهعبداهللبنالزبري،وقدذكرناه
آنفا ،كان علي  يقول :ما زال الزبري منا
أهل البيت حىت نشأ ابنه عبد اهلل ،فأفسده
وعبد اهلل هو الذي محل الزبري على احلرب،
وهو الذي زين لعائشة مسريها إىل البصرة،
وكان سبابا فاحشا يبغض بين هاشم ،ويلعن
ويسب علي بن أيب طالب  ،وقال يف
موضع آخر« :وكان عبداهلل بن الزبري يبغض
عليا  ،وينتقصه وينال من عرضه»(((.
و قال اليعقويب« :وحتامل عبد اهلل بن
الزبري على بين هاشم حتامال شديدا ،وأظهر
هلم العداوة والبغضاء حىت بلغ ذلك منه أن
ترك الصالة على حممد يف خطبته ،فقيل له :مل
تركت الصالة على النيب؟ فقال :إن له أُهيل
سوء يشرئبون لذكره ،ويرفعون رؤوسهم
إذا مسعوا به .وأخذ ابن الزبري حممد بن احلنفية
وعبداهلل بن عباس وأربعة وعشرين رج ً
ال
من بين هاشم»(((.
وحدث املسعودي أن عبداهلل بن الزبري
جتاوز يف عدائه آلل علي  حىت إنه كان
ينال من علي يف خطبه قال« :خطب ابن
الزبري فنال من علي».
وروي عن سعيد بن جبري «أن عبداهلل
ابن عباس دخل على ابن الزبري ،فقال له ابن
الزبري :أنت الذي تؤنبين وتبخلين؟ قال ابن

((( شرح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج 1ص ((( 297شرح النهج ،ج ،4ص 61
ب.19
((( مستدرك احلاكم  -كتاب اجلنائز  -كتاب اجلنائز
((( صحيح مسلم  -كتاب فضائل الصحابة  -باب من  -النهي عن سب األموات  -رقم احلديث ((( ،)1459( :شرح النهج البن ايب احلديد ،ج 1ص .1005
األلباين  -كتب ختريج احلديث النبوي الشريف  -رقم ((( شرح النهج ص .61 ،47
فضائل علي بن أيب طالب.
((( تاريخ اليعقويب ج ،2ص 178
((( شرح النهج ج ،4ص 56
احلديث.)2397( :
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عباس :نعم مسعت رسول اهلليقول :ليس
املسلم يشبع ،وجيوع جاره ،فقال ابن الزبري:
إين ألكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعني
سنة»(((.

سمرة بن جندب:
من أصحاب رسول اهلل  ،وكان من
املنافقني املبغضني لعلي  ،فقد روى ابن
ايب احلديد ،قال أبو جعفر« ،وقد روي أن
معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف
درهم حىت يروي أن هذه اآلية نزلت يف
َ َ
َ ْ ُْ ُ َ
جبك
علي بن أيب طالب
﴿وم َِن انلَّ ِ
اس من يع ِ
َْ
ُ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ
هلل ع ما ِف قلبِ ِه َو ه َو
قول ِف الياة ِ ادلنيا و يش ِهد ا
َْ َ
َ َ ُّ َ ْ
َ َّ َ
ُْ َ
ْ
ل الِصامِ َو إِذا ت َول سىع ِف الر ِض ِلفسِ د فِيها
أ
َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ُ ُّ َ ْ َ َ
و يهلِك الرث و النسل و اهلل ال يِب الفساد﴾ ،

وأن اآلية الثانية نزلت يف ابن ملجم وهي
َ َ
اس َم ْن ي َ ْشي َن ْف َس ُه ا ِبْتِ َ
غاء
قوله تعاىل
﴿و م َِن انلَّ ِ
ِ
َ
َْ
ضات اهللِ﴾ فلم يقبل فبذل له مائيت ألف
مر ِ
درهم فلم يقبل فبذل له ثالمثائة ألف فلم يقبل
فبذل له أربعمائة ألف فقبل وروى ذلك»(((.
وقد استخلف زيادا مسرة على البصرة،
فلما
وذلك عندما ارحتل إىل الكوفةّ ،
أكثر القتل فيها ،فقال ابن سريين:
استخلفه َ
«قتلمسرةيفغيبةزيادهذهمثانيةآالففقال
قتلت بريئًا؟،
له زياد :أما ختاف أن تكون َ
خشيت،
قتلت معهم مثلهم ما
ُ
فقال مسرة :لو ُ
وقال أبو السوار العدوي :قتل مسرة من قومي
يف غداة واحدة سبعة وأربعني ك ّلهم قد مجع
القرآن»(((.
وقال ابن ايب احلديد« :وروى أمحد بن
بشري عن مسعر بن كدام قال :كان مسرة بن
جندب أيام مسري احلسني  إىل الكوفة
على شرطة عبيد اهلل بن زياد ،وكان حيرض
الناس على اخلروج إىل احلسني ، 
وقتاله»(((.

كعب االحبار:
كعب االحبار بن ماتع احلمريي ،من كبار
علماء اهل الكتاب ،اسلم يف زمن عمر ،وقدم
من اليمن يف خالفة عمر ،وتويف يف خالفة
عثمان ،وقد نشر االحاديث االسرائيلية يف
عهد عمر ومنه ظهرت احاديث التجسيم
والرؤية(((،وكان ممن يتزلف للخلفاء،وروى
احاديث حبقهم ومدحهم((( ،وكان عثمان
يستفتيه يف اخذ بيت مال املسلمني لينفقه
على اموره ،وكعب جيوز له ،وقد اعترض
عليه ابا ذر الغفاري رضي اهلل عنه ووضع
الدرة بصدر كعب ،وقال :له ما اجرأك على
القول بديننا ،فقال عثمان غيب وجهك عين
فقد اذيتنا((( ،وقد روى كعب بانه تنبا مبولد
النيب  ،وهجرته وان ملكه سيكون يف
الشام ،وذلك تزلفا ملعاوية(((.
وقال ابن ايب احلديد املعتزيل« :روى
مجاعة من أهل السري أن عليا كان يقول
عن كعب األحبار :إنه لكذاب ،وكان كعب
منحرفا عن علي.(((»

مطرف بن عبداهلل:
روى صاحب كتاب الغارات عن
إمساعيل بن حكيم عن أيب مسعود اجلريري:
«كان ثالثة من أهل البصرة يتواصلون
على بغض علي  مطرف بن عبد اهلل بن
الشخري ،والعالء بن زياد ،وعبد اهلل بن شقيق،
وكان مطرف عابدا ناسكا ،وقد روى هشام
بن حسان عن ابن سريين أن عمار بن ياسر
دخل على أيب مسعود وعنده ابن الشخري،
فذكر عليا مبا ال جيوز أن يذكر به ،فقال عمار:
يا فاسق! وإنك هلا هنا؟ ،فقال أبو مسعود:
أذكرك اهلل يا أبا اليقظان يف ضيفي»(.((1

ابو بردة بن ايب موسى االشعري:
هو من التابعني ،وقد شهد على حجر
بن عدي رضوان اهلل عليه عند زياد ،قال
الطربي« :ونظر زياد يف شهادة الشهود فقال:
أن
ما أظن هذه الشهادة قاطعة ،وإنّي الحب ّ
تكون الشهود أكثر من أربعة» ،وكان من
الشهود بردة حيث قال« :بسم ّ
الل الرمحن
الرحيم :هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أيب
ّ
أن ُحجر بن
رب العاملني ،شهد َّ
موسى لل ّ
عدي خلع الطاعة وفارق اجلماعة ولعن
ّ
اخلليفة ودعا إىل احلرب والفتنة ومجع إليه
اجلموع يدعوهم إىل نكث البيعة وخلع أمري
املؤمنني معاوية ،وكفر ّ
عز َّ
وجل كفر ًة
بالل َّ
صلعاء» ،وعندها قال زياد« :على مثل هذه
الشهادة فاشهدوا»(.((1
وقال ابن ايب احلديد« :قال :وقد روى عبد
الرمحن املسعودي عن ابن عياش املنتوف
قال :رأيت أبا بردة قال أليب العادية اجلهين
قاتل عمار بن ياسر :أأنت قتلت عمار بن
ياسر؟ قال :نعم .قال :ناولين يدك ،فقبلها،
وقال :ال متسك النار أبدا»(.((1

الزهري:
يعترب الزهري من أشهر املنحرفني عن
أمري املؤمنني وأهل بيته ،كان ينال
منهم ويضع األحاديث يف ّ
احلط منهم ويف
فضل غريهم وتقدمي غريهم عليهم ،وكذلك
عروة بن الزبري.
قال ابن أيب احلديد« :كان الزهري من
املنحرفني عنه .وروى جرير بن عبد احلميد،
عن حممد بن شيبة ،قال :شهدت مسجد
املدينة فإذا الزهري وعروة ابن الزبري
جالسان يذكران عليا فناال منه .فبلغ ذلك
علي بن احلسني ،فجاء حىت وقف عليهما
ّ
فقال :أما أنت يا عروة فان أيب حاكم أباك
إىل اهلل فحكم أليب على أبيك .وأما أنت يا
زهري ،فلو كنت مبكة ألريتك كري أبيك».
قال« :وروى عاصم بن أيب عامر البجلي،

((( حلية األولياء :ج٦ص ،٢٠الشرح احلديدي :ج
٣ص.٢٣٧
((( انظر مروج الذهب :ج٢ص ٣٣٩ـ  ،٣٤٠حلية
األولياء :ج٥ص  ٣٨٩ـ  ،٣٩٠حلية األولياء :ج
((( مروج الذهب ج ،3ص  ،89شرح النهج البن ايب ٦ص.٢٥
((( مروج الذهب :ج٢ص ٣٣٩ـ .٣٤٠
احلديد ج 4ص .48
((( سنن الدارمي :ج ١ص.٥
((( شرح النهج ج 4ص.73
((( شرح النهج ج ،4ص .59
((( الكامل يف التاريخ ج 3ص.318
( ((1تاريخ االمم وامللوك للطربي ،ج ،3ص 226
( ((1شرح النهج ،ج ،4ص 71
((( شرح النهج ،ج 4ص .60
( ((1شرح النهج ،ج ،4ص75

كان ثالثة
من أهل البرصة
يتواصلون عىل
بغض عيل 
مطرف بن عبد
اهلل بن الشخري،
والعالء بن زياد،
وعبد اهلل بن شقيق،
وكان مطرف
عابدا ناسكا ،وقد
روى هشام بن
حسان عن ابن
سريين أن عامر بن
يارس دخل عىل أيب
مسعود وعنده ابن
الشخري ،فذكر
عليا بام ال جيوز
أن يذكر به ،فقال
عامر :يا فاسق!
وإنك هلا هنا؟...
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حريز بن عثامن
احلميص :وهو من
رواة البخاري،
قال أمحد بن أيب
حييى ،عن أمحد:
حريز صحيح
احلديث إال أنه
حيمل عىل عيل،
وقال املفضل بن
غسان :يقال يف
حريز مع تثبته إنه
كان سفيانيا ،وقال
العجيل :شامي
ثقة ،وكان حيمل
عىل عيل.
قال ابن عياش:
عادلت حريز بن
عثامن من مرص إىل
مكة فجعل يسب
عليا ويلعنه ،وقال
ايضا :سمعت
حريز بن عثامن
يقول :هذا الذي
يرويه الناس عن
النبيإنه قال
لعيل أنت مني
بمنزلة هارون من
موسى حق ولكن
أخطأ السامع،
قلت فام هو؟ فقال:
إنام هو أنت مني
بمنزلة قارون
من موسى قلت
عمن ترويه قال:
سمعت الوليد بن
عبدامللك يقوله
وهو عىل املنرب.
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اهلل .(((»
وقد روى املؤرخون انه ملا بلغ عائشة خرب
مقتل االمام علي ،متثلت بقوهلا:
فألقت عصاها واستقرت هبا النوى
(((
كما قر عينًا باالياب املسافر

عن حيىي بن عروة ،قال :كان أيب إذا ذكر
عليًا نال منه».
هذا ،وقد بلغ عداء الزهري ألهل
حدًا جعله يروي حىت عن عمر
البيتّ 
بن سعد بن أيب وقاص ،فقد قال الذهيب:
«عمر بن سعد بن أيب وقاص .عن أبيه .وعنه :حريز بن عثامن احلميص:
إبراهيم وأبو إسحاق وأرسل عنه الزهري وهو من رواة البخاري ،و قال أمحد بن أيب
وقتادة» ،وقال ابن معني« :كيف يكون من حيىي ،عن أمحد :حريز صحيح احلديث إال
قتل احلسني ثقة؟»(((.
أنه حيمل على علي ،وقال املفضل بن غسان:
يقال يف حريز مع تثبته إنه كان سفيانيا،
عائشة بنت ايب بكر:
وقد ذكرت نصوص عدة ان عائشة وقال العجلي :شامي ثقة ،وكان حيمل على
كانت تكره عليا وتبغضه وال تطيب له علي ،وقال عمرو بن علي :كان ينتقص عليا
نفسا ،منها ما رواه البخاري يف صحيحه عن وينال منه ،وقال يف موضع آخر :ثبت شديد
الزهري قال« :أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل التحامل على علي ،وقال أمحد بن سليمان
بن عتبة أن عائشة قالت :ملا ثقل النيب  ،الرهاوي مسعت يزيد بن هارون يقول ،وقيل
وإشتد به وجعه إستأذن أزواجه يف أن ميرض له كان حريز يقول ال أحب عليا قتل آبائي،
يف بييت فأذن له فخرج النيب  بني رجلني فقال :مل أمسع هذا منه كان يقول :لنا إمامنا
ختط رجاله يف األرض بني  عباس ورجل ولكم إمامكم … ،مسعت حريز يقول :ال
آخر قال عبيد اهلل : فأخربت عبد اهلل بن أحبه قتل آبائي يعين عليا .وقال ابن عياش
عباس فقال :أتدري من الرجل اآلخر قلت :قال :عادلت حريز بن عثمان من مصر إىل
ال قال :هو  علي بن أيب طالب»(((.
مكة فجعل يسب عليا ويلعنه ،وقال ايضا:
وقالابنحجريففتحالباري«:قوله:قال :مسعتحريزبنعثمانيقول:هذاالذييرويه
هو علي بن أيب طالب ،زاد اإلمساعيلي من الناس عن النيب إنه قال لعلي أنت مين
رواية عبد الرزاق ،عن معمر ،ولكن عائشة مبزنلة هارون من موسى حق ولكن أخطأ
ال تطيب نفسًا له خبري ،و إلبن إسحاق يف السامع ،قلت فما هو؟ فقال :إمنا هو أنت مين
املغازي عن الزهري ،ولكنها ال تقدر على أن مبزنلة قارون من موسى قلت عمن ترويه
قال :مسعت الوليد بن عبدامللك يقوله وهو
تذكره خبري)(((.
ومنها ما رواه امحد يف مسنده عن النعمان على املنرب … وحكى األزدي يف الضعفاء
بن بشري  قال« :إستأذن  أبوبكر  على رسول أن حريز بن عثمان روى أن النيب  ملا
اهلل  ،فسمع صوت  عائشة  عاليًا ،وهي أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أيب طالب
تقول :واهلل لقد  عرفت أن  عليًا أحب إليك فحل حزام البغلة ليقع النيب  .قال األزدي
من أيب ومين مرتني أو ثالثًا ،فإستأذن من كانت هذه حاله ال يروى عنه ،وقال
علي حريز بن عثمان عن
أبوبكر فدخل فأهوى إليها ،فقال :يا بنت الوحاظي أملى ّ

فالنة أال أمسعك ترفعني صوتك على رسول عبدالرمحن بن ميسرة عن النيب حديثا
يف تنقيص علي بن أيب طالب ال يصلح ذكر

حديث معقل منكر جدا ال يروي مثله من
يتقي اهلل ،قال الوحاظي :فلما حدثين بذلك
قمت عنه وتركته.
وقال غنجار :قيل ليحىي بن صاحل مل تكتب
عن حريز؟ فقال :كيف اكتب عن رجل
صليت معه الفجر سبع سنني فكان ال خيرج
من املسجد حىت يلعن عليا سبعني مرة وقال
ابن حبان :كان يلعن عليا بالغداة سبعني مرة
وبالعشي سبعني مرة ،فقيل له يف ذلك ،فقال:
هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي(((.
هذا وقد ذكرت املصادر االسالمية كثريا
من الصحابة والتابعني ممن كانوا يبغضون
عليا  ال يسع املقام لذكر تفاصيلهم،
وسنقتصر على ذكر امسائهم كما ذكرهتم
املصادر االسالمية ،فقد ذكر ابن ايب احلديد
بعضهم من قبيل :سعيد بن املسيب ،وابو عبد
الرمحن السلمي ،وابو مسعود االنصاري،
والوليدبنعقبة،ويزيدبنحجيةوعبداهللبن
عبدالرمحنبنمسعودبناوسبنادريسبن
معتب الثقفي ،والقعقاع بن شور والنجاشي
الشاعر من بين احلارث ،وحنظلة بن
الكتاب،ووائلبنحجراحلضرمي،واحلسن
بن ايب احلسن البصري ،واالسود بن يزيد،
ومسروف بن االجدع وابا وائل شقيق بن
سلمة ،وقيس ابن ايب حازم ،وزيد بن ثابت،
واخيه عمرو،ومكحول ،والعالء بن زياد،
ومرة اهلمداين ،وشريح ،وعبداهلل بن عكيم،
ومحاد بن زيد ،وشبابة بن سوار ،وايب بكر،
وعمر ،وعثمان.
وكان اهل مكة كلهم يبغضونه قاطبة
وكانت قريش كلها على خالفه(((.
وكان باحلجاز من مبغضيه ابو هريرة،
وعبداهلل بن عمر ،وعبداهلل بن الزبري ،وزيد
بن ثابت وقبيصة بن ذويب ،وعروة بن
الزبري ،وسعيد بن املسيب ،وكانت قريش
كلها على خالفه مع بين أمية(((.

((( ميزان االعتدال للذهيب ،ج 3ص .198
((( مسند أمحد  -أول مسند الكوفيني  -حديث
((( صحيح البخاري  -كتاب الوضوء  -باب الغسل النعمان بن بشري عن النيب ص
((( تاريخ الطربي  -ج  ،5 ،3ص  ((( ،159 ،150هتذيب التهذيب ج 2ص .209-207
والوضوء يف املخضب والقدح.
((( إبن حجر  -فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،والطبقات البن سعد ،ج ،3ص  ،40تاريخ ابن االثري ((( شرح النهج البن ايب احلديد ،ص  ،56إىل 87
((( الغارات للثقفي ،ج ،2ص .569
ابواب صالة اجلماعة واالمامة ،ص .183
ج 2ص .348
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التعريف بكتاب

منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش
آلية اهلل العظمى الشيخ لطف اهلل
الصايف الكلبايكاين
  السيد حيدر العذاري

نبذة خمترصة عن املؤلف

ولد الشيخ لطف اهلل الصايف الگلبايگاين يف مدينة
گلبايگان يف ( 19مجادي االوىل من عام 1337هـ)،
والده هوآية اهلل اآلخوند حممد جواد الگلبايگاين،
كان عاملا جليال مؤلفا قديرا.
أهنى دراسة املقدمات والسطوح يف مسقط راسه،
لدى اآلخوند امل ّ
ال أيب القاسم املشهور بـ(القطب)،
وكذلك عند والده عام 1360هـ مث هاجر إىل مدينة
قم.
حضر األحباث العالية يف الفقه واألصول واحلديث
والتفسري عند السيد حممد تقي اخلونساري ،والسيد
حجة الكوهكمري ،والسيد صدر الدين
حممد ٌ
الصدر ،والسيد حسني الربوجردي ،والسيد حممد
رضا الگلبايگاين.
هاجر إىل النجف األشرف إلكمال دراسته
احلوزويّةوحضردروساساتذهتااملشهورينمنهم:
آية اهلل الشيخ حممد كاظم الشريازي ،وآية اهلل السيد
مجال الدين الگلبايگاين ،وآية اهلل الشيخ حممد علي
الكاظمي.
قام بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران
مسو دة القانون األساسي
باملشاركة يف كتابة ّ
(الدستور) ،مث انتُخب عضوًا يف جملس اخلرباء،
لكتابة دستور اجلمهورية اإلسالمية ،وقد عيّنه
السيد اخلميين عضوًا يف جملس صيانة الدستور،
وظل يشغل هذا املنصب مدة طويلة.
لهجمموعةمناملؤلفاتيفاللغتنيالعربيةوالفارسية
ومن مؤلفاته العربية :إرث العصبة ،األحكام

الشرعية ثابتة ال تتغري ،ضرورة وجود احلكومة ،مع
اخلطيب يف خطوطه العريضة ،هداية العباد ،توضيح
املسائل ،منتخب األثر يف اإلمام الثاين عشر يف ثالثة
أجزاء وهو الكتاب الذي سنتناوله يف هذا  املقال..

كتاب منتخب األثر يف اإلمام الثاين عرش:

متحور موضوع الكتاب حول األحاديث املرويّة
عن النيب وأهل بيته (ص ّلى اهلل عليهم أمجعني) اليت
روهتا مصادر الفريقني حول اإلمام الثاين عشر من
أئمةأهلالبيتمعحتقيقاتوتعليقاتتارخيية
ّ
وعقدية ونقدية ،وقد رأى املؤلف قبل الدخول يف
دراسة أحاديث اإلمام الثاين عشر دراسة أحاديث
النيب حول االثين عشر كمدخل للبحث.
ويعتقد املؤلف بأمهية تراث النيب  وأهل
بيته  الروائي الشامل بصورة عامة وحقل
املهدويات بصورة خاصة قال:
«ومل يقع املسلمون فيما وقعوا فيه من الفساد
والتفرق والتخالف والتخاصم وغلبة
االجتماعي ّ
األشرار وسلطة الك ّفار واملعيشة الضنك ،إال
لإلعراض عن هذه املناهج احلكيمة االهلية وجهل
بعضهم بقوة هذه التعاليم الرشيدة البنّاءة ،وأخذهم
بالربامج االستريادية العلمانية الشرقية أو الغربية،
فلم يكن حاهلم إال كحال تاجر ،خزائنه مملوءة

باجلواهر واألحجار الكرمية وهو غافل عنها وال
يعرف قيمتها ،ويشتري من غريه الرمال واألحجار
عوضا عن اجلواهر بقيمتها وبذهاب ع ّز ه وجمده
أن ما
وحريته واستقالله ،وال يفتح خزائنه لريى ّ
يوجد عنده من أنواع اجلواهر ال يوجد يف سوق من
التجار.
األسواق وال عند تاجر من ّ
نعم ،قال النيب ص ّلى ّ
الل عليه وآله وس ّلم« :ما من
يقربكم من اجلنّة ويباعدكم من النار اال وقد
شيء ّ
يقربكم من النار ويباعدكم
أمرتكم به ،وما من شيء ّ
من اجلنة إال وقد هنيتكم عنه».
إن األحاديث الشريفة تتضمن مجيع ما حيتاج
إليه اإلنسان ،فيجب علينا االهتمام هبا ،بدراستها
والتفقه فيها يف الكليات واجلامعات ويف املحاضرات
ومجيع املناسبات ،ويف الصحف واملجالت واجلرائد
واإلذاعات وغريها .وأمي اهلل إين ال أظن بأحد درس
هذه األحاديث وما حتويه من العلوم واملعارف أن
هم ّ
إل أن يكون يف قلبه
يعدل عنها إىل غريها ،ال ّل ّ
مرض»انتهىكالمهراجع  منتخباألثر،ج1ص.6

وصف الكتاب:

يشتمل الكتاب يف طبعته األخرية على ثالثة
أجزاء من القطع الوزيري (16.5×23.5سم) بأكثر
من  1300صفحة.
اما اجلزء األول فقد اشتمل على بابني ،األول:
الناصة على اخللفاء االثين
حتت عنوان األحاديث ّ
عشر بالعدد وبأهنم عِدة نقباء بين إسرائيل وحواري
عيسى وفيه  148حديثا ،والثاين :حتت عنوان
الناصة على االثين عشر واملفسرة
األحاديث ّ
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قال املؤلف:
ال خيفى عىل
ّ
كل من له إملام
بالتاريخ واآلثار
واألحاديث تواتر
البشارات املرو ّية
النبي وآله ّ
صل
عن ّ
اللّ عليه وعليهم
وعن أصحابه يف
ظهور املهدي عليه
السالم يف آخر
الزمان ،وطلوع
شمس وجوده
إلزالة ظلمة
اجلهل ،ورفع
الظلم واجلور،
ونرش أعالم
العدل ،وإعالء
احلق،
كلمة ّ
وإظهار الدين ك ّله
ولوكره املرشكون.
فهو بإذن اللّ تعاىل
ص العامل من ّ
ذل
خي ّل 
العبود ّية لغري اللّ،
ويلغي العادات
واألخالق
الذميمة ،ويرفض
القوانني الناقصة
ا ّلتي أحدثتها
أفراد البرش حسب
أهوائهم ،ويميت
مجيع ما يورث
العداوة والبغضاء
ويقطع أوارص
التعصبات،
ّ
القومي
التعصب
ّ
ّ
والعنرصي،
التعصب الوطني،
ّ
وغري ذلك...
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لألحاديث املخرجة يف الباب األول وفيه
 161حديثا .وهناك ملحقا يف آخر اجلزء
حتت عنوان :من هم اخللفاء االثنا عشر؟ وفيه
مقامان وختمها بتتمة ملا تقدم من حبوث.
قال املؤلف يف مقدمة اجلزء األول:
«أحاديث اخللفاء االثين عشر من األحاديث
اليت تطلب إملام كل باحث بالنظر فيها ودراسة
ما قصد منها ،بل مما جيب على كل مسلم أن
يقف عندها وال يتجاوزها حىت يدرك مغزاها
تنص
ويعرف مؤ ّداها ،األحاديث املتواترة اليت ّ
واألئمة ومن ميلك أمر هذه
على عدد اخللفاء ّ
األمة ،فإنّها مل تصدر من النيب ص ّلى ّ
الل عليه
ّ
وآله وس ّلم ،ملجرد احلكاية واإلخبار بأمر من
األموراملستقبلة بلألنّهاأمرديين جتبمعرفته
والعقيدة به فهي مجل إنشائية أمرية حكمية
وان كان تركيبها مجال خربيه ،وهي نصوص
على شخصيات ممتازة ّ
فذة ال يوجد هلم مثيل
األمة وهم اثنا عشر ،ال يزاد عليهم
وبديل يف ّ
أحد وال ينقص منهم أحد».
أما اجلزء الثاين ففيه أربعة أبواب ،الباب
األول حتت عنوان :ما يدل على ظهور
املهدي  وأمسائه وأوصافه وخصائصه
ومشائله والبشارة به وفيه (  )51فصال.
أما الباب الثاين فتحت عنوان :يف والدة
املهدي  ،وكيفيتها ،وتارخيها ،وبعض
حاالت أمه وامسها ،ومعجزاته يف حياة أبيه،
ومن رآه يف أيامه وفيه ثالثة فصول .أما الباب
الثالث فتحت عنوان :يف حاالته ومعجزاته
يف الغيبة الصغرى بعد وفاة أبيه ،وذكر من
تشرف مبقام السفارة يف الغيبة الصغرى ومن
فاز برؤيته فيها ،وفيه ثالثة فصول .أما الباب
الرابع فتحت عنوان :يف حاالته ومعجزاته يف
الغيبة الكربى وذكر بعض من تشرف بزيارته
وفيه فصالن.
قال املؤلف يف مقدمة اجلزء الثاين« :ال
خيفى على ّ
كل من له إملام بالتاريخ واآلثار
النيب
واألحاديث تواتر البشارات املرويّة عن ّ
وآله ص ّلى ّ
الل عليه وعليهم وعن أصحابه يف
ظهور املهدي عليه السالم يف آخر الزمان،
وطلوع مشس وجوده إلزالة ظلمة اجلهل،

ورفع الظلم واجلور ،ونشر أعالم العدل ،بتحقيق وتتبع طويل ،وتأمل عميق ،ولكن
احلق  ،وإظهار الدين ك ّله نشري امجا ً
ال:
وإعالء كلمة ّ
ولوكره املشركون .فهو بإذن ّ
الل تعاىل خي ّلص  أوال :اشتماهلا على زيادات كثرية من
ذل العبوديّة لغري ّ
العامل من ّ
الل ،ويلغي العادات األحاديث املعتربة ،تتجاوز الثالمثائة
واألخالق الذميمة ،ويرفض القوانني الناقصة ومخسني حديثا.
الّيت أحدثتها أفراد البشر حسب أهوائهم ،ثانيا :إضافة بعض األبواب والفصول.
ومييت مجيع ما يورث العداوة والبغضاء ثالثا :استخراج األحاديث من املصادر
التعصب
القومي الكثرية املعتربة املعتمدة.
التعصباتّ ،
ويقطع أواصر ّ
ّ
التعصب الوطين ،وغري ذلك ممّا رابعا :تنبيهات وحتقيقات علمية حول
والعنصريّ ،
االمة وافتراق الكلمة ،األحاديث الشريفة ،سندًا ولفظًا ومضمونًا.
هو سبب الختالف ّ
(((
كاستشهاده بكالم بعض األكابر كما عرب
واشتعال نريان الفنت واملنازعات».
واجلزء الثالث فهو تتمة ملباحث اجلزء الثاين يف صفحة  19من املجلد األول .وبيان خطأ
وفيه مخسة أبواب ،الباب األول حتت عنوان :تسمية كتاب (مسند أمحد) باملسند يف ص
يف عالئم ظهوره وما يكون قبله وفيه أحد  .22وذكر نكتة أدبية يف ص .26وذكر رأي
عشر فصال .أما الباب الثاين فتحت عنوان :أيب داود يف املهدي يف ص .30وحبث خمتصر
فيما يكون بعد خروجه وفيه  13فصال .أما حول اصطفاء بين هاشم يف ص .39وتفسري
الباب الثالث فتحت عنوان :حاالت أصحابه آية (إمنا أنت منذر) ص .52-51وبيان شدة
وأنصاره وفيه فصالن .أما الباب الرابع فتحت األمر على من يروي عن أمري املؤمنني 
عنوان :مدة ملكه بعد ظهوره ،وكيفية عيشه يف زمان احلجاج يف ص .81وبيان حول معىن
بني الناس ،وما يعمل به ويدعو إليه وفيه ثالثة اخلليفة واإلمام واملوىل يف ص.273-262
فصول .أما الباب اخلامس ففيه عدة حبوث من تنطبق عليه األحاديث؟ ص.292-274
وحبث عن حديث موضوع يف ص-293
جاءت يف ستة فصول.
 .302ورده على الكاتب املصري (أمحد أمني)
طبعات الكتاب:
طبع الكتاب عدة طبعات وامتازت طبعته حول ما عرف من رده ألحاديث املهدي يف
الثالثة (األخرية) مبزايا متنوعة إذ قال املؤلف ج/2ص .14-13وغريها الكثري والكثري.
عنها« :ال خيفى على البصري بفنون احلديث خامسا :فوائد رجالية ومتييز وتعيني
وعلومه أن كتابنا (منتخب األثر يف اإلمام الطبقات يف بعض املوارد.
الثاين عشر) قد بلغ حبمد اهلل تعاىل وبركة سادسا :اإلشارة واإليعاز إىل علو االسناد
موضوعه الشريف العايل السامي ،مقامًا يف طائفة كثرية من األحاديث والكتب املؤلفة
ممتازًا رفيعًا عند العلماء األعالم واألساتذة يف القرن الرابع واخلامس بل يف القرن الثاين.
املهرة يف احلديث .ولذا جددت طبعته مرات ،سابعا :مراجعة بعض املخطوطات للتأكد
وذلك المتيازه بامتيازات علمية وفنية مهمة ،من ألفاظ األحاديث وبيان االختالف إن
وجد .كما ذكر – سبيل املثال -ذلك بقوله:
بعضها مبتكر واحلمد هلل».
أقول :ومن مجلة تلك األمور املبتكرة «ويف النسخة املخطوطة منه – اليت كانت
هو اإلحصاء العددي ملوضوع وحممور كل عندنا أمانة من مالكها صديقنا العامل اجلليل
احلاج آقا حممد املقدس األصفهاين ،وهي
حديث.
اآلن موجودة يف مكتبة اجلامع األعظم الذي
مميزات الطبعة األخرية:
أما هذه الطبعة اجلديدة فقد توفرت فيها بناه بقم سيدنا األستاذ الزعيم األكرب السيد
إل الربوجردي..آخل»(((.
فوائد عالية ،وفرائد غالية ،ال حتصل ّ
(((  املصدر نفسه ج 2ص.6

(((  املصدر نفسه ج 3ص.7
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التعريف بكتاب
شبهات وردود
للعالمة املحقق السيد
سامي البدري
   الشيخ ميثم الصريفي

ترمجة املؤلف:
ولد مساحة العالمة املحقق السيد سامي البدري
يف الكرادة الشرقية ببغداد سنة 1945م ،وحصل
على شهادة الثانوية يف بغداد .مث درس الطب ست
سنوات يف جامعة بغداد وتركها وهو يف السنة
األخرية بسبب مالحقة النظام الصدامي له سنة
1973م .درس مقدمات العلوم الدينية يف بغداد
مث واصل دراسته يف احلوزة العلمية يف مدينة قم
1979م1983 -م.
درس أوليات اللغات الشرقية القدمية على يد
اساتذة متخصصني.
جييداللغةالعربية،اللغةاإلنكليزية،اللغةالفارسية
؛ ويستخدم علميا :اللغة العربية ،اللغة األكدية اللغة
السومرية اللغة السريانية اللغة اآلرامية.
خرج من العراق سرا إىل الكويت سنة 1973م،
مث إىل مدينة قم سنة 1979م مث إىل لندن سنة
2000م  .مث قدم إىل بغداد يف 2003/6/29م .أي
بعد سقوط النظام بثالثة أشهر.
انتقل من بغداد إىل النجف يف شهر اذار سنة
2007م /ربيع األول 1428ليتخذ منها مقرا دائميا
ملمارساته التدريسية ونشاطاته الثقافية.

إزائها ،مث ملا زاد عليها الطلب طبعت على شكل
كراسات ضمن اربع حلقات ،طبعت األوىل والثانية
سنة 1417هـ ،والثالثة سنة 1419هـ والرابعة سنة
1420هـ ،مث مجعت هذه احللقات األربع يف كتاب
واحد بعد ان أضاف اليها املؤلف مقدمة طويلة ،وقد
طبع عدة طبعات الثالثة بتاريخ 1421هـ مخسة
آالف نسخة طبعها املجمع العاملي ألهل البيت 
وآخرها الطبعة الرابعة صدرت عام 1428هـ.
بالقطع (الوزيري) ،ويقع يف  567صفحة.

موضوع الكتاب:
أما موضوعه فهو أجوبة وردود على شبهات
وتومهاتواشتباهاتأثارها(عبدالرسولالالري)
املعروف بـ (أمحد الكاتب) أواخر التسعينات من
القرن املنصرم ،أجاب عنها العالمة البدري بلغة
علمية ومنهجية فائقة وأسلوب رصني ابتعد فيه
عن كل ما هو غري علمي ،فاظهر زيف وبطالن تلك
الشبهات اليت طرحها الكاتب.

مباحث الكتاب وفصوله:
جاء يف مقدمة الكتاب حبث متهيدي حول امامة
أهل البيت  ونظام احلكم ،وحبث حول الطبقات
الثالث من العلماء بشريعة اهلل يف الكتب السابقة،
بداية ظهور الكتاب وطبعاته:
وحبث حول نظرية احلكم يف الفكر السين والفكر
كانت بداية ظهور الكتاب نشرات نشرت على
الشيعي.
شكل كراسات حمدودة االنتشار تستهدف توضيح
وجاء يف احللقة االوىل الرد على الشبهات اليت
شبهات الكاتب ملن تأثر هبا او طلب التوضيح

اثارها امحد الكاتب حول العقيدة االثين عشرية،
وعناوينها :مىت عرف الشيعة العقيدة االثين عشرية؟
الوصية لكل إمام من االثين عشر بعهد خاص من
النيب  ،الشيخ الصدوق والعقيدة االثين عشرية،
هل مات زرارة ومل يكن قد عرف إمام زمانه؟ كتاب
الكايف وروايات عدد االئمة  ،وصية االمام
اهلادي  والبَداء ،كتاب سليم بن قيس اهلاليل،
أسانيد روايات االثين عشر عند السنة والشيعة،
االستدالل على إمامة أهل البيت (عليهم السالم)
بنصوص التوراة.
ويف احللقة الثانية الرد على الشبهات اليت اثارهتا
نشرة الشورى حول النص على االمام علي ،
وعناوينها :األئمة االثنا عشر حجج إهليون وليسوا
جمردحكام،مالحظاتعلىمقالالدكتورالبغدادي
يف رده على الشهيد الصدر (رح) ،احتجاج علي 
حبديث الغدير ،السقيفة برواية عمر بن اخلطاب،
الشورى السداسية برواية عمر بن ميمون ،علي 
بايع اخللفاء مكرهًا ،قصة متعة احلج والعربة منها،
أسئلة الدكتور الشرقاوي حول نظرية النص.
ويف احللقة الثالثة الرد على موارد من كتاب امحد
الكاتب ،وعناوينها :علي خليفة النيب  ،منهج
علي  يف قبول البيعة ،احقية علي  باحلكم
ليست من باب األفضلية ،داللة حديث الغدير عند
السيد املرتضى (رح) ،احتجاج علي  حبديث
الغدير ،الصحابة وحديث الغدير ،رواية مكذوبة

31

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

قال العالمة
العسكري يف
تقريضه ملؤلف
كتاب شبهات
وردود« :طالعت
بإمعان االعداد
الثالثة التي
صدرت من
نرشتك شبهات
وردود ووجدتك
فيها باحثا
موضوعيا ال ترتك
ملناظرك حجة
دون ان تبني زيفها
اسأل اهلل ان يوفقك
لالستمرار يف أمثال
هذه البحوث
النافعة وارجو من
إخواننا املؤمنني
ان يساعدوك يف
نرشها بأكرب عدد
ممكن».
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على علي  ،احلسن  مل يتنازل عن
حقه ،الوصية يف رسالة احلسني  ،علي بن
احلسني  والوصية ،حديث :من جاءكم
يريد ان يتوىل من غري مشورة فاقتلوه،
عقيدة األجيال األوىل من الشيعة باإلمامة،
سواء
االشعري واخبار عبد اهلل بن سبأ ،ليس ٌ
القول بأسطورية ابن سبأ وعدمه ،النص
والبيعة ،موارد اخرى من الكتاب رددنا
عليها سابقا ،رسائل القراء ،اوال :رسالة امحد
الكاتب ،ثانيا :رسائل أخرى.
ويف احللقة الرابعة الرد على شبهات
امحد الكاتب حول والدة ووجود االمام
املهدي  :عقيدة مجهور الشيعة بعد وفاة
اإلمام احلسن العسكري  ،اإلمامة بعد
احلسن واحلسني  ال تكون يف أخوين،
روايات اهل البيت  يف تشخيص هوية
اإلمام املهدي  ، استدالل متكلمي
الشيعة يف الغيبة الصغرى على وجود اإلمام
املهدي  ،الضرورة اليت تفرض اإلميان
بأن املهدي املوعود هو ابن اإلمام احلسن
َّ
العسكري  ،اجلواب على اسئلة أمحد
الكاتب حول اإلمام املهدي  ،الرسائل
املتبادلة بني املؤلف وأمحد الكاتب ،كتبوا
للمؤلف.
اجلدير بالذكر ان العالمة البدري اورد
الرسائل املتبادلة بينه وبني الكاتب كما
وردت مث علق عليها مبا يراه مناسبا ،وكذلك
أورد مجلة من الرسائل اليت وردت إليه من
القراء واملتابعني وهي تسعة رسائل من
بلدان خمتلفة.
وقام املؤلف بإيراد فهرس موضوعي يف
هناية الكتاب مما يسهل على القارئ معرفة
حماور البحوث املطروحة يف الكتاب .كما انه
اضاف املؤلف يف الطبعة الرابعة استدراكني
ضروريني األول الرد على ما كتبه الكاتب يف
الرد على احللقة الرابعة ،والثاين :حول عبد
اهلل بن احلسن املثىن.

التقريضات:
حظي الكتاب مبدح وثناء كبار العلماء
ومن تلك التقاريض:

تقريض مساحة آية اهلل العظمى السيد
كاظم احلائري بتاريخ 7مجادى األوىل
1420هـ املوافق لـ ،1999 /8 /19
قال« :وجدته وافيا بالغرض كافيا يف دفع
الشبهات اليت نقلها حول اإلمامة باملعىن
اخلاص لدى الشيعة االثين عشرية فجزى
اهلل مؤلفه البدري عن التشيع وعن اإلمامة
خري اجلزاء».
تقريض مساحة آية اهلل العالمةالسيد
مر تضى ا لعسكر ي ( ر ح ) بتا ر يخ
 ،1998 /5 /12قال« :طالعت بإمعان
االعداد الثالثة اليت صدرت من نشرتك
شبهات وردود ووجدتك فيها باحثا
موضوعيا ال تترك ملناظرك حجة دون ان
تبني زيفها اسأل اهلل ان يوفقك لالستمرار
يف أمثال هذه البحوث النافعة وارجو من
إخواننا املؤمنني ان يساعدوك يف نشرها
بأكرب عدد ممكن».
تقريض آية اهلل الشيخ جمتىب العراقي
بتاريخ /10ج1420/11هـ املوافق لـ
1999/8/22م ،قال« :وصلين كتابكم
القيم شبهات وردود وطالعت شطرا كثريا
منه ،فوجدته يف أمسى املعاين يف الذب عن
حرمي الوالية اإلهلية والوصاية القطعية
النبوية وأهبجين سبك مناظراته وردوده
وكثرة تتبعاته واستشهاداته لتفنيد شبهات
الكاتب ،وال غرو يف ذلك فان املؤلف حفظه
اهلل من مثرة الشجرة الطيبة اليت أصلها ثابت
وفرعها يف السماء»...
تقريض آية اهلل الشيخ حممد هادي معرفة
(رح) بتاريخ 1رجب1422هـ املوافق لـ
 ،2001/9/19قال« :قد وفق اهلل فضيلة
الباحث املجاهد السيد سامي البدري ان
حيظى هبذه املنحة اإلهلية وليكون مقداما
شهما للدفاع عن حرمي الدين اإلسالمي
احلنيف ،وكانت نشراته القيمة (شبهات
وردود) مثاال حيا هلذا النضال املبارك ،ولقد
كانت وافية وشافية تقلع الشبهة من اجلذور
وتويف البحث حقه يف التعمق والتحقيق
االنيق فبارك اهلل له يف صفقته هذه الراحبة

وادام له التوفيق».

منهج العالمة البدري يف الرد عىل
الشبهات:
إن منهج العالمة البدري يف اإلجابة عن
تلكالشبهاتهواالتيانبنصتلكالشبهات
من نفس الكتاب واليت تعطي تصورا تاما
عما يتبناه يف طرحه لتلك الشبهة فيجيب
عليها باألدلة الدامغة والرباهني الساطعة
وفقا للمنهج العلمي الرصني.
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مث يف خامتة جوابه يعطي ملخصا عن
الشبهة وعن جواهبا وبذلك يوفر للقارئ
احاطة تامة للفكرتني.

نموذج لشبهة أثارها الكاتب
وجواب العالمة البدري عليها:
قال الكاتب« :ولكن عامة الشيعة يف ذلك
الزمان كانوا ّ
يشكون يف وضع واختالق
كتاب سليم ،وذلك لروايته عن طريق
(حممد بن علي الصرييف أبو مسينة) الكذاب
املشهور ،و(امحد بن هالل العربتائي) الغايل
امللعون وقد قال ابن الغضائري( :كان
أصحابنا يقولون :أن سليما ال يعرف وال
ذكر له ..والكتاب موضوع ال مرية فيه وعلى
ذلك عالمات تدل على ما ذكرنا( )..احللي:
اخلالصة .)83
وقد كانت املشكلة الكربى اليت تواجه
الكتاب هو انه خرب واحد ومل يكن معروفًا يف
عصوراالئمةاالحدعشرمنالشيعةممايؤكد
وضع الكتاب يف عصر الغيبة الصغرى من قبل
أصحاب نظرية االثين عشرية وخاصة امحد
بن هالل وحممد بن علي الصرييف (أبو مسية)
الكذاب املشهور واختالقه أساسًا أو إضافة
روايات (االثين عشرية) إليه خاصة وانه
مل تكن هناك نسخ ثابتة ومعروفة منه ...ومل
يصل الكتاب إىل االجيال املتعاقبة بصورة
موثقة ومروية».

رد السيد البدري عىل هذه الشبهة:
ويف كالمه عدة مواضع للتعليق:
قوله( :إن كتاب سليم أو إضافة روايات
االثنا عشرية مل يكن معروفا يف عصر االئمة
االحد عشر عند أحد من الشيعة مما يؤكد
وضعه يف عصر الغيبة من قبل العربتائي
والصرييف).
دعوى منه كاذبة..
فان رواية الكليين والطوسي والصدوق
الحاديث سليم يف االثين عشر إماما
وكون التسعة املتأخرين منهم من ذرية
ا حلسني  ال تنحصر با لعرب تا ئي
والصرييف.
فالكليين روى حديث سليم بثالثة طرق:
الطريق األول :عن حممد بن حيىي عن امحد
بن حممد عن حممد بن أيب عمري عن عمر بن
أذينة عن أبان بن أيب عياش عن سليم وهذا
الطريق صحيح إىل أبان ال غبار عليه.
الطريق الثاني :فهو عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن محاد بن عيسى عن إبراهيم بن
عمر عن أبان وهو طريق صحيح إىل أبان
أيضًا.
الطريق الثالث :فهو عن علي بن حممد عن
امحد بن هالل العربتائي عن حممد بن أيب
عمري عن عمر بن أذينة عن أبان وهو طريق
ضعيف بأمحد بن هالل العربتائي.
والطوسي رواه يف كتابه الغيبة عن رجاله
عن حممد بن يعقوب الكليين بالسند اآلنف

الذكر.
أما الصدوق (رمحه اهلل) :فقد رواه عن
أبيه عن سعد بن عبد اهلل عن امحد بن حممد
بن عيسى عن حممد بن أيب عمري عن عمر بن
أذينة عن أبان عن سليم.
ورواه أيضا عن ابيه عن سعد عن يعقوب
بن يزيد عن محاد بن عيسى عن عبد اهلل بن
مسكان عن أبان عن سليم.
ورواه أيضا عن حممد بن احلسن بن الوليد
عن حممد بن احلسن الصفار عن يعقوب بن
يزيد وإبراهيم بن هاشم مجيعا عن محاد بن
عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماين عن أبان.
وهي أيضا أسانيد صحيحة إىل أبان.
واخلالصة:
يتبني ان كتاب سليم أو أحاديث االثين
عشر بروايته قد كانت متداولة عند الشيعة
يف النصف الثاين من القرن الثاين والربع األول
من القرن الثالث.
وذلك الن حممد بن أيب عمري قد تويف
سنة  217وقد عاصر االمام الكاظم
والرضا (عليهما السالم) وهو من فقهاء
أصحاهبما.
أمامحادبنعيسىفقدتويفسنة(209هـ).
أما عمر بن أذينة وهو من أصحاب الكاظم
أدرك أبا عبد اهلل الصادق  وروى عنه
وكان قد هرب من املهدي العباسي ومات
باليمن يف حدود سنة (168هـ).

قال آية اهلل
السيد كاظم
احلائري عن كتاب
شبهات وردود:
«وجدته وافيا
بالغرض كافيا يف
دفع الشبهات التي
نقلها حول اإلمامة
باملعنى اخلاص
لدى الشيعة االثني
عرشية فجزى
اهلل مؤلفه البدري
عن التشيع وعن
اإلمامة خري
اجلزاء».
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ايليا امامي

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل

القائد املحنك ..أو التارخيي ..ليس هو القائد الذي حيسن إصدار االوامر فقط..
ثم جيلس لينتظر النتائج والصدف..
القائد التارخيي ..هو الذي يتابع القرار ..يرعى االنتصار كام يرعى األب ولده
الصغري حتى يكرب ..ويشتد ..ويكون قادر ًا عىل البقاء.
فهل إكتفى السيد

بمجرد فتوى أصدرها ثم بقي جليس داره ..أم

هنضبكلأعبائهاوتبعاهتا الثقيلة..التيعجزتعنمحلهاحتىاحلكومة(رغم
اجلهود املشكورة للكثريين) ..فكان الشيخ املسن نزيل بيت االجيار ..يعمل بقوة
دولة!!
ولكي النطيل التوصيف العام ..دعونا ندخل يف عرشة تفاصيل ختص إدارة
الرصاعات ..ونقرأ :كيف يكون القائد ناجح ًا من خالهلا ..وهل للسيستاين باع
وخربة يف قيادة العمل اجلهادي ..وهل تبني أنه كان (مفاجأة) لكل من درسه
بشكل منقوص ..وراهن عىل التنبؤ بقراراته وتفسري نمطيته؟!!
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وضوح الرؤية
يف زمن التحوالت املتسارعة واملفاجآت ..قد تفشل أقوى
أجهزة املخابرات يف التنبؤ مبا ستؤول إليه األحداث وقد حتتاج
بعض الوقت لتفسري ودراسة ما جيري قبل أن تتخذ القرار املناسب.
وتضم حقبة احلرب الباردة بني املعسكرين اإلشتراكي والرأمسايل
أرشيفًا ضخمًا من هذه القصص والتجارب.
وحزمه يف
ولكن الالفت هو سرعة ودقة توقيت
ال باملرة ألن رج ً
إصدار فتواه ..رغم أنه مل يكن سه ً
ال قضى عمره يف
الزهدوالتنسك ورفضأدىنمظاهر العنفوكان منحقه أنيقلقأو
يتردد يف إصدار فتواه وحيسب كل إحتماالت التدخل اخلارجي أو
اإلنزالق إىل حرب أهلية او حتشيد طائفي أو فوضى سالح مدمرة..
ولكنه تصرف كمن يقرأ األحداث بكل تفاصيلها براحة كفه ..بدون
أن يقع حتت تأثري الصدمة ..أو يفقد قدرته على التركيز ..وما أظهره
الرجل من قدرة على التحكم برغم اجلو امللتهب حينها سيضل
موضع تعجب وإعجاب.

التعبئة املعنوية

مصطلح (القائد امللهم) الذي يلهب صدور اجلماهري باحلماس..
يفترض ان يتجسد يف قائد يقف على منصات اخلطابه ويرفع صوته
عاليًا باخلطب احلماسية ..على األقل هذا ما عرفناه عن فيدل
كاسترو أو حسن نصر اهلل او نيلسون منديال أو غريهم من القادة
التحرريني..
إختار إطفاء أضواء
ولكن بالنسبة لرجل كـ
الكامريات من حوله وإعتزال املنصات احلماسية حىت يف أوج
فورة الناس امللبية لندائه ..وقرر املشي بكل هدوء يف طريق خمتلف
اليرتكز على ضجيج اإلعالم يف تضخيم إجنازاته أو ترمجتها
للناس ..فكيف له تعبئة جنود_الفتوى باحلماس وهو يعيش هذه
القطيعة مع اإلعالم؟!!
لقد أعتمد أسلوب املواقف العاطفية اليت خترج كقصص يومية
من غرفته الصغرية إىل قلوب حمبيه على السواتر من دون أن
تتصدر نشرات األخبار ..بل ينقلها املجاهدون أنفسهم وعوائل
الشهداء بدموعهم الصادقة ..يقوم رغم ضعفه لشيخ جماهد دخل
عليه ببدلته العسكرية ويقول له شكر اهلل سعيك ياشيخ ..خياطب
جماهدًا قطعت يده ويقول له :يدك سبقتك إىل اجلنة ..أو يغمر العوائل
بعطفه ويواسيهم بأن أوالدهم مع أنصار احلسني عليه السالم ..او
يرسل السالم تلو السالم إىل جنوده األوفياء وهم يستقبلون سالمه
بالدموع احلاره ..أو يكتب هلم مشاعره الصادقة ليسمعوها عرب منرب
اجلمعة يف الصحن احلسيين وهو يناديهم (يامن ليس لنا مانفتخر به
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غريكم ...ياليتنا كنا معكم ..فسالم عليكم من شعب اذهل العامل)
إىل آخرها من النداءات االبوية.

األمن املعلومايت

يف الوقت الذي يعترب نصف النجاح يف احلرب مرهون مبدى
قدرتك على التنبؤ حبركة العدو ..فإن النصف اآلخر من النجاح
مرهون بقدرتك على إيهام العدو وتشويش الصورة لديه حول
قراراتك ونواياك وطريقة تفكريك.
فالنجاح يقاس مبنعك العدو من قراءة خطواتك ..كما يقاس
بقدرتك على قراءة خطوات العدو.
و رمبا لن جند شخصًا فاق مجيع التوقعات يف هذا األمر كما عليه
مرجع_النجف!!
ملرتني متتاليتني 2003 ..و 2014عجزت الدولة العظمى
أمريكا عن التنبؤ مبوقف هذا الشيخ الكبري املسامل ..الذي اليتدخل
بالسياسة والمييل للعنف ..وليس طرفًا يف أي صراع إقليمي ..وكان
املقدر له أن يستسلم لألمر الواقع عند دخول داعش ويستغيث
باألمم املتحدة و (بانكي مون) إلنقاذ العراق ..وعندما يبدأ بانكي
مون بالقلق ..سيكون العراق يف خرب كان ..واليبقى أي أمل لنجاة
العراقيني سوى بعودة أمريكا إىل العراق ..بعنوان التحالف_الدويل
لنفسه..
ولكن األمن املعلومايت الذي يوفره
واليتكلم كثريًا ويكشف عن دواخل تفكريه ..جعل رياح الفتوى
تأخذ السفينة إىل إجتاه آخر ..هذا بالرغم من الضغط الشديد الذي
حتمله ممن يريدون مواقف إنفعالية وتصرحيات ساخنة تنفس عن
معاناة العراقيني.
وهذا التقييم ليس مبنيًا على مبالغة أو إفراط يف تقدير حكمة
الرجل ..يكفي فقط أن تسترجع أرشيف التصرحيات األمريكية..
من الرئيس ..إىل وزير الدفاع ..إىل رئيس هيئة األركان
املشتركة ..وتالحظ حجم التخبط والتناقض يف تصرحياهتم حول
هذه الفتوى ..لتعرف هل كانت يف حساباهتم أم ال.

الرتاصف اإلجتامعي

حجر الزواية ..يف كل حرب هلا طابع شعيب وقوامها أفراد
املجتمع ..هو السلم اإلجتماعي والتراصف ..الذي أشار إليه القرآن
الكرمي كشرط قبل أن يكون وصفًا (صفًا كأهنم بنيان مرصوص).
وسيذكر التاريخ ..أن هذا الرجل حتمل من الضغوط واألمل ..مامل
يتحمله أحد يف هذه املرحلة احلرجة ..ولكنه جتاوز كل ذلك هبدوء
وصرب مر ..فقط للحفاظ على النسيج اإلجتماعي ولتعرب سفينة
املجتمع املسكني بدون املزيد من اإلحتقان والتشرذم.
وخري يل أن ألوي عنان القلم عن هذا املقام ..وأترك احلديث

مصطلح
(القائد امللهم)
الذي يلهب صدور
اجلامهري باحلامس..
يفرتض ان يتجسد
يف قائد يقف عىل
منصات اخلطابه
ويرفع صوته
عالي ًا باخلطب
احلامسية ..عىل
األقل هذا ما
عرفناه عن فيدل
كاسرتو أو حسن
نرص اهلل او نيلسون
منديال أو غريهم
من القادة..
ولكن بالنسبة
لرجل كـ
إختار إطفاء
أضواء الكامريات
من حوله وإعتزال
املنصات احلامسية
حتى يف أوج فورة
الناس امللبية
لندائه ..وقرر
امليش بكل هدوء
يف طريق خمتلف
اليرتكز عىل
ضجيج اإلعالم.
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ملرتني
متتاليتني..
 2003و2014
عجزت الدولة
العظمى أمريكا
عن التنبؤ بموقف
هذا الشيخ الكبري
املسامل ..الذي
اليتدخل بالسياسة
واليميل للعنف..
وليس طرف ًا يف أي
رصاع إقليمي..
وكان املقدر له أن
يستسلم لألمر
الواقع عند دخول
داعش ويستغيث
باألمم املتحدة
و (بانكي مون)
إلنقاذ العراق..
وعندما يبدأ بانكي
مون بالقلق..
سيكون العراق
يف خرب كان..
واليبقى أي أمل
لنجاة العراقيني
سوى بعودة أمريكا
إىل العراق..
بعنوان التحالف
الدويل ولكن
األمن املعلومايت
الذي يوفره
لنفسه ..واليتكلم
كثري ًا ويكشف عن
دواخل تفكريه..
جعل رياح الفتوى
تأخذ السفينة إىل
إجتاه آخر..
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عن مواقف الكثريين ممن إستغلوا موقعه االبوي وسكوته عن
التجاوزات رعاية للمصلحة العامة ..لتتطاول ألسنتهم بالتهريج
والتسقيط اإلعالمي ..فلم حيفظوا مقامه ..ومل يوقروا شيبته ..ومل
يقدروا إنشغاله هبموم الدفاع عن اعراضهم ومقدساهتم.
وإذا كان الدفاع عن احلقيقة قد أجلأ املرجعية إلسكات بعض
األبواق وتشخيص مستواهم بأنه (الكذب املحض) فالزال هناك
الكثريون ..مما اليرعون اهلل فيما يقولون ويفعلون ..على حساب
مصممًا على
ذلك السلم اإلجتماعي الذي الزال
محايته.

الدعم اللوجستي

احلرب حترق األموال كما حترق العتاد ..وتنهك إقتصاد البلدان
وجمتمعاهتا ..ولكن ذلك مل يثن مرجع النجف عن اإلدارة والتخطيط
الناجح ملتطلبات املعركة ..مبعونة االهايل واخلريين ..الذين هلم
مواقف مشرفة يف هذا املجال.
وإذا كانت طريقة هذا اجلهاز املرجعي هي العمل يف الظل
كما ذكرنا ..فبالتأكيد أنك مل تسمع عن أي من غرف العمليات
املتمثلة بطالب العلوم الدينية ..واملواكب احلسينية اليت تدير
الدعم اللوجسيت للمقاتلني ..وترعى إحتياجاهتم بدعم مباشر
من املرجعية ..وصل يف ليلة عصيبة ..إىل حد شراء بعض القطع
اإلحتياطية للطائرات اليت كانت خارج املعركة يف وقت احلاجة
هلا ..عندما مل يكن هناك وقت إلنتظار احلكومة!!

الغطاء السيايس

كان العراق على حافة اهلاوية ..وكاد أن يكون مستباحًا للكل..
حبجة دخول داعش ..والقراءة السياسية كانت تقول بأن كل
اإلحتماالتمفتوحة..ممايعينانحتركًاشعبيامسلحًاحيملغالبية
شيعيةبإجتاهمناطقالسنة..وبفتوىودعمرمسيمناملرجعاألعلى
للطائفة ..أقل مايقال عنه انه كارثة ..تكفي ليضج العامل ..وميضي
جملس األمن يف ساعات موقفًا مناهضًا هلذا التحرك.
ولكنحكمة
وطريقةدعوتهللناس..وإرتكازه
على تارخيه السلمي الطويل ..وجمموعة خطوات وتعليمات ذكية
رافقت إعالن الفتوى ألجل صيانتا من الترويج املضاد ..هو ما
أغلق أفواه اجلميع ..ومنع أي حماولة لتقدمي صورة مغايرة عن
الوضع يف العراق.
مل يكن ليقدم خرية الشباب من أتباعه املخلصني
طعمًا حلرب دولية تتصارع فيها املصاحل الكربى ..ومل يكن ليسمح
بأيحتركيضعهذهالثلةمنشبابالعراقيفساحةصراعمكشوفه
سياسيًا ودوليًا من دون أن يوفر هذا الغطاء السياسي الذي حيميهم

من أي مواجهة عسكرية مع ماكنة احلرب العاملية.

الغطاء اإلعالمي

من الغريب أن جتد شخصًا يزهد كل هذا الزهد باإلعالم على
املستوى الشخصي ..وحيرص عليه أشد احلرص على املستوى
اجلماهريي.
وإذا كان للقائد كلمة مطاعة يف أوساط املجتمع ..فقد كرر يف
مرات كثرية ومن خالل عدة مناسبات حرصه وتأكيده على
التغطية اإلعالمية السليمة للمعارك لريى العامل مدى بطولة
العراقيني ..ومدى إنسانيتهم وأخالقهم يف احلرب ..ويف سبيل ذلك
وجهازه احلوزوي يفوت فرصة واحدة
مل يكن
سواء يف خطب اجلمعة أو اللقاءات أو غريها يف حث اإلعالم
للنهوض مبسووليته.
نعم ..نقطة مفارقة غريبة ..أن جتد كل هذا احلرص على تشجيع
اإلعالم ..من رجل مل يتكلم عرب التلفاز ولو ملرة واحدة يف حياته.

الرعاية األبوية

من العناصر البارزة يف الدين االسالمي ثقافة رعاية ايتام الشهداء
وعوائلهم ..واحلروب اليت خاضها االمام علي خلفت أفواجًا من
األيتام واألرامل يف بيوت أصحابه ..وحيدثنا التاريخ أن عليًا
كان اليكتفي بالرعاية املادية هلؤالء األيتام بل يشملهم بالعطف
األبوي الذي فقدوه ..وكانت دموعه الغزيرة تزنل عند رؤيتهم
وإحتضاهنم ..ويصبح ذلك البطل األسطوري الذي كان يزلزل
امليدان ..كشمعة تكاد تذوب حزنًا وعطفا.
مليكتفمبلياراتالدنانرياليتتنفقهامؤسساته
و
ومعتمدو مكتبه على تلك العوائل ..بل كان يشملهم بعطفه األبوي
بشكل منقطع النظري ..وأكتفي هنا بنقل مقطوعة صغرية عن حاله
مع ايتام الشهداء ((كان يضع يده على رأس أحد األيتام وميسك
بيده األخرى يد اليتيم االخر ويقول :أنتم أوالدي ..بل أنتم أعز من
أوالدي
التشعروا باألنكسار ألنكم أصبحتم أيتام
هل تعلمون يا أوالدي ان املجرمني أرادوا هتك حرمات
املقدسات والنساء ولكن الفحول مثل أبيكم منعوهم من ذلك ومل
خيافوا من املوت أنتم اليوم أريدكم مثل أبيكم تنشغلون بالدراسة
واملعرفة وال تقضون وقتكم يف أمور التنفعكم وليكن كالمكم قليل
وال تقولوا غري الصدق ..إن شاء اهلل أبوكم مع الشهداء الصاحلني
وأنصار احلسني عليه السالم
وإن شاء اهلل أنا أدعو لكم دومًا ..التقولوا مات أبونا وحتزنون
ولكن عليكم بالفخر واالعتزاز أن أباكم ومن مثله محوا مقدساتكم
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وبالدكم ..عليكم باإلهتمام مبستقبلكم ..وحنن هنا خبدمتكم يف
كل ماحتتاجونه ..وفقكم اهلل يا أوالدي)) بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٢٦

املدد الغيبي

عندما نتكلم عن صنف خاص من القادة وهم (القادة اإلهليون)
فإن فرقهم عن سواهم هو أهنم باإلضافة إىل كل التدابري العسكرية
واألمنية وغريها ..يبقى اهم عنصر لديهم هو اإلعتماد على اهلل
تعاىل.
وطبيعة التربية الدينية هلؤالء القادة وما عرفوه من وعد اهلل بالنصر
(إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم) جتعل من اجلانب الغييب
مهمًا عندهم إىل حد كبري.
ولذا فمن املعروف ان
رجل الزهد والعبادة..
كثري التوسل والدعاء ..وأنه يرسل مع كل سالم للمجاهدين
كلمة _ لتكون درسًا هلم _ بأنه يدعو هلم لي ً
ال هنارًا بالنصر والظفر
وخيصص ساعة بعد صالة الفجر فقط للدعاء للمجاهدين والشعب
العراقي.
ومن املعروف أنه أحد علماء احلوزة سأله :سيدنا كيف لك
أن تتحمل هذه املشاكل واهلموم والتحديات كلها ..فأجابه :إذا
إشتدت األزمات وشعرت حباجيت للعون من اهلل أخذت سجاديت
وصعدت للسطح للتوسل والدعاء جباه جديت الزهراء عليها السالم
بعد ذلك فليس من املستغرب ما تناقله املقربون أنه يقول :هذه
الفتوى الكفائية مل تصدر مين بل من جهة أعلى مشريًا إىل حرم أمري
املؤمنني عليه السالم ..مبعىن أن املدد اإلهلي والغييب حاضر يف هذه
املعركة ..فالناس حباجة لسماع هذا الكالم لتعرف أن يد اهلل معها..
ومثل
الحيرمهم من الزخم املعنوي.

صيانة التاريخ

ليست املرة االوىل ..ولن تكون األخرية ..اليت يتعرض فيها
تاريخ احلروب واملواجهات إىل التزييف والتالعب ..وحتاول كل
جهة صبغ الواقع بالصبغة اليت تناسبها ..ولذلك فأشد املغبونني _
تارخييًا _ يف هذه احلالة ..من بذل احلصة األكرب من التضحية ..ونال
السهم األقل من تبجيل التاريخ ..ألن املشغول باحلرب الوقت
لديه للحديث ..واملتحدث ال إنصاف لديه ليعترف بأفضلية غريه..
ويبدو أن املثال االبرز هلذا األمر هو علي بن أيب طالب ..مث شيعته
من بعده.
و
احلريص على تضحيات شعبه وأتباعه..
ويريد هلا أن تكون مدرسة للجيل القادم ..متصلة مبدرسة كربالء..
حريص ..بل مصمم على عدم السماح الصابع التالعب ان تنال
من حقيقة ماجرى يف العام  ..2014وقد بدأت مرحلة التوثيق اليت

الزال مرجع النجف ينادي يف كل مناسبة بضرورة إخنراط اجلميع

فيها جردًا وعدًا وتثبيتا.

وكعادته ..اليهتم باألمور الشخصية ..وليس من املهم لديه

الدخول يف نزاع إعالمي ليخرس من يقول (انا أول من أسست

احلشد الشعيب) فهذه األمور خارج حساباته ..ولكن املهم لديه

هو تضحيات وآالم هذا الشعب العاشق للفداء ..وحفظ ذكريات

الفخر ..وماذا قدم املتطوعون.

وأيضا كعادته ..الينتظر احلكومة الضعيفة لتنهض باألمور

املصريية ..فينهض هو هبا بقدر طاقته ..وقد باشر جهازه املرجعي
املمتد على مدى العراق ..بأول هذه اخلطوات.

ختام ًا
أول مرجع ديين خيوض نوعني من

ليس

الصراع (السلمي مث اجلهادي) فالعلماء من الشريازي إىل اآلخوند

اخلراساين إىل اليزدي إىل احلكيم وصوال للخميين واخلوئي..
كلهم قارعوا أنواع املخاطر ..ولكن يبقى تعقيد املشهد الذي خاضه
..

عندما نتكلم
عن صنف خاص
من القادة وهم
(القادة اإلهليون)
فإن فرقهم عن
سواهم هو أهنم
باإلضافة إىل كل
التدابري العسكرية
واألمنية وغريها..
يبقى اهم عنرص
لدهيم هو اإلعتامد
عىل اهلل تعاىل.
وطبيعة الرتبية
الدينية هلؤالء
القادة وما عرفوه
من وعد اهلل بالنرص
(إن تنرصوا اهلل
ينرصكم ويثبت
أقدامكم) جتعل
من اجلانب الغيبي
مه ًام عندهم إىل حد
كبري.
ولذا فمن املعروف
ان
رجل الزهد
والعبادة ..كثري
التوسل والدعاء..
وأنه يرسل مع كل
سالم للمجاهدين
كلمة لتكون درس ًا
هلم.

وتداخل صراعات العامل يف حمور املنطقة ..وما أبداه رجل العراق

من كياسة يف أحلك الظروف ..هو اإلستثناء.
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اخترنا لكم ..
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من خطب اجلمعة
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بيان مكتب سامحة السيد (دام ظ ّله) حول
االنتخابات النيابية يف العراق عام 2018م -١٧شعبان-
١٤٣٩هـ
بسم اهلل الرمحن الرحيم
مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية يسأل الكثري من املواطنني
الكرام عن موقف املرجعية الدينية العليا من هذا احلدث السياسي
املهم ،وهبذا الصدد ينبغي بيان أمور ثالثة  :
 -١لقد سعت املرجعية الدينية منذ سقوط النظام االستبدادي
السابق يف ان ّ
نظام يعتمد التعددية السياسية والتداول
حيل مكانه ٌ
السلمي للسلطة عرب الرجوع اىل صناديق االقتراع ،يف انتخابات
حرة ونزيهة ،وذلك اميانًا منها بانه ال بديل عن سلوك هذا
دورية ّ
املسار يف حكم البلد إن اريد له مستقبل ينعم فيه الشعب باحلرية
والكرامة وحيظى بالتقدم واالزدهار ،وحيافظ فيه على قيمه
االصيلة ومصاحله العليا  .
أصرت املرجعية الدينية على سلطة االحتالل ومنظمة
ومن هنا ّ
االمم املتحدة باإلسراع يف اجراء االنتخابات العامة إلتاحة الفرصة
امام العراقيني لتقرير مستقبلهم بأنفسهم ،من خالل اختيار ممثليهم
املخولني بكتابة الدستور الدائم وتعيني اعضاء احلكومة العراقية  .
َّ
واليوم وبعد مرور مخسة عشر عامًا على ذلك التاريخ ال تزال
املرجعية الدينية عند رأيها من ان سلوك هذا املسار يُ ّ
شكل ـ من
حيث املبدأ ـ اخليار الصحيح واملناسب حلاضر البلد ومستقبله،
وانه ال بد من تفادي الوقوع يف مهالك احلكم الفردي والنظام
االستبدادي حتت أي ذريعة او عنوان.
ولكن من الواضح ان املسار االنتخايب ال يؤدي اىل نتائج مرضية
اال مع توفر عدة شروط ،منها :أن يكون القانون االنتخايب عاد ً
ال
يرعى حرمة اصوات الناخبني وال يسمح بااللتفاف عليها .ومنها:
أن تتنافس القوائم االنتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية
وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدًا عن الشخصنة والشحن القومي او
الطائفي واملزايدات االعالمية .ومنها :أن يُمنع التدخل اخلارجي
شدد العقوبة على
يف أمر االنتخابات سواء بالدعم املايل أو غريه ،وتُ ّ
ذلك .ومنها :وعي الناخبني لقيمة اصواهتم ودورها املهم يف رسم
مستقبل البلد فال مينحوهنا ألناس غري مؤهلني ازاء مثن خبس وال
اتّباعًا لألهواء والعواطف او رعاي ًة للمصاحل الشخصية او الزنعات
ال َقبلية او حنوها  .
ومن املؤكد ان االخفاقات اليت رافقت التجارب االنتخابية
ري ممن انتخبوا او
املاضية ـ من سوء استغالل السلطة من قبل كث ٍ
تسنّموا املناصب العليا يف احلكومة ،ومسامهتهم يف نشر الفساد
وتضييع املال العام بصورة غري مسبوقة ،ومتييز أنفسهم برواتب

وخمصصات كبرية ،وفشلهم يف اداء واجباهتم يف خدمة الشعب
وتوفري احلياة الكرمية ألبنائه – مل تكن اال نتيجة طبيعية لعدم تطبيق
العديدمنالشروطالالزمةـولوبدرجاتمتفاوتةـعنداجراءتلك
االنتخابات ،وهو ما يالحظ ـ بصورة او بأخرى ـ يف االنتخابات
احلالية أيضًا ،ولكن يبقى االمل قائمًا بإمكانية تصحيح مسار
احلكم وإصالح مؤسسات الدولة من خالل تضافر جهود الغيارى
من ابناء هذا البلد واستخدام سائر االساليب القانونية املتاحة لذلك.
 -٢ان املشاركة يف هذه االنتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه
الشروط القانونية ،وليس هناك ما يُلزمه مبمارسة هذا احلق اال ما
يقتنع هو به من مقتضيات املصلحة العليا لشعبه وبلده ،نعم ينبغي ان
يلتفت اىل ان ختليه عن ممارسة حقه االنتخايب مينح فرصة اضافية
لآلخرين يف فوز منتخبيهم باملقاعد الربملانية وقد يكونون بعيدين
جدًا عن تطلعاته ألهله ووطنه ،ولكن يف النهاية يبقى قرار املشاركة
او عدمها متروكًا له وحده وهو مسؤول عنه على كل تقدير ،فينبغي
بالغ على مصاحل البلد ومستقبل
أن يتخذه عن وعي تام
ٍ
وحرص ٍ
ابنائه.
 -٣ان املرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة
من مجيع املرشحني ومن كافة القوائم االنتخابية ،مبعىن أهنا ال تساند
أي شخص أو جهة أو قائمة على االطالق ،فاألمر كله متروك
ّ
لقناعة الناخبني وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص،
ومن الضروري عدم السماح ألي شخص او جهة باستغالل
أي عنوان آخر حيظى مبكانة خاصة
عنوان املرجعية الدينية أو ّ
يف نفوس العراقيني للحصول على مكاسب انتخابية ،فالعربة كل
العربة بالكفاءة والزناهة ،وااللتزام بالقيم واملبادئ ،واالبتعاد عن
االجندات االجنبية ،واحترام سلطة القانون ،واالستعداد للتضحية
يف سبيل انقاذ الوطن وخدمة املواطنني ،والقدرة على تنفيذ برنامج
واقعي ّ
حلل األزمات واملشاكل املتفاقمة منذ سنوات طوال.
والطريق اىل التأكد من ذلك هو االطالع على املسرية العملية
للمرشحني ورؤساء قوائمهم ـ وال سيما من كان منهم يف مواقع
املسؤولية يف الدورات السابقة ـ لتفادي الوقوع يف ِشباك املخادعني
املجربني أو غريهم.
من الفاشلني والفاسدين ،من َّ
نسأل اهلل العلي القدير أن يأخذ بأيدي اجلميع اىل ما فيه خري
البالد وصالح العباد انه و ّ
يل ذلك وهو أرحم الرامحني.
مكتب السيد السيستاين (دام ظله)
النجف األشرف
 17شعبان  1439هـ
 2018/5/4م

من املؤكد ان
االخفاقات التي
رافقت التجارب
االنتخابية املاضية
ـ من سوء استغالل
السلطة من قبل
ٍ
كثري ممن انتخبوا او
تسنّموا املناصب
العليا يف احلكومة،
ومسامهتهم يف نرش
الفساد وتضييع
املال العام بصورة
غري مسبوقة ،ومتييز
أنفسهم برواتب
وخمصصات
كبرية ،وفشلهم
يف اداء واجباهتم
يف خدمة الشعب
وتوفري احلياة
الكريمة ألبنائه
مل تكن اال نتيجة
طبيعية لعدم
تطبيق العديد
من الرشوط
الالزمة ـ ولو
بدرجات متفاوتة
ـ عند اجراء تلك
االنتخابات.
ولكن يبقى االمل
قائ ًام بإمكانية
تصحيح مسار
احلكم وإصالح
مؤسسات الدولة
من خالل تضافر
جهود الغيارى
من ابناء هذا البلد
واستخدام سائر
االساليب القانونية
املتاحة لذلك.
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النص الكامل للخطبة الثانية لصالة اجلمعة من
الصحن احلسيني الرشيف بإمامة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي هلذا اليوم ٢٠١٧ /٨ /١١م املوافق
 /١٨ذ.ق١٤٣٨ /هـ.

مسألة تعايش
اتباع الديانات
املختلفة يف الوطن
الواحد والشعب
الواحد والبلد
الواحد ...اذا مل
نحسن التعايش
بني اتباع هذه
الديانات سيقود
إىل الكثري من
املخاطر يف جماالت
احلياة املختلفة
قد يتصور بعض
الناس ان هذا
االختالف بني
اتباع الديانات انام
خماطره حتديات
ومشاكله يف
اجلانب الثقايف
والعقائدي
فقط( ..ال) ..اذا
مل نحسن التعايش
االجتامعي
والثقايف أيض ًا فانه
ستتولد خماطر
ومشاكل امنية
واجتامعية وغري
ذلك..
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اعرض يف اخلطبة الثانية على مسامعكم الكرمية موردًا آخر من
موارد التعايش االجتماعي وفق املنظور اإلسالمي..إخواين إمنا
نتعرض هلذه املوارد ألمهيتها وأمهية العمل هبا يف جمتمعنا وشعبنا
العراقي وبقية املجتمعات خصوصًا يف الوقت احلاضر الذي نواجه
فيه هذه األزمات والفنت..
ان مسألة االختالف بني األديان يف منظوماهتا الفكرية
واالجتماعية واالقتصادية والتربوية وغريها تفرض جمموعة
من التحديات خصوصًا يف ظل تعايش اتباع هذه الديانات يف
وطن واحد او اوطان متجاورة او بينهما عالقات متعددة ،وهذه
التحديات تتجاوز النطاق الديين والثقايف وتشمل جماالت احلياة
املهمة املتعددة – ومن اجل جتاوز هذه التحديات مبا حيقق املصاحل
املطلوبةللجميعفقدكانلإلسالمموقفواضحيعكسارادةالشرع
يف التعامل العادل مع اتباع األديان والثقافات املختلفة يتلخص يف
ضرورةالتعايشالسلميبنياجلميععلىأساسقاعدة(التُظلمون
وال تَظلمون) وهو القواعد املشتركة واملصاحل املتبادلة ومالحظة
مصلحة البلد والشعب والعمل على أساسها وقد أكدت املصادر
االسالمية على ان التعايش السلمي املبين على رعاية احلقوق واداء
الواجبات هو التجسيد ملبدأ العدالة يف الدين اإلسالمي...
الحظوا اخواين مسألة تعايش اتباع الديانات املختلفة يف الوطن
الواحد والشعب الواحد والبلد الواحد ..و اذا مل حنسن التعايش بني
اتباع هذه الديانات سيقود إىل الكثري من املخاطر يف جماالت احلياة
املختلفةقديتصوربعضالناسانهذااالختالفبنياتباعالديانات
امنا خماطره حتديات ومشاكله يف اجلانب الثقايف والعقائدي فقط..
(ال) ..اذا مل حنسن التعايش االجتماعي والثقايف أيضًا فانه ستتولد
خماطر ومشاكل امنية واجتماعية وغري ذلك..
لذلك اإلسالم مل يهمل هذه املسألة باخلصوص ..ولنستذكر
ان هذا االختالف قدر نعيشه إىل يوم القيامة ال سبيل إىل حل
هذا االختالف ..واهلل تعاىل قال اتركوا هذا االمر وانا افصل بني
العباد يوم القيامة ..لذلك حينما نعيش قدرًا يف هذا املجتمع او بقية
املجتمعات وان هناك اختالف يف مسألة االنتماء الديين وان هذا
األمر ال يُحل وال ميكن حله ..لذلك البد ان نتعامل مع هذا األمر
كأمر واقع..
لذلك اإلسالم مل يهمل هذه املسألة ووضع منظومة التعايش
االجتماعي السليم بني اتباع الديانات املختلفة مبا حيقق املصاحل

املشتركة ويدفع الضرر عن اجلميع..
هذه املنظومة اليت سنذكرها فيها القبول بالتنوع واالختالف،
يعين أي انا اقبل واآلخرون يقبلون أيضًا امام األخبار والقسر
واإلكراه لآلخرين على ان يعتقدوا مبعتقدي ويؤمنوا مبعتقدي
ويتبنوا معتقدي فال يقود ا ّ
ال إىل العنف والفنت والدمار للجميع وال
ينتفع احد..
نذكر االن هذه األسس اليت وضعها اإلسالم ومن خالل اآليات
القرانية واألحاديث الشريفة ..يعين كيف نصل إىل هذا التعايش
االجتماعي السليم املبين على هذه النظرة:
األسس املهمة اليت ترتكز عليها هذه املنظومة:

األساس األول :وحدة األصل اإلنساين.

ُ َّ ُ َّ ُ َّ
َ ََ ُ ْ َْ
َ َ ََ َْ
َ َ ُّ َ
﴿يا أيها انلَّاس اتقوا َربك ْم الِي خلقك ْم مِن نف ٍس َواحِد ٍة َوخلق مِنها
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َّ ُ
َ َّ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ
اءلون ب ِ ِه َواأل ْرحام
اء َواتقوا الل َّالِي تتس
زوجها وبث مِنهما ِرجاال كثِريا ون ِس
ً
َّ َ َ َ َ َ ْ ُ
ك ْم َرقِيبا( – ﴾)1سورة النساء.-
إِن الل َّكن علي

وهذه اآلية الكرمية تعطي النظرة الصحيحة لإلنسان جتاه
اآلخرين وان اختلفوا بعد الدين واملعتقد ،فالكل خملوق من نفس
واحدة أي هنالك وحدة يف األصل اإلنساين والناس ابناء عائلة
انسانية واحدة واهلل عزو جل هو الذي كرم اإلنسان دون متييز وهذا
االختالف والتنوع والتعدد يف اللغات وااللوان من آياته للعاملني..
ُ َّ
َ َ ُّ َ
وحتدد اآليات القرآنية معيار التفاضل بالتقوى﴿ :يا أيها انلَّاس إِنا
َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ
ارفوا إِن أك َرمك ْم
خلقناكم مِن ذك ٍر وأنث وجعلناكم شعوبا وقبائ ِل ِلع
َْ ََْ ُ
اك ْم إ َّن َ
الل َّ َعل ٌِيم َخبِ ٌري ( -﴾)13سورة احلجرات.-
عِند الل َِّ أتق
ِ

فالبد من التعارف بني الشعوب وهو عهد للتفاهم والتعاون
والتعايش والقبول باالختالف مع االخرين ورفض القهر واالكراه
فيما يتعلق بالدين واملعتقد.
واإلسالم يكرس متطلبات ودعائم التعايش مثل القسط والعدل
واإلنصاف والصفح والعفو وإحقاق احلق ونفي الظلم واالعتداء
وغريها..
وقد بني ذلك أمري املؤمنني (عليه السالم) يف عهده ملالك االشتر
ملا واله مصر:
(وأشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم ،وال تكونن
عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم ،فإنه صنفان إما أخ لك يف الدين
وإما نظري لك يف اخللق).
والتركيز على وحدة األصل االنساين هتيئة نفسية وتسهيل
لسبل التقارب وانتزاع الشعور بالعداء او بالتمييز الذايت وما حيب
ان يستحضره املؤمن هو ان االخر مهما كان دينه ومذهبه وعقيدته
فهو شريك له يف هذه احلياة والبد من التعامل
معه على هذا األساس..
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األساس الثاين :حفظ حرمة الدماء واألموال
واألعراض.
هنالك الكثري من النصوص اليت وضعت حمددات بالنسبة للدماء
واألموال واألعراض واحتاطت فيها كثريًا وذلك من اجل حفظ
االمن والسالم وابعاد املجتمع عن الوان العنف والقتل واخلطف
واجلرمية وهذا ال يقتصر على املسلمني فقط بل يشمل االخرين
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ً
أيضًا قال تعاىل﴿ :مِن أج ِل ذل ِك كتبنا ع ب ِن إِسائ ِيل أنه من قتل نفسا

َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ
َْ َْ َ َ َ
َ َ ً َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ
ي نف ٍس أ ْو فسا ٍد ِف األ ْر ِض فكأنما قتل انلَّاس جِيعا َومن أحياها فكأنما
بِغ ِ
َ ْ َ َّ َ َ ً
أحيا انلاس جِيعا( – ﴾)32سورة املائدة.-

األساس الثالث :إقامة العدل والقسط يف احلكم بني
مجيع الطوائف:
فال جيوز ان يكون املوقف السليب للشخص جتاه االخر ألي
سبب كان وال سيما االختالف يف الدين والعقيدة موجبًا لسلب
حقه واإلجحاف يف احلكم عليه بابطال حق او احقاق باطل قال اهلل
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ
ك ْم َأ ْنتُ َؤ ُّدوااألَ َمانَاتإ َل َأ ْهل َِها َوإ َذا َح َك ْم ُت ْم َب ْ َ
اس
تعاىل﴿ :إِنالل َّيأمر
يانلَّ ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ َ َ ً َ ً
َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ َّ َ ُ ُ
الل َّكن س ِميعا ب ِصريا (﴾ )58
الل َّنِعِما يعِظك ْم ب ِ ِه إِن
أن تكموا بِالعد ِل إِن

– سورة النساء.-

ُ ََ َ ْ ْ
َ ْ َ َّ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ
آم ُنوا ُكونُوا َق َّوام َ
﴿يا أيها الِين
اء بِالقِس ِط َوال ي ِرمنك ْم
ِني ِل َِّ شهد
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ُ
َ َّ َ َ ٌ َ
شنآن قومٍ ع أال تعدِلوا اعدِلوا هو أقرب ل ِلتقوى واتقوا الل َّإِن الل َّخبِري بِما
ََْ ُ َ
ون ( – ﴾)8سورة املائدة.-
تعمل

األساس الرابع :التعامل االجتامعي اإلنساين
وأخالقيات التعاطي مع اآلخرين:
فنجد هنا حرص اإلسالم على التعامل مع اآلخرين على أساس
املحبة واألخوة اإلنسانية:
َ َُ ُ َ ْ َ ْ َ
اب إِالَّ بالَّت ِهَ
أ -اجلدال باليت هي احسن﴿ :وال تادِلوا أهل الكِت ِ
ِ ِ

َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َّ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ
ِين ظلموا مِنه ْم َوقولوا آمنا بِالِي أن ِزل إ ِ ْلنا َوأن ِزل إ ِ ْلك ْم َوإِلهنا
أحسن إِال ال
َ َُ ُ ْ َ ٌ َ َْ ُ َُ ُ ْ ُ َ
وإِلهكم واحِد ونن ل مسلِمون( – ﴾)46سورة العنكبوت.-

ب -صلة األرحام فاإلسالم يأمر بصلة الرحم ولو مل يكن
مسلما.
ج -مشايعة صاحب الطريق فقد ندب الرسول (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) إىل مشايعة الصاحب يف الطريق ولو كان غري مسلم،
رجال غري مسلم فقال
وعن أمري املؤمنني (عليه السالم) انه صاحب ً
له صاحبه اين تريد يا عبداهلل؟ قال اريد الكوفة فلما عدل الطريق
بصاحبه عدل معه (عليه السالم) فقال له صاحبه ملا عدلت معي
فقال له هذا من متام الصحبة ان يشيع الرجل صاحبه هنيئة اذا فارقه
وكذلك امرنا نبينا.

األساس اخلامس :االعرتاف واإلقرار بوجود اآلخر.
نفرق بني شيئني :بني كون
وهذا األمر نريد ان ننبه عليه وهو ان ّ

اآلخر يف عقيدته ودينه على حق صحيح او ال ،وبني حقه يف الوجود
والعيش بسالم مع اآلخرين ،تارة له دين ومعتقد حق صحيح او ال
هذا شيء ،والشيء اآلخر ان هذا اإلنسان الذي خيالفين يف املعتقد
والدين له احلق يف ان يوجد ويعيش معي بسالم وفق قواعد ومبادئ
العدالة ..فقدر املجتمعات البشرية إىل يوم القيامة ان تعيش خمتلفة
يف دياناهتا ومعتقداهتا ..ويروض القران الكرمي نفوس املؤمنني
ليتعايشوا مع واقع االختالف يف العقيدة والدين فهو قدر البشرية
إىل يوم القيامة فال يتوهم احد إمكانية الفصل واحلسم بني الديانات
َّ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
والعقائد املختلفة ،قال تعاىل﴿ :إِن َربك ه َو يف ِصل بينه ْم ي ْوم القِيام ِة فِيما
َ ُ
ََْ ُ َ
ون(– ﴾)25سورة  السجدة.-
كنوا فِي ِه يتلِف
فهنا مع هذا االختالف يف العقيدة والدين اإلسالمي أمر ان يكون
هناك تعايش اجتماعي مبين على قبول االخر واالعتراف بوجوده
ضمن مبادئ إعطاء احلقوق وأداء الواجبات ،كما انه تعطى هلم
احلقوق البد ان تؤدى الواجبات اليت عليهم من اجل ان نضمن
هلذا البلد وهلذا الشعب وحنن يف العراق اآلن يف ظل وجود أسباب
عديدة للزناع والصراع واالحتقان والتناحر ..أحوج إىل تطبيق
هذه املبادئ واألسس اليت وضعها اإلسالم لكي نصل إىل حالة
األمن واالستقرار الذي يؤدي إىل تطور البلد وازدهاره وحتقيق
االمن االجتماعي..
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني
الطاهرين..

النص الكامل للخطبة الثانية لصالة اجلمعة من
الصحن احلسيني الرشيف بإمامة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي لـ  /٤ذي القعدة١٤٣٨ /هـ
املوافق ٢٠١٧ / ٧ /٢٨م:

نعرض عليكم أيها األخوة واألخوات يف اخلطبة الثانية ألمهية
هذا األمر كيفية التعايش الثقايف والعقائدي يف جمتمع متعدد
االنتماءات املذهبية..
الوطن الواحد قد يكون فيه جمتمع متعدد االنتماءات املذهبية،
مما يعين هناك اختالف يف اجلانب الفكري والثقايف والعقائدي ،ويف
األمر األول يف اخلطبة بينا التعايش اجتماعيًا ،وهنا عقائديًا ،اي
كيف نتعايش يف ظل هذا االختالف ويف جمتمع واحد ووطن واحد
مبا حيفظ لنا املصاحل الوطنية واملصاحل العليا..
كيف يطرح هذا االختالف الثقايف والعقائدي هل يُطرح لوسائل
اإلعالم والفضائيات والتواصل االجتماعي وبقية الوسائل اليت من
خالهلا تُطرح هذه االختالفات -هل جيوز استعمال أسلوب يستفز
اآلخرين ويثري فيهم احلساسية املذهبية والطائفية مبا يؤدي رمبا إىل
حصول الفتنة واالختالف والصراع..

أسس
منظومة التعايش
االجتامعي بني
الناس:
 .1وحدة األصل
اإلنساين.
 .2حفظ حرمة
الدماء واألموال
واألعراض.
 .3إقامة العدل
والقسط يف احلكم
بني مجيع الطوائف
 .4التعامل
االجتامعي
اإلنساين
وأخالقيات
التعاطي مع
اآلخرين.
 .5االعرتاف
واإلقرار بوجود
اآلخر.

41

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

من املفاهيم
التي أوالها
اإلسالم العناية
والرعاية واهتم
بوضع األسس هلا
هو مفهوم التعايش
السلمي والذي
اعتربه آلية ناجحة
ملعاجلة خماطر
التنوع يف االنتامء
املذهبي والديني.
اسس التعايش
الثقايف:
 .1األول :ان
املشرتكات بني
خمتلف املذاهب
االسالمية.
 .2الرتابط القلبي
وانبعاث مشاعر
العطف والرمحة
والتواد.
 .3االيامن بان
التعدد الديني
واملذهبي امر
واقع ال مناص منه
واقتضته املشيئة
االهلي
 .4ان من حق
صاحب كل فكر
ان يدافع عنه واتباع
االسلوب العلمي
من وجهة نظره،
ولكن من دون
املساس بكرامة من
خيالفه .
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هل جيوز ان يُطرح هذا االختالف كوسيلة تعطي الذريعة
ألعداء اإلسالم لكي يطعنوا يف اإلسالم ويثريوا الفنت والقالقل
والصراعات املذاهبية يف الوطن الواحد ويف العامل اإلسالمي..؟
من املفاهيم اليت أوالها اإلسالم العناية والرعاية واهتم بوضع
األسس هلا هو مفهوم التعايش السلمي والذي اعتربه آلية ناجحة
ملعاجلة خماطر التنوع يف االنتماء املذهيب والديين وعلى خمتلف
املستويات الثقافية واالجتماعية والعقدية..
ومل يقتصر ذلك على مستوى وضع النظريات واملبادئ بل تعداها
إىل التطبيق الدقيق هلا من قبل النيب (صلى اهلل عليه واله وسلم) واله
االطهار وقد مضى الكالم يف التعايش االجتماعي واسسه ويقع
الكالم هنا خبصوص التعايش الثقايف واسسه:
األول :ان املشتركات بني خمتلف املذاهب االسالمية سواء يف
العقيدة (التوحيد ،النبوة ،املعاد) او الدعائم العملية للدين احلنيف
من الصالة والصيام واحلج وغريها وبالرغم من وجود اختالفات
هنا وهناك تفرض مستوى من االنسجام الثقايف واحلوار املبين على
احترام خصوصيات االخر بشكل حيفظ العالقة الوطنية املشتركة
بني املنتمني هلذا التعدد املذهيب ويصون املصاحل العليا للمسلمني
قاطبة خصوصا اذا كانوا ضمن الوطن الواحد.
الثاين :الترابط القليب وانبعاث مشاعر العطف والرمحة والتواد
اليت فرضها احلديث الشريف (مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم)..
فان هذا احلديث فرض مساحة ومرتبة من التعاطف القليب املثمر
للتحرك االجتماعي االجيايب حنو االخر مبا حيفظ قوة العالقة
املجتمعية وعدم تغلب مساحة التقاطع والتهاجر على مساحة
التواصل والتقارب االجتماعي الفاعل.
الثالث :االميان بان التعدد الديين واملذهيب امر واقع ال مناص
منه واقتضته املشيئة االهلية (ولو شاء اهلل جلعلكم امة واحدة)،
فالتعايش السلمي ضرورة يفرضها الواقع وحقائق التاريخ وينبغي
معرفة كيفية التعامل االجيايب البناء مع التعددية مبا يصون املجتمع
املتعدد االنتماءات من الصراع واستخدام العنف ،واملطلوب
التعامل بعقالنية وواقعية وعدالة مع التعددية...
الرابع :ان من حق صاحب كل فكر ان يدافع عنه وحياول اقناع
االخرين به بإقامة الدليل عليه واتباع االسلوب العلمي يف اثبات
احقيته من وجهة نظره ،ولكن من دون املساس بكرامة من خيالفه
يف الفكر وجرح مشاعره واالساءة إىل مقدساته مبا قد يؤدي إىل
االخالل بالتعايش السلمي بني ابناء الوطن الواحد ،فليس املطلوب
ان يكف اهل احلق عن بيان ما هو احلق ورجاالته وما هو الباطل
ورجاالته ولكن البد من اتباع االسلوب الصحيح يف ذلك واالبتعاد
عما يثري الكراهية والبغضاء بني الناس.
اخلامس :ان من االمور اخلطرية اليت اريقت بسببه الكثري من

الدماء الربيئة هو تكفري االخر ملجرد املخالفة يف بعض القضايا
العقدية وما يتبع ذلك من تأويل للنصوص على غري ما هو املراد
منها خصوصا اليت حفظت وصانت املجتمع االسالمي يف دماء
ابنائه واعراضهم وامواهلم.
السادس :ان الوعي ملا تفرضه املصاحل العليا للمسلمني واملصاحل
الوطنية العامة هي اهم بكثري من املصاحل الضيقة (اليت يتصورها
البعض اهنا مصاحل للمذهب والطائفة) يستدعي مراعاة احلقوق
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية للجميع ضمن دائرة حقوق
املواطنة اليت يتساوى فيها اجلميع والتعايش على قاعدة املبادئ
واملصاحل املشتركة ودرء مفاسد االختالف والشقاق املضرة
للجميع.
السابع :ان مما يزعزع التعايش السلمي كثرة اجلدال واملراء
واالنتقاد لالخر يف اخلطاب العام واالبتعاد عن اسلوب الطرح
العلمي ضمن دائرة أصحاب االختصاص ..واملسؤولية االسالمية
يف البالغ وحسن البيان للمطالب احلقة .فمن آمن فقد احسن لنفسه
ومن مل يؤمن فحسابه على اهلل تعاىل (إمنا عليك البالغ وعلينا
احلساب).
اللهم اجعلناممنيستمع القول فيتبع أحسنه..اللهم اجعلنا من اهل
السداد وادلة الرشاد انك مسيع جميب واحلمد هلل رب العاملني وصلى
اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين..

النص الكامل للخطبة الثانية لصالة اجلمعة من
الصحن احلسيني الرشيف بإمامة سامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي هلذا اليوم  ١٩شوال ١٤٣٨هـ
املوافق ٢٠١٧ / ٧ / ١٤م:

مبناسبةاإلعالنعنختليصمدينةاملوصلمنسيطرةاإلرهابيني
الدواعش على يد مقاتلينا األبطال نبارك للشعب العراقي جبميع
مكوناته ولقواتنا املسلحة البطلة وملن شاركها وساندها من
املقاتلني الغيارى جبميع مسمياهتم هذا النصر العراقي الكبري
مستذكرين باإلجالل والتعظيم تضحيات الشهداء األبرار
واجلرحى الكرام ،ومتوجهني ببالغ الثناء والتقدير جلميع من
شاركوا يف حتقيق هذا اإلجناز التارخيي املهم.
وليس لنا ما نقدمه هلم ونكافئهم به مما يفي بقدرهم ويوازي حجم
عطائهم الكبري ،فعذرا والف عذر هلم وال سيما الرواح الشهداء
وللجرحى املصابني وجلميع املقاتلني الذين تركوا الدنيا ومافيها
للدفاع عن االرض والعرض واملقدسات والبائهم وامهاهتم الذين
ربوا هؤالء االبطال على مبادئ التضحية والفداء وااليثار.
واذا كان من حقنا مجيعا ان نسعد ونفرح مبا حتقق من نصر عظيم
سيبقى مثار فخر واعتزاز وعلى مر السنني واالعوام ـ وان كنا
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على مسافة من حتقيق النصر النهائي ـ فان علينا ان ال ننسى ان مثن
االنتصار كان غاليا وهو اهنار من الدماء الزكية واالف من االرواح
الطاهرة واعداد كبرية من اجلرحى واملعاقني واضعاف ذلك من
االرامل وااليتام.
باالضافة إىل ما جنم عن املعارك العسكرية وجرائم االرهابيني
من خسائر كبرية يف املمتلكات والبىن التحتية واالبنية التراثية
ومعاناة رهيبة واجهها مئات بل االالف من املواطنني وال يتوقع ان
يتخلصوا من اثارها النفسية واالجتماعية يف وقت قريب.
ومن هنا على اجلميع ان ياخذوا العرب والدروس مما حصل خالل
السنوات املاضية قبل استيالء االرهاب الداعشي على عدد من
املحافظات وبعد ذلك ،وان يعملوا بصورة جدية لتجاوز املشاكل
واالزمات اليت يعاين منها البلد وكانت من االسباب الرئيسية ملا
حل به على ايدي االرهابيني.
ومما جيب التاكيد عليه للمرحلة القادمة:
 -1ان يعي اجلميع ان استخدام العنف والقهر والشحن الطائفي
وسيلة لتحقيق بعض املكاسب واملآرب لن يوصل إىل نتيجة طيبة
بل يؤدي إىل مزيد من سفك الدماء وتدمري البالد ويكون مدخال
واسعا ملزيد من التدخالت االقليمية والدولية يف الشان العراقي ولن
يكون هناك طرف رابح عندئذ بل سيخسر اجلميع وخيسر معهم
العراق ال مسح اهلل.
 -2ان يعمل من هم يف مواقع السلطة واحلكم وفق مبدا ان مجيع
املواطنني منخمتلفاملكوناتالقوميةوالدينيةواملذهبيةمتساوون
يف احلقوق والواجبات وال ميزة الحد على آخر اال مبا يقرره القانون.
ان تطبيق هذا املبدا بصرامة تامة كفيل حبل كثري من املشاكل
واستعادة الثقة املفقودة لدى البعض باحلكومة ومؤسساهتا.
 -3ان مكافحة الفساد االداري واملايل وجتاوز املحاصصات
الطائفية والفئوية واحلزبية واعتماد مبدا الكفاءة والزناهة يف تسنم
املواقع واملناصب ضرورة وطنية قصوى ،وال فرصة امام العراق
للنهوض من كبوته مع استمرار الفساد مبستوياته احلالية واعتماد
مبدا املحاصصة املقيتة يف ادارة الدولة.
 -4ان رعاية اجلرحى واملعاقني وعوائل الشهداء وتوفري احلياة
الكرمية هلم هي من ادىن حقوقهم الواجبة على اجلميع ويف املقدمة
احلكومةوجملسالنواب واليصحالتذرععنالتقصرييف حقهمبقلة
املوارد املالية فان هناك العديد من االبواب اليت ميكن تقليص نفقاهتا
لتوفري ما يفي بذلك ،وقد مت ختصيص رواتب وامتيازات الناس مل
يتحملوا من االذى واملعاناة يف سبيل وطنهم مبقدار يسري مما حتمله
هؤالء االعزاء فاتقوا اهلل فيهم واعلموا انكم تساءلون عنهم.

النص الكامل للخطبة الثانية لصالة اجلمعة من
الصحن احلسيني الرشيف بإمامة سامحة السيد
أمحد الصايف هلذا اليوم  / ٢٦شوال ١٤٣٨ /هـ املوافق
٢٠١٧ / ٧ / ٢١م:
وحنن نعيش استعادة األراضي اليت اغتصبها داعش،
واالنتصارات اليت سطرها األخوة املقاتلون جبميع أصنافهم
ومسمياهتم ،نو ّد التذكري ببعض األمور:
األول :إن فرحة االنتصار ال تكتمل حىت تستعاد مجيع األراضي
العزيزة اليت اغتصبها داعش ،وهذا ال يتم إال باالستمرار بالروحية
القتالية اليت يتمتع هبا األعزاء املقاتلون ،وحذاري مث حذاري من
التهاون أو التقاعس عن هذه املهمة النبيلة والركون إىل طلب
العافية ما دامت هذه االراضي حتت يد هؤالء.
الثاين :إن احلفاظ على األرواح الربيئة من األطفال والنساء
والشيوخ هي مهمة أساسية وهلا األولوية ،وكما قلنا سابقًا أن إنقاذ
األبرياء واحلفاظ على حياهتم أفضل من قتل املعتدي اإلرهايب،
لذا هنيب باألخوة األعزاء املقاتلني الغيارى أن جيعلوا هذا اهلدف
السامي أمامهم كما صنعوا فع ً
ال يف املعارك السابقة ،وبذلوا قصارى
جهدهمللحفاظعليهمحىتوإنكانالعدويتخذهمدروعًابشرية،
ومن جانب آخر نؤكد على ضرورة التعامل احلسن ،مع الذين يتم
اعتقاهلم وعدم اإلساءة إليهم فإن اإلساءة إليهم جرمية يف الشرع
والقانون وإساءة إىل أرواح الشهداء األبرار ،بل يتعني أن حيالوا
إىل اجلهات املختصة الختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم من غري
تعسف.
الثالث :إن هذه االنتصارات إمنا حتققت وستتحقق أخرى باذن
غال
اهلل تعاىل ،هي بفضل دماء عزيزة علينا وأرواح أرخصت كل ٍ
وعزيز يف سبيل عزة ورفعة وبقاء بلدنا وأرضنا ومقدساتنا ،وال زال
أبناء هذا البلد أسخياء بدمائهم وأمواهلم حفاظًا عليه ،ومن هنا كان
البد من اإلشارة إىل أن هذه الدماء ال زالت تنتظر من املؤسسات
املعنية مزيدًا من الوفاء هلا ،واالهتمام بعوائلها والسعي احلثيث من
مجيعاملعنينيللحفاظعلىاملكتسباتاليتحتققتبفضلهذهالدماء
وخنص األخوة املعاقني؛ فهم الشهداء األحياء والبد من رعايتهم
وتوفري احتياجاهتم واالهتمام مبعاجلتهم وهتيئة أفضل ما ميكن من
الرعاية الصحية والطبية هلم وفتح مراكز لتأهيلهم والعناية هبم.
أخذ اهلل تعاىل بأيدنا وأرانا بعدونا كل ذلة وهوان وأرانا يف بلدنا
واملدافعني عنه كل عزة ورفعة وس ّلم اهلل مجيع املؤمنني ،اللهم اغفر
لنا وهلم وتقبل أعمالنا وأعماهلم ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب
العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

بمناسبة
اإلعالن عن
ختليص مدينة
املوصل من
سيطرة اإلرهابيني
الدواعش عىل يد
مقاتلينا األبطال
نبارك للشعب
العراقي بجميع
مكوناته ولقواتنا
املسلحة البطلة
وملن شاركها
وساندها من
املقاتلني الغيارى
بجميع مسمياهتم
هذا النرص العراقي
الكبري
مستذكرين
باإلجالل
والتعظيم
تضحيات
الشهداء األبرار
واجلرحى الكرام،
ومتوجهني ببالغ
الثناء والتقدير
جلميع من شاركوا
يف حتقيق هذا
اإلنجاز التارخيي
املهم.
وليس لنا ما نقدمه
هلم ونكافئهم به
مما يفي بقدرهم
ويوازي حجم
عطائهم الكبري.
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اهيا املقاتلون
امليامني ..يا ابطال
القوات املسلحة
بمختلف صنوفها
وعناوينها..
ان املرجعية
الدينية العليا
صاحبة فتوى
الدفاع الكفائي
التي سخّ رت كل
امكاناهتا وطاقاهتا
يف سبيل إسناد
املقاتلني وتقديم
العون هلم ،وبعثت
بخرية ابنائها من
اساتذة وطالب
احلوزة العلمية
اىل اجلبهات دع ًام
للقوات املقاتلة
وقدمت العرشات
منهم شهداء يف هذا
الطريق ...ال ترى
ٍ
الحد فض ً
ال يداين
فضلكم وال جمد ًا
يرقى اىل جمدكم يف
حتقيق هذا االنجاز
التارخيي املهم ..
فلوال استجابتكم
الواسعة لفتوى
املرجعية وندائها
واندفاعكم
البطويل اىل جبهات
القتال وصمودكم
االسطوري فيها
بام يزيد عىل ثالثة
اعوام ملا حتقق هذا
النرص املبني.
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خطبة النرص من الصحن احلسيني الرشيف ملمثل
املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة فضيلة
العالّمة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف (/26ربيع
األول 1439/هـ) املوافق (2017/12/15م) :
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أيها األخوة واألخوات :
قبل ايام أعلن رمسيًا عن حترير آخر جزء من االراضي العراقية
من سيطرة تنظيم داعش االرهايب ،وهبذه املناسبة نلقي على
مسامعكم هذه الكلمة:
أهيا العراقيون الرشفاء
بعد ما يزيد على ثالثة أعوام من القتال الضاري وبذل الغايل
والنفيس ومواجهة خمتلف الصعاب والتحديات انتصرمت على اعىت
قوة ارهابية استهدفت العراق مباضيه وحاضره ومستقبله ،انتصرمت
عليها بإرادتكم الصلبة وعزميتكم الراسخة يف احلفاظ على وطنكم
وكرامتكم ومقدساتكم ،انتصرمت عليها بتضحياتكم الكبرية حيث
فداء للوطن الغايل
قدمتم انفسكم وفلذات اكبادكم وكل ما متلكون ً
فسطرمت امسى صور البطولة وااليثار وكتبتم تاريخ العراق احلديث
بأحرف من ع ّز وكرامة ،ووقف العامل مدهوشًا امام صالبتكم
وصربكم واستبسالكم واميانكم بعدالة قضيتكم حىت حتقق هذا
النصر الكبري الذي ظن الكثريون أنه بعيد املنال ولكنكم جعلتم
منه واقعًا ملموسًا خالل مدة قصرية نسبيًا ،فحفظتم به كرامة
البلد وعزته وحافظتم على وحدته ارضًا وشعبًا ،فما اعظمكم
من شعب.
أهيا املقاتلون امليامني ..يا أبطال القوات املسلحة
بمختلف صنوفها وعناوينها
ان املرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي اليت
سخرت كل إمكاناهتا وطاقاهتا يف سبيل إسناد املقاتلني وتقدمي
ّ
العون هلم ،وبعثت خبرية أبناءها من أساتذة وطالب احلوزة العلمية
اىل اجلبهات دعمًا للقوات املقاتلة وقدمت العشرات منهم شهداء
الحد فض ً
يف هذا الطريق ...ال ترى ٍ
ال يداين فضلكم وال جمدًا يرقى
اىل جمدكم يف حتقيق هذا االجناز التارخيي املهم  ..فلوال استجابتكم
الواسعة لفتوى املرجعية وندائها واندفاعكم البطويل اىل جبهات
القتال وصمودكم االسطوري فيها مبا يزيد على ثالثة اعوام ملا
حتقق هذا النصر املبني.
فالنرص منكم ولكم واليكم وأنتم أهله وأصحابه فهنيئ ًا
لكم به ،وهنيئًا لشعبكم بكم ،وبوركتم وبوركت تلك السواعد
الكرمية اليت قاتلتم هبا وبوركت تلك احلجور الطاهرة اليت ربّيتم
فيها .أنتم فخرنا وع ّزنا ومن نباهي به سائر األمم.

ما أسعد العراق وما أسعدنا بكم لقد استرخصتم أرواحكم وبذلتم
مهجكم يف سبيل بلدكم وشعبكم ومقدساتكم  ،اننا نعجز عن أن
نوفيكم بعض حقكم ولكن اهلل تعاىل سيوفيكم اجلزاء االوىف،
وليس لنا اال أن ندعوه بأن يزيد يف بركاته عليكم وجيزيكم خري
جزاء املحسنني.
أهيا األخوة واألخوات
اننا اليوم نستذكر مبزيد من اخلشوع واالجالل شهداءنا االبرار
رو وا ارض الوطن بفيض دمائهم الزكية ،فكانوا مناذج
الذين ّ
عظيمة للتضحية والفداء.
ونستذكر معهم عوائلهم الكرمية  :آباءهم وامهاهتم وزوجاهتم
واوالدهم واخوهتم واخواهتم  ،اولئك االعزة الذين فجعوا بأحبتهم
فغدوا يقابلون أمل الفراق مبزيد من الصرب والتحمل.
ونستذكر بعزة ومشوخ اعزاءنا اجلرحى وال سيما من اصيبوا
باإلعاقة الدائمة وهم الشهداء االحياء الذين شاء اهلل تعاىل ان يبقوا
بيننا شهودًا على بطولة شعب واجه اشرار العامل فانتصر عليهم
بتضحيات ابنائه.
ونستذكر بإكبار وامتنان مجيع املواطنني الكرام الذين سامهوا
يف رفد أبناءهم املقاتلني يف اجلبهات بكل ما يعزز صمودهم ،حيث
كانوا خري نصري وظهري هلم ،يف واحدة من اروع صور تالحم شعب
بكافة شرائحه ومكوناته يف الدفاع عن عزته وكرامته.
ونستذكر بشكر وتقدير كل الذين كان هلم دور فاعل ومساند
يف هذه امللحمة الكربى من املفكرين واملثقفني واألطباء والشعراء
والكتّاب واإلعالميني وغريهم.
كما نقدم الشكر والتقدير لكل األشقاء واألصدقاء الذين وقفوا
مع العراق وشعبه يف حمنته مع اإلرهاب الداعشي وساندوه وقدموا
له العون واملساعدة سائلني اهلل العلي القدير أن يدفع عن اجلميع شر
االشرار وينعم عليهم باألمن والسالم.
وهناك عدة أمور ال بد من أن نشري إليها :
أو ًال  :إن النصر على داعش ال ميثل هناية املعركة مع االرهاب
واالرهابيني بل ان هذه املعركة ستستمر وتتواصل ما دام أن هناك
أناسًا قد ُض ّللوا فاعتنقوا الفكر املتطرف الذي ال يقبل صاحبه
بالتعايش السلمي مع اآلخرين ممن خيتلفون معه يف الرأي والعقيدة
وال يتورع عن الفتك باملدنيني االبرياء وسيب االطفال والنساء
وتدمري البالد للوصول اىل اهدافه اخلبيثة بل ويتقرب إىل اهلل
تعاىل بذلك  ..فحذار من التراخي يف التعامل مع هذا اخلطر املستمر
والتغاضي عن العناصر االرهابية املستترة واخلاليا النائمة اليت
تتربص الفرص للنيل من أمن واستقرار البلد.
ان مكافحة االرهاب جيب ان تتم من خالل التصدي جلذوره
الفكرية والدينية وجتفيف منابعه البشرية واملالية واالعالمية
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ويتطلب ذلك العمل وفق خطط مهنية مدروسة لتأيت بالنتائج
املطلوبة  ،والعمل االمين واالستخباري وإن كان ّ
يشكل االساس
يف مكافحة االرهاب اال ان من الضروري أن يقترن ذلك بالعمل
التوعوي لكشف زيف وبطالن الفكر االرهايب واحنرافه عن جادة
الدين االسالمي احلنيف ،متزامنًا مع نشر وترويج خطاب االعتدال
والتسامح يف املجتمعات اليت ميكن أن تقع حتت تأثري هذا الفكر
املنحرف ،باالضافة اىل ضرورة العمل على حتسني الظروف
املعيشية يف املناطق املحررة واعادة اعمارها ومتكني اهلها النازحني
من العود اليها بعزة وكرامة وضمان عدم االنتقاص من حقوقهم
الدستورية وجتنب تكرار االخطاء السابقة يف التعامل معهم.
ثاني ًا  :إن املنظومة االمنية العراقية ال تزال حباجة ماسة اىل الكثري
من الرجال االبطال الذين ساندوا قوات اجليش والشرطة االحتادية
بالء
خالل السنوات املاضية وقاتلوا معها يف خمتلف اجلبهات وأبلوا ً
حسنًا يف اكثر املناطق وعور ًة واشد الظروف قساو ًة وأثبتوا أهنم
ٌ
أهل للمنازلة يف الدفاع عن االرض والعرض واملقدسات وحققوا
نتائج مذهلة فاجأت اجلميع داخليًا ودوليًا  ..وال سيما الشباب
منهم الذين شاركوا يف خمتلف العمليات العسكرية واالستخبارية
واكتسبوا خربات قتالية وفنية مهمة وكانوا مثا ً
ال لالنضباط
والشجاعة واالندفاع الوطين والعقائدي ومل يصبهم الوهن أو
التراجع أو التخاذل ..
ان من الضروري استمرار االستعانة واالنتفاع هبذه الطاقات
املهمة ضمن األطر الدستورية و القانونية اليت حتصر السالح بيد
الدولة وترسم املسار الصحيح لدور هؤالء األبطال يف املشاركة
يف حفظ البلد وتعزيز أمنه حاضرًا ومستقبالً ،والوقوف بوجه
أي حماوالت جديدة لإلرهابيني بغرض النيل من العراق وشعبه
ومقدساته..
ثالث ًا :إن الشهداء االبرار الذين سقوا ارض العراق بدمائهم الزكية
ىنعنامجيعًا،فهميفمقعد
وارتقوااىلجناناخللدمضرجنيهبالفيغ ً
صدقعندمليكمقتدر،ولكنمنأدىندرجاتالوفاءهلمهوالعناية
بعوائلهم من االرامل واليتامى وغريهم ،ان رعاية هؤالء وتوفري
احلياة الكرمية هلم من حيث السكن والصحة والتعليم والنفقات
املعيشية وغريها واجب وطين واخالقي وحق الزم يف اعناقنا
مجيعًا ،ولن تفلح أمة ال ترعى عوائل شهدائها الذين ضحوا حبياهتم
وبذلوا ارواحهم يف سبيل عزهتا وكرامتها ،وهذه املهمة هي بالدرجة
االوىل واجب احلكومة وجملس النواب بان يوفرا خمصصات مالية
وافية لتأمني العيش الكرمي لعوائل شهداء االرهاب الداعشي
باخلصوص ،مقدمًا على كثري من البنود األخرى للميزانية العامة.
رابع ًا  :إن احلرب مع االرهابيني الدواعش خ ّلف عشرات
اآلالف من اجلرحى واملصابني يف صفوف االبطال املشاركني يف

العمليات القتالية ،وكثري منهم حباجة اىل الرعاية الطبية وآخرون
اصيبوا بعوق دائم ،والعوق يف بعضهم بالغ كالشلل الرباعي وفقدان
البصر وبتر االطراف ،وهؤالء االعزة هم االحق بالرعاية والعناية
ممن سواهم ،ملا هلم من الفضل على مجيع العراقيني  ،فلوالهم ملا
حتررت االرض وما اندحر االرهاب وما حفظت االعراض
واملقدسات ،ومن هنا فان توفري العيش الكرمي هلم وحتقيق وسائل
وأي واجب ،ويلزم
واجب ّ
راحتهم باملقدار املمكن ختفيفًا ملعاناهتم ٌ
احلكومة وجملس النواب أن يوفرا املخصصات املالية الالزمة
لذلك ،وترجيحه على مصاريف أخرى ليست هبذه االمهية.
خامس ًا  :إن معظم الذين شاركوا يف الدفاع الكفائي خالل
السنوات املاضية مل يشاركوا فيه لدنيًا ينالوهنا أو مواقع حيظون هبا،
واداء للواجب
فقد هبّوا اىل جبهات القتال استجابة لنداء املرجعية ً
الديين والوطين ،دفعهم اليه حبهم للعراق والعراقيني وغريهتم على
اعراض العراقيات من أن تنتهك بأيدي الدواعش وحرصهم على
صيانة املقدسات من أن يناهلا االرهابيون بسوء ،فكانت نواياهم
خالصة من أي مكاسب دنيوية ،ومن هنا حظوا باحترام بالغ يف
نفوس اجلميع واصبح هلم مكانة سامية يف خمتلف االوساط الشعبية
ال تدانيها مكان ُة أي حزب او تيار سياسي ،ومن الضروري املحافظة
على هذه املكانة الرفيعة والسمعة احلسنة وعدم حماولة استغالهلا
لتحقيق مآرب سياسية يؤدي يف النهاية اىل أن ّ
حيل هبذا العنوان
املقدس ما ّ
حل بغريه من العناوين املحترمة نتيجة لألخطاء و
اخلطايا اليت ارتكبها من ا ّدعوها.
سادس ًا  :ان التحرك بشكل جدي وفعال ملواجهة الفساد
يعد من اولويات املرحلة املقبلة ،فال بد من مكافحة
واملفسدين ّ
الفساد املايل واالداري بكل حزم وقوة من خالل تفعيل االطر
القانونية وخبطط عملية وواقعية بعيدًا عن االجراءات الشكلية
واالستعراضية.
ال ـ ال ّ
إن املعركة ضد الفساد ـ التي تأخرت طوي ً
تقل رضاوة
عن معركة اإلرهاب إن مل تكن أشد وأقسى ،والعراقيون
الرشفاء الذين استبسلوا يف معركة اإلرهاب قادرون ـ
بعون اهلل ـ عىل خوض غامر معركة الفساد واالنتصار
فيها أيض ًا إن أحسنوا إدارهتا بشكل مهني وحازم.

أوالً  :إن النرص
عىل داعش ال
يمثل هناية املعركة
مع االرهاب
واالرهابيني بل
ان هذه املعركة
ستستمر وتتواصل
ما دام أن هناك
أناس ًا قد ُض ّللوا
فاعتنقوا الفكر
املتطرف الذي
ال يقبل صاحبه
بالتعايش السلمي
مع اآلخرين ممن
خيتلفون معه يف
الرأي والعقيدة
وال يتورع عن
الفتك باملدنيني
االبرياء وسبي
االطفال والنساء
وتدمري البالد
للوصول اىل
اهدافه اخلبيثة.

نسأل اهلل العلي القدير أن يأخذ بأيدي اجلميع اىل ما فيه خري
العراق وصالح أهله إنه مسيع جميب.
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مقابلة
حول

مع سامحة العالمة
السيد امحد االشكوري
مرشوع احلوزة العلمية
التبليغي واالرشادي

         أجرى املقابلة الشيخ وسام الزبيدي
قد حتركت
احلوزة العلمية
يف افاقها املختلفة
فأسست الكثري
من املراكز
العلمية والثقافية
واملدارس الدينية،
وحاولت ان ختلق
جوا ومناخا مناسبا
ملراكز ومؤسسات
ختصصية ،لتتوفر
األرضية املناسبة
ملا حيتاجه الشأن
التبليغي ،وال
يمكن ان اختزل
هذا املرشوع بجهة
معينة فالكل يعمل
ألجل الوصول اىل
هذه الغاية.
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تتشرف اسرة حترير جملة فجر عاشوراء بأجراء مقابلة
مع مساحتكم خبصوص املشروع التبليغي للحوزة العلمية يف النجف
االشرف ،وحبذا نبدأ احلديث عن تأسيس املشروع واإلطار العام
له.
السيد االشكوري :بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة ،والسالم
على سيدنا حممد وعلى اهل بيته الطيبني الطاهرين ،نرحب بكم ايها
االخوة الكرام ،وفرصة طيبة ان اجتمع مع زمالئي يف العمل ويف
اهلموم ويف الغايات .على طول اخلط ،احلوزة العلمية كانت نشأهتا
على يد ائمة اهل البيت وهم الذين وضعوا لبناهتا األوىل ورعوا
منوها لتكون صمام االمان لإلسالم واألمة اإلسالمية.
ان الرساالت السماوية مهها االول هتذيب النفس اإلنسانية
وتزكيتها ،لتسموا هذه النفس اىل رهبا ولتصل اىل اعلى مستويات
الكمال ،املتدينون هلم حضور يف مواطن متعددة وازمنة خمتلفة
الكتساب االستعداد النفسي لذلك ،ولذا ينبغي ان تستثمر هذه
املناسبات أكثر وأكثر حىت تكون االمة على وضوح يف هنجها وال
تتخبط يف حركاهتا ،واحلوزة بتركيبتها الوسيعة هلا دور أساسي يف
ذلك ،ومن هنا كان والبد للحوزة من خطاب ومن مشروع يليب
حاجات املجتمع واالمة ،ويكون مبستوى الطموح ،ومستوى
املرحلة ويليب حاجات الشباب واجلمهور عموما.
وال ميكن اختزال احلوزة جبهة دون اخرى ،وال حتسب لفرد دون

فرد اخر ،ومن اهم ما يف احلوزة ايضا استقالليتها ،وهديها لالمة،
وكوهنا عباءة حتتضن االمة باسرها ،والكل مرعي ومنظور يف
احلوزة العلمية الكرمية.
اما فيما يرتبط بالشأن التبليغي ،فان من مفاصله املباشرة يف
خماطبة الناس والتعايش معهم واالستماع اىل مهومهم الفكرية
واالجتماعية ،وهنا ال ينبغي لنا ان جنمد على اسلوب وخطاب
معني ،بل البد ان جندد من اخلطاب واألليات واالسلوب حىت
نستطيع ان نتواصل مع خمتلف شرائح املجتمع ،الذين هم ابنائنا
والذين تربطنا هبم ارتباطات وثيقة ،وحنن نعتقد ان لنا دور االرشاد
والتوضيح والبيان وليس دور الوصاية عليهم .وهلذه كان البد
للحوزة من حضور ،وال ميكن ان نؤرخ للحركة االرشادية للحوزة؛
ألهنا ظهرت منذ والدة احلوزة العلمية بل امتداد لعمل االئمة .
وقد حتركت احلوزة العلمية يف افاقها املختلفة فأسست الكثري
من املراكز العلمية والثقافية واملدارس الدينية ،وحاولت ان ختلق
جوا ومناخا مناسبا ملراكز ومؤسسات ختصصية ،لتتوفر األرضية
املناسبة ملا حيتاجه الشأن التبليغي ،وال ميكن ان اختزل هذا املشروع
جبهة معينة فالكل يعمل ألجل الوصول اىل هذه الغاية دون ان
ينتسب اىل جهة خاصة وفرد معني ورأينا ان اجلميع قد حتمل
مسؤولياته وقدم الكثري الكثري يف هذا املجال .فالنتاج احلاصل
عندنا هو عبارة عن تكاتف جهود املؤسسات واملراكز املتنوعة
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لتوفري ما حيتاجه الشأن التبليغي جزى اهلل اجلميع خري اجلزاء.
ومن تلك املراكز املرتبطة بالشأن التبليغي املعاصر هو املشروع
الذي نريد ان نتحدث عنه ،فهو عبارة عن جمموعة جهود واعمال
تبليغية رمبا جيمعها عنوان واحد «مشروع احلوزة العلمية التبليغي
واالرشادي» ،لقد كانت هنالك حركة ابتدأت يف مناسبات
الزيارة الفاطمية وحضور ثلة من االخوة الطلبة يف كل حمافظات
العراق باألخص املناطق النائية املحرومة ألجل وصول الصوت
الديين إليها بشكل مباشر ومكثف وقد وفق االخوة الطلبة من
سنة 2004م تقريبا إلحياء هذه املناسبة يف خمتلف املناطق ،مث
توسع العمل حىت مشل بعض املناسبات الكبرية كمناسبة اخلامس
عشر من شعبان وكان هلم حضور واضح يف كربالء لتغطية الزيارة،
وهناك نصيب وحصة لألخوات املرشدات املبلغات قمن بدور
الفت لالنتباه ،مث توسع هذا املشروع شيئا فشيئا ،ومشل بعض
املناسبات كشهادة االمام العسكري  ،فكان هناك حضور بارز
ايضا يف سامراء مبا لسامراء من خصوصية وحساسية ،وكان من
اولوياتنا يف تلك املنطقة مراعاة اهلدوء والتهدئة واالبتعاد عما يثري
التشنج ،وقد وفقنا واحلمد هلل ،والسر يف هذا التوفيق هو اخلطاب
غري االستفزازي والعقالين والوطين واألخالقي املراعي للجانب
الروحي والتعايش السلمي الذي ينجذب اليه اجلميع يف هذا البلد
الكرمي ،وجناح املشروع يف سامراء فرض فكرة التوسع أكثر على
اغلب املناسبات الدينية.
واشري بالذكر ان املرجعية العليا هي الراعية واملتكفلة واليت
رمست ُخطى هذا املشروع ،وأيضا صححت يف كثري من املراحل
بعقلها احلكيم ما قد يصدر منا بعض األخطاء ،وكانت راعية بأبوهتا
احلنونة،وقد َر َّشدتفيناحالةالتبليغالصحيح،وقدنبهتنايفمراحل
متعددة؛ ماذا ينبغي علينا ان نقوم به؛ وماذا جيب علينا ان نقوم به.
وهكذا ايضا كان للمراجع العظام ايضا دور مهم  جدا يف مشروع
الشأنالتبليغيفاستأنسنابآرائهمواستفدنامنتوصياهتموحضونا
بتأييدهم وكان هلم دور مهم ومؤثر يف كل مراحل العمل ،وما من
عمل يف كل سنة ال يشرع به؛ اال بعد الرجوع إليهم واالستماع اىل
توصياهتم واالنتفاع من جتارهبم يف دائرة العمل.
وايضا أخص بالذكر مجلة االساتذة الكرام اصحاب احلضور
املؤثر يف احلوزة العلمية اساتذة البحث اخلارج ،قدموا لنا الكثري
بسخاء ،قدموا لنا العلم ،وقدموا لنا موائد من اجلوانب الروحية
وكانوا ايضا من الرعاة هلذا املشروع وقد حفظوا لنا امان هذا
املشروع وكان هلم دور االب املاسح على راس ابنه اليتيم ،الذي
يستأنس هبذه املسحة ويستفيد منها كثريا.
ايضاهناكمؤسساتدينيةكبريةهلادوريفهذاالعمل،كالعتبات
املقدسة ،فإهنا جناح تطري به احلوزة العلمية وتستفيد منها واخص

بالذكر العتبة احلسينية والعباسية والعلوية والكاظمية والعسكرية.
وكان هناك دور ملؤسسة الوقف الشيعي ومؤسسة املزارات
فقد تفاعال وتعاونا مع هذا املشروع بشكل ملحوظ جدا ،وايضا ال
على سبيل احلصر هناك مؤسسات ثقافية وفكرية كان هلا دور يف
هذا العمل .ومن هنا ال أستطيع ان اختزل هذا العمل الكبري يف فرد
او جمموعة او مؤسسة ،بل يل ان أقول ان العمل هو ملحمة تقدمها
احلوزة العلمية مبفاصلها الكثرية ،فان امتنا حباجة لذلك ومستحقه
له.
وان كان البد من تقدمي الشكر اوال البد من تقدمي الشكر اىل هذه
االمة اليت تتفاعل مع هذه املشاريع وتشجع عليها وكنا غري متوقعني
لتفاعل هذه االمة الطيبة االصيلة مع هذه العمل.
وايضا هناك جهود قدمت للهيئات ومواكب العزاء ،وانا بدوري
عاجز ان اصف القائمني على تلك اهليئات وما هلم من خصوصيات
وسجايا طيبه وإخالص لقضية املوىل ايب عبد اهلل احلسني .
توج هذا املشروع عام 1432هـ ،وكانت هناك مبادرة
وقد ِّ
لتأسيس مشروع قريب اىل املشروع املؤسسايت وان كان كما قلت
قبل هذا التاريخ هناك عمل وجهود كبرية ،ومن اخلطأ ان نؤرخ
هلذا العمل بل هو موروث وصل الينا ممن سبقنا بتقدمي التضحيات
الكثرية وقوافل من الشهداء.
فمشروع األربعني هو الذي أسس له أئمة اهلدى  على ما
عندنا من اآلثار الصحيحة ،وصار املؤمنون يقصدون االمام
احلسني  هبذه املسرية وقد دفعوا الغايل والنفيس من اجل ذلك،
فهذه املسرية ليست أثر ونتاج مؤسسة او جهاز او أثر زمان وظرف
معني بل هو أثر اهل البيت .
يف عام  1432هـ كان هناك عمل شبه مؤسسايت منبثق عن
احلوزةيرعىمجهوراالربعنيومواكبالعزاء،ولكنالباسمخاص
وال بفرد خاص فاجلميع دخل يف هذا املشروع واجلميع حاضر فيه،
بل اوسع من ذلك وان كانت حوزة النجف هي احلوزة الراعية لكنها
استضافت بعض رجال الدين من مدن اخرى احتراما للزيارة
الن هوية الزائر هوية مشولية وليست هوية عراقية صرفة ،فعندما
يكون هناك زائر خليجي فالبد ان يكون هناك مبلغ خليجي ليانس
ابناء هذه املنطقة بأبنائهم ،وهكذا كان للبنان حضور وإندونيسيا،
وتركيا ،وحضور لألخوة اإليرانيني ،وقد استقطبنا يف العام املاضي
مجلة كبرية برعاية نفس املشروع على ان يكون املبلغ الذي
يشاركنا متقيدا بضوابط املشروع ،وحامال لثقافة املشروع فال
ثقافة للصور عندنا وال ان ختتزل االمساء باسم معني وشخصية
معينة ،كما وال دعوة ملشروع سياسي خاص وامنا مشروع يليب
هدف االمام احلسني .
وقد حرصنا ايضا على حضور االخوة السنة يف هذا املشروع

«مرشوع
احلوزةالعلمية
التبليغي
واالرشادي» هو
عبارةعنجمموعة
جهودواعامل
تبليغية،ابتدأيف
مناسباتالزيارة
الفاطميةوحضور
ثلةمن االخوة
الطلبةيفحمافظات
العراق منسنة
2004م ،ثم توسع
العملحتىشمل
بعضاملناسبات
الكبريةاالخرى
كمناسبةاخلامس
عرشمنشعبان،
ومناسبةشهادة
االمامالعسكري
 ،فكان هناك
حضوربارز
ايضا يف سامراء بام
لسامراء،وقدوفقنا
واحلمد هلل والرس يف
ذلك هو اخلطاب
غرياالستفزازي
والعقالينوالوطني
واألخالقياملراعي
للجانبالروحي
والتعايشالسلمي
الذيينجذب
اليه اجلميعيف هذا
البلدالكريم،
ونجاح املرشوع يف
سامراءفرضفكرة
التوسعأكثرعىل
اغلباملناسبات
الدينية.
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اهم معامل هذا
املرشوع :
اوال :حضور
اجلانب الفقهي،
فقد انترش عىل
سبيل املثال يف العام
املنرصم قرابة أربعة
آالف ومخسامئة
مبلغ ومبلغة من
اول نقطة من املنافذ
احلدودية هلذا البلد
العزيز اىل كربالء
لتلبية حاجات
املجتمع من
املسائل االبتالئية
يف الفقه.
ثانيا :التعبئة
املعنوية والوالئية.
ثالثا :عدم السامح
بدخول الظواهر
الغريبة والشاذة
التي قد يسعى من
ال يريد هلذه املسرية
ان حتقق اهدافها
فيدخل ما ال ينبغي
ان يدخل يف الدين
باسم الدين يف هذه
املسرية،فكانت
احلوزة العلمية
حريصة عىل ان
تبقى السالمة يف
هذه املسرية وان
تكون مسرية
صحية ،وبعيدة عن
كل شعرية ال تكون
مرتبطة بالدين
ارتباطا وثيقا
صحيحا.
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اعم من ان يكون حضور املشاركة ،ومن ان يكون حضورا باذال،
او مستضيفا فكانت بعض املناطق السنية وفقت وهلل احلمد بان
تستضيف زوار احلسني  ،فتحقق حلمة وطنية واضحة بعيدا عن
كل التعصبات والتحزبات وكان االمام احلسني  هو احلاضن
هلذه اللحمة ،وامنا كان اجلميع قد نفض ثوبه من غبار الدنيا وارتبط
باهلل عن طريق هذا السبيل وهو احلسني .
وايضا كان هناك حضور لغري املسلمني ،رحبنا هبم وطلبنا منهم
مزيد من التعاون معهم وان يكون هلم وجودهم وان يعربوا عن
مشاعرهم وان يكونوا قريبني منا على ان يكنوا سفراء ينقلوا لنا
مشهد الزيارة اىل بلداهنم يف هذا املشهد العظيم الذي ال ميكن ان
نصفه بكلمات و ال يسعنا ان نتحدث عنه جبلسات ،فمهما ملك
االنسان من اخلطاب والبيان فهو عاجز عن ان يبني اسرار هذا
املشروع االهلي اال وهو مشروع االربعني فان يد الغيب حاضرة
يف كل جماالته ،وهذا احلضور والنمو السريع يف هذه املسرية مع
عدم وجود جهة معينة ملتزمة اىل هذا النمو وامنا التعطش اىل الدين
والتعطش اىل االسوة الصادقة واالرتباط هبذه االسوة هو الداعي
بان يلتحم مجيع ابناء هذا البلد  الراعي واملستضيف للزوار.
والبد من االشارة اىل جهود اصحاب املواكب واهليئات ملا
يقدموه من اخلدمة اجلليلة هي اليت اجنحت هذا املشروع ،فهم الذين
حفظوا امان هذا الطريق وهم الذين محلوا كل املسؤوليات اليت البد
ان تقدم هلذا الضيف العزيز ،على ان ينال ضيافة كرمية على مائدة
احلسني  .واجلميع يفتخر على ان يكون خادما للحسني ال
ميكن لشخص منا ان يقول ان يل منّة على هذا املشروع وامنا صاحب
املصيبة،هوصاحباملنةعلينامجيعاوكلناننعمخبدمتناللحسني
وكلنا حنمل وسام احلب للحسني على ان يكون يف يوم االخرة
ذخرية نتقرب هبا اىل اهلل عز وجل عن طريق هذا   الويل الصاحل الذي
قدم كل ما ميلك ألجل الدين والعقيدة واالخالص هلل تعاىل .والن
حيافظ على سالمة هذه الطريقة.
ما هي اهم معامل هذا املشروع ،واهم ما يقوم به املبلغون
خلدمة زوار االربعني.
السيد اال شكوري :كان من اهم معامل هذا املشروع هو عبارة:
اوال :حضور اجلانب الفقهي.
ألنا نرى ان الشريعة تنعكس ومبرآة صافية ،واهنا تكون حاضرة
وبوضوح يف منهجها الفقهي ،اذ ما من واقعة اال وهلا حكم ،وان هذه
الرؤية الفقهية هي افضل الرؤى اليت تقدم ألجل ان تبقى االهداف
والغايات حاضرة للوصول اىل اهلدف االمسى ،فقد انتشر على سبيل
املثال يف العام املنصرم قرابة أربعة آالف ومخسمائة مب ّلغ ومب ّلغة من
اول نقطة من املنافذ احلدودية هلذا البلد العزيز اىل كربالء موزعني
بشكل منظم وحاضرين يف املواكب .وانتشروا على طول اخلط

لتلبية حاجات املجتمع من املسائل االبتالئية يف الفقه.
ثانيا :وايضا كان لرجال الدين حضور واضح ومؤثر ،يف التعبئة
املعنوية والوالئية وكانت تُقرأ األشعار ألهل البيت  ،وتقرأ
املصائب والنوائح ألهل البيت  وكان هناك وجود للدمعة يف
هذا الطريق ،اذ اننا نعتقد ان اهم من حيفظ الفكر هو الدمعة فال جمال
حلماية الفكر اال بالدمعة فكان مشروعنا مشروع مزدوج بني الفكر
والدمعة .وان يكون العمل اعم من العلم الفقهي والديين وكان البد
من احترام القانون وسيادته ،واحترام املال العام ،واخلاص ،والنظم
يف احلركة ،وكل من يشاهدها يتعامل معها بإجيابية تامة.
ثالثا :ايضا كان ان من اهم االهداف هلذا املشروع ان ال نسمح
بدخول الظواهر الغريبة والشاذة اليت قد يسعى من ال يريد هلذه
املسرية ان حتقق اهدافها فيدخل ما ال ينبغي ان يدخل يف الدين
باسم الدين يف هذه املسرية،فكانت احلوزة العلمية حريصة على ان
تبقى السالمة يف هذه املسرية وان تكون مسرية صحية ،وان تكون
بعيدة عن كل طقس غري ديين ،وبعيدة عن كل شعرية ال تكون
مرتبطة بالدين ارتباطا وثيقا صحيحا فحاولت جاهدة على ان
تطرد تلك الظاهرة الغريبة ان وجدت حبكمة وعقالنية مركزة فال
نسمح ان تكون هذه املسرية تصفية بني االشخاص واجلهات وان
تكون معتركا يستغله هذا وذاك لنشر افكارهم وغاياهتم ،فسعينا
ان تكون املسرية معنوية روحية دينية ،بعيدة عن كل هدف ما وراء
ذلك ومن هنا كانت احلوزة حريصة على ان تبقى املسرية حمافظة
على استقالهلا االقتصادي واملايل إذ حثت وبشكل واضح بعد ما
رات هناك وازع ذايت يف أصحاب املواكب على ان يبذلوا من ماهلم
اخلاص فاشادت بتلك الروح االبوية ،ان ال متد يدها ،ألي جهة،
اخرى ،حىت تكون تلك املسرية مستقلة ال يفرض الباذل سياسته
واجندته على هذا املشروع ويسعى ان يقدم لوحة اخرى مضادة
للوحة العامة.
شهدنا يف هذه السنة مشاركة لطلبة اجلامعات ضمن
املشروع؟
السيد االشكوري :من الغايات األساسية الذي البد للمشروع
ان حيافظ عليها ان كل مفاصل املجتمع تنعم هبذه املسرية ،ومن
املفاصل املهمة ،الشباب ،وطالب اجلامعات حنن نعتقد ان اجلامعة
هي القائدة لنموا املجتمع يف التكنلوجيا والعلم ،املجتمعات تنعم
عندما تقاد من قبل اجلامعة ،فطلبنا ان يكون هناك مشاركة لطالب
اجلامعة يف هذا املشروع ،وكان ما رمسناه لألخوة األعزاء يف امرين:
االول :ان يكون هناك حضور يف يوم او يومني معنا يف مكان معني،
ويكون يف البني ملتقى بني طالب اجلامعة ،وبعض رجاالت احلوزة
وان نستمع للهموم ونستمع ألسئلتهم ونرفع الغموض فهناك تشويه
للمؤسسة الدينية من قبل اعداء الدين ووفقنا وهلل احلمد ان نستقطب
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املوحدة،والغايةمنهذااملشروعهوالتنبيهعلىامهيةالصالةوعلى

مجلة من جامعات العراق وان يكون هناك مشاركة واضحة على
اساس لغة الصراحة والشفافية.
ان املذهب الشيعي اهم أولوياته الصالة ،ودفع لبعض الشبهات اليت
ثانيا :ان يكون هلم حضور يف املواكب احلسينية ليمارسوا اخلدمة تثار من عدم االهتمام بالصالة ،وليس هذا تفاخر وامنا املقصود ان
احلسينية ،ألنه قد ال تتوفر هلم فرصة للخدمة وحنن نتيح هلم فرصة
اجلميع ينعم هبذه الظاهرة ملا هلا من التأثري الروحي والثواب العظيم.
للخدمة ،بان يقدم للزوار الطعام واخلدمات اللوجستية ليعيش
مساحة السيد قد توجد بعض احلركات الضالة يف
بنفسه هذه الظاهرة ،وتبقى يف ذكره وذاكرته هذه الظاهرة.
مساحة السيد تطرقتم ملا يقدمه املشروع من اجلانب هذه املسرية ،هل هناك آلية ملواجهتها؟
السيد االشكوري :رهاننا يف مواجهة هذه احلركات على وعي
الفقهي واقامة املجالس ،فهل هناك جوانب اخرى يقدمه االخوة
طلبة العلم يف املشروع؟
الزائر اوال فعليه ان يكون مبستوى ،ان يرفض هذا السم وال يسمح
السيداالشكوري:طلبةالعلممنتشرونيفطرقالزيارةويقيمون هلذا امليكروب اخلبيث ان ينتشر مبجتمعنا ،وثانيا على مؤسسات
الصالة يف اول وقتها ،وصالة اجلماعة ،ايضا من خالل هذا  املنرب،
الدولة األمنية ان تتحمل مسؤولياهتا يف تطويق هذه الظواهر الشاذة
اوجه شكري اىل الناس للتفاعل مع هذه الشعرية املقدسة.
الغريبة اهلجينة اليت هلا أجندة سياسية ودعمها من خارج البلد
االمرالثاين:الذييقدمهاملرشدالديينمنطلبةالعلمهوااللتفات
اىلاألشبالواألطفال  وانكانيفهذهالسنةكانتعطايانا  ليستيف وتقصد ان تسلب قدسية هذه الشعرية ،فالدور الثاين دور السلطة
مستوى الطموح لالستجابة اىل األطفال والصغار ،وهم هلم حضور وفق القانون املتاح هلا.
وثالثا اصحاب املواكب ،عليهم ان ال يسمحوا اىل تواجدهم
واضح يف مسرية األربعني هذه الشرحية الطيبة وهم رؤوس اموال
جمتمعنا يف املستقبل ايضا البد ان يكون للمؤسسة الدينية عناية فيما بينهم.
خاصة هبذه الشرحية ،ونأمل يف السنني القادمة ان يقدم مشروع
ورابعا :على املؤسسة الدينية  -فعال  -حتمل مواجهة هذه
اوسع بتقدمي بعض اهلدايا على شكل صور تناسب مرحلة الطفل،
احلركات عن طريق بيان هذه االفكار الباطلة وتبني املوقف
حيملها معه وتكون يف ذاكرته ويستطيع ان يتحدث هبا مع نظرائه.
الشرعي منها.
يف العام املاضي أسست إذاعة تابعة للحوزة يف خصوص أيام
  مساحة السيد كلمة اخرية؟
األربعني يف طريق «ياحسني» وبثها يغطي من النجف اىل كربالء
وبعض مناطق بابل ،يبدأ البث منذ بداية شهر صفر وانتهاء اىل السيد االشكوري :طبعا إن مركز فجر عاشوراء الثقايف هو جزء منا
االربعني فتقدم بعض اخلطباء ممن اثر يف جمتمعاتنا ،كاملرحوم وحنن جزء منه مبا يتحمل من مسؤوليات ،عليه ايصال هذا الصوت
الشيخ الوائلي وغريه ،وتقدم ايضا بعض القصائد للرواديد ،وبعض اىل القطاعات اليت تتعامل معه من اجلمهور احلسيين ،وشحنهم على
املرشدين ،أملنا يف القادم ان يتوسع هذا املشروع بأن تكون رقعة طول اخلط إلحياء هذه املناسبة الدينية.
املخاطب اوسع من ذلك.
ومن اهم الرهانات اليت تتحرك هبا احلوزة هو وجود مثل هذه
االمر الثالث :من املشاريع اليت قدمت يف مسرية األربعني ،واليت
املؤسسات اليت يهمها انتعاش املؤمن فكريا و روحيا.
البد ان نقف معها ملا هلا من املقاصد  اخلاصة ،وهي الصالة املوحدة،
االخوة املشرفني على هذا املركز وعلى هذه املجلة بعض منهم
هي ليست موحدة واقعا وامنا شكلها ،فواقعها هي جمموعة صلوات
مجاعة على طول اخلط ،فأن تكون هذه الصالة حتديدا يف طريق يا قريبون منا جدا ،وتربطنا معهم عالقات اخوية ،وواقفني على
حسني وأن تكون من بداية النجف على امل ان تصل اىل كربالء ،امانتهم ،وعلى وثاقتهم ،وحنن نثق هبم ،وبفكرهم ،وهذا يشجعنا
يف هذه السنة كان قرابة  1200مرشد ديين ،واستطعنا ان نغطي جدا يف التعاون مع مثل هذه املؤسسات ادعو اهلل عز وجل ان يوفقوا
يف الصالة قرابة  40كم ،واليوم املحددمن أيام الزيارة إلقامة
ملا تعاهدوا من حتمل مسؤوليات ايصال الكلمة الصادقة وان يبقى
هذا املشروع  هو يوم  17صفر ،والسبب يف ذلك هو شهادة االمام
هذا املجتمع سليم وآمن فكريا وروحيا وامن من حيث اجلوانب
الرضاعلى رواية.
و ان املشروع التبليغي بشكله الواقعي يبدأ يوم  7صفر يف ذكرى الطقوسية والشعائرية.
  مساحة السيد نشكركم جدا على اتاحة هذه الفرصة،
شهادة االمام احلسن  ،وإن كانت بدايته ،مع بداية حركة الزائر.
واملعلن الرمسي يف هذه املناسبة ،ويوم  17صفر هو يوم الصالة واعطائنا هذا الوقت   .

طبعا إن مركز
فجر عاشوراء
الثقايف هو جزء
منا ونحن جزء
منه بام يتحمل
من مسؤوليات،
عليه ايصال
هذا الصوت اىل
القطاعات التي
تتعامل معه من
اجلمهور احلسيني،
وشحنهم عىل
طول اخلط إلحياء
هذه املناسبة
الدينية.
االخوة املرشفني
عىل هذا املركز
وعىل هذه املجلة
بعض منهم قريبون
منا جدا ،وتربطنا
معهم عالقات
اخوية ،وواقفني
عىل امانتهم،
وعىل وثاقتهم،
ونحن نثق هبم،
وبفكرهم ،وهذا
يشجعنا جدا يف
التعاون مع مثل
هذه املؤسسات.
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ثقافة
االمة املسلمة
ّ

من سنة 13قبل اهلجرة إىل سنة  61هجرية

من سنة  13ق .ه
إىل سنة10ه أسس
النبي املجتمع
اإلسالمي عىل
نفي عبادة األصنام
وهدم إمامة قريش
الدينية ،واثبات
عبادة اهلل تعاىل
وإطاعة النبي 
فيام يب ّينه من سنته
وإطاعة أهل بيته
وأوهلم عىل.
من سنة11هـ
إىل 35هـ انقلبت
قريش املسلمة عىل
عيل وادعت
لنفسها خالفة
النبي .فنهت عن
رواية سنة النبي
وهنت عن عمرة
التمتع وأرجعت
مقام إبراهيمإىل
مكانه يف اجلاهلية.
وابتدعت بدعا
أخرى يف الدين.
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ثقافة املجتمع اإلسالمي من البعثة سنة (13ق  .هـ) اىل
سنة 10هـ:

أسس النيب   املجتمع اإلسالمي على نفي عبادة األصنام
وهدم إمامة قريش الدينية ونسخ قراءة التوراة للثواب وهدم إمامة
أهل الكتاب الدينية وقبول قصصهم عن األنبياء  بعد عرضها
على القرآن الكرمي والسنة ،واثبات عبادة اهلل تعاىل والتعبد بتالوة
القرآن الكرمي وإطاعة النيب  فيما يبينه من سنته وإطاعة أهل
بيتهوأوهلم علي فيما يبينونه من سنة النيب.
ارجع مقام إبراهيم إىل مكانه األول مالصقا جلدار الكعبة.
هدم البدع اليت أدخلتها قريش يف اجلاهلية  ،وادخل العمرة يف
احلج إىل األبد .ساوى بني الناس يف العطاء وساواهم يف الفروج
فاملؤمن كفء املؤمنة .هناهم عن اجلماعة يف صالة التطوع يف شهر
رمضان .
جاءهم باألذان وفيه فصل حي على خري العمل  .أمرهم بتدوين
احلديث ملا سالوه وقال هلم خيرج من فيه (فمه) إال احلق  .أمرهم
بنشر سنته بقوله (رحم اهلل من بلغ عين ،فرب حامل فقه إىل من
هو افقه) .هناهم عن قراءة التوراة وا سفارها للتثقف هبا وقال
هلم ( :امتهوكون انتم ،واهلل لو كان موسى حيا ملا وسعه إال أن
يتبعين) .أوصاهم بالقرآن الكرمي وبأهل بيته ،وأمرهم بان يتولو
علياواألئمة من ولده كتوليهم له .
ثقافة االنقالب القريش األول من سنة 11هـ إىل سنة
 35هـ:
انقلبت قريش املسلمة على علي  حتت شعار (إن العرب ال
تعرف هذا األمر يف غري قريش ،وأقصت عليا عن موقعه الذي
نصبه اهلل تعاىل فيه علما للناس  ،وادعت لنفسها خالفة النيب 
يف اإلمامة الدينية .

•فنهت عن رواية سنة النيب وأحرقت ما كتبه الصحابة منها

العالمة املحقق السيد سامي البدري

زمن النيب وبعده وما استنسخه البعض عنها.
•وهنت عن عمرة التمتع (متعة احلج) اليت شرعها اهلل يف كتابه
وبني النيب أحكامها.
•وهنت عن سنن أخرى.
•وأرجعت مقام إبراهيمإىل مكانه يف اجلاهلية.
•وابتدعت بدعا يف الدين فأمرت بصالة النافلة مجاعة (صالة
التراويح) وقد هنى النيب عنها.
•وأمروا بالتكتف يف الصالة.
•واسقطوا «حي على خري العمل» من األذان ووضع حملها
الصالة خري من النوم.
•وفاضلوا يف العطاء ،وفاضلوا يف الفروج ففضلوا قريشا على
غريهم والعرب على العجم .
•وفسحوا املجال لعلماء مسلمة اهل الكتاب  -كعب األحبار
ومتيم الداري وعبد اهلل بن سالم  -أن ينشروا قصص التوراة
املحرفة يف اخللق كخلق ادم على صورة اهلل جل وعال ،
وسري األنبياء كقصة ملك املوت مع موسى  ،وقصة
داود مع اوريا ،وغريها مما ادخل عقيدة التجسيم يف اهلل
وشوهت تزنيه األنبياء .
ثقافة مرشوع هنضة عيل يف ذي القعدة سنة
27هـ اىل شهر رمضان سنة 40هـ العودة اىل الكتاب
والسنة والتعددية املذهبية حتت شعار (ما كنت الدع
سنة رسول اهلل لقول احد من الناس) :
هنض علي  يف ذي القعدة سنة 27هجرية إلعادة ثقافة
الكتاب والسنة حتت شعار «ما كنت ألدع سنة رسول اهلل لقول
احد من الناس» بادئا مبتعة احلج اليت منعت منها اخلالفة القرشية
ونشر أحاديث النيب فيه ويف أهل بيته  ،ونصره يف مشروعه
ابو ذر وعمار ومقداد واألنصار ومالك االشتر ،واستضعفت دولة
عثمان الناهضني مع علي نفيا وسجنا  ،وملا قتلت قريش املنشقة
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عثمان بايعت اجلماهري عليا  ليواصل مشروعه اإلحيائي
للسنة:

•ومنع علي من تداول روايات كعب األحبار يف قصة داود
وغريها.
•وشجع الناس على تداول أحاديث النيب  وكتابتها عنه
وعن غريه من محلتها .
•واحيا التسوية يف العطاء والتكافؤ يف الفروج.
وحاول منع الناس يف الكوفة يف أيامه األوىل من إقامة صالة
التراويح فلم يستجيبوا له فكان األمر يدور بني أن يستعمل سلطة
احلكم كما استخدمها اخللفاء من قريش يف فرض آرائهم أو يترك
الناس واختيارهم وهذا هو الذي اختاره  ،فأحيا ظاهرة التعددية
يف العبادة اليت أسسها رسول اهلل  فإنه حني قصد مكة ليفتحها
يف شهر رمضان افطر يف املسري وبقي بعض أصحابه صائمني وقد
اجهدهم العطش ومل يستخدم القوة كحاكم ليجربهم على اإلفطار
بل اكتفى بقوله ( :أولئك هم العصاة).
وترك مقام إبراهيم على حاله ألنه يعلم أن أهل مكة قاطبة
سوف لن يطيعوه  ،فتركه لولده املهدي  عند ظهوره يف آخر
الزمان .
ثقافة أهل الشام أيام عيل  من سنة 35هـ إىل
سنة40هـ :

حجز معاوية أهل الشام عن التأثر مبشروع علي اإلحيائي
للسنة او التعرف على أخبار سريته الصحيحة من خالل احلرب
واإلعالم الكاذب  ،فازدادوا جهال بعلي  ، فهم ليسوا فقط ال
يعرفون موقع علي يف اإلسالم وال أحاديث النيب فيه بل هم
يف هذه السنوات ومن خالل قصص القصاصني كانوا يتلقون قصصا
كاذبة يف حق علي  ، فهو ال يصلي  ،وأنه سرق والنيب قطع
يده  ،وأن النيب  قال فيه ويف أبيه (إن آل يب طالب ليسوا يل
بأولياء)  ،وان دم عثمان عنده وإنه افسد يف دين حممد  ، من مث
فهم يلعنونه ويستحلون قتله ،ويبغضون أهل العراق ألهنم أنضار
علي  على إفساده يف الدين  ،واىل جانب ذلك فهو يدينون
بإمامة قريش املسلمة وان دين حممد  يؤخذ منها  ،وان طاعة
اخلليفة تقرب إىل اهلل تعاىل وان معصيته تبعد عنه ،وان ثقافة اإلسالم
عن األنبياء السابقني هو ما بثه كعب األحبار ومتيم الداري .
ثقافة أهل الشام من سنة 41هـ إىل سنة50هـ :
تغريت رؤية أهل الشام عن احلسن وأبيه علي والعراقيني
فإهنم ما كانوا يتوقعون هذه الشفافية اليت يتمتع هبا احلسن 
وأهل العراق حني قدموا اختيار أهل الشام على أهل العراق ملعاجلة
اكرب أزمة عاشتها األمة املسلمة  ،وحني عرفوا الشروط اليت
اشترطها احلسن قد ضمنت مصاحل أهل العراق ومل متس مصاحل
أهل الشام بشيء.
مث حصلت املفاجأة الكربى هلم حني عرفوا أن معاوية وافق على
احلكم بكتاب اهلل وسنة النيب  من دون سرية الشيخني ألهنا
اجتهادات شخصية.

وأن عليا  كان قد عرض عليه امللك يف الشورى السداسية
قبل عثمان فرفضها ألهنا ليست من الدين  وقبلها عثمان.
وحني عرفوا أن الذي ثار على عثمان هم قريش املسلمة طلحة
والزبري وعائشة وعبد الرمحن بن عوف وعمرو بن العاص وأن عليا
 بريء من دم عثمان  ،فأدركوا أن عليا قد ظلمه معاوية
وأهنم ظلموا أهل العراق بقتاهلم إياهم.
وكانت املفاجأة اكرب حني عرفوا أن النيب  قد أوصى إىل
علي  ، وأنه اإلمام اهلادي بعد النيب  ، ومل يكن ذلك قائما
على جمرد أخبار من العراقيني بل هم يشهدون ذلك يف حوارات
يومية او ينقلها هلم رؤساؤهم عند معاوية .
لقد اتضح ألهل الشام مبا ال يكون معه شك سواء من خالل وفود
العراقيني إىل الشام الذين كان معاوية يستضيفهم ويكرمهم  ،او من
خالل اختالطهم معهم يف موسم احلج والعمرة  ،إن احلج له صيغتان
والصالة هلا صيغتان والوضوء له صيغتان  ،صيغة جاء هبا النيب 
وصيغة اجتهادية من اخللفاء  ،ولكن األلفة والعادة جعلتهم يبقون
على ما تربوا عليه سابقا وقاعدة (اإلنسان على ما ُع ِّو َد) (والناس
على دين ملوكهم) (((  .فإن معاوية كشخص بقي يتعبد على طريقة
سلفه عثمان ،
وقد استمرت هذه اللقاءات واملعايشة مدة عشر سنوات مث انتهت
كحلم ليعودوا إىل ثقافتهم السابقة يف لعن علي  وتويل معاوية
وبين أمية وأسالفهم بعد وفاة احلسن وغدر صاحبهم.
ثقافة األمة عىل عهد الدولة األموية من سنة51هـ إىل
سنة132هـ ( 81سنة) :
مل يَ ُرق ملعاوية أن يتعرف أهل الشام على علي وعظيم موقعه
يف دين إبراهيم يف اجلاهلية واإلسالم  ،وعلى تارخيه وتاريخ
أهل بيته يف اجلاهلية واإلسالم قبل الفتح  ،وأهنم طلقاء رسول اهلل
 ،وكيف لطليق أن يساوي عليا  وله من النيب ( موقع
ومزنلة هارون من موسى  )اليت يقرؤوهنا يف القرآن الكرمي
ويسمعون ما يصدقها من الصحابة الذين يروون تاريخ علي ، 
فقرر معاوية دفن ذلك وتأسيس تاريخ جديد له وألهل بيته
ولعلي وأهل بيته  قوامه الكذب وانتحال ما لعلي  من
سابقة وجعلها له وألهل بيته وللخلفاء من قريش مما يسوغ واليتهم
والترحم عليهم واالفتراء على علي  وأهل بيته مايسوغ
لعنهم ومعاداهتم ليس فقط يف الشام بل يف األمة كلها ،وشعاره يف
ذلك (ال واهلل اال دفنا دفنا)((( ،وهكذا كان أمره حني كتب إىل عماله
((( روى احمد بن حنبل في المسند  95/2عن ابن شهاب عن سالم
قال( :كان عبد الله بن عمر يفتى بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة
بالتمتع وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيقول ناس البن عمر
كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله ويلكم أال تتقون
الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلم
تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر).
((( قال المسعودي في مروج الذهب ( :455/3وفي سنة اثنتي عشرة
ومائتين نادى منادي المأمون  :برئت الذمة من احد من الناس ذكر معاوية
بخير او قدمه على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

سنة  27ه هنض
عيلإلحياء السنة
النبوية بادئا بمتعة
احلج التي منعت
منها اخلالفة القرشية
ونرش أحاديث
النبي فيه ويف
أهل بيته.
وملا بويع سنة
45ه شجع الناس
عىل تداول السنة
النبوية ومنع من
تداول روايات
كعب األحبار يف
قصص األنبياء
وغريها ،واحيا
التسوية يف العطاء
والتكافؤ يف
الفروج.
سنة 51ه قرر
معاوية بن أيب سفيان
تأسيس تاريخ
جديد له وألهل
بيته ولعيل 
وأهل بيته قوامه
الكذب وانتحال ما
لعيل من سابقة
وجعلها له وألهل
بيته وللخلفاء من
قريش مما يسوغ
واليتهم والرتحم
عليهم واالفرتاء
عىل عيل وأهل
بيته ما يسوغ لعنهم
ومعاداهتم ليس
فقط يف الشام بل يف
األمة كلها.
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أقام احلسني
سنة  58ه قبل
موت معاوية
بسنتني وأقام
مؤمترا فكريا رسيا
لشيعة عيل
من الصحابة
والتابعني وحثهم
عىل العمل خفية
لنرش ثقافة مرشوع
عيل يف الكوفة
والبرصة ،ثم هنض
بعد موت معاوية
ليعلن عنها وحيث
األمة عىل القيام
ضد بني أمية.


ويف عهد عمر
بن العزيز وبعده
أتيح املجال لإلمام
الباقر ثم اإلمام
الصادقان
ينهضا برتبية اجليل
اجلديد من الشيعة
عىل ثقافة مرشوع
عيلمن خالل ما
لدهيم من املواريث
النبوية ثم انطلق
املرشوع علنا بعد
سقوط األمويني
وجميء بني العباس
وعمل العباسيون
عىل حمارصة الكوفة
بصفتها مركزا
لنرش ثقافة مرشوع
عيل اإلحيائي
للسنة.
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يف األمصار .
قال املدائين ( :كتب معاوية إىل قضاته ووالته يف األمصار أن
ال جييزوا الحد من شيعة علي الذين يروون فضله ويتحدثون
مبناقبه شهادة  .مث كتب أيضًا ( :انظروا من قامت عليه البينة أنه
حيب عليًا وأهل بيته فاحموه من الديوان) .مث كتب كتابا آخر من
الذمة
اهتمتموه ومل تقم عليه بينة فافتلوه !  .مث كتب ( :أن برئت َّ
ممَّن روى شيئًا من فضل أيب تراب وأهل بيته) مث كتب إىل ُع َّماله :
(إن احلديث يف عثمان قد َكثُر وفَشا يف كل مِصر ويف كل وجه
َّ
وناحية فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس إىل الرواية يف فضائل
األولني وال تتركوا خربًا يرويه أحد من املسلمني
الصحابة واخللفاء ّ
أحب إىلَّ
يف أيب تراب َّ
إال وتأتوين مبناقض له يف الصحابة َّ
فإن هذا ُّ
وأشد عليهم من
ِح َّجة أيب تراب وشيعته ُّ
وأقر لعيين وأدحض ل ُ
ُّ
فرويت أخبار
الناس
على
كتبه
رئت
ق
ف
.
وفضله)
عثمان
مناقب
ُ
ُ
كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هلا  ،حىت انتقلت تلك
األخبار واألحاديث إىل أيدي الديانني الذين ال يستحلون الكذب
والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون إهنا حق  ،ولو علموا إهنا
باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا(((  ،وترىب على ذلك اجليل اجلديد من
املسلمني شرق األرض وغرهبا إال من رحم ربك .

شهادة احلسني وظالمته تفتح الطريق لثقافة
مرشوع عيل سنة 61هـ :
أقام احلسني سنة 58هـ قبل موت معاوية بسنتني مؤمترا فكريا
سريا لشيعة علي  من الصحابة والتابعني وحثهم على العمل
خفية لنشر ثقافة مشروع علي يف الكوفة والبصرة  ،مث هنض
بعد موت معاوية ليعلن عنها وحيث األمة على القيام ضد بين أمية
واستشهد يف سبيل ذلك  ،مث استطاع سليمان بن صرد واملختار
ان يؤسسا دولة يف الكوفة على هنج علي ومن مث عادت ثقافة
مشروع علي يف الكوفة وحاول الزبرييون بعد قتل املختار ومن
وحملتها
بعدهم احلجاح وايل عبد امللك ان يستأصلوا هذه الثقافة َ
من الكوفة فلم يستطيعوا ،ويف عهد عمر بن العزيز وبعده أتيح
املجال لإلمام الباقر  مث اإلمام الصادق  أن ينهضا بتربية
اجليل اجلديد من الشيعة على ثقافة مشروع علي  من خالل
ما لديهم من املواريث النبوية اليت كتبها علي  خبط يده سرا مث
انطلق املشروع علنا بعد سقوط األمويني وجميء بين العباس وعمل
العباسيون على حماصرة الكوفة بصفتها مركزا لنشر ثقافة مشروع
علي  اإلحيائي للسنة وبعد انتهاء ملكهم انطلقت باملشروع
وواقعها اليوم يعرب عن استمرار هذه االنطالقة وتراكمها وسوف
تبقى حبول اهلل إىل حتقيق اهلل وعده بظهور وليه واستقراره فيها .

وتكلم في أشياء من التالوة انها مخلوقة وغير ذلك  ،وتنازع الناس في
السبب الذي من أجله َأمر بالنداء في أمر معاوية  ،فقيل في ذلك أقاويل :
منها أن بعض ُس ّماره حدث بحديث عن مطرف بن المغيرة بن شعبة
الثقفي  ،وقد ذكر هذا الخبر الزبير بن بكار في كتابه االخبار المعروف
بالموفقيات التي صنفها للموفق  ،وهو ابن الزبير  ،قال  :سمعت المدائني
يقول  :قال مطرف بن المغيرة بن شعبة َ :و َفدْ ُت مع أبي المغيرة الى
إلي فيذكر معاوية ويذكر
معاوية  ،فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف َّ
عقله ويعجب مما يرى منه  ،إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء  ،فرأيته
مغتما  ،فانتظرته ساعة  ،وظننت أنه لشيء حدث فينا أو في عملنا  ،فقلت
له  :ما لي أراك مغتما منذ الليلة ؟ قال  :يا بني  ،إني جئت من عند أخبث
الناس  ،قلت له  :وما ذاك ؟ قال  :قلت له وقد خلوت به  :إنك قد بلغت
منا يا أمير المؤمنين  ،فلو أظهرت عدْ ًل وبسطت خير ًا فإنك قد كبرت ،
ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فو الله ما عندهم
اليوم شيء تخافه  ،فقال لي  :هيهات هيهات! َم َ
لك أخو تي ٍم فعدل وفعل
ما فعل  ،فو الله ما عدا ان هلك فهلك ذكره  ،إال أن يقول قائل  :أبو بكر ،
ثم ملك أخو ع َِد ٍي  ،فاجتهد وشمر عشر سنين  ،فو الله ما عدا أن هلك
فهلك ذكره ،إال أن يقول قائل  :عمر  ،ثم ملك أخونا عثمان فملك ٌ
رجل
لم يكن أحد في مثل نسبه  ،فعمل ما عمل وعمل به فو الله ما عدا أن هلك
فهلك ذكره  ،وذكر ما َ
فعل به  ،وإن أخا هاشم ُي ْص َر ُخ به في كل يوم خمس
مرات  :أشهد أن محمد ًا رسول الله  ،فأي عمل يبقى مع هذا ؟ ال أ َّم لك ،
والله إال دفنا دفنا  ،وإن المأمون لما سمع هذا الخبر بعثه ذلك على أن
أمر بالنداء على حسب ما وصفنا  ،وأنشأت الكتب الى اآلفاق بلعنه على
الناس ذلك وأكبروه  ،واضطربت العامة منه فأشير عليه
المنابر  ،فأع َظم
ُ
بترك ذلك  ،فأعرض عما كان َه َّم به).
قال العالمة المجلسي  : 170/33في شرح قوله (والله إال دفنا دفنا) :
أي أقتلهم وأدفنهم دفنا  ،أو أدفن وأخفي ذكرهم وفضائلهم وهو أظهر.
أقول  :بل أراد األمرين معا كما في قول أمير المؤمنين  :والله لود
معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرعه إال طعن في بطنه إطفاء لنور
الله  ،ويأبى الله إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ( . )288مروج الذهب
تحقيق محمد محيي الدين  ، 19 / 3طبعة يوسف اسعد .

بقيت الشام بعد شهادة احلسني مركزا لثقافة
املرشوع األموي (تويل معاوية والرباءة من عيل :)
بقيت الشام بعد شهادة احلسني  مركزا ملشروع الثقافة
األموية شعارها األساس تويل معاوية والرباءة علي حىت
بعد سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية يتضح ذلك من
خالل حماولة اإلمام النسائي (303هـ) هدايتهم (ملا سئل عن سبب
تصنيف كتابه اخلصائص) يف فضائل اإلمام علي قال ( :دخلت
دمشق واملنحرف هبا عن علي كثري  ،وصنفت كتاب اخلصائص
رجاء أن يهديهم اهلل) (((  .ويبدو ان طابعها العام هذا سوف يعلن عن
نفسه زمن السفياين يف آخر الزمان حني يبعث بغاراته لغزو الكوفة
إحياء ألمر السفياين األول ،ولكنه يف هذه املرة تبوء كل حماوالته
بالفشل ويأىب اهلل إال أن يتم نوره ويظهر مشروع علي يف إحياء
الكتابوالسنةعلىاملشاريعكلهاويومئذيفرحاملؤمنونبنصراهلل،
نعم البد من ذكر جبل عامل وهو جزء من الشام يف اجلغرافية القدمية
بقي على التشيع منذ أن زرعه فيه أبو ذر ملا نفاه عثمان إىل الشام
وواقعه اليوم يعرب عن تراكم االنطالقة والروايات تبشر ببقائها إىل
ظهور اإلمام املهدي    . 

((( ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة :ج.46 - 45/11



((( أقول  :كان قد خرج من مصر إلى دمشق فسئل عن فضائل معاوية
هم ال تشبع
أخرج؟ ما أعرف له من فضيلة إالّ حديث ( :ال ّل ّ
فقال أي شيء ّ
بطنه) فضربوه في الجامع وداسوا في خصييه (حضنيه) حتى اخرج من
ثم حمل إلى مكة فمات بها سنة  303ه ، رواها الذهبي في
الجامع ّ ،
تذكرة الحفاظ  699ط بيروت  ،وابن خلكان في وفيات األعيان 77 / 1
والمقريزي في المقفى الكبير  402 / 1وغيرهم  ،وابن حجر في تهذيب
التهذيب(ج 1ص : )33ترجمة النسائي .
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براءة

عبيد اهلل بن العباس
من قضبان التأريخ
  د .السيد حسني املوسوي الصايف
إن تارخينا
عاش فرتة طويلة
يف أحضان الظاملني
واملغرضني
واثبات حقائقه
حيتاج ِجدّ ا
واجتهادا.
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من أهم العلوم اليت حيتاجها االنسان يف رسم خارطة املستقبل وتوخي العقبات ,واالضرار املتوقعة والسري قدما يف معترك احلياة وغري ذلك
من الفوائد ,هي دراسة التأريخ والوقوف على االحداث والتجارب املنصرمة السيما وان هذه سنن اهلية تعيد نفسها يف العصور واالمصار
َ َ ْ َ ُ َّ ً
ب َط َبقا َع ْن َط َب ٍق﴾ (االنشقاق .)19 :فقد جاء
مبواقفها وافعاهلا وليس بالضرورة جبزئياهتا واقوامها ,كما اشار لذلك املوىل سبحانه وتعاىل﴿ :لتك
يف تفسري القمي حيث يقول :حاال بعد حال ،حيث قال رسول  :لتركنب سنة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وال ختطئون
طريقتهم شرب بشرب وذراع بذراع وباع بباع...اخل (تفسري علی بن ابراهيم القمي,ج 2ص .) .413وكما يف االحتجاج عن أمري املؤمنني يف قوله
َ َ ْ َ ُ َّ ً
ب َط َبقا َع ْن َط َب ٍق﴾ اي لتسلكن سبل من كان قبلكم من األمم يف الغدر باألوصياء بعد األنبياء(االحتجاج ,الطربسي,ج 1ص.).369
تعاىل﴿:لتك
ويف هذا املعىن روايات كثرية من الفريقني.
فعليه ينبغي قراءة التأريخ بشكل دقيق معتمدا املوضوعية والعلمية الثبات وقائع األحداث أو القرب منها السيما وان تارخينا عاش فترة
طويلة يف أحضان الظاملني واملغرضني واثبات حقائقه حيتاج جدا واجتهادا.

كيف نقرأ التأريخ:
نالحظ مع االسف الكثري من العلماء واملختصني يتعاملون مع
التاريخ والسري باالسلوب السردي واالعتماد على النقول وما
تداولته االلسن واالقالم وما شاكلها من سيناريوهات ومل جند
منهجية معينة يتبعها الباحث يف هذا املجال وامنا يكتفي مبا هو مبثوث
يف صفحات الكتب ,وهذا يف احلقيقة ال يوصل إىل البت أو الوقوف
على الوقائع احلاصلة ,وعليه البد ان نقف هنا على سبيل االختصار
لذكر مجلة من اخلطوات اليت تساعد على اثبات صحة حصول
الوقائع واالحداث يف التاريخ االسالمي.

منهجية قراءة التاريخ:
هناك مجلة من القواعد واخلطوات اليت تساعد على سري البحث
العلمي يف مضامني التاريخ والوصول إىل االهداف املنشودة اليت
يروم إليها الباحث ,وقد جنملها يف هذه املقالة ونترك التوسعة ملحلها
ان شاء اهلل تعاىل.
اوال :التمييز بني االحداث والوقائع الكلية من اجلزئية:
هناك احداث وقعت يف مراحل التاريخ االسالمي سواءًا كانت
يف طيات املاضي البعيد ام املعاصر القريب ,وميكن لنا ان نقسمها
إىل قسمني:
األول :االحداث الكلية :وهي ما نقصد هبا الوقائع العامة اليت
حتتوي على مصاديق جزئية كثرية ,من قبيل بعثة النيب  او
هجرتهمن مكة إىل املدينة أو غزوة بدر واحد وغريمها او صلح
احلديبية او السقيفة او صلح االمام احلسن او معركة صفني ,أو
ثورة احلسنيوغريها من احلوادث العامة اليت وقعت يف مراحل
التاريخ ,وأيضا يف التاريخ املعاصر من قبيل ثورة العشرين أو الغزو
االمريكي للعراق وما شاكلها .وهذه األحداث هبذه العناوين
ال ميكن اخفؤها عادة والتالعب هبا مبا هي عناوين عامة ,بل
تداولتها االجيال وتناقلتها االذهان وتعد من املسلمات احلسيات
البديهيات.
الثاين :األحداث اجلزئية :وهي ما حتصل عادة من االحداث
الكلية وتعد من مصاديقا وجزئياهتا من قبيل كيف هاجر النيب
ليال ام هنارا أو من الذي هاجر معه ومن استقبله ,او يف الغزوات من
الذي صمد مع النيب او من السبب يف انتكاسة غزوة احد ,او من
بارز عمرو بن عبد ود العامري ,او جزئيات ثورة عاشوراء وهكذا
من األحداثاجلزئيةالكثرية.وهذه  األحداث قابلةغالبا للتحريف
والتغيري ,بل واالعفاء ال سيما اذا كانت تعارض سياسات وأهداف
احلكومات املعاصرة هلا آنذاك ,ومن هنا يايت دور اجلد واالجتهاد
والبحث والتدقيق واالعتماد على االدلة والشواهد والقرائن وغري
ذلك للخلوص إىل صحة او عدم هذه اجلزئيات من وقائع التاريخ
املعاصر كان ام املاضي.
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الثاين :مالحظة الزمان بني املؤرخني:
من اخلطوات اليت ينبغي اتباعها يف اثبات الواقعة من عدمها هي
مالحظة زمان املؤرخ فكلما كان اقرب للواقع كان اقرب للصواب
واجدر للجواب ,وذلك مبا حتصل له الشواهد واالدلة سواء أكانت
شفاها او كتابة ام غريها من القرائن .فعندما نايت إىل املؤرخني
جند منهم القدماء يف القرن الثاين والثالث والرابع وهناك من هم يف
القرن السابع والثامن وحىت بعد االلف اهلجري بال ريب االوائل
اجدر واضبط باالخذ منهم ومراجعة اسفارهم لقرهبم من الوقائع
املنشودة ولكون املتأخرين عادة عيال عليهم.
الثالث :مالحظة املكان بني املؤرخني:
أيضا من مجلة اخلطوات اليت تساعد على سري البحث العلمي
والوصول إىل احلقيقة مالحظة مكان املؤرخني فكلما كان اقرب
للواقعة من الناحية املكانية كان افضل ممن هو ابعد منها مكانا وان
تعاصرا زمانا ,من قبيل حممد بن جرير الطربي السين املتويف سنة
 310هـ .مع امحد ابن اعثم الكويف املتوىف سنة  314هـ فهما يف
عصر واحد من الناحية الزمانية ولكن خيتلفان من الناحية املكانية
حيث ان الطربي من طربستان منطقة آمل وسنة  290هـ سافر
إىل العراق بغداد وتويف فيها ,خبالف ابن اعثم فهو من سكنة الكوفة
فحديثه عن حوادث الكوفة وكربالء افضل ممن هو يبعد عنها مكانا
لتوفر الشواهد والقرائن وما توارثه القوم من آبائهم وحىت الكتب
واملخطوطات ال سيما يف العصور القدمية اليت مل يوجد فيها التواصل
عن بعد وتوثيق الوقائع وما شاهبها كعصرنا الراهن ,وحىت انتقال
الكتب حينذاك كان صعب االنتشار يف البلدان كما هو عليه اليوم,
ورمبا هذا احد االسباب اليت جعلت املفيدياخذ من الطربي بد ً
ال
من ابن اعثم الكويف.
الثالث :عرض النصوص التارخيية عىل القرآن والسنة:
ال بد ان خنضع ملرجعية وامامة القرآن الكرمي والسنة الشريفة
يف كل حركاتنا وحبوثنا ال سيما البحوث املختلف فيها وال يقتصر
االمر على املسائل العقدية والفقهية ,بل حىت يف املطالب التارخيية
وغريها فهناك مجلة من الوقائع اليت ذكرها التاريخ مل حتظ بتأييد من
قبل القرآن اوسنة النيب االكرموأهل بيته من قبيل ما ذكره
الطربي وتابعه الشيخ املفيد وغريه من العلماء من ان احلسني
طلب من عمر بن سعد الرجوع إىل املدينة أو مبايعة يزيد بن معاوية
أو االحتاق يف جيش عبيدا هلل بن زياد .كما جاء يف نص عبارته,
(أما بعد فان اهلل قد أطفأ النائرة ومجع الكلمة وأصلح أمر األمة هذا
حسني قد أعطاين أن يرجع إىل املكان الذي منه أتى أو أن نسريه
إىل أي ثغر من ثغور املسلمني شئنا فيكون رجال من املسلمني له
ما هلم وعليه ما عليهم أو أن يأيت يزيد أمري املؤمنني فيضع يده يف
يده فريى فيما بينه وبينه رأيه وىف هذا لكم رضى ولألمة صالح)

هناك عدد
كبري من املؤرخني
هلم ميوالت
وتوجهات
عقدية معينه
وهذا ما ينعكس
بطبيعة احلال عىل
مداد أقالمهم
وبيان احلوادث
التي تنسجم
مع توجهاهتم
واعتقاداهتم بل
يغي الوقائع بام
ربام ّ
تنسجم مع أهدافه
ومقاصده وهذه
من اآلفات التي
أصيب هبا التاريخ
اإلسالمي وأدى
إىل خلط األوراق.
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ينبغي للباحث
يف مفردات
التاريخ وجزئياته
ان يعتمد يف سري
بحثه وقراءته
االدلة والشواهد
والقرائن  -سواء
أكانت حالية ام
عقلية ام لفظية-
املوصلة لصحة
احلادثة ام عدمها
وهذا حيتاج إىل
جهود ومطالعات
حثيثة وتامالت
كي يفرغ ذمته
مما توصل إليه
بقناعة وثبات
حيث تكون بمثابة
الفتوى يف جمال
التأريخ.
كالمنا هنا
سيكون حول
الفرية التي
اطلقها التاريخ
عىل ابن عم االمام
أمري املؤمنني
عبيد اهلل بن
العباس وهي:
هل ان عبيد اهلل
ابن عباس خان
االمام احلسن؟
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((( .وغريها مما ال يقبلها القران الكرمي لكوهنا من الركون للظاملني
وأيضا خمالفة لسرية أهل البيت السيما احلسني القائل كما
عن ابن أعثم الكويف :إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف
املالئكة وحمل الرمحة وبنا فتح اهلل وبنا ختم ،ويزيد رجل فاسق
شارب للخمر قاتل النفس املحرمة معلن بالفسق ،مثلي ال يبايع
ملثله .((( ...واحلمد هلل افردنا حبثا مستقال لبحث هذه اجلزئية وردها
باالدلة العلمية املوضوعية.
الرابع :مالحظة املؤرخ من الناحية العقدية:
هناك عدد كبري من املؤرخني هلم ميوالت وتوجهات عقدية
معينه وهذا ما يعكس بطبيعة احلال على مداد اقالمهم وبيان
احلوادث اليت تنسجم مع توجهاهتم واعتقاداهتم ,بل رمبا يغري
الوقائع مبا تنسجم مع اهدافه ومقاصده وهذه من االفات اليت اصيب
هبا التاريخ االسالمي وأدى إىل خلط االوراق .فالبد ان يالحظ
هذا اجلانب ويؤخذ بعني االعتبار.
اخلامس :مالحظة املؤرخ من كونه ناقل او معتقد:
هناك بعض املؤرخني ينقلون احلوادث كما وردت ووصلت
اليهم من دون ان يؤخذ فيها مدى اعتقادهم وميوالهتم ,بل يتعامل
معها بامانة النقل حىت اذا كانت ختالف معتقده او هو غري معتقد
بوقوعها ,بل هو يكتب بعنوان حمدث وراو ليس بعنوان حمقق,
وهذا رمبا خيتلف باختالف املؤرخني واحيانا يتعامل املؤرخ مع
النصوص بازدواجية يف بعض النصوص يتعامل معها جمرد ناقل
وراو ,وبعضها يتعامل معها باسلوب النقد والتحقيق فال بأس ان
تالحظ هذه اجلنبة.
السادس :مجع الشواهد والقرائن:
ينبغي للباحث يف مفردات التاريخ وجزئياته ان يعتمد يف سري
حبثه وقراءته االدلة والشواهد والقرائن  -سواء أكانت حالية أم
عقلية أم لفظية -املوصلة لصحة احلادثة ام عدمها وهذا حيتاج إىل
جهود ومطالعات حثيثة وتامالت كي يفرغ ذمته مما توصل إليه
بقناعة وثبات حيثتكون مبثابة الفتوىيف جمال التأريخ .فمن ضمن
الشواهد او االدلة اذا وجد هذا النص التأرخيي او مضمونه ما نقل
عن معصوم خصوصا اذا كان معنعنا بسند معترب .او وجد هلذا النص
تأييدا من الكتب القدمية املعاصرة للمعصوماو حصل على بعض
الشواهد بالداللة االلتزامية.
السابع :الزمان واملكان من الناحية السياسية:
هناك نصوص تارخيية تؤثر هبا االهواء السياسية والضغوطات
االمنية,فنالحظاملؤرخيتجنباملخالفاتالسياسيةويغرييفوقائع
احلوادث التارخيية جلبا  لرضى السلطات احلاكمة او دفعا للضرر
((( تاريخ الطربي ,ج 4ص  .313االرشاد ,الشيخ املفيد ,ج 2ص.87
((( تاريخ الطربي ,ج 4ص  .313االرشاد ,الشيخ املفيد ,ج 2ص.87

املتوجه إليه فالبد ان يدرس النص يف هذه احلالة مبالحظة اهواء
السياسات احلاكمة يف زمان ويف أي مكان مثال اهواء السياسات
األموية معروفة وبعدها االهواء العباسية فينبغي ان يالحظ املؤرخ
يف أي زمان وأيضا يف أي مكان ,هل هو يف مندوحة من أمره او
يواجه مضايقات وما شاكلها.
الثامن :مالحظة احلوادث املسندة من غريها:
عندما نرجع إىل تراث التاريخ اإلسالمي باخلصوص جند هناك
مِن املؤرخني َمن يكتبون ضمن منهجية االسناد فال يكتفون بذكر
احلوادثباالرسالاوغريه,بلحيرصونعلىنقلهابالسندإىلوقت
حمل احلادثة او قريب منها كما نراه يف اجلملة عند الطربي وغريه,
خبالف البعض امثال البالذري وغريه حيث ينقلون النصوص
وكاهنم وكالة انباء ,قالوا؟ فينبغي للباحث يف هذه الناحية ان يراجع
مستندات املؤرخني ويعطيهم االمهية اكثر من غريهم.

صلح االمام احلسن: 
من االحداث اليت أثبتها التاريخ وتعد من الوقائع واحلواث
التأرخيية الکلية ,هي صلح اإلمام احلسنملعاوية بن أيب سفيان
وهی من االحداث العامة اليت ال خيتلف عليها اثنان ،وقد تناولتها
االقالم واالفهام وتناقلتها االجيال إىل عصرنا هذا وال غبار عليه,
ولكن هناك مثة وقائع جزئية ذكرها املؤرخون واصحاب السري
حتت هذه الدائرة (صلح االمام احلسن )من قبيل اهلجوم على
االمام احلسن ,وهنب متاعه من قبل أصحابه حني مساعهم قصد
االمام مصاحلة معاوية بن ايب سفيان ,او جرح االمامکما ذكر ,او
امالء شروط الصلح مث نقضها من قبل معاوية ,او خيانة قائد جيشه
عبيداهلل بن العباس والتحاقه مبعاوية برشوة مالية قدرها الف الف
درهم (مليون درهم) ,وغريها من احلوادث اجلزئية املنطوية حتت
هذه الكلية املعنونة بصلح االمام احلسن .وحنن بعون اهلل تعاىل
وتسديده نريد ان نقف فی هذه املقالة عند جزئية واحدة من هذه
اجلزئيات املذكورة يف دائرة صلح االمام احلسن وهي هتمة
خيانة عبيداهلل بن العباس بن عبد املطلب ,ودراستها ضمن منهجية
علمية موضوعية.
عبيد اهلل بن العباس وهتمة التأريخ:
بعدما بايع الناس أمري املؤمننيحصلت انشقاقات يف البصرة
وعصيان يف الشام ،فخرج اإلمام إىل البصرة وحصلت معركة
اجلمل ،مث حول العاصمة اإلسالمية إىل الكوفة ،وجعل والة من
قبله ثالثة من ولد عمه العباس بن عبد املطلب (ذلك الرجل املؤمن
بالنيبوحتمل معه املشاق وكان يف الشعب حني احلصار حىت ان
ابنه عبداهلل ولد يف الشعب ،له من االبناء عشر ومن البنات اربعة)
فکان حرب االمة عبداهلل بن العباس واليه على البصرة واألهواز
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وبالد فارس .وعبيد اهلل ابن العباس كان واليه على اليمن وما
حواليها(وقالوا قبل ذلك كان واليه على مكة) ،وقُثم ابن العباس
كان واليه على مكة والطائف ،اما املدينة فكان واليه عليها سهل
ابن حنيف،لكنه تويف بعد سنة ،وجعل الصحايب اجلليل أبو أيوب
األنصاری (خالد بن زيد بن كليب االنصاري) وهو معروف
بالوالء ،وقد نزل النيبيف داره عند اهلجرة ،وشارك فی الغزوات
مع النيبومع االمام أمري املؤمنني .)اما واليه على مصر حممد
بن ايب بكر وبعد شهادته ارسل مالك االشتر وقد استشهد يف الطريق
مسموما ,اما واليه على املدائن سعد بن مسعود الثقفي وقد اقره
احلسن  .وكالمنا هنا سيكون باخلصوص حول الفرية اليت
اطلقها التاريخ على ابن عم االمام أمري املؤمنني عبيد اهلل بن
العباس وهي :هل ان عبيد اهلل ابن العباس خان االمام احلسن؟

نبذة عن عبيداهلل بن العباس:
هو عبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي القرشي ,ولد
يف حياة النيب  وهو شقيق عبد اهلل (ابن عباس) وأمه لبابة بنت
احلارث بن حزن اهلاللية ,تكىن ام الفضل مرضعة للحسن كما
جاء يف النصوص :أمه (أي قثم اخو عبيداهلل بن عباس) أم الفضل،
وهو رضيع احلسن بن علي كما يف الدرجات الرفيعة وغريه:
أم الفضل قالت لرسول اهلل :رأيت عضوًا من أعضائك
روى ّ
أن ّ
يف بييت ،قال :خريًا رأيته ،تلد فاطمة غالمًا ترضعينه بلنب قثم ،فولد
احلسن فأرضعته بلنب قثم ،وكان قثم يشبه النيب .(((وكان
عبيد اهلل أصغر سنا من أخيه عبد اهلل بسنة استعمله علي بن أيب
طالب على اليمن وأمره على املوسم فحج بالناس سنة ست
وثالثني وسنة سبع وثالثني ,وكان عبيد اهلل أحد األجواد فكان
يقال من أراد اجلمال والفقه والسخاء ِ
فليأت دار العباس اجلمال
للفضل والفقه لعبد اهلل والسخاء لعبيد اهلل ,وكان عبيد اهلل ينحر كل
يوم جزور .ويف وفاته خالف فقيل سنة مثان ومخسني وقيل يف أيام
يزيد وقيل مات باليمن وقيل سنة سبع ومثانني يف خالفة عبد امللك
وأردفه النيب وخلفه(((.
وجاء يف طرائف املقال :عبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب
اهلامشي ،من أشراف الصحابة وسادات أصحاب علي وكان
أصغر من أخيه عبد اهلل بسنة اال أنه بعد ما صار أمريا للعسكر من
جانب االمام املجتىب  التحق بعسكر معاوية بترغيبه بالدرهم،
وقام قيس بن سعد بأمر الناس وقال :هذا وأباه مل يأتيا خبري قط(((.
((( الطبقات الكربى ,ابن سعد,ج 8ص .279ذخائر العقىب,امحد بن عبداهلل
الطربي,ص .238الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ,ص.151
((( الوايف بالوفيات ,الصفدي,ج 19ص.249
((( طرائف املقال ,السيد علي الربوجردي ,ج  2ص.98

نص االهتام:
نذكر نص التهمة اليت الصقها التأريخ حبق عبيد اهلل بن العباس
ليتسىن لنا نقاشها وبيان جوانبها فقد جاء يف كتب التأريخ (...مث إن
معاوية واىف حىت نزل قرية يقال هلا احليوضية مبسكن ،فأقبل عبيد
اهلل بن العباس حىت نزل بإزائه ،فلما كان من غد وجه معاوية خبيله
إليه فخرج إليهم عبيد اهلل بن العباس فيمن معه ،فضرهبم حىت ردهم
إىلمعسكرهم،فلماكانالليلارسلمعاويةإىلعبيداهللبنالعباس
ان احلسن قد راسلين يف الصلح وهو مسلم االمر إيل فان دخلت يف
طاعيت اآلن كنت متبوعا وإال دخلت وأنت تابع ولك إن جئتين
اآلن ان أعطيك الف ألف درهم ،يعجل لك يف هذا الوقت النصف وإذا
دخلت الكوفة النصف اآلخر ،فانسل عبيد اهلل ليال فدخل عسكر
معاوية فوىف له مبا وعده فأصبح الناس ينتظرون ان خيرج فيصلي
هبم فلم خيرج حىت أصبحوا فطلبوه فلم جيدوه فصلى هبم قيس بن
سعد بن عبادة مث خطبهم فقال :أيها الناس :ال يهولنكم وال يعظمن
عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع أي اجلبان إن هذا وأباه وأخاه
مل يأتوا بيوم خري قط ،إن أباه عم رسول اهلل خرج يقاتله ببدر
فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو األنصاري فأتى به رسول اهلل،
فأخذ فداءه فقسمه بني املسلمني ،وإن أخاه واله علي أمري املؤمنني
على البصرة فسرق مال اهلل ومال املسلمني فاشترى به اجلواري
وزعم أن ذلك له حالل وإن هذا واله على اليمن فهرب من بسر بن
أرطأة وترك ولده حىت قتلوا وصنع اآلن هذا الذي صنع...اخل) (((.

مناقشة هذه التهمة:
أوال :من الشخص الذي ذكر هذه التهمة هبذا التفصيل
واالسهاب:
أول من ذكرها وفصل فيها هوأبو الفر ج االصفهاين يف كتابه
مقاتل الطالبيني کما تقدم .ومما يؤيد ذلك ما ذكره بعض العلماء
املعاصرين املتضلعني يف التاريخ حيث قال :حتت عنوان (معاوية
وابن عباس وابن سعد) وال تاريخ ملوافقة ابن عباس ملعاوية ,وامنا
روى ابو الفرج قال :ملا كان مساء اليوم األول من ذلك ارسل معاوية
ليال إىل عبيداهلل بن العباس...اخل((( .نعم قد ذكر بعض املؤرخني قبله
ولكن ليس هبذا التفصيل ,بل اکتفوا باشارات على حنو االمجال
واالختصار .وعلى هذا فإن هذه احلادثة وليدة القرن الرابع اهلجري
وبينها وبني ناقلها ما يقارب ثالمثائة سنة فان زمانه بعيد عن احلادثة
کثريا حيث أنه تويف يف النصف الثاين من القرن الرابع سنة 356هـ
کما سيأيت .مع انه مل َ
حتظ بتفصيل وتأييد من قبل املؤرخني او
املحدثني املعاصرين للحادثة او القريبني منها.
((( مقاتل الطالبيني ,ايب الفرج االصفهاين ,ص .42شرح هنج البالغة ,ابن ايب
احلديد .ج 16ص .42وغريمها.
((( موسوعةالتاريخاالسالمي,الشيخحممدهادياليوسفيالغروي,ج5ص458.

أول من ذكرها
وفصل فيها (اي
هتمة اخليانة لالمام
احلسن )هوأبو
الفر ج االصفهاين
يف كتابه مقاتل
الطالبيني.
ان هذه احلادثة
وليدة القرن الرابع
اهلجري وبينها
وبني ناقلها ما
يقارب ثالثامئة
سنة فان زمانه بعيد
عن احلادثة کثريا
حيث أنه تويف يف
النصف الثاين
من القرن الرابع
سنة 356هـ.
مع انه مل حتظ
بتفصيل وتأييد
من قبل املؤرخني
او املحدثني
املعارصين
للحادثة او
القريبني منها.
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عندما نرجع
إىل تراثه (ابو
الفرج االصفهاين)
الذي خلفه سواء
كتاب األغاين ام
غريه نجد كثريا
من الرتهات التي
ال متت إىل الواقع
بصلة كام فی ذكره
عن السيدة سكينة
كيف كانت جتالس
الشعراء وتعطيهم
اهلدايا وآالف
الدنانيري وغري
ذلك من االباطيل
الفارغة .فأقل ما
يقال عنه يف نقل
االحداث انه ال
يبايل اذا مل يكن
مغرضا ،فهناك
مطالب بعيدة كل
البعد عن الواقع
ال يمكن ذكرها
وحتملها وقد
ابطلها علامؤنا
ورفضوها مجلة
وتفصيال.
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ثانيا :مالحظة الراوي هلذه الفرية:
هو ابو الفرج االصفهاين ,علي بن احلسني بن حممد بن امحد بن
اهليثم بن عبدالرمحن بن مروان بن عبد اهلل بن اخلليفة األموي مروان
بن احلكم بن ايب العاص .ولد يف مدينة اصبهان  284هـ وتوفی
 356هـ .فکما هو واضح من أنه أموي النسب من آل مروان ,اما
اعتقاده فقد قيل انه زيدي ,واقد اطلقوا هذه العبارة عليه ,انه أموي
النسب زيدي اهلوى .ويتضح من هذا ان صاحب هذه الرواية مل
َ
حيظ بالضوابط املطلوبة للنقل ال من الناحية النسبية وال من الناحية

العقدية ,فهو من ذراري األمويني الذين فعلو ما فعلو يف تراثنا
وتوغلوا يف دمائنا ,فقد تأثر هبذه االهواء واالجواء إىل حد كبري
كما سيأيت.
ثالث ًا :البعد املكاين للراوي:
ان الراوي هلذه احلادثة بعيد مكانا اضافة إىل بعده الزماين؛ ألنه
ولد يف أصفهان مث انتقل إىل بغداد ،ومل يکن له اطالع يف اجواء الكوفة
او تراثها وما شاكله ,وهذا البعد املكاين ال سيما سابقا له أثر كبري يف
مطالعة األحداث وتوثيقها كما تقدم.
وعليه فإن هذا يضفي مرحلة اخرى من الضعف هلذه احلادثة؛
لكون ناقلها مل يترعرع يف اجواء هذه املنطقة وال اقل يسمع من
االحفاد القاطنني فيها او يطلع على بعض تراثها او غري ذلك.
رابع ًا :البعد العقدي للراوي:
ذكروا أن ابا الفرج االصفهاين زيدي املذهب ,كما جاء عن
الشيخ الطوسي يف الفهرست ,حيث قال( :أبو الفرج األصفهاين،
زيدي املذهب له كتاب األغاين كبري ،وكتاب مقاتل الطالبيني،
وغري ذلك من الكتب ،وكتاب ما نزل من القرآن يف أمري املؤمنني
وأهل بيته ،وكتاب فيه كالم فاطمة عليها السالم يف فدك ،وغري
ذلك من الكتب)((( .فهو من الفرقة الزيدية التی هلا اعتقاد معني
کما جاء ترمجتها من قبل العلماء حيث قالوا( :الزيدية من الشيعة،
فزعموا أن من دعا إىل طاعة اهلل عز وجل من آل حممد فهو إمام
مفترض الطاعة .قالوا :وكان علي إماما حني دعا الناس إىل نفسه،
مث احلسن واحلسني ،مث زين العابدين ،مث زيد بن علي ،مث حيىي بن
زيد ،مث عيسى بن زيد ،مث حممد بن عبد اهلل بن احلسن [ بن احلسن بن
علي ] بن أيب طالب .فهؤالء عندهم أئمة قاموا ،ودعوا الناس إىل
أنفسهم .قالوا :وكل من قام من ولد احلسن أو ولد احلسني دون سائر
الناس فهو إمام حق وجائز له أن خيرج ويقوم ويدعو إىل نفسه،
ويدعي اإلمامة...اخل) ((( .فنالحظ اهتمامهم يف اإلسالم اجلهادي
الثوری وتغليبه على املعتقد الثابت املشرع ،فعندهم املرجع من
حيمل السيف ،ولذلك يُخالفون التسليم کما انعکس ذلك يف مسألة

عبيداهلل بن العباس حىت مع طاعته المامه كما سيتضح ان شاء اهلل.
خامس ًا :ذكره روايات ونصوص خمالفة لسلوك اهل البيت:
عندما نرجع إىل تراثه الذي خ ّلفه سواء كتاب األغاين ام غريه
جند كثريا من الترهات اليت ال متت إىل الواقع بصلة ,كما فی ذكره عن
السيدة سكينة كيف كانت جتالس الشعراء وتعطيهم اهلدايا وآالف
الدنانيري ,وتتغازل يف االبيات ،ويذكر اهنا كثرية املزاح وكيف
تصف نفسها ,وغري ذلك من االباطيل الفارغة((( .فاقل ما يقال عنه
يف نقل االحداث انه ال يبايل اذا مل يكن مغرضا ،فهناك مطالب بعيدة
كل البعد عن الواقع ال ميكن ذكرها وحتملها وقد ابطلها علماؤنا
ورفضوها مجلة وتفصيال.
واحلاصل كيف ميكن الوثوق واالخذ يف نقوالت وردت من
شخص يتعامل مع نقل االحداث مبنطق الالمباالت وعدم الدقة,
واذا لزم ان نصدقه هنا يف نقله خليانه عبيد اهلل بن العباس للزم
تصديقه بكل نقوالته اومعظمها ,وهو ما ال يرضى به احد من
املنصفني.
سادس ًا :مالحظة املتن:
صاحل االمام احلسنمعاوية وحصل ما حصل واغمدعبيد اهلل
بنالعباس  سيفهوتنصلعنالقوم،ونذكرنصعبارتهونتركاحلكم
للقارئ الكرمي قال ابو الفرج االصفهاين( :مث إن احلسن بن علي سار
يف عسكر عظيم وعدة حسنة حىت أتى دير عبد الرمحن فأقام به ثالثا
حىت اجتمع الناس مث دعا عبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ،فقال
له :يا بن عم إين باعث معك اثنا عشر ألفا من فرسان العرب وقراء
املصر ،الرجل منهم يزن الكتيبة فسر هبم وألن هلم جانبك وابسط
وجهك وافرش هلم جناحك وأدهنم من جملسك فأهنم بقية ثقة أمري
املؤمنني صلوات اهلل عليه وسر هبم على شط الفرات حىت تقطع هبم
الفرات مث تصري إىل مسكن مث امض حىت تستقبل معاوية فان أنت
لقيته فاحبسه حىت آتيك فاين يف إثرك وشيكا وليكن خربك عندي
كليوموشاورهذين،يعينقيس بنسعدوسعيد بنقيسفإذالقيت
معاوية فال تقاتله حىت يقاتلك فان فعل فقاتل فان أصبت فقيس
بن سعد على الناس وإن أصيب قيس فسعيد بن قيس على الناس
مث أمرة مبا أراد.
وسار عبيد اهلل حىت انتهى إىل شينور حىت خرج إىل شاهي مث لزم
الفرات والفالوجة حىت اتى مسكن .واخذ احلسن على محام عمر
حىت اتى دير كعب مث بكر فزنل ساباط دون القنطرة فلما أصبح
نادى يف الناس :الصالة جامعة فاجتمعوا وصعد املنرب فخطبهم
فحمد اهلل فقال :احلمد هلل كلما محده حامد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
كلما شهد له شاهد ،وأشهد أن حممدا رسول اهلل أرسله باحلق وائتمنه

((( الفهرست ,الشيخ الطوسي ,ص.280
((( شرح األخبار ,القاض النعمان املغريب,ج 3ص.318

((( راجع كتاب االغاين ,ايب الفرج االصفهاين ,ج 16ص.363
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على الوحي ،صلى اهلل عليه وآله .أما بعد ،فواهلل إين ألرجو أن أكون
قد أصبحت حبمد اهلل ومنه وأنا انصح خلق اهلل خللقه ،وما أصبحت
حمتمال على مسلم ضغينة وال مريدا له سوءا وال غائلة ،أال وإن ما
تكرهون يف اجلماعة خري لكم مما حتبون يف الفرقة ،اال واىن ناظر لكم
خريا من نظركم ألنفسكم ،فال ختالفوا أمري وال تردوا علي رأيي
غفر اهلل يل ولكم وأرشدين وإياكم ملا فيه املحبة والرضا .قال :فنظر
الناس بعضهم إىل بعض ،وقالوا :ما ترونه ،يريد مبا قال؟ قالوا :نظنه
واهلل يريد ان يصاحل معاوية ويسلم االمر إليه فقالوا :كفر واهلل الرجل
مث شدوا على فسطاطه فانتهبوه حىت اخذوا مصاله من حتته ،مث شد
عليه عبد الرمحان ابن عبد اهلل بن جعال األزدي فزنع مطرفه عن
عاتقه ،فبقي جالسا متقلدا السيف بغري رداء ،مث دعا بفرسه فركبه،
وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته ،ومنعوا منه من اراده والموه
وضعفوه ملا تكلم به فقال :ادعوا يل ربيعة ومهدان فدعوا له فأطافوا
به ،ودفعوا الناس عنه ومعهم شوب من غريهم ،فقام إليه رجل من
بين أسد من بين نصر بن قعني يقال له اجلراح بن سنان فلما مر يف
مظلم ساباط قام إليه فأخذ بلجام بغلته وبيده معول فقال :اهلل أكرب
يا حسن أشركت كما أشرك أبوك من قبل مث طعنه فوقعت الطعنة
يف فخذه فشقته حىت بلغت اربيته فسقط احلسن إىل األرض بعد
ان ضرب الذي طعنه بسيف كان بيده واعتنقه وخرا مجيعا إىل
األرض فوثب عبد اهلل بن اخلطل فزنع املعول من يد اجلراح بن
سنانفخضخضهبهواكبظبيانابنعمارةعليهفقطعانفهمثاخذوا
اآلجر فشدخوا وجهه ورأسه حىت قتلوه .ومحل احلسن على سرير
إىل املدائن وهبا سعد بن مسعود الثقفي واليا عليها من قبله ،وكان
علي واله فأقره احلسن بن علي ،فأقام عنده يعاجل نفسه.
قال :مث إن معاوية واىف حىت نزل قرية يقال هلا احليوضية مبسكن،
فأقبل عبيد اهلل بن العباس حىت نزل بإزائه ،فلما كان من غد وجه
معاوية خبيله إليه فخرج إليهم عبيد اهلل بن العباس فيمن معه،
فضرهبم حىت ردهم إىل معسكرهم ،فلما كان الليل ارسل معاوية
إىل عبيد اهلل بن العباس ان احلسن قد راسلين يف الصلح وهو مسلم
االمر إيل فان دخلت يف طاعيت اآلن كنت متبوعا وإال دخلت وأنت
تابع ولك إن جئتين اآلن ان أعطيك الف ألف درهم ،يعجل لك يف هذا
الوقت النصف وإذا دخلت الكوفة النصف اآلخر ،فانسل عبيد اهلل
ليال فدخل عسكر معاوية فوىف له مبا وعده فأصبح الناس ينتظرون
ان خيرج فيصلي هبم فلم خيرج حىت أصبحوا فطلبوه فلم جيدوه
فصلى هبم قيس بن سعد بن عبادة مث خطبهم فقال :أيها الناس:
ال يهولنكم وال يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع أي
اجلبان إن هذا وأباه وأخاه مل يأتوا بيوم خري قط ،إن أباه عم رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله خرج يقاتله ببدر فأسره أبو اليسر كعب بن
عمرو األنصاري فأتى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،فأخذ

فداءه فقسمه بني املسلمني ،وإن أخاه واله علي أمري املؤمنني على
البصرة فسرق مال اهلل ومال املسلمني فاشترى به اجلواري وزعم
أن ذلك له حالل وإن هذا واله على اليمن فهرب من بسر بن أرطأة
وترك ولده حىت قتلوا وصنع اآلن هذا الذي صنع .وخرج إليهم بسر
بن أرطاة يف عشرين ألفا فصاحوا هبم :هذا أمريكم قد بايع وهذا
احلسن قد صاحل فعالم تقتلون أنفسكم .فقال هلم قيس بن سعد بن
عبادة اختاروا إحدى اثنتني :إما القتال مع غري إمام ،أو تبايعون
بيعة ضالل ،فقالوا :بل نقاتل بال إمام ،فخرجوا فضربوا أهل الشام
حىت ردوهم إىل مصافهم) (((.
الشاهد األول:
وحنن عندما ذكرنا هذا النص بتمامه الثبات ما نروم إليه من
براءة عبيد اهلل بن العباس بغض النظر عن صحته من عدمها ,بل
لو سلمنا ثبوته وتزنلنا فهو ايضا يشري إىل عدم خيانة عبيد اهلل
ابن العباس ,بل يدل على طاعته والرضوخ إىل االوامر السياسية
الصادرة من اجلهات العليا السيما املتمثلة باملعصوم املفترض
الطاعة ,فالنص يشري إىل صلح االمام احلسنحيث ذكر تسليم
ابن عباس بعدما اعلن االمام الصلح .حيث قال قام احلسن
وخطب يف الناس وأشار إىل صلح معاوية ،حصل كالم بني الناس
من اصحابه ،واقتحموا االمام  وهنبوا تراثه وتكلموا عليه،
وضربوه وغري ذلك ،حىت اُخذ إىل مكان آمن .مث جاء دور ابن
عباس بعدما حصل صلح من قائده وامامه فامللزم له بكل القوانني
واالعراف ومن الطبيعي انه هو أيضًا يصاحل ويسامل ،وهذه فيها داللة
على البعد االمياين وطاعته لإلمام ،خبالف قيس ابن سعد کما
هو واضح فی النص املتقدم.
الشاهد الثاين:
قد ذكر يف ذيل كالمه انه حينما افتقدوا عبيد اهلل ابن العباس ،قام
قيس بن سعد وصلى يف الناس وخطب وذم العباس ابن عبد املطلب
أنه قاتل! وذم عبداهلل ابن العباس أنه السارق واخلائن ،وذم عبيد
اهلل ابن العباس أنه اجلبان ،مث قال -:وهنا الشاهد–  أي قيس ابن
سعد ابن عبادة خماطبا اجلند من جيشه( :اختاروا إحدى اثنتني :إما
القتال مع غري إمام ،أو تبايعون بيعة ضالل ،فقالوا :بل نقاتل بال إمام،
فخرجوا فضربوا أهل الشام حىت ردوهم إىل مصافهم).
وهذه داللة واضحة يف ان عبيد اهلل بن العباس سامل بعد ما عقد
الصلح سياسيا وهو يعرب عن مدى اميانه بالقيادة العليا املتمثلة
باإلمام املعصوم ومل يتصادم ميدانيا مع القوم وخيالف امامه
كما فعل من قيس بن سعد كما هو جلي من كالمه واعترافه قتال
مع غري امام.
((( مقاتل الطالبيني ,ايب الفرج االصفهاين ,ص.42 -40

عندما نرجع
إىل مؤرخينا وهم
ما قبل ابی الفرج
االصفهاين ،وهو
إبراهيم ابن حممد
الكويف املتويف
يف القرن الثالث
283هـ السائر عىل
خط اهل البيت
وهو اقرب زمانا
وأيضا مكانا؛
فحني نرجع إىل
كتابه الغارات
عندما يستعرض
هذه احلادثة
واجلزئية مل يذكر
أن معاوية أر سل
أمواالً وانسل ابن
عباس يف الليل أو
غري ذلك .بل قال:
(ثم إن معاوية ملا
أقبل عىل احلسن
بن عيلوصاحله
عبيد اهلل بن العباس
بمسكن ودخل
يف طاعة معاوية
فأكرمه معاوية
وأدناه وأوىف له
بصلحه وما ضمن
له) .وهنا يعطي
ربط بني الصلح
وطاعة ابن عباس
للقائد العام وهو
االمام ،ومل
يذكر أن هناك
دسائس وخيانة أو
غري ذلك.
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مل تُذكر هذه
اخليانة عىل لسان
أهل البيت،
ومل يوجد هناك
ثمة نص يف ذمه
والنيل منه ,حتى
ولو كان مرسال او
ضعيفا ,ولو كانت
لوجدنا هلا أثر وذم
البن عباس من
قبل معصوم بينام
مل نجد لذلك أي
أثر اطالقا ،فكيف
نرتب أثر عىل
ذلك ونلصق هتمة
كبرية يف شخصية
جاهدت بني
يدي النبي أهل
بيتهوضحت
بالغايل والنفيس
عىل ترهات نقلت
من اناس غري
معصومني بل
وغري عادلني.
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ويؤيد هذا االستدالل ما ذكره البالذري يف أنساب األشراف,
املتوىف يف القرن الثالث (279هـ) من أهايل بغداد ،قال :إمنا ارسل
معاوية إىل عبيد اهلل ابن العباس ألف ألف در هم ان صار إليه – فلما
علمعبيداهللرأياحلسنامنايقصدالصلحوحقنالدماءصارإىل
معاوية((( .اذن مسألة اللحوق مبعاوية من قبل ابن العباس حبسب
كالمهم حصلت بعد الصلح فلم تعد خيانة بكل املوازين.
سابع ًا :مراجعة تراث املؤرخني القدامى:
عندما نرجع إىل مؤرخينا وهم ما قبل ابی الفرج االصفهاين,
وهو إبراهيم ابن حممد الكويف املتويف يف القرن الثالث 283هـ السائر
على خط اهل البيت وهو اقرب زمانا وأيضا مكانا؛ ألنه من
أهايلالكوفة ،نعميفأواخرعمرهاضطرتهالسلطات بعداملضايقات
إىل اهلجرة حنو مدينة اصفهان لتبيلغ علوم أهل البيت.
فحني نرجع إىل كتابه الغارات عندما يستعرض هذه احلادثة
واجلزئية مل يذكر أن معاوية أر سل أموا ً
ال وأنسل ابن عباس يف الليل
أو غري ذلك .بل قال( :مث إن معاوية ملا أقبل على احلسن بن علي 
وصاحله عبيد اهلل بن العباس مبسكن ودخل يف طاعة معاوية فأكرمه
معاوية وأدناه وأوىف له بصلحه وما ضمن له)((( .وهنا يعطي ربط بني
الصلح وطاعة ابن عباس للقائد العام وهو االمام ،ومل يذكر أن
هناك دسائس وخيانة أو غري ذلك.
ثامن ًا :مواقف عبيد اهلل بن عباس اإليامنية:
سرية عبيد اهلل ابن العباس وقربه من االمام ومشاركته يف
احلروب مع النيب ،ومع االمام ،وكان واليه فی مکة يف اول
االمر كما يشري النص االيت مث جعله االمام واليًا على اليمن ،فحياته
حافلة باجلهاد؛ وهناك مدح هلذه االسرة ،وانه دفع ضريبة حيث قدم
ابنيه وفلذة كبده اإلثنني شهداء ,كما اتفق عليه املؤرخون ,أن بسر
ابن ارطأة أو أيب ارطأة عندما دخل مكة مث املدينة مث اليمن وقتل
ثالثني ألفًا من شيعة اإلمام أمري املؤمنني ,رأى صبيني كأهنما
أقمار فأمر هبما وسأهلما ،قاال :حنن أبناء عبيد اهلل ابن العباس ،فأمر
بذحبهما؟ ،فكيف خيون ملن قتل ولده واضطهده ،فهذا مما ال يقبل بكل
املوازين حىت من اجلانب العقلي أو العشائري.
لذلك روى املفيد يف أماليه باسناده ،ونفس الرواية ينقلها تلميذه
الطوسي( ،وال خيفى أن االمايل مسندا إىل عصر الواقعة) قال:
أخربين أبو احلسن علي بن حممد الكاتب قال :أخربنا احلسن بن
عبد الكرمي الزعفراين قال :حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد
الثقفي قال :حدثنا جعفر بن حممد الوراق قال :حدثنا عبد اهلل بن
األزرق الشيباين قال :حدثنا أبو اجلحاف ،عن معاوية بن ثعلبة
قال :ملا استوثق األمر ملعاوية بن أيب سفيان أنفذ بسر بن أرطاة إىل
((( أنساب األشراف ,البالذري ,ج /3ص.39
((( أنساب األشراف ,البالذري ,ج /3ص.39

احلجاز يف طلب شيعة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  ،وكان
على مكة عبيد اهلل بن العباس بن عبد املطلب ،فطلبه فلم يقدر عليه،
فأخرب أن له ولدين صبيني ،فبحث عنهما فوجدمها وأخذمها
فأخرجهما من املوضع الذي كانا فيه ،وهلما ذؤابتان كأهنما درتان،
فأمر بذحبهما ،وبلغ أمهما اخلرب ،فكادت نفسها خترج ،مث أنشأت
تقول:
ها من أ حس بنيي ا للذ ين هما

كالدرتين تشظى عنهما الصدف

ها من أ حس بنيي ا للذ ين هما

سمعي وعيني فقلبي اليوم مختطف

نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا

من قولهم ومن اإلفك الذي اقترفوا

أضحت على ودجي طفلي مرهفة

مشحوذة وكذاك الظلم والسرف

من د ل و ا لهة عبر ى مفجعة

على صبيين فاتا إذ مضى السلف

قال :مث اجتمع عبيد اهلل بن العباس من بعد وبسر بن أرطاة عند
معاوية ،فقال معاوية لعبيد اهلل :أتعرف هذا الشيخ قاتل الصبيني؟
فقال بسر :نعم ،أنا قاتلهما فمه؟ فقال عبيد اهلل :لو أن يل سيفا! قال
بسر :فهاك سيفي وأومأ بيده إىل سيفه فزبره معاوية وانتهره وقال:
أف لك من شيخ ،ما أمحقك؟ تعمد إىل رجل قد قتلت ابنيه ،تعطيه
سيفك؟ كأنك ال تعرف أكباد بين هاشم؟ واهلل لو دفعته إليه لبدأ بك
وثىن يب .فقال عبيد اهلل :بل واهلل كنت أبدأ بك مث أثين به(((.
فهذه الرواية تعطي صورة جهادية إىل عبيد اهلل بن العباس وبعد
امياين يف مواجهة وخمالفة اعداء اهل البيت ,ويف نفس الوقت
تكون شاهدا على عدم مداهنته ملعاوية واصحابه بل يكن له العداء
والبغض ملا حصل منه من التجاوز على حقوق اهل البيت.
تاسع ًا:خلو الذم واالهتام البن عباس يف لسان أهل البيت:
مل تُذكر هذه اخليانة على لسان أهل البيت ،ومل يوجد هناك
مثة نص يف ذمه والنيل منه ,حىت ولو كان مرسال او ضعيفا ,ولو كانت
لوجدنا هلا أثر وذم البن عباس من قبل معصوم بينما مل جند لذلك
أي أثر اطالقا ،فكيف نرتب أثر على ذلك ونلصق هتمة كبرية يف
شخصية جاهدت بني يدي النيب ,وأهل بيتهوضحت بالغايل
والنفيس على ترهات نقلت من اناس غري معصومني بل وغري
عادلني .وحىت كالم االمام احلسنيف صلحه يف كل خطبه مل يشر
إىل ان قائد جيشه عبيد اهلل بن العباس قد خان ،لذلك حينما ذكر
الصدوق يف علله عن االمام احلسن يف بيان علة صلحه ملعاوية
مل يشر إىل وجود خيانة او ما شابه ذلك اطالقا .حيث قال :حدثنا
علي بن أمحد بن حممد رمحه اهلل قال :حدثنا حممد بن موسى بن داود
الدقاق قال حدثنا احلسن بن أمحد بن الليث قال :حدثنا حممد بن
محيد قال حدثنا حيىي بن أيب بكري قال :حدثنا أبو العال اخلفاف،
عن أيب سعيد عقيصا قال قلت للحسن بن علي بن أيب طالب يا بن
((( االمايل ,الشيخ املفيد .ص .305امايل الشيخ الطوسي ,ص.77
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رسول اهلل مل داهنت معاوية وصاحلته وقد علمت أن احلق لك دونه
وان معاوية ضال باغ؟ فقال :يا أبا سعيد ألست حجة اهلل تعاىل ذكره
على خلقه وإماما عليهم بعد أىب؟ قلت بلى قال :ألست الذي
قال رسول اهلل يل وألخي احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا؟
قلت بلى قال فانا إذن إمام لو قمت وأنا إمام إذ لو قعدت ،يا أبا سعيد
علة مصاحليت ملعاوية علة مصاحلة رسول اهلل  لبين ضمرة وبين
أشجع وألهل مكة حني انصرف من احلديبية أولئك كفار بالتزنيل
ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل ،يا أبا سعيد إذا كنت إماما من
قبل اهلل تعاىل ذكره مل جيب ان يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو
حماربة وإن كان وجه احلكمة فيما أتيته ملتبسا أال ترى اخلضر
ملا خرق السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار سخط موسى فعله
الشتباه وجه احلكمة عليه حىت أخربه فرضى هكذا أنا ،سخطتم
علي جبهلكم بوجه احلكمة فيه ولوال ما أتيت ملا ترك منشيعتنا على
وجه األرض أحد إال قتل(((.
فذكر االمام البعد العقدي ،وان االمام يتحرك عن حكمة
وعلم ودراية ،وليس الحد ان جيتهد مقابل النص ،ولذلك قبل
الصلح ضمن رؤية مسددة .کما قد ذكر املؤرخون انه ارسل على
عبد اهلل بن جعفر ،وعلى االمام احلسنيواخربهم يف عزمه على
صلح معاوية وحنن نورده کما جاء يف تأريخ ابن عساكر وغريه
قال« :قال ابن جعفر واهلل أين جلالس عند احلسن إذا أخذت القوم
فجذب ثويب وقال يا هناه اجلس فجلست قال أين قد رأيت رأيا
واين أحب أن تتابعين عليه قال قلت ما هو قال رأيت أن اعمد إىل
املدينة فأنزهلا وأخلي بني معاوية وبني هذا احلديث فقد طالت
الفتنة وسفكت فيها الدماء وقطعت فيها األرحام وقطعت السبل
وعطلت الفروج يعين الثغور فقال ابن جعفر جزاك اهلل عن أمة
حممد خريا فأنا معك على هذا احلديث»((( .وأيضا أرسل على
اخيه االمام احلسنيوقال له نف الكالم فقال االمام احلسني:
«أنْ َت أَ ْكبَر ُولْ ِد َعلِيَ ،وأَنْ َت َخلي َفتُ ُهَ ،وأَ ْمرنا َِ
أل ْم ِر َك تَبَ ٌع فَاف َْع ْل ما
ًّ
ُ
ُ
بَدا لَ َك»((( .وحنن ال نريد ان خنرج من هذه اجلزئية ونتكلم عن
صلح االمام احلسن .فانه كان انتصارا عظيما على خصمه،
ولكن املراد هو ان هذه التهمة اليت اُلصقت بعبيد اهلل ابن العباس بعد
كل هذه التضحيات واجلهود مل يكن هلا أساس او مصدر ،بل كل
املعطيات واملؤشرات تشري إىل خالف ذلك.
وليت شعري هل توقف نصر جيش االمام احلسنعلى قيادة
عبيد اهلل بن العباس وعقمت االمهات من والدة القيادات؟ وهناك
من هم أفضل منه يف صفوف جيش االمام احلسن امثال االمام
احلسني وعبداهلل بن جعفر وعبداهلل بن عباس وعقيل بن ايب
((( علل الشرائع ,الشيخ الصدوق ,ج / 1ص.211
((( تاريخ مدينة دمشق ,ابن عساكر ,ج 13ص.267
((( تاريخ مدينة دمشق ,ابن عساكر ,ج 13ص.267

طالب وغريهم.

ما قاله علامء الرجال يف عبيد اهلل بن العباس:
مل يقدح احد بابن عباس من علماء الرجال يف مثلبة غري هذه
التهمة اليت الصقت به وقد انعكس تاثريها ومل يصرحوا بوثاقته
ويكتفون بانه حلق مبعاوية بسبب اغرائه بدراهم وغري ذلك ,واول
من اسس النتشار هذه التهمة يف اوساط علماء الرجال هو معاصر
اليب الفرج االصفهاين ,حممد بن عمر الكشي ,حيث نقل عن ابن
شاذان كما جاء يف اختيار الطوسي يف ترمجة عبيد اهلل بن عباس
حيث قال« :ذكر الفضل بن شاذان يف بعض كتبه :ان احلسن ملا
قُتل أبوه  خرج يف شوال من الكوفة إىل قتال معاوية ،فالتقوا
بكسكر وحاربه ستة أشهر ،وكان احلسن  جعل ابن عمه عبيد
اهلل بن العباس على مقدمته ،فبعث إليه معاوية مبائة ألف درهم فمر
بالراية وحلق مبعاوية وبقي العسكر بال قائد وال رئيس .فقام قيس
بن سعد بن عبادة فخطب الناس وقال :أيها الناس ال يهولنكم ذهاب
عبيد اهلل هذا لكذا وكذا ،فان هذا وأباه مل يأتيا قط خبري ،وقام بأمر
الناس .ووثب أهل عسكر احلسن عليه السالم باحلسن يف شهر ربيع
األول فانتهبوا فسطاطه وأخذوا متاعه ،وطعنه ابن بشري األسدي
يف خاصرته ،فردوه جرحيا إىل املدائن حىت حتصن فيها عند عم
املختارين أيب عبيدة»(((.

املناقشة:
قبل ان ندخل يف مناقشة كتاب الكشي الذي أماله الشيخ
الطوسي على طلبته والذي يسمى اختيار معرفة الرجال كما
تقدم ,نشري إىل مجلة من النقاط اليت تبني املفارقة وعدم صحة ما
نقل يف هذا الكتاب.
اوال :النص مرسل بكل جوانبه ومل حيظ بسند ال من الكشي وال
من ابن شاذان الذي نقل عنه الكشي ,وامنا اطلق الكالم على عنانه
وهو ان الكشي مسع ابن شاذان يقول كذا وكذا...
ثانيًا :مل يرد هذا النص من معصوم ولو كان مرسال او مقطوعا او
جمهوال او غري ذلك وامنا هو كالم نقله الكشي عن ابن شاذان يقول
كذا ,ومل يذكر ان ابن شاذان نقل عن املعصوم وامنا القول راجع له.
هذا اذا سلمنا ان ابن شاذان قد قال هذا القول يف حق عبيداهلل بن
العباس.
ثالثًا :لو سلمنا ان ابن شاذان قال هذا الكالم حبق عبيد اهلل بن
العباس ومن دون اسنادها إىل معصوم ,فالفترة الزمنية احلاصلة
بني ايب الفضل حممد ابن شاذان املتوىف سنة ( 260هـ) وبني احلادثة
الواقعة يف صلح االمام احلسن الواقعة سنة ( 40هـ) ما يقارب
مائيت سنة وهي فترة زمنية طويلة مل تكن معاصرة هلا او قريبة منها.
رابعًا :البعد املكاين بني ابن شاذان وبني حمل وقوع احلدث يف
((( اختيار معرفة الرجال ,الشيخ الطوسي ,ج 1ص.330

مل يقدح احد
بابن عباس من
علامء الرجال
يف مثلبة غري
هذه التهمة التي
الصقت به وقد
انعكس تاثريها
ومل يرصحوا
بوثاقته ويكتفون
بانه حلق بمعاوية
بسبب اغرائه
بدراهم وغري
ذلك ،واول من
اسس النتشار هذه
التهمة يف اوساط
علامء الرجال هو
معارص اليب الفرج
االصفهاين ،حممد
بن عمر الكيش.
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ان ما تناقله
التاريخ من خيانة
عبيد اهلل بن العباس
ليس إال فرية حمضة
اوجدها البعض
بقصد او من دون
قصد وسار عليها
الكثري حتى حتولت
إىل حقيقة واقعية,
ودخلت حتت
مضمون القاعدة
املشهورة ,رب
مشهور ال أصل
له.

صلح االمام احلسن ايضا بعيد فلم يكن ابن شاذان من سكنة
الكوفة حىت نقول رمبا مسع من االحفاد او ممن كان معاصر هلا او
قريب منها ,بل الرجل كان من سكنة نيسابور كما له معلم اآلن,
ويقال انه ورد بغداد فترة من الزمن ,ورمبا الكوفة ولكن مل يكن من
سكنتها ويصعب حصول معلومات عن حياته كما ذكر املترمجون.
خامسًا :املعاصرون البن شاذان واملختصون يف هذا املجال من
نقل االحداث التأرخيية وغريها ,والذين هم من سكنة الكوفة مل
يذكروا هذا الكالم من حلوق ابن عباس مبعاوية وما شاكله ,امثال
ابراهيم بن حممد الكويف املتوىف سنة (283هـ) وغريه.
سادسًا :املعاصرون ايضا ملحمد بن عمر الكشي املتوىف يف نصف
القرن الرابع سنة ( 350هـ او  382هـ) مل يذكروا ما ذكره الكشي من
اهتامعبيداهللبنالعباس,امثالالشيخحممدبنيعقوبالكليين(رح)
املتوىف يف القرن الرابع سنة ( 329هـ) وغريه.
سابعًا :حيتمل تأثري الكشي او الطوسي مبؤسس هذا االهتام
واملروج له وهو ابو الفرج االصفهاين املعاصر هلم ,بل املتقدم عليهم
السيما على الشيخ حممد بن احلسن الطوسي(رح) املتوىف يف النصف
الثاين من القرن اخلامس سنة( 460هـ).

اقوال العلامء يف تضعيف كتاب رجال الكيش:
أضف إىل کل ذلك تصريح العلماء على مدى القرون بعدم
اعتمادهم على رجال الكشي وتضعيفهم هلذا الكتاب كما يلي:
قال النجاشي بترمجة الكشي من رجاله :الكشي أبو عمرو كان
ثقة عينا .وروى عن الضعفاء كثريا ،وصحب العياشي وأخذ عنه
وخترج عليه ،له كتاب الرجال كثري العلم وفيه أغالط كثرية(((.
وقد جاء يف منتهى املقال واصفا كتاب الكشي :أقول :ذكر مجلة
العامة
من مشاخينا ّ
أن كتاب رجاله املذكور كان جامعًا لرواة ّ
واخلاصة خالطًا بعضهم ببعض ،فعمد إليه شيخ الطائفة طاب
ّ
مساه باختيار الرجال،
و
الفضالت
منه
وأسقط
صه
فلخ
مضجعه
ّ
ّ
واملوجود يف هذه األزمان بل وزمان َّ
العلمة وما قاربه إنّما هو
الكشي(((..
اختيار الشيخ ال ّ
ونقل عن صاحب قاموس الرجال :وأما رجال الكشي فلم تصل
نسخته صحيحة إىل أحد حىت الشيخ والنجاشي وتصحيفاته أكثر
من أن حتصى وإمنا السامل منه معدود( ...إىل ان يقول) وقد تصدينا
فيما سوى ذلك يف كل ترمجة على حتريفاته ،بل قل ما تسلم رواية
من رواياته عن التصحيف ،بل وقع يف كثري من عناوينه ،بل وقع فيه
خلط اخبار ترمجة باخبار ترمجة أخرى ،وخلط طبقة بأخرىّ ...
مث
ان الشيخ اختار مقدارًا منه مع ما فيه من اخللط والتصحيف ...وبعد
((( فهرست امساء مصنفي الشيعة ,النجاشي ,ص .372وتبعه مجع كثري :امثال
ابن داوود احللي يف رجاله ,والتفرشي ,يف نقد رجاله ,والسيد اخلوئي يف معجمه,
وغريهم كثري.
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((( منتهى املقال يف أحوال الرجال,الشيخ حممد بن امساعيل املازندراين ,ج 6ص.144

ما قلنا من وقوع التحريفات يف أصل الكشي بتلك املرتبة ال ميكن
االعتماد على ما فيه إذا مل تقم قرينة على صحة ما فيهّ ...
مث أنه حدث
يف االختيار من الكشي أيضًا حتريفات غري ما كان يف أصله ،فإنه
شأن كل كتاب ،إال أهنا مل تكن بقدر األصل ولذا ترى نسخ االختيار
أيضًا خمتلفة ...اخل(((.

اخلامتة:
بعد دراسة هذه اجلزئية اليت الصقها التأريخ حبق عبيد اهلل بن
العباس بتهمة خيانته إلمامه احلسن من كل جوانبها والوقوف
على ابعادها وحماكمة نصوصها باالدلة العلمية والدراسة
املوضوعية حتصل لدينا ما يلي:
او ً
ال :ان ما تناقله التاريخ من خيانة عبيد اهلل بن العباس ليس
إال فرية حمضة اوجدها البعض بقصد او من دون قصد وسار عليها
الكثري حىت حتولت إىل حقيقة واقعية ,ودخلت حتت مضمون
القاعدة املشهورة ,رب مشهور ال أصل له.
ثانيًا:ملتذكرهذهالتهمةعلىلسانمعصومسواءيفعصراحلادثة
ام بعدها ,مع ما هلا من االمهية الكربى يف اهنيار البنية العسكرية
جليش االمام احلسنكما يصور البعض.
ثالثًا :مل يكن رواج هلذه الفرية يف القرون الثالثة املتقدمة سواء من
الصحابة ام من التابعني من اهل االختصاص يف التاريخ والسري ولو
كان لبان واستشرى.
رابعًا :رواة هذه الفرية من املدرسة املخالفة للمذهب االثين
عشري وهلم ترهات كثرية يف توارخيهم ختالف الضوابط واالسس
اليتقامعليهااملذهباحلق,بلالسلوكياتاليتسارعليهااملؤمنون
ولو كان لزوما االخذ بكالمهم هنا للزم االخذ بغري هذا املوضع ايضا
لوحدة املناط وحبسب ما يقوله املنطق؛ حكم االمثال فيما جيوز
وفيما ال جيوز واحد.
خامسًا :بعد الدراسة هلذه اجلزئية وتطبيق املنهجية العلمية
لكيفية قراءة التأريخ اتضح لدينا ان عبيد اهلل بن العباس ضرب اروع
مصاديق الطاعة المامه وقائده احلسن ,والتزم بكل اوامره.

((( قواعد احلديث ,حميي الدين املوسوي الغريفي ,ص .51عبداهلل بن سبأ ,السيد
مرتضى العسكري ,ج 2ص.179
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دعوة
مستجابة
الشيخ عالء حمسن السعيدي

علما مل يسبقه أحد إليه.
هنالك رجل توجه إىل الكعبة ًّ
حاجا ،فتعلق بأستار الكعبة ،ودعا اهلل أن يهب له ً
مث عاد إىل وطنه ،فاعتزل الناس يف كوخ بسيط من خشب األشجار ،كان يقضي فيه الساعات الطويلة يقرأ كل ما مجعه من أشعار العرب،
ويرتبها حسب أنغامها ،ويضع كل جمموعة متشاهبة يف قرطاس منفرد..
ذلك الرجل هو اخلليل..

من هو اخلليل؟
ِيدي،
هو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم ال َف َراه ُّ
ويقال :ال ُف ْرهودِي ،األزدي .والفراهيدي نسبة إىل فراهيد ،وهي
بطن من األزد .والفرهود :ولد األسد بلغة أزد َشنُوءة ،وقيل :إن
(((
الفراهيد صغار الغنم.
كان مولده يف العام املتم مائة من اهلجرة (100هـ) يف زمن اخلليفة

األموي عمر بن عبد العزيز .وال يُعلم على وجه التحديد أين كان
مولده ،وإن كان بعضهم يقول إنه ولد مبدينة ُعمان ،وعاش يف
(((
البصرة.
ان احلديث عن هذا العامل اجلليل يثري يف النفس مشاعر العبقرية
الفريدة من نوعها ،ولقد شغل اخلليل نفسه بعلوم اللغة العربية

((( الصفدي :الوايف بالوفيات ج 13ص.241

((( ياقوت احلموي :معجم األدباء ج 3ص.1263
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وتراكبيها وأوزاهنا واستنبط لنفسه وسائله وادواته اخلاصة شأن
كل صانع ماهر وعامل يعتكف على تطوير ادوات العمل اليت بني يديه
حىت تستجيب لتطلعاته العلمية املتشوقة اىل االستنباط والوصول
اىل النتائج االفضل للبحث الطويل املتعمق...
ولعل كثريا من الناس ال يعرفون من أعمال اخلليل سوى عملني
اشتهر هبما أميا شهرة وذاع صيته يف األفاق تأسيسا على قدرته
االبداعية الفذة اليت بدت معاملها يف العملني كليهما أكثر من أعماله
األخرى اليت ال تقل أمهي ًة ولكن طالت يد احلدثان منها الكثري ..اال
ومها (كتاب العني ،وعلم العروض)
أدرك اخلليل بفطرته السليمة أن اإلسالم دين شامل لكل جوانب
غيورا على
احلياة ،فاجتهد يف طلب العلم وأخلص يف طلبه؛ فكان ً
اللغة العربية (لغة القرآن الكرمي)؛ مما دفعه إىل العمل على وضع
قواعد مضبوطة للغة يف كتاب امساه (كتاب العني)

ما هو كتاب العني؟
العني هو أول معجم يف العربية ،وقد أجنزه اخلليل يف زمن مل
تكن أذهان الدارسني ممهدة لتقبل مثله،فجمع كلمات اللغة
العربية بطريقة قائمة على الترتيب الصويت
فبدأ باألصوات اليت تُ ْن َطق من ا َ
حل ْلق وانتهى باألصوات اليت
تنطق من الشفتني ،وهذا الترتيب هو (ع ـ ح ـ هـ ـ خ ـ غ) بدال من (أ
ومساه معجم العني باسم أول حرف يف أجبديته
ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج)َّ ،
الصوتية من باب تسمية الكل باسم اجلزء ..مات ومل يتمم كتاب
“العني” وال هذبه ،ولكن العلماء يغرفون من حبره.
ومما حكاه عنه تلميذه النضر بن مشيل حيث قال« :أقام اخلليل
يقدر على فَ ْل َس ْي ِن ،وأصحابه
يف ُخ ٍّ
ص من أخصاص البصرة ،ال ُ
يكسبون بعلمه األموال(((.
وحيكى أن اخلليل كان ينشد كثريا هذا البيت ،وهو لألخطل.:
(((
وإذا افتقرت إىل الذخائر مل جتد                                 ذخرا يكون كصاحل األعمال.
وجه إليه
علي وايل البصرة َّ
ومن حكايات زهده أن سليمان بن ٍّ
يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب أوالده نظري راتب يُج ِريه عليه،
يابسا ،وقال :ما عندي
فأخرج اخلليل إىل رسول سليمان خب ًزا ً
غريه ،وما دمت أجده فال حاجة يل يف سليمان .فقال الرسول :فماذا
أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول:
أبلغ سليمان أني عنه في سعة

َّ
أحـد ا
سخى
بنفسي أني ال أرى ً
َ

وفي ِغ ًنى غير أني لست ذا مال

يموت هز ًال وال يبقى على حـا ِل

((( سري اعالم النبالء ج  7ص.430
((( البيت لألخطل التغليب غياث بن غوث بن الصلت ،أبو مالك ،املتوىف سنة ( ٩٠ه)،
من قصيدة ميدح هبا عكرمة بن ربعي الفياض ،مطلعها:
ملن الديار حبائل فوعال                درست وغريها سنون حوايل
الديوان ،١٣٦ / ١ :وما بعدها( .حتقيق :د .فخر الدين قباوة  -دار األصمعي حبلب).

64

والفقر في النفس ال في المال نعرفه

ومثل ذاك الغنى في النفس ال الما ِل

فالرزق عن َق َد ٍر ال العجز ينقصه

وال يزيـدك فيه َحـْو ُل محتـال

إ ن ا لذ ي ش َّق فمي ضا من

للر ز ق

يتو فا ني

ال فما
حر متني
خير ا قلي ً
ً

ز ا د ك في ما لك حر مـا ني

وز لَّة يكثر الشيطان إن ذكرت
َ

منها التعـجب جاءت من سليمـانا

فقطع عنه سليمان الراتب ،فقال اخلليل:

حتى

فبلغت سليمان ،فأقامته وأقعدته ،وكتب إىل اخلليل يعتذر إليه،
وأضعف راتبه.
فقال اخلليل:

ٍ
لخير ز َّل عن يـد ه
تعجب َّن
ال َ

(((

فالكوكبالنحسيسقياألرضأحيانا

ان اقصاء السلطة احلاكمة لإلمامة احلقة لعلي وأوالده
وظلمهم إياهم ولشيعتهم ومطاردهتم وتسجينهم وغريها من
أساليب اإلرهاب ..هي اليت دعت اخلليل اىل عدم التزلف للسلطة
احلاكمة ،واالعراض عنها فما كان من السلطة احلاكمة اال ان
دعت أقالمها ان تغيب هذا النجم الساطع عن مساء العلم والعلماء.
ذلك وبعد معرفتهم لعقيدته اليت كتمها عن الناس وهي حبه لعلي
وأوالده .
فتراه  ينقل يف كتابة العني يف مادة (ح ر د) اسم امري املؤمنني
يف التوراة:
«وحيدرة :اسم علي بن أيب طالب  -  -يف التوراة،
(((
وارجتزفقال:أنا الذي مستين أمي حيدرة »
وكذلك عند ذكر الصديقة الطاهرة  فإنه يذكر جميئها اىل ايب
بكر وخطبتها يف املسجد:
«ويف احلديث جاءت فاطمة إىل أيب بكر يفلُميمة من حفدهتا
(((
ونساء قومها».
وكذلك يروي عن اصاحب امري املؤمنني  ..فهاهو يستشهد
بشعر الطرماح:
(لن تغسلوا أبدًا عارا أظ ّل ُك ُم
(((
غسل العوارك حيضًا بعد أطهار).
وعندما سئل عن امري املؤمنني اجاهبم.
« يف كشف الغمة عن يونس بن جيب النحوي قال قيل للخليل:

ما ُ
وعلي بن أيب
بال أصحاب رسول اهلل كأنّهم بنو ٍّأم واحدةّ ،
(((
طالب كأنّه ابن َع ّلة؟!.


((( وفيات األعيان (.)246 /2
((( العني ج 3ص.179
(((العني ج  3ص.1653
((( العني ج  1ص.198
((( ابنالعلةبفتحالعنيوتشديدالالمهواألخألموحدهاأياألخمناألبدوناألم
وأبناءالعالتاألخوةألمهاتشىتوأبوهمواحدوالعلةمأخوذةمنالعلوهوالشرب
الثاينوالشرباألوليسمىالنهلفكأنأباهعلمنهابعدأنهنلمنغريهاقالالشاعر.:
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فقال :من أين لك هذا السؤال؟ قلت :أريد أن جتيبين ،فقال :على
قدمهم إسالمًا،
أجل ،فقال :تَ َّ
أن تكتم ع َل ّي ما ُ
دمت حيًّا! قلتَ :
وبَ ّذهم شرفًا ،وفاقهم عِلمًا ،ورجحهم ِحلمًا ،وكاثَ َرهم زهدًا،
وأجندهم شجاعةً ،فحسدوه! والناس إىل أمثاهلم وأشكاهلم ْأميَ ُل
منهم إىل َمن فاقهم وكثرهم ورجحهم!»(((.
شيعي املذهب ولكنّه كان يكتم
من هذا يتّضح ّ
أن اخلليل كان َّ
تشيّعه.
الثوري يقول:
مسعت سفيان بن سعيد
قال اخلليلُ :
َّ
قدمت إىل ّ
حممد  قد أناخ
ُ
مكة فإذا أنا بأيب عبداهلل جعفر بن ّ
فقلت :يا ابن رسول اهلل ،ل َِم ُجعِل املوقف (أي يف عرفة) من
باألبطحُ ،
صير يف املشعر احلرام؟
وراء احلرم ومل يُ َّ
فقال « :الكعبة بيت اهلل ع ّز ّ
وجل ،واحلرم حجابُه ،واملوقف
فلما أذِن هلم
يتضرعونّ ،
بابُهّ ،
فلما قصده الوافدون أوقَ َفهم بالباب ّ
فلما نظر إىل كثرة
بالدخول أدناهم من الباب الثاين وهو املزدلفةّ ،
فلما َر ِحمِهم أمرهم بتقريب
تضرعهم وطول اجتهادهم َر ِح َمهمّ ،
ّ
قربوا قرباهنم وقَ َضو تَ َفثَهم وتط ّهروا من الذنوب اليت
قرباهنمّ ،
فلما ّ
ام التشريق.
كانت حجابًا بينه وبينهمَ ،أم َرهم أيّ َ
«إن القوم يف ضيافة اهلل ع ّز ّ
وجل ،وال جيب على
مث قالّ :
الضيف أن يصوم عند َمن أضافه ».
ِلت فداك ،فما بال الناس يتع ّلقون بأستار الكعبة
قال :قلتُ :جع ُ
وهي ِخ َر ٌق ال تنفع شيئًا؟!
فقال  «  :ذلك م ُ
رجل ُجرم ،فهو يتع ّلق به
رجل بينه وبني ٍ
ِثل ٍ
(((
رجاء أن يَ َه َب له ذلك اجلرم »
ويطوف حوله َ
أن
أن اخلليل عرف يف بعض األخبارّ ،
وهبذا يسهل أن نفهم ّ
بعض علومه أخذها من اإلمامني الباقر والصادق فبىن عليها
الع ُروض ومعجم اللغة
يف البصرة ،وأمثر عن بعض ذلك ابتكاره علم َ
العربية.

قيل يف اخلليل..
العالّمة احل ّلي قال :كان اخلليل َ
أفضل الناس يف األدب ،وقوله
حج ٌة منه ،وقد اخترع علم العروض .وفضله أشهر من أن يُذ َكر،
ّ
(((
إمامي املذهب.
وكان
َّ
يتعرض
الشيخ حممد حسن النجفي يف موسوعته الفقهيّة وهو ّ
شي واإلبكار ،فقال :ومنهم اخلليل بن أمحد يف (كتاب
إىل معىن َ
الع ّ
أيف الوالئم أوالد لواحدة                 ويف الوقائع أوالد لعالت.
((( أعيان الشيعة ج 1ص.329
(((  تاريخ اإلسالم للذهيب ج 9ص.92
(((  خالصة األقوال140:

املعول واملرجع.
العني) ،الذي هو األصل يف اللغة ،وعليه َّ
ابن فهد احل ّلي أن اخلليل بن أمحد سئل :ما الدليل على أن عليًا
ّ
ُ
ّ ّ
احتياج ّ
الكل يف ّ
هو إمام ّ
الكل إليه ،واستغناؤه عن
الكل؟ فأجاب:
ُ
ّ
الكل.
(((

حق
علي بن أيب ٍ
طالب ؟ فقال :ما أقول يف ّ
وقيل له :ما تقول يف ّ
امرئ كتم مناقبَه أولياؤُه خوفًا ،وأعداؤه حسدًاّ ،
مث ظ َه َر مِن بني
ٍ
(((
الكتمانَني ما مأل اخلاف َقني!

وفاته:
كان خيرج ماشيا يف شوارع البصرة ،فال يلبث أن جيد نفسه يف
الصحراء دون أن يدري ،ألنه ميشي يف الطريق ،وهو منهمك يف
التأمل والتدبر ،كالذاهل ،ويف مرة من املرات “دخل املسجد وهو
معمل فكره ...فصدمته سارية ،وهو غافل عنها بذكره ،فانقلب على
ظهره ،فكانت سبب موته وكان ذلك بالبصرة سنة سبعني ومائة من
(((
اهلجرة (170هـ) على املشهور ،و ُدفِن هبا.
اخلامتة:
لقد نقل اخلليل ابن امحد الفراهيدي  بكتابه العني اللغة من لغة
جمرد السليقة والطبع إىل لغة علمية مضبوطة مقننة.
كانت تقوم على ّ
لقد حفظ اللغة العربية من اللحن وبالتايل محاها من االحنالل
والذوبان.
لقد فتح اخلليلالباب لعلماء اللغة من بعده إىل تأسيس قواعد
حنوية ومعاجم لغوية تنفع الباحثني يف هذا الباب.
لقدضرباخلليلاملثلاألعلىيفالزهدواخللقالرفيعوإلعراضه
عن الدنيا وعدم التزلف للظامل حتت أي وجه من الوجوه.
ومن شعر اخلليل يف وصف الدنيا وذمها وترك احلرص عليها
قوله:
و ما هي إ ال ليلة مث يو مها
ٍ
ٍ
ٌ
وشهر إىل شهر
حول
وحول إىل
مطايا يقربن اجلديد من البلى
ويدنني أشالء الكرام من القرب
ويتركن أزواج الغيور لغريه
(((
ويبعدنجثامنالشحيحمنالوفر
((( جواهر الكالم ج 7ص.221
((( ّ
املهذب البارع يف شرح املختصر النافع ج 4ص. 293
((( ابن خلكان :وفيات األعيان ج 2ص.248
((( نور القبس_ للمرزباين .
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كتابه نقد أخبار
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ملناقشة مضمون
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كتب األستاذ غالب حسن الشابندر يف كتابه (نقد أخبار السرية
النبوية – اجلزء األول  /الطبعة األوىل 2017م) فصال بعنوان:
(البشارات اليهودية مبيالد النيب الكرمي غرضية عقدية بائسة).
مفاد هذا الفصل هو رفض الروايات اليت تتحدث عن محل اليهود
للبشارة بالنيب يف كتبهم وبثهم هلا يف جمتمع املدينة وغريه يف شبه
اجلزيرة العربية ،ألن هذه الروايات – حبسب رأيه – تشري إىل (أن
اليهودذوبصريةدينيةنافذة،وأهنمأهلعلمومعرفةوصنعةوفن،بل
أن اليهودي يف بعض موحيات هذه الروايات عارف بأسرار التاريخ
رم منه الناس اآلخرون)((( فهو يشري
واملستقبل ،األمر الذي ُح َ
بوضوح إىل أن هذه الروايات موضوعة لألهداف اليت ذكرها ألهنا
تكتف ببيان أن اليهود قد تنبأوا  بظهور النيب 
– أي :الروايات – مل ِ
بل جتاوزت إطارها العام (وتتحدث عن بعض اخلصوصيات املهمة
واألساسية هلذه النبوة املرتقبة ،حىت وصل األمر إىل حتديد الصفة
واالسموالعائلة)(((،فأسقطمنحيثاإلسنادستةرواياتتتحدث
عن بشارة اليهود بالنيب ؛ ثالثة منها عن سرية ابن إسحاق برواية
ابن هشام ،وروايتان مما رواه البيهقي ،وواحدة عن اإلمام أمحد يف
مسنده ،وأمهل األستاذ الشابندر روايات أخرى من كتب الفريقني
بدعوى ان هذه الستة هي أهم الروايات ،ومما أمهله رواية يوشع
اليهودي ،واهليبان أو ابن اهليبان ،وخمرييق ،وحديث أسعد بن
زرارة ،وسيف بن ذي يزن ،وغريهم.
اتبع األستاذ الشابندر يف كتابه الناقد ألخبار السرية النبوية
أسلوب املعاجلة القرآنية يف ثالثة مواضع؛ تآمر قريش لقتل
النيب  ،معركة بدر ،معركة اخلندق ،مع وجود ثالث مشاكل
رئيسية – حبسب تعبريه – تتعلق باإلسناد؛ الضعف وهو إما من
جهة املصنف تارة كابن اسحاق على رأي بعض الرجاليني أو من
جهة بعض الرواة ،واإلرسال إما من جهة عدم ذكر بعض الرواة يف
سلسلة اإلسناد أو من جهة ابن عباس  لعدم اطمئنان األستاذ
((( الشابندر ،نقد أخبار السرية النبوية.12 :
((( نفسه.

    السيد جعفر البدري

الشابندر إلرساالته إذ يقول( :تدليس ابن عباس مسألة جيب أن
ال نتعامل معها برباءة)((( ،مث يسجل مالحظاته على مضامني مجلة
من الروايات أو بعض املضامني والعناصر يف األحداث ويكتفي
بإسقاط بعضها من حيث اإلسناد((( ،وبعد هذا العمل يف كل حادثة
(((
يشرع باملعاجلة القرآنية لكل من هذه املواضع الثالثة.
لست يف هذا املقام للتعليق على عمل األستاذ الشابندر يف جممل
كتابهنقدأخبارالسريةالنبوية،والملناقشةمضمونالرواياتالستة
اليت أوردها ،بل ملناقشة دعواه يف تركه العمل العالجي لقضية مهمة
وخطرية كالبشارة بالنيب عند اليهود وإخبارهم عنها ،إذ أنه بعد
أن نقد تلكم الروايات الستة من حيث اإلسناد واملضمون ،مدعيّا
أهنا األهم وهي حتتوي يف اجلملة على ثالثة مشاكل؛ اإلرسال يف
اإلسناد ،أو الضعف فيه ،أو ارتباكه ،وهي بدورها جتعل العملية
العالجية واهنة اإلنقاذ! وهو السبب الذي من أجله أمهل الشابندر
العالج القرآين هلذه القضية ،فهل حقا سيكون العالج واهن اإلنقاذ؟

العالج القرآين:
قضية هبذا احلجم وهبذه األمهية ،تطرق إليها القرآن الكرمي يف
بعض آياته الكرمية بشكل صريح وواضح يف عدة مواضع ،منها:
َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ
اب
قال تعاىل﴿ :و إ ِذ أ خذ اهلل مِيثاق انلبِيني لما آتيتكم مِن ك ِت ٍ

َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ُ َ ِّ ٌ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ
وحِكم ٍة ثم جاءكم رسول مصدق ل ِما معكم لؤمِن ب ِ ِه ولن
صنه ۚ قال
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َََ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٰ َٰ ُ ْ ْ
ك ْم مِنَ
صي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا مع
أأقررتم وأخذتم
ع ذل ِكم إ ِ ِ
َّ
الشاهد َ
ِين﴾ .عمران.٨١ :
ِ
َ ْ َ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ِّ ُ ُ
َ ُ
سائ ِيل إِن َرسول اهللِ إ ِ ْلك ْم
وقال﴿ :وإِذ قال عِيس ابن مريم يا ب ِن إ ِ
ْ
َ
ْ َْ
ُ َ ِّ ً َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َ ُ َ ِّ ً َ ُ َ
ْ ُُ َُْ
ول يأ ِت مِن بعدِي اسمه أحد
مصدقا ل ِما بي يدي مِن اتلوراة ِ ومبشا بِرس ٍ
َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ ُ َٰ َ ْ
ِح ٌر ُمب ٌ
ات قالوا هذا س
ني﴾ .سورة الصف.٦ :
فلما جاءهم بِالين ِ
ِ
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ْ ُ ِّ َّ َّ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً ْ َ ُ
ْ
يدونهمكتوباعِندهم ِف
وقال﴿ :الِينيتبِعونالرسولانل ِبالمالِي ِ
((( نفسه.427 :
((( لالطالع على مناقشاته للمواضيع الثالثة يف كتابه نقد أخبار السرية النبوية،
انظر :الفصل التاسع ،الفصل العشرون ،الفصل الرابع والثالثون.
((( لالطالع على املعاجلة القرآنية للمواضيع الثالثة يف كتابه نقد أخبار السرية
النبوية ،انظر الصفحات.755 ،448 ،168 :

َّ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ ُ ُ َّ ِّ َ
ات
يل يأم ُرهم بِالمع ُر ِ
وف وينهاهم ع ِن المنك ِر و يِل لهم الطيب ِ
ال ِ
اتلوراة ِ و ِ
ن ِ
َ ُ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ
ت َعلَ ْيهمْ
و يرم علي ِهم البائ ِث ويضع عنهم إِصهم والغل ل ال ِت كن
ِ
َ َّ َ َ ُ
َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُّ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َٰ َ
ِك ُهمُ
ۚ فال
ِين آمنوا ب ِ ِه وعزروه ونصوه واتبعوا انلور الِي أن ِزل معه ۙ أول
ُْْ ُ َ
المفلِحون﴾.سورة األعراف.١٥٧ :
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ً
وقال﴿ :الِين آتيناهم الكِتاب يع ِرفونه كما يع ِرفون أبناءهم وإِن ف ِريقا
ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
الق َوه ْم يعلمون﴾.سورة البقرة.١٤٦ :
مِنهم لكتمون
َََْ َ ُ ْ َُ ْ ًََ ْ َ ْ ََ ُ ُ ََ َُ ْ َ َ
وقال﴿ :أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ب ِن إِسائ ِيل﴾.الشعراء.١٩٧ :

هذه مخس آيات بينات توضح أن اهلل تعاىل أخرب أنبياءه عن النيب
األعظم  وأخذ عليهم العهد باإلميان به وتبشريهم األمم عنه
وأمرهم بنصرته ،بل إن اهلل تعاىل قد جعل علم علماء بين اسرائيل
خبرب النيب ومبقتضى مدلول اآليات حىت علمهم بصفته وعائلته
وامسه الشريف آية ألهل مكة خاصة وغريهم عامة وحجة عليهم،
تلك اآلية اليت عميت قلوهبم عنها ،ويصفها األستاذ الشابندر بأهنا
(غرضية عقدية بائسة)! ال أدري هل أهنا غرضية عقدية بائسة
بالنسبة لليهود؟ ام للمسلمني؟
ولو قيل :إن التوراة قد ُح ِّرفت ،وهذا مما يعين انتفاء حجيتها
وقيمتها! فأىن ألهل الكتاب – فضال عن غريهم – معرفة تلك
التفاصيل؟
إن حتريف التوراة – كما يرى السيد األستاذ الوالد حفظه اهلل – قد
(((
مر بأربعة مراحل نوردها باختصار:
األوىل :يف الفترة بعد وفاة يوشع بن نون حدود ( 1350ق.م)
إىل ما قبل تويل امشوئيل وطالوت وداود  أمر بين إسرائيل،
حرفوا
فانقلب بنو إسرائيل بعد موت يوشع على آل هارون مث ّ
التوراة وسنة موسى  اليت كانوا يتداولوهنا شفاها ،وإىل جنب
ذلك فإن هناك نسخة خاصة من التوراة وسنة موسى اليت كتبها
هارون بإمالئه يتوارثها األئمة من آل هارون حىت وصلت
إىل النيب امشوئيل مث طالوت مث دواد وسليمان  ويف عهدمها
حدود ( 930 – 1010ق.م) كان قمة انتشاره واحنسار الرواية
املحرفة.
الثانية :يف الفترة بعد موت سليمان  إذ انقلب بنو إسرائيل
بعد موت سليمان  على وصيّه آصف بن برخيا – وهو من آل
هارون  – وانتهت هذه املرحلة باهنيار ملكهم ودماره على يد
نبوخذ نصر عام ( 586ق.م) وبقوا يف األسر البابلي حىت سقوط
(((
الدولة البابلية على يد اإلمرباطورية األمخينية.
((( انظر :البدري ،التوراة قراءة إسالمية ،جملة الفكرة اإلسالمي (1999م)/ 21 :
.178 – 175
((( قال السيد الوالد( :كان من أهم معامل هذه املرحلة هي وجود ق ِْب َلتَني يف بين
إسرائيل وذلك الن األسباط العشرة ملا اقتطعوا اجلزء الشمايل من اململكة بعد
سليمان  واحتفظ سبط يهوذا وبنيامني باجلزء اجلنويب منها وكان بيت املقدس يف
هذا اجلزء ،خاف حكام اجلزء الشمايل من اختالط الناس بعضهم مع بعض يف موسم
احلج يف بيت املقدس بإمارة سبط يهوذا والعلماء اهلارونيني غري املعصومني الذين
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الثالثة :وهي مرحلة انقالب بين إسرائيل بعد رجعة عزير 

وموته عام  445ق.م ،إذ أعاد عزير بعد الرجعة التوراة وتراث
آل هارون  إىل ما كان عليه يف عهد داود وسليمان  ،وبعد
موته عاد بنو إسرائيل لالنقالب واالحنراف.
إن التحريف يف هذه املراحل الثالث إىل جنب اشتماله على
حتريفات يف التشريعات فقد مشل حتريف بعض املواضع الدالة
على أن خامت األنبياء هو من ولد إمساعيل  فجعلوه من ولد
إسحاق وهي املواضع اليت تتحدث عن انتصاراته ،أما املواضع
اليت أخربت أن هناك نيب من ولد إمساعيل  دون أن تصرح بأنه
َ َ ْ ٌ ِّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
ِين يكتبون الكِتاب
خامت األنبياء فقد بقيت على حاهلا﴿ ،فويل لل
ً
َ َ
َ ْ ْ ُ َّ َ ُ ُ َ ٰ َ
ْ
(((
ون َهذا م ِْن عِن ِد اهللِ ل ِيَش َ ُتوا ب ِ ِه ث َم ًنا قلِيل.﴾...
ِيهم ثم يقول
بِأيد ِ
الرابعة :بعد إجالء اليهود إىل األردن أي يف القرن السابع
امليالدي ،حرفوا يف هذه املرحلة املواضع اليت تدل على النيب 
وعلى أهل بيته  اليت كانت قد بقيت على حاهلا ،حيث أدركوا
أنالنيبالذيأخربتعنهالتوراةمنولدإمساعيلمنأعلىبيوت
ولدإمساعيلمزنلةهونفسهحممد واملذكوربامسهيفسفرالتكوين،
فهيمرحلةحتريفمابقيمنالبشاراتبالنيباإلمساعيلياملكي.
إن هذه املرحلة تزامنت مع مرحلة وضع التشكيل يف التوراة
ووضع حروف العلة يف بعض الكلمات فسميت النسخة اليت أنتجتها
هذه املرحلة بـ(املاسورية) واليوم هي النسخة العربية القياسية
لدى يهود ومسيحيي العامل ،فأساليب التحريف يف التوراة هي :إما
إضافة حروف العلة أو حذف بعض احلروف من الكلمات أو تغيري
مواضعالكلماتأوعربحذفكلمةوإضافةأخرىحملهايفأماكن
دقيقةمنالنصوصأوعربإبدالاحلروفخاصةاملتشاهبةيفالرسم
َ َ َْ
أو بإضافة نصوص هي ليست من الكتاب أصال﴿ ،فبِما نق ِض ِه ْم

َ ُ َ ًّ
َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َ ً ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ
مِيثاقه ْملعناه ْم َوجعلناقلوبه ْمقاسِيةيَ ِّرفونالك َِمعنم َواضِ ِع ِه َونسواحظا
َّ ُ ِّ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ٰ َ َ ْ ُ َّ َ ً ْ ُ
ع خائ ِن ٍة مِنه ْم إِل قلِيل مِنه ْم.﴾...املائدة.١٣ :
مِما ذك ُروا ب ِ ِه ول تزال تطلِع

مع ذلك فإن التحريف ال يربر إمهال البحث العلمي إلثبات دقة ما
أشار إليه القرآن الكرمي والنيب العظيم  وما أخربنا عنه األئمة 
َ ُ َُ
﴿يدونه
كما يف الرواية عن أيب جعفر الباقر يف تفسري قوله تعاىل ِ
َّ ْ َ َ ْ ْ
َ ْ ُ ً َْ ُْ
يل﴾ ،قال« :يعين النيب  والوصي
ال ِ
مكتوبا عِندهم ِف اتلوراة ِ و ِ
ن ِ
ساندوهم ،وبسبب ذلك بنوا بيتا وجعلوه قبلة يف اجلزء الشمايل وأمروا الناس باحلج
إليه (انظر قاموس الكتاب املقدس لفظة «يربعام بن ناباط» ولفظة «السامريون»
ولفظة «جرزمي») ،وقد ترتب على ذلك إضافة نصوص اىل التوراة جتعل من هذه
القبلة مقدسة كقدسية بيت املقدس يف أورشليم وال زالت التوراة السامرية حتتفظ
جبزء من هذه النصوص ،وقد ترتب على هذا االنشقاق أيضا انقطاع الناس يف اململكة
الشمالية عن سنة موسى  اليت محلها األئمة املعصومون من آل هارون،)
انظر :البدري ،التوراة قراءة إسالمية ،جملة الفكرة اإلسالمي (1999م)/ 21 :
.177 – 176
((( سورة البقرة.79 :

قضية هبذا
احلجم وهبذه
تطرق إليها
األمهيةّ ،
القرآن الكريم يف
بعض آياته الكريمة
بشكل رصيح جدا
يف عدة مواضع،
منها:
َّ
﴿الِينَ
قوله تعاىل:

ََْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َُ
آتيناه ُم الكِتاب يع ِرفونه
َ َ َْ ُ َََْ َ ُ
َّ
اءه ْم ۖ َوإِن
كما يع ِرفون أبن
َ ً ْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َ
ف ِريقا مِنهم لكتمون
ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ون﴾.
الق وهم يعلم
َ
﴿أ َولَمْ
وقوله تعاىل:
َ ُ ْ َُ ْ ًََ ْ َ ْ ََ ُ
يكن لهم آية أن يعلمه
ُ ََ ُ
اء بَن إ ْ َ
سائ َِيل﴾.
علم ِ ِ

67

لقد غفل
األستاذ الشابندر
عن أن التصحيح ال
يتوقف عىل االسناد
فقط ،بل يكون
تارة للمضمون،
فتكون الرواية إما
صحيحة بنفسها أو
بغريها ،فالروايات
التي تتحدث عن
معرفة اليهود
بخرب النبي 
زمانا واسام
وصفة وعائلة
ومدارستهم
ومناقشتهم فيام
بينهم هلذه القضية
وإعالمهم ألهل
شبه اجلزيرة
العربية عنها يف
أصل العنوان
ال يوجد سبب
لرفضها ،بل
يمكن القول
بتصحيحها يف
اجلملة بعد شهادة
القرآن الكريم
بصدق املضمون
مع التحفظ عىل ما
قد تشتمله بعضها
من معلومات غري
دقيقة أو توصيف
خاطئ ،وإن
تلك الروايات
ال تشتمل عىل
مزية لليهود بل
الصحيح أهنا
آية وحجة إهلية
عليهم.
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والقائم».
بناء على ما تقدم فإن مسألة معرفة اليهود خبرب النيب  زمانا
وامسا وصفة وعائلة ومعرفة تفاصيل أخرى ترتبط حبركته
ومستقبل رسالته ليست قضية عقدية بائسة كما يصفها األستاذ
الشابندر وال من الدسائس ،ولو اعترض على بعض املضامني يف
الروايات الستة اليت ناقشها وأسقطها كما فعل يف املواضع األخرى
كان أجود من اإلسقاط التام.
من جهة أخرى البد من التنبيه على غفلة األستاذ الشابندر عن
أن التصحيح ال يتوقف على اإلسناد فقط ،بل يكون تارة للمضمون،
فتكون الرواية إما صحيحة بنفسها أو بغريها ،فالروايات اليت
تتحدث عن معرفة اليهود خبرب النيب  زمانا وامسا وصفة وعائلة
وحنو ذلك ومدارستهم ومناقشتهم فيما بينهم هلذه القضية وإعالمهم
ألهل شبه اجلزيرة العربية عامة وأهل املدينة خاصة عنها يف أصل
العنوان ال يوجد سبب لرفضها ،بل ميكن القول بصحتها يف اجلملة
بعد شهادة القرآن الكرمي بصدق املضمون مع التحفظ على ما قد
تشتمله بعض الروايات يف هذا املضمار من معلومات غري دقيقة أو
توصيف خاطئ ،وإن تلك الروايات – حبسب فهمي املتواضع – ال
تشتمل على مزية لليهود بل الصحيح أهنا آية وحجة إهلية عليهم،
كما أن األمر آية وحجة إهلية لصدق نبوته  على قريش كما
صرح بذلك القرآن الكرمي.
ولو قيل بعدم جدوى هكذا حبوث وأهنا ممتنعة بسبب التحريف،
قلت:هذاقولخيالفمادعاناإليهالقرآنالكرميواألئمةاالطهار 
يف حوار أهل الكتاب وإلقاء احلجة عليهم بكتبهم ،بل اننا نشهد يف
سرية النيب  واألئمة ممارستهم ذلك يف حوارهم مع أهل
الكتاب ،فاتضح للقارئ الكرمي متانة العالج القرآين.
ولكي ال يُترك الكالم مبتورا دون شاهد من التوراة ،أذكر
بشارتني بالنيب :
(((

أوال :اسمه  يف التوراة

(((

ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َّ َ َ 
﴿وأماإِسماعِيلفقد س ِمعت
الرب ع ّز وجل خماطبا إبراهيم :
قال ُّ
َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ً ًّ ْ َ ْ َ َ َ َ ً َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
َ َ
جدا  ،ا ِثن عش رئ ِيسا ي ِل  ،وأجعله
اركه وأث ِمره وأكثه كثِريا ِ
لك فِي ِه  ،ها أنا أب ِ
ُ ً َ
أ َّمة كبِ َريةً﴾((( ،وترمجة احلاخام سعاديا( :ويف امساعيل قد مسعتك

ها أنا قد باركته ألمثره وأكثره جدا جدا واثين عشر شريفا يُولِد
وأجعل منه أمة عظيمة) ،وبالعربيةּ( :ולְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְׁש ַמ ְע ִּתיָך ִהּנֵ ה
ֵּב ַרכְ ִּתי אֹתֹו וְ ִה ְפ ֵר ִיתי אֹתֹו וְ ִה ְר ֵּב ִיתי אֹתֹו ִּב ְמאֹד ְמאֹד ְׁשנֵ ים-
ָע ָׂשר נְ ִׂש ִיאם יֹולִ ידּ ,ונְ ַת ִּתיו לְ גֹוי ּגָ דֹול).
أمجع علماء املسلمني ومن أسلم من علماء أهل الكتاب أن هذا
النص من سفر التكوين يشري صراحة إىل النيب  إذ ذكر فيه
((( الكليين ،الكايف.429 / 1 :
((( انظر :البدري ،السرية النبوية.81 :
((( سفر التكوين .20 :17

امسه الشريف  وموضعه (במאד מאד) حيث ُح ِّرف إىل مجلة
تُكافئ قيمتها العددية اليت هي ( )92القيمة العددية السم النيب
حممد هذا من جهة.
احلرف قيمته احلرف قيمته احلرف قيمته
40
40
מ
2
ב
מ
8
1
א
40
מ
ח
40
4
ד
1
א
מ
4
4
ד
ד

أما من حيث الداللة فإن (جدا جدا) واضحة الزيادة وذلك ألن
كلمات (باركته) (أمثره) (أكثره) اليت سبقتها يف النص قد أدت
الغرض الداليل والبالغي املطلوب يف بيان كثرة الربكة اإلهلية
على امساعيل .
من املتسامل عليه أن التوراة كانت مكتوبة حبروف عربية ليس
فيها تشكيل عرب التنقيط((( وال أحرف العلة اليت من شأهنا توضيح
النطق ،فإذا حذفنا التشكيل وحروف العلة اليت وضعت بعد إجالء
النيب اليهو َد إىل األردن ستكون الكلمة (מד מד – مد مد) ورسم
حرف احلاء يف اللغة العربية هو (ח) ،الحظ أيها القارئ الكرمي
التقارب بني رسم احلرفني (.ח – ح ،ד – د) فتكون أصل الكلمة
(מ ח מ ד – م ح م د) ،فتأمل معي دقة عملية التحريف!
الكلمة قبل التحريف الكلمة بعد التحريف
ִּב ְמאֹד ְמאֹד
מחמד
جدا جدا
حممد

إنهذاالنصهوالسببالذيجعلالكثريمنعلماءأهلالكتاب
الذين تشرفوا باإلسالم خيتارون مذهب اإلمامية االنثي عشرية
على غريه من املذاهب اإلسالمية بشهادة ابن تيمية نقال عن ابن
كثريا((( ألن النص مبين على رؤية مفادها :أن النيب اإلمساعيلي –
املكي – سيكون له اثين عشر وصيا ،وإن كلمة (נׂשיאם – نسيئم)
الواردة يف نص البشارة مجع واملفرد (נׂשיא – ناسي)((( :تطلق على

((( انظر :البدري ،البشارات ،الكراسة األوىل.25 :
((( انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية.280 / 6 :
((( انظر مادة (נשיא) :قومجان ،قاموس عربي عريب ،و Alcalay, The
Complete Hebrew-English Dictionary, New Enlarged
.1699 .P ,1990 Edition
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املعلمني أو القادة أو الزعماء الدينيني اإلهليني ،فهي تقابل معىن
اإلمام حبسب مفهوم اإلمامية.
وهبذا ميكننا أن خن ُلص إىل أن أصل الفقرة كان( :ويف إمساعيل
قد مسعتك ها أنا قد باركته ألمثره وأكثره مبحمد واثين عشر رئيسا
[زعيما][معلما][إهليا] يُولِد وأجعل منه أمة عظيمة).

ثانيا :زمن بعثته  يف التوراة
ون أُ ْسبُو ًعا قُ ِضيَ ْت َع َلى
«س ْب ُع َ
قال جربئيل  لدانيال َ :
ِك َو َع َلى َم ِدينَت َ
َش ْعب َ
ِيم الْ َخ َطايَا،
ِك الْ ُم َق َّد َس ِة لِتَ ْكم ِ
ِيل الْ َم ْع ِصيَ ِة َوتَ ْتم ِ
ِر َ
َول َ
النبُ َّوةَِ ،ول َِم ْس ِح
األبَ ِد ِّيَ ،ول َ
َّار ِة ا ِ
الرؤْيَا َو ُّ
ِكف َ
إل ْث ِمَ ،ولِيُ ْؤتَى بِالْب ِّ
ِخ ْت ِم ُّ
وس الُْق ُّد ِ
ني»((( ،وبالعربيةָׁ « :ש ֻב ִעים ִׁש ְב ִעים נֶ ְח ַּתְך ַעל
قُ ُّد ِ
وس َ
ַע ְּמָך וְ ַעל עִ יר ָק ְד ֶׁשָך ,לְ כַ ּלֵ א ַה ֶּפ ַׁשע ּולְ ָח ֵתם ַח ָּטאות ּולְ כַ ֵּפר
ָעֹון ּולְ ָה ִביא צֶ ֶדק עֹלָ ִמים וְ לַ ְחּתֹם ָחזֹון וְ נָ ִביא וְ לִ ְמׁש ַֹח ק ֶֹדׁש
(((
ָק ָד ִׁשים».
إهنا من أشهر نبوءات التوراة تعرف بـ(نبوءة السبعني أسبوع)،
كانت حمط اهتمام علماء اليهود واملسيحية عرب الزمن وال تزال
كذلك ،فلها مخسة عناصر( :الزمن – سبعون أسبوعا) و (اخلالص
من اخلطيئة والتكفري عن اإلمث املترتب عليها) و(االتيان بالرب
األبدي) و (ختم الرؤيا والنبوة) و (مسح – أي :تعيني – قدوس
القدوسني) ،فالنبوءة بوضوح تتكلم عن خامت األنبياء الذي سيأيت
بالرب األبدي ومن صدقه والتزم به سيتخلص من املعصية واخلطيئة
وبه تُ َك ّفر الذنوب ويتزامن األمر باختيار قدوس القدوسني
وحددت سنة ظهوره وهي( :سبعون أسبوعا).
يبدأ حساب الزمن – حبسب النبوءة – لظهور الذي ستُختم به
الرؤياوالنبوةمنسنةظهوررجسةاخلراباليتستظهرنتيجةلدمار
هائلحيصليفمدينةالقدسودماراهليكلعلىيدجيشإمرباطور
يقصد املدينة ،وحينما نتفحص التاريخ جند أن اإلمرباطور الروماين
هادريان قام هبجوم عنيف على مدينة القدس فقمع الثورة اليهودية
اليت قادها باركوخبا أو باركوزبا ،فقتل اجليش الروماين الكثري من
اليهودودمراملدينةومعاملهاودمراهليكلهنائيا ونصبمعبدجوبيتر
وصنمه على انقاض بيت املقدس وأقام طقوس عبادته وذلك يف
سنة 135م((( وهذه رجسة اخلراب.
(((

((( حماضرة ألقاها سيدنا األستاذ الوالد يف عدة مناسبات ،منها :االمسية العلمية يف
املكتبة األدبية املختصة ،النجف األشرف ،رمضان 1438هـ ،كذلك يراجع لوحة
ميثاق النبيني من حبثه وحتقيقه وتنظيمه ،انتاج قسم االعالم يف مؤسسة تراث النجف
احلضاري والديين.
ون
((( سفر دانيال  ،24 :9وترمجة كتاب احلياة( :ق ْ
اء أَ ْن يَ ْم ِض َي َس ْب ُع َ
َد َص َد َر الَْق َض ُ
أُ ْسبُوعًا َع َلى َش ْعب َ
ِن ا لْ َم ْع ِصيَ ِة َو ا لَْق َضا ِء َع َلى
ِك َو َع َلى َم ِد ينَ ِة ق ْ
ُد ِس َك  ،لِال نْتِ َها ِء م َ
َ
وء ِة َول َِم ْس ِح
إل ْث ِمَ ،و ِ
ري َع ِن ا ِ
ِلت ْك ِف ِ
الرؤْيَا َو ُّ
الْ َخ ِطيئَةَِ ،ول َّ
النبُ َ
إل َشا َع ِة الْب ِّ
ِر األبَ ِد ِّي َو َخ ْت ِم ُّ
وس الُْق ُّد ِ
ني).
ُد ِ
ق ُّ
وس َ
((( يرى سيدنا األستاذ الوالد بأن (ולחתם חזון ונביא – ﭬِـ َل ْحتوم َحزون
ﭬِـنَاﭬـي) اليت تعين :وخلتم الرؤيا والنبوة ،الصواب فيها( (ולחתם חזון ו�נ
ביאים – ﭬِـ َل ْحتوم حزون ﭬِـنَاﭬِـييم) أي :وخلتم النبوة والنبيني .
((( انظرBar ,3 Thomson Gale, Encyclopedia Judaica: Vol :

أمجع علماء أهل الكتاب – اليهود واملسيحيون – على أن
األسبوع يف النبوءات عبارة عن سبع سنوات ،فـ()490 =7 × 70
سنة وبالطبع فإهنا سنني قمرية ،والتأريخ امليالدي تأريخ مشسي
فعند حتويل ( )490قمرية إىل مشسية ستكون ( ،)475فالنبوءة
حددت السنة  475مشسية ( 490قمرية) من ظهور رجسة اخلراب
موعدا لتحققها وظهور النيب الذي ستُختم به النبوة وسيُؤتى من
خالله بالرب األبدي وسيتم اختيار قدوس القدوسني ،فـ(+ 135
610 =475م) وهي السنة اليتبُعث فيها رسول اهلل خامت النبيني
ومعه القرآن الكرمي واختار اهلل تعاىل عليا سيد الوصيني.
قال أمري املؤمنني ( :وقد علمتم موضعي من رسول اهلل 
بالقرابة القريبة واملزنلة اخلصيصة وضعين يف حجره وأنا ولد يضمين
إىل صدره ويكنفين يف فراشه وميسين جسده ويشمين َعرفه وكان
ميضغ الشيء مث يلقمنيه وما وجد يل كذبة يف قول وال خطلة يف فعل
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع يل يف كل يوم من أخالقه
علما ويأمرين باالقتداء به ولقد كان جياور كل سنة حبراء فأراه وال
يراه غريي ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول اهلل 
وخدجيةوأناثالثهماأرىنورالوحيوالرسالةوأشمريحالنبوة،ولقد
مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه  فقلت :يا رسول اهلل ما
هذه الرنة؟ فقال :هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أمسع
(((
وترى ما أرى إال أنك لست بنيب ولكنك لوزير وإنك لعلى خري).
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ً َْ
إهنا نبوءة دقيقة وعظيمة والعظمة هلل تعاىل﴿ ،أولم يكن لهم آية أن
َْ ََُ ُ ََ َُ ْ َ َ
سائِيل﴾ الشعراء ،١٩٧ :لعلها هي اليت كان يتدارسها
يعلمه علماء ب ِن إ ِ
علماء أهل الكتاب وكانوا يترقبون بعثته وخيربون سكان شبه
اجلزيرة العربية باقتراب زمن بعثته باالستناد إليها وال عجب يف
ذلك فهم عارفون بكتاهبم ،إهنا حجة عليهم أكثر مما هي ميزة هلم

َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ
ْ
م َّالِي َ ُ َ ُ َ ْ ُ ً ْ َ ُ ْ
ب ال ِّ َّ
﴿الِين يتبِعون الرسول انل َّ
يدونه مكتوبا عِندهم ِف اتلَّو َراة ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ َّ
ْ
َ
َو ْال ْنيل يَأ ُم ُر ُه ْم بال ْ َم ْع ُر ِ َ
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آمنوا ب ِ ِه وعزروه ونصوه واتبعوا انلور الِي أن ِزل معه ۙ أول ِك هم المفلِحون﴾

األعراف .١٥٧ :تأمل أيها القارئ الكرمي يف مضامني اآلية الكرمية
وانسجامها مع مضامني النبوءة موضوعة البحث يف سفر دانيال.
وأحيلالقارئالكرمي–لالستفادةأكثر–إىلمراجعةماكتبهسيدنا
األستاذ الوالد حفظه اهلل – وما مر من إفاداته – يف نشرة البشارات
املنشورة على موقعه يف اإلنترنت وما كتبه يف كتابه السرية النبوية
وما كتبه يف مقال التوراة قراءة إسالمية املنشور على موقعه أيضا وما
أوضخهيفخمططميثاقالنبيني   .

 ,Kokhbaو  ،Hardian ,8 Volوموسوعة دائرة املعلومات الربيطانية:
ترمجة هادريان ،وثورة باركوخبا ،وعلى شبكة االنترنتJewish Virtual :
Library, Ancient Jewish History: The Bar-Kokhba
 ،Revoltويكيبيديا املوسوعة احلرة.Bar Kokhba revolt :
((( هنج البالغة :اخلطبة .192
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ا ْل ُقدُّ وس َ
( ָׁש ֻבעִ ים ִׁש ְב ִעים
נֶ ְח ַּתְך עַ ל ַע ְּמָך וְ ַעל
עִ יר ָק ְד ֶׁשָך ,לְ כַ ּלֵ א
ַה ֶּפ ַׁשע ּולְ ָח ֵתם
ַח ָּטאות ּולְ כַ ֵּפר
עָ ֹון ּולְ ָה ִביא צֶ ֶדק
עֹלָ ִמים וְ לַ ְחּתֹם
ָחזֹון וְ נָ ִביא וְ לִ ְמׁש ַֹח
ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים).
إهنا من أشهر
نبوءات التوراة
بالنبي  تعرف
بـ(نبوءة السبعني
أسبوع) ،كانت
حمط اهتامم علامء
اليهود واملسيحية
عرب الزمن وال تزال
كذلك.
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« إن أسطورة
هلل بن
عبد ا 
سبأ و قصص
مشاغباته اهلائلة
موضوعة
خمتلقة اختلقها
سيف بن عمر
الوضاع الكذاب،
و قد أغنانا
العالمة اجلليل
والباحث املحقق
السيد مرتضى
العسكري
فيام قدم من
دراسات عميقة
دقيقة عن
هذه القصص
اخلرافية
وعن سيف
وموضوعاته
يف جملدين
ضخمني طبعا
باسم (عبد اهلل بن
سبأ) و يف كتابه
اآلخر (مخسون
ومائة صحايب
خمتلق)».

آيةاهللالعظمى
السيدأبوالقاسم
اخلوئي
معجمرجال
احلديث،ج11
ص.207
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جهود العالمة العسكري
يف دراسة األسطورة السبئية
   د .السيد حسني البدري

متهيد:
تعتقد املدرسة السلفية املعاصرة أن تأسيس الشيعة وعقائدهم
حول اإلمامة والوصية كان على يد عبد اهلل بن سبأ اليهودي يف
سنة  35هجرية أي يف عهد اإلمام أمري املؤمنني  ،وان ابن سبأ
شخصية يهودية مينية أظهرت اإلسالم يف عهد عمر من اجل تنفيذ
خطط اليهود للنيل من اإلسالم واملسلمني حني فشلوا يف مواجهة
النيب ملا أجالهم عن مواضعهم يف املدينة بعد نقضهم العهد ،وذلك
بالكيد لإلسالم من الداخل بإجياد الفنت واحلروب والطعن على
(((
الرموز وحتريف العقائد ،وأنه هكذا تأسس التشيع.

وقد أخذ السلفيون املعاصرون هذا التصور كعقيدة راسخة ال
تقبل الشك وال الريب عن أسالفهم السابقني كعبد القاهر البغدادي
(ت429هـ) يف كتابه الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية
واالسفراييين (ت418هـ) يف كتابه التبصري يف الدين والباقالين
(ت403هـ)يفكتابهكشفأسرارالباطنيةوابنحزم(ت456هـ)
يف كتابه الفصل يف امللل واألهواء والنحل وابن تيمية (728هـ) يف
كتبه ورسائله كـ منهاج السنة و جمموع الفتاوى وأيضا الدهلوي
(1239هـ) يف كتابه التحفة اإلثين عشرية وهو أوسع هذه الكتب
انتشارا عندهم.

(((  راجع كتب السلفيني املعاصرين :حمب الدين اخلطيب يف حواشيه على
كتاب املنتقى وكتاب خمتصر التحفة اإلثين عشرية اللذان طبعهما بعد سنة
1367هـ1948/م ،وإحسان إهلي ظهري يف كتبه اخلمس حول التشيع وخصوصا
كتاب الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ،وناصر القفاري يف كتابه أصول مذهب الشيعة

اإلمامية اإلثين عشرية عرض ونقد ص ،73وامحد بن سلمان الغامدي يف كتابه
التشيع نشأته ومراحل تكوينه ،وغريهم.

شكوك العلامء حول ابن سبأ:
ويبقى أهم سؤال حول األسطورة السبئية هو السؤال عن
املصادر؛ فما مصادر أخبار ابن سبأ؟ وكيف حتولت تلك األخبار
إىل عقيدة عند السلفيني؟
البد يف البداية من اإلشارة إىل أن الشكوك اليت ساورت العلماء
قدميا وحديثا حول ابن سبأ كثرية؛ ولعل مِن أقدم َمن أثارها ابن
حجر العسقالين يف كتبه الرجالية يف القرن الثامن اهلجري ،وأيضا
أثار املستشرقون شكوكا حني درسوا مصادر الطربي((( ،مث طرح
ذلك بشكل واضح وصريح يف العامل العريب واإلسالمي طه حسني
يف كتابه الفتنة الكربى يف ثالثينيات القرن املنصرم ولكن بقيت على

مستوى الشكوك واإلثارات ،مث جاء جواد علي ليطرح يف مقاالته
يف جملة الرسالة عام 1948م عمال حتقيقيا مهما ولكن بقي يف إطار
نقد بعض األحداث ومل يتسع عمله إىل نقد املصادر ،أيضا العالمة
األميين   يف موسوعة الغدير أشار يف اجلزء الثامن إىل الشكوك
حول ابن سبأ لكن هذه املرة بتقدمي معلومة مهمة وهي أن سيف بن
عمر التيمي الذي ورد امسه يف سند روايات ابن سبأ كذاب متهم يف
(((
وضع احلديث.

(((  راجع :عبد الرمحن بدوي ،مذاهب اإلسالميني ،ج 2ص ،30دار العلم للماليني
الطبعة األوىل سنة 1973م.

((( راجع حبثنا حول املوضوع يف رسالة الدكتوراه بعنوان (قراءة املدرسة السلفية
لتاريخ الشيعة اإلمامية).

أوسع دراسة حول األسطورة السبئية:
ويعترب اهم وأوسع من تتبّع ودرس األسطورة السبئية ونََقد
مصادرها وأسانيدها وما ورد فيها من املعلومات يف التراث
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درسيف
كتبه أحاديث
سيف بن عمر
راوي «األسطورة
السبئية» وانتهى إىل
ان سيفا باإلضافة
إىل اختالقه
لألسطورة السبئية
وحرف
اختلق ّ
ك ًام هائ ً
ال مما يرتبط
بتاريخ صدر
اإلسالم من أسامء
الشخصيات
واألحداث
والسنوات واملدن
واحلروب واأليام
والشعراء والقادة
والتي انترشت يف
الكثري من كتب
التاريخ والطبقات
والرتاجم وامللل
والنحل وغريها
خالل عرش قرون
بعده.
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اإلسالمي امجع هو العالمة السيد مرتضى العسكري (1914
إىل  .)2007حيث قام  منذ عام 1369هـ1950/م بدراسة
مستوعبة ألخبار (األسطورة السبئية) ،وهي أبرز وامشل دراسة
معاصرة حول املوضوع ،وقد نتج عنها ثالثة كتب:
•عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى ،جزءان ،بنحو  900صفحة.
•مخسونومائةصحايبخمتلق،ثالثةأجزاءبنحو1500صحفة.
•األسطورة السبئية ،جزءان ،بنحو  700صفحة.
درس املؤلف  يف كتبه هذه
أحاديث سيف بن عمر راوي
«األسطورة السبئية» وانتهى إىل
ان سيفا باإلضافة على اختالقه
وحرفكمًا
لألسطورةالسبئيةاختلق ّ
هائ ً
ال مما يرتبط بتاريخ صدر اإلسالم
من أمساء الشخصيات واألحداث
والسنوات واملدن واحلروب واأليام
والشعراء والقادة  واليت انتشرت يف
الكثري من كتب التاريخ والطبقات
والتراجم وامللل والنحل وغريها
خالل عشر قرون بعده(((.
يقول  عن األسطورة السبئية:
واملؤرخون يكتبون
«عشرة قرون
ّ
السنون
هذه ّ
تصرمت ّ
القصة ،وك ّلما ّ
ذاعت انتشارا حتّى ندر أن يكتب يف
القصة،
العصور األخرية كاتب عن تاريخ الصحابة وال يذكر هذه ّ
األول قد أوردها بأسلوب احلديث ،واملتأخرون قد
غري أن ّ
القاص ّ
القصة وشاعت،
زيّنوها بإطار من التجزئة والتحليل .تواترت هذه ّ
وال ّبد لنا يف متحيصها من الرجوع إىل مصادرها ورواهتا من القدامى
واملتأخرين .فمن هم رواهتا؟ وما هي أسانيدها؟»(((.
ّ

منهج العالمة العسكري يف دراسة األسطورة
السبئية:
أوال ،مث
ويقول عن منهجه يف الدراسة «نرجع إىل تاريخ الطربي ّ
إىل غريه من املصادر الّيت اعتمدت على أحاديث «سيف» و ندرس
تلك األحاديث دراسة نقد وحتليل ونقارهنا بأحاديث غريه من
ثقات الرواة لنرى مدى أثر سيف على مصادر التاريخ اإلسالمي
حتري «سيف»
أوال ،وقيمة أحاديث «سيف» ثانيا ،و نعرف مدى ّ

(((  راجع :مرتضى العسكري ،عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى ،ج ،1املجمع العلمي
اإلسالمي ،طهران ،الطبعة األوىل سنة 1417هـ
(((  مرتضى العسكري ،عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى ،ج 1ص ،45املجمع
العلمي اإلسالمي ،طهران ،الطبعة األوىل سنة 1417هـ.

للواقع التارخيي أو جمانبته له»(((.
وقد قام العالمة العسكري جبهد مضن استغرق منه أكثر من ربع
قرن يف دراسة مصادر األسطورة وأسانيدها وأحاديث راويها
األول (سيف بن عمر التميمي) اليت نقلها عنه الطربي وغريه مبنهج
املقارنة وحتري أمساء األشخاص واألماكن والوقائع والشعر
والشعراء وغري ذلك كمنهج أساسي للدراسة والكشف عن
االختالق والتحريف ،وخالصة ما وصل إليه هو:

ما توصل إليه العالمة العسكري:
أ.انأهممننقلأخبارابنسبأمناملصادرهو  :الطربي(310هـ)
يف تارخيه ،وابن عساكر (571هـ) يف تاريخ مدينة دمشق ،والذهيب
(748هـ) يف تاريخ اإلسالم ،وابن أيب بكر (741هـ) يف التمهيد
والبيان ،وان أقدمهم واكثرهم نقال وتأثريا فيمن بعده هو الطربي
حيث اخذ منه ابن األثري (ت )630وأبو الفداء (ت )732وابن كثري
(ت )774وابن خلدون (ت )808وغريهم.
ب .ان مجيع أسانيد (األسطورة) يف املصادر السابقة تنتهي إىل
ان سيف بن عمر التميمي راويها وال راو هلا غريه وقد وصفه علماء
والوضاع وانه املتهم بالزندقة((( .وقد
اجلرح والتعديل بالكذاب ّ
توصل العالمة العسكري يف حبوثه إىل ان سيف بن عمر كان خيتلق
أسانيد أحاديثه وأخباره إىل جنب بقية خمتلقاته.
ج .أما دراسة روايات سيف بن عمر بشكل مقارن مع روايات
غريه ومع مصادر احلديث والنسب والتراجم والرجال واجلغرافية
وغري ذلك فقد توصل فيها إىل النتائج التالية:

حجم خمتلقات سيف بن عمر:
منها :ان سيف بن عمر اخترع واختلق الكثري من أمساء
الشخصيات من الصحابة او التابعني او الشعراء ،فقد اختلق أكثر
من  160اسم صحايب وصحابية وتابعي وشاعر ،واختلق  70اسم
راو وراوية لألخبار ،وقد راجع العالمة العسكري مجيع املصادر من
غري سيف ككتب النسب او كتب التاريخ ما يظن وجودهم فيها ومل
جيد هلم ذكرا وال أثرا(((.
ومن مجلة اشهر تلك األمساء املختلقة «القعقاع بن مالك بن عمر
التميمي» الذي صوره سيف بن عمر انه صحب النيب  وروى
عنه وأدرك السقيفة وأخرب عنها وشارك يف إحدى وثالثني معركة
حربية يف الردة والفتوح قتل فيها من األعداء أكثر من سبعمائة
ألف وانه كان يف هذه املعارك قطب رحاها وليث وغاها ونظم

(((  املصدر نفسه ،ص .76
(((  املصدر نفسه ج 1ص  62إىل .76
(((  راجع :تفصيل أمسائهم يف :مرتضى العسكري ،األسطورة السبئية ج 2ص،330
منشورات كلية أصول الدين ،قم املقدسة ،الطبعة األوىل  .1424وكذلك كتابه
مخسون ومائة صحايب خمتلق ،منشورات كلية أصول الدين ،قم املقدسة ،الطبعة
األوىل .1426
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فيها واحدا وثالثني رجزا ،قال العالمة العسكري« :روى (أي
سيف) ذلك (أي أخبار القعقاع) يف مثانية وستني حديثا ،ويروي
ّ
تفرد بذكر نيف وأربعني واحدا
كل حديث عن سلسلة من الرواة ّ
تفرد بذكر معارك حربية مل تقع ،وتفرد بذكر أماكن رأينا
منهم! كما ّ
أنّها مل تكن ،تفرد سيف بذكر أخبار وقعت يف ست وعشرين سنة
مل يذكرها غريه فهو واضعها وخمتلقها!!! حبثنا عن هؤالء الرواة يف
كتب تراجم رواة احلديث كالعلل ومعرفة رجال احلديث ألمحد
بن حنبل (ت241 :ه) ،وتاريخ البخاري الكبري (ت 256 :ه) ،و...
حبثنا يف عشرات من أمثال هذه املصادر عن هؤالء الرواة الذين
ذكرناهم والذين روى عنهم سيف مئات األحاديث ،وملّا مل جند هلم
أن نعتربهم من خمتلقات سيف
ذكرا يف غري أحاديث سيف جاز لنا ّ
من الرواة»(((.
هائل من أخبار
كم ٍ
ومنها :ان سيفا قام بتحريف واختالق ٍ
احلوادث والوقائع واأليام اليت انتشرت يف كتب التاريخ والطبقات
والتراجم والبلدان واجلغرافية وامللل والنحل وغريها ،من مجلة
تلك األخبار :قصة السقيفة والردة وقصة العالء بن احلضرمي ونباح
كالب احلوأب واستلحاق زياد وقصة املغرية بن شعبة وحبس
ايب حمجن ويوم االباقر ويوم ارماث واغواث وعماس والنحيب
واحداث الشورى وبيعة عثمان وقماذبان بن اهلرمزان وبشارة
األنبياء بعمر  وهتدم دور محص من تكبري املسلمني والدجال وفتح
سوس وقصة األسود العنسي وغريها ،كما يشري العالمة العسكري
ان سيف كان خيترع مدن وأيام وأمساء شعراء مع أشعارهم وحيرف
سين احلوادث واألمساء وكذا هو خمتلق لألخبار اليت يستند إليها
الغربيون يف إثبات أن اإلسالم انتشر بالسيف مثل ابرق الربذة وردة
طي وردة ام زمل وردة اهل عمان ومهرة وردة اليمن األول وردة
االخابث وردة اليمن الثانية ووقعة الين او املذار والوجلة واليس
وامغشيا ويوم املقر وفم الفرات بادقلي وغري ذلك(((.
ومنها :اختالقه لألسطورة السبئية اليت انتشرت عن الطربي إىل
كثري من كتب التاريخ والطبقات والتراجم وكتب امللل والنحل
وغريها واليت يستند إليها السلفيون وغريهم باألمس واليوم
لتفسري نشأة التشيع وظهوره((( .ومل يكتف العالمة العسكري ببحث
أحاديث سيف حول األسطورة بل أضاف إىل ذلك مراجعة مجيع
مصادر التراث اإلسالمي من كتب احلديث والتاريخ والطبقات
والتراجم والتفسري وغريها من اجل البحث عن األسطورة السبئية
او شواهد عليها من غري روايات سيف فلم جيد شيئا ،ولذا توصل
(((  راجع :مرتضى العسكري ،مخسون ومائة صحايب خمتلق ،ج 1ص 95إىل
ص.189
(((  انظر :مرتضى العسكري ،عبد اهلل بن سبأ واساطري أخرى ،اجلزء األول واجلزء
الثاين.
(((  راجع :املصدر نفسه ج 1ص.68

إىل ان سيف بن عمر هو الذي اختلق األسطورة واخترعها وأخذها
عنه الطربي ونشرها وعنه أخذ من جاء بعده.

حماكمة األسطورة السبئية:
د .قام املؤلف مبحاكمة «األسطورة السبئية» من جهة أهنا حتاول
حتريف التصور حول نشأة التشيع لعلي  وبدء ظهوره ،وتتبع
أحاديث وصية النيب  لعلي  عند الصحابة والتابعني وتتبع
شهرةلقبالوصيلإلمامعليوانتشارهيفأشعارهموحماوراهتم
ويف كتب اللغة ومن جاء بعدهم ،وكذلك مسألة الرجعة من الكتاب
والسنة ،ليتضح ان أفكار التشيع نابعة من الكتاب والسنة وتعاليم
(((
اهل البيت وال عالقة هلا بغري ذلك.

دراسة ذكر اسم ابن سبأ يف بعض كتب الشيعة:
حبثالعالمة العسكريوروداسمعبداهلل بنسبأيفبعضكتب
الشيعة القدمية واليت حياول السلفيون املعاصرون التمسك هبا حني
عجزوا عن العثور على مصدر لرواية األسطورة يف كتبهم من غري
سيف ،وكان ما توصل إليه هو:
ان أحاديث عبد ّ
الل بن سبأ يف كتب الشيعة تنقسم إىل قسمني
وعبد ّ
الل بن سبأ فيهما ذو شخصيتني متغايرتني.
حق اإلمام و تأليهه.
يف إحدامها مغال يف ّ
ويف ثانيتهما مغال فيما زعم من تزنيه الباري و نفي ما ال يليق به
عنه ،مثل اخلوارج.
والقسمان يناقض أحدمها اآلخر ،وتنحصر أحاديث الشخصية
الكشي و من أخذ عنه من علماء الرجال و احلديث.
األوىل برجال ّ
الشخصية األوىل أهنا مل توجد بتاتا! وإنّما
وخالصة رأيه  يف ّ
وتقوالت
اختلقتها جناية الزنادقة على التاريخ اإلسالمي ّ
أوال ّ
العامة ثانيا .ومن هذين املعنيني أخذ من ذكر خربه يف تأليفه من
ّ
مؤلفي القرن الرابع.
ّأما الشخصية الثانية فريى العالمة العسكري أهنا عبد اهلل بن
وهب الراسيب السبائي اليماين وهو راس اخلوارج الذي قتل يف
النهروان((( ويأيت تفصيله بعد قليل.
سبب اختالق األسطورة عنده:
ان سيف كان يعيش يف الكوفة ووضع أساطريه أوائل القرن الثاين
اهلجري وكان يدفعه إىل اختالق أساطريه أمران :األول تعصبه
للعدنانيني ضد القبائل القحطانية اليمانية ،الثاين قصده التشويش
على التاريخ اإلسالمي بدافع الزندقة ،وملّا كان أنصار اإلمام أمري
املؤمنني  وشيعته من القبائل السبائية اليمانية هم الذين كانوا
ّ
يشكلون احلزب املعارض للحكم العدناين القائم منذ عصر اإلمام

(((  راجع مرتضى العسكري ،األسطورة السبئية ،ج 1ص 114إىل .168
(((  راجع :مرتضى العسكري ،عبد اهلل بن سبأ ،ج 2ص 171إىل ص .209

خالصة
رأي العالمة
العسكري 
يف عبد اللّ بن سبأ
الذي ورد اسمه
يف كتب الشيعة
القديمة  :انه
يف تلك الكتب
ذو شخصيتني
متغايرتني.
يف إحدامها مغال
حق اإلمام
يف ّ
وتأليهه.
ويف ثانيتهام مغال
فيام زعم من تنزيه
الباري و نفي ما
ال يليق به عنه
كاخلوارج.
يذهب العالمة 
أن ّ
الشخصية
األوىل مل توجد
بتاتا! وإنّام
اختلقتها جناية
الزنادقة عىل
التاريخ اإلسالمي
عامة
ّ
وتقوالت ّ
الناس.
ّأما الشخصية
الثانية فريى أهنا
عبد اهلل بن وهب
الراسبي السبائي
اليامين وهو راس
اخلوارج الذي قتل
يف النهروان.
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خالصة ما
توصل إليه العالمة
العسكري أن
األسطورة السبئية
نسجت حول
ثالثة أسامء هي:
عبد اللّ بن سبأ ،ابن
السوداء والسبئية.
أما السبئية فهي
ّ
تدل عىل االنتساب
إىل قبائل اليمن
من ساللة سبأ
ابن يشجب بن
قحطان ،وصارت
فيام بعد نبز ينبز
به شيعة عيل 
من أفراد تلك
ثم اختلق
القبائلّ ،
سيف األسطورة
السبئية و رواها
عنه الطربي ومن
الطربي أخذ
املؤرخون.
ّ
وأما ابن سبأ فهو
عبد اهلل بن وهب
الراسبي وكان
راس اخلوارج
قتله عيل يف
النهروان.
وأما ابن السوداء
فليس هو اسام
وعلام لشخص
واحد وإنّام هو نبز
كانوا يلمزون به
من كانت َّأم ُه َأمة
سوداء.
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علي  حتّى اخلالفة األموية الّيت كان يعيش سيف يف كنفها،
بأن النيب  عيّن عليّا  وصيّا من بعده،
وكان هؤالء يعتقدون ّ
أراد سيف (لدوافعه اآلنفة الذكر) أن ّ
يشكك يف منشأ عقيدهتم
يشوش يف نسبتهم إىل السبئية فاخترع
بوصية النيب  لإلمام ،و ّ
أسطورة عبد ّ
الل بن سبأ و جعله من صنعاء اليمن و قال إنّه هو الّذي
إن السبئية هم الّذين اتّبعوه على
أسس هذه العقيدة دون النيب  ،و ّ
ّ
هذا الرأيّ ،
مث ذكر يف عداد هؤالء السبئية رؤساء القبائل السبئية
(((
اليمنية.

ما حقيقة ابن سبأ؟
أما حقيقة ابن سبأ فيبحثها العالمة العسكري يف اجلزء الثاين من
كتابهعبداهللبنسبأ،وذلكبعدانقدمللباحثنيحالسيفوأخباره
املختلقة واملحرفة اهلائلة اليت انتشرت يف كتب التاريخ؛ وخالصة ما
وصل إليه هو ان األسطورة السبئية نسجت حول ثالثة أمساء هي:
الل بن سبأ ،وعبد ّ
عبد ّ
الل بن السوداء والسبئية والسبائية.
أما السبئية والسبائية فكانت ّ
تدل على االنتساب إىل قبائل
اليمن من ساللة سبأ ابن يشجب بن قحطان ،ول ّقب بالسبئية عدد
كبري من رواة احلديث يف الصحاح واشتهروا هبا يف بالد املغرب
واليمن إىل أواسط القرن الثالثّ ،
تطورت وأصبحت نبزا ينبز هبا
مث ّ
بعض شيعة علي  وأصحاب املختار من أفراد القبائل السبائية،
عامة شيعة علي من أفراد تلك القبائلّ ،
ّ
مث اختلق
مث أطلق على ّ
سيف األسطورة السبئية و رواها عنه الطربي ومن الطربي أخذ
املؤرخونّ ،
تطورت األسطورة على أفواه الناس وتكثّرت ،و من
ّ
مث ّ
أفواه الناس أخذ أصحاب كتب امللل و النحل ،و أخريا اشتهرت
السبئية يف الفرق املذهبية ونسيت داللتها على املنسوبني إىل قبائل
سبأ(((.
وأما ابن سبأ ،فإن ما يستفاد من أسطورة سيف انه عريب ابن
عريب ،ومن ّ
سكان اجلزيرة العربية ،ومن مشاهري الرجال يف العقد
األول اهلجري؛ وكما يقول العالمة العسكري :حبثنا
الرابع من القرن ّ
عشرات السنوات يف خمتلف مصادر الدراسات اإلسالمية فلم جند
عننسبهحرفاواحدا،معانهالجندعربيايفاجلزيرةالعربيةيفالعصر
األول وإىل العصر األموي يعرف امسه واسم أبيه ّ
وحمل
اإلسالمي ّ
أن العرب قد
نشاطه وال يعرف اسم ّ
جده وال سلسلة آبائه! يف حني ّ
غالوا يف حفظ أنساهبم ،وألّفوا يف األنساب عشرات املؤلّفات ،حتّى
أنّهم عنوا حبفظ أنساب خيوهلم ،وألّف العلماء فيها ،والذي وجدناه:
(((  املصدر نفسه ج 2ص .306وقد خالف العالمة العسكري تلميذه السيد سامي
البدري انظر كتاب املدخل إىل دراسة مصادر السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي.
(((  راجع تفصيل البحث يف :املصدر نفسه ج 2ص  .257يذكر أن للعالمة البدري
رأي آخر حول املوضوع،ويتلخص بان الدولة العباسية بقيادة أيب جعفر املنصور
هي من دفعت بعض األخباريني أمثال سيف لتشويه صورة التشيع ومحلته األوائل
مبثل تلك األساطري.

عبد اهلل بن وهب الراسيب كما عند ابن قتيبة؛ او عبد اهلل بن وهب
اهلَ ْمداين كما عند البالذري وقد قال عنه وهو ابن سبأ وكذا قال
سعد بن عبد األشعري ،السؤال :من هو عبد اهلل بن وهب الراسيب
اهلمداين؟ يذكر ابن ماكوال انه «رأس اخلوارج» ،والسمعاين
أو ْ
يف كتابه األنساب يقول« :السبئي؛ هذه النسبة بفتح السني املهملة
والباء املنقوطة من حتتها بنقطة واحدة وفتحها ،هذه النسبة إىل سبأ
بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهم رهط ينسبون إليه ،عامتهم
مصريون أبو هبرية عبد ّ
الل بن هبرية بن أسعد بن سهل السبائي ،مث
عد السبائيني إىل قوله وعبد ّ
الل بن وهب رئيس اخلوارج» .وكان
مع علي  يف حروبه حىت إذا وقع التحكيم أصبح منهم ،وكان
اخلوارج جيتمعون يف مزنله ،والذهيب يذكر انه قتله علي  يف
النهروان مع اخلوارج.
ويرتبالعالمةالعسكريعلىمامرأن«:أيخربجازأنيصدق
على عبد ّ
وأي خرب
الل بن وهب السبائي وينسب إليه؛ جاز وقوعهّ ،
ال يصح صدوره من هذا؛ مل يقع ومل يكن بتاتا .ومل يكن عبد ّ
الل هذا
مؤسس فكرة الوصاية لإلمام علي  ،وال مؤسس عقيدة األلوهية
فيه ،وإنّما كان رأس اخلوارج الذين حاربوا عليا .وعلى هذا
ال يصدق مجيع ما رواه سيف يف شأنه وأخذ منه املؤرخون! كما ال
يصح مجيع ما ذكره أهل امللل والنحل فيه .بينما يصدق يف شأنه
أن ابن
بعض روايات كتب حديث الشيعة مثل الرواية الّيت ذكرت ّ
الدعاء،
سبأ اعترض على اإلمام  يف رفع اليدين إىل السماء يف ّ
واألخرى الّيت ذكرت جلبه إىل اإلمام ملقال له و تصحيح اإلمام قوله
(((
و أمره بإخالء سبيله.
وأما عبد اهلل بن السوداء فليس هو امسا وعلما لشخص واحد
وإنّما هو نبز كانوا يلمزون به من كانت أمه أمة سوداء ،وقد ذكر
ابن حبيب املتوىف ( 245هـ) يف فصل (أبناء احلبشيات) من كتابه
املحبّر تسعة ومخسني رجال من أبناء احلبشيات ،وذكر ان اخلليفة
عمر قد عريه قيس بن مشاس األنصاري بقوله :يا بن السوداء الن
امه كانت جارية حبشية ،وجند سيف قد استخدم ذلك يف أسطورته
(((
ملكان النبز.

إشادة أكابر علامء الشيعة بدراسة العالمة
العسكري:
وقد أشاد اساطني علماء الشيعة بتحقيقات العالمة العسكري
منهم :زعيم احلوزة العلمية يف النجف األشرف السيد أبو القاسم
اخلوئي  ،قال:
«أقول :بطالن قول من خالف الشيعة واضح ناشئ عن العصبية
العمياء فإن أصل التشيع والرفض مأخوذ من اهلل عز وجل حيث

(((  املصدر نفسه ج 2ص  310إىل .315
(((  املصدر نفسه ج 2ص  315إىل 317
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قال سبحانه و تعاىل﴿ :إِنما و ِل
األعظم  حيث قال يف الغدير :من كنت مواله فهذا علي مواله،
اللهم وال من وااله "..و أما عبد اهلل بن سبأ ،فعلى فرض وجوده فهذه
الروايات تدل على أنه كفر و ادعى األلوهية يف علي ال أنه قائل
بفرض إمامته  ،مضافا إىل أن أسطورة عبد اهلل بن سبأ و قصص
مشاغباته اهلائلة موضوعة خمتلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع
الكذاب ،و ال يسعنا املقام اإلطالة يف ذلك و التدليل عليه و قد أغنانا
العالمة اجلليل و الباحث املحقق السيد مرتضى العسكري يف ما قدم
من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص اخلرافية و عن سيف
وموضوعاته يف جملدين ضخمني طبعا باسم (عبد اهلل بن سبأ) و يف
(((
كتابه اآلخر (مخسون ومائة صحايب خمتلق)».
ومنهم :الفيلسوف واملفسر الكبري العالمة الطباطبائيصاحب
امليزان قال« :وهذان اللذان روي عنهما احلديث وعنهما يروى
جل قصص عثمان أعين شعيبا وسيفا مها من الكذابني الوضاعني
املشهورين ذكرمها علماء الرجال وقدحوا فيهما ،و الذي اختلقاه
من حديث ابن السوداء و هو الذي مسوه عبد اهلل بن سبأ ،وإليهما
ينتهي حديثه ،من األحاديث املوضوعة ،وقد قطع املحققون من
أصحاب البحث أخريا((( أن ابن السوداء هذا من املوضوعات
اخلرافية اليت ال أصل هلا»(((.
ومنهم األستاذ اسد حيدر؛ قال«:ومن احلق واإلنصاف ان
نشري إىل ما كتبه العالمة السيد مرتضى العسكري حول أحاديث
سيف بن عمر وأسطورة ابن سبأ يف كتاب عبد اهلل بن سبأ بصورة
واسعة مستقصيا أحاديثه يف احلوادث التارخيية وماله من افتعاالت
وأحداث وقد تعرض إىل أمساء الصحابة الذين افتعل سيف بن عمر
(((
أمساءهم ومل توجد إال من طريقه بل ابتكاره».
(((
ومنهم :الشيخ حممد جواد مغنية يف كتابه اجلوامع و الفوارق
وغريهم.

تبلور اخللل املنهجي يف بحوث السلفيني بربكة بحوث
العالمة العسكري :
إن اهم ما أثبتته حبوث العالمة العسكري بطالن الدور املزعوم

(((  معجم رجال احلديث ،ج 11ص ،207مركز نشر الثقافية ـ قم ،الطبعة اخلامسة
1372هـ.ش.
(((  يقصد العالمة العسكري.
(((  حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،9ص ،260 :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ـ بريوت الطبعة :الثانية  1390ه .ق.
((( اسد حيدر ،االمام الصادق واملذاهب األربعة ،ج 6ص ،273حتقيق جلنة
التحقيق يف املجمع العاملي الهل البيت (ع) الطبعة األوىل سنة 1425هـ قم املقدسة.
(((  مغنيه ،حممد جواد ،اجلوامع و الفوارق بني السنة و الشيعة ،مؤسسة عز الدين -
لبنان  -بريوت ،الطبعة االوىل 1414ه.ق .قال« :ولست أعرف أحدا أجهل و أغىب
ممن نسب اإلمامة إىل عبد ّ
الل بن سبأ و أنّه أصلها و باعثها ال أحد أجهل من هذا
ألن ابن سبأ خرافة ال أساس هلا يف الواقع ،و شخصيته اختلقها أعداء الشيعة
القائلّ ،
للتشنيع عليهم ،و التنكيل هبم ،كما قال الدكتور طه حسني يف كتاب «علي و بنوه»،
وأثبت ذلك باألدلة احلسية و األرقام اليت ال تقبل الريب السيد العسكري يف كتابه
اخلطري الشهري «عبد ّ
الل بن سبأ» الذي طبع أكثر من مرة»
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لعبداهللبنسبأيفتأسيسالتشيع،وذلكمنخاللنقدهللمصادراليت
أوردت ذلك .والسلفيون اجلدد بذلوا كل جهودهم إلثبات وجود
هذه الشخصية وتركوا الدخول فيما دخل فيه العالمة العسكري من
نقد مصادر األسطورة السبئية بيد أن هذا األمر هو الفيصل وحجر
الزاوية يف احلكم على األسطورة ،وقد غفل السلفيون اجلدد وكثري
من الكتاب (أو تغافلوا) عن قضية منهجية وهي :أن إثبات شخص
معني ليس معناه إثبات لقيامه بعمل أو دور يف زمن معني ،فضال عن
تأسيس فرقة ومجاعة ومذهب كبري يف اإلسالم.

اخلامتة:

قام العالمة العسكري  مبنهج املقارنة ونقد املصادرو الكشف

عن زيف وكذب األسطورة السبئية وأهنا ليست إال مفردة صغرية
من خمتلقات سيف بن عمر اهلائلة ،وقد نشرها الطربي ودخلت
إىل تراث املسلمني املكتوب منذ القرن الرابع اهلجري وحىت يومنا
هذا ،وصارت مادة سائغة للهجوم على الشيعة وتشويه تارخيهم.
يبقى السؤال :ما مقدار تأثري حبوث العالمة العسكري يف
األسطورة السبئية على التراث والعلماء؟
اإلجابة جندها عند علماء السلفية:
قال حسن بن فهد اهلوميل(((« :أن يف نسف هذه الشخصية (ابن
سبأ) نسفًا ألشياء كثرية وتفريغًا لكتب تراثية لكبار العلماء من
أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حجر والذهيب وغريمها ،فابن
سبأ أو ابن السوداء يشكل مذهبًا عقديًا ويشكل مواقف أخرى لو
تداعت لكنا أمام زلزلة متس بنايات كثرية»(((.
وقال سليمان العودة« :ففي هذا الرأي (إنكار دور ابن سبأ يف
أحداث مقتل عثمان) نسف لكتب بأكملها تعد من مفردات كتب
التراث ،ويعتمد عليها يف النقل والتوثيق من قرون متطاولة ،فكتاب
منهاج السنّة مث ً
ال لشيخ اإلسالم ابن تيمية ينطلق من اعتبار عبد اهلل
بن سبأ أصل الرافضة ،فهو أول من قال بالوصية والرجعة وغريها
من معتقدات وإنكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك يف
الكتاب كله ،ونسف له من أصوله ،بل رمبا جتاوز األمر ذلك إىل
التشكيك يف أصول الرافضة وتاريخ نشأهتم»(((.
لذا يعترب عمل العالمة العسكري  يف هدم «األسطورة
السبئية» من أهم التحديات والزالزل الفكرية لتراث املسلمني
يف العصر احلاضر ،ومفتاح ذهيب إلعادة النظر يف الكثري من
كتب السابقني ونقدها وما ترتب عليها من رؤية زائفة ومشوهة
حول تاريخ اإلسالم بشكل عام وتاريخ الشيعة والتشيع بشكل.
خاص   .
(((  أستاذ الدراسات العليا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود.
(((  راجع :مرتضى العسكري ،آراء وأصداء حول عبد اهلل بن سبأ ،ص ،15كلية
أصول الدين ،طهران ،نقال عن صحيفة الرياض  4ربيع األول 1418هـ  8يوليو
 1997العدد  10606السنة الرابعة والثالثون.
(((  راجع املصدر نفسه ص  ،43نقال عن جريدة املسلمون السعودية يف عددها
 ،٦٥٤اجلمعة  ١٢ربيع اآلخر ١٤١٦ﻫ.

يعترب
عمل العالمة
العسكري يف
هدم «األسطورة
السبئية» من
أهم التحديات
والزالزل الفكرية
لرتاث املسلمني يف
العرص احلارض،
ومفتاح حقيقي
إلعادة النظر يف
الكثري من كتب
العلامء السابقني
ونقدها وما ترتب
عليها من رؤية
زائفة ومشوهة
حول تاريخ
اإلسالم بشكل
عام وتاريخ الشيعة
والتشيع بشكل
خاص.
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مقابلة

مع فضيلة الشيخ عادل السوداين
حول جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات

  أجرى املقابلة  :الشيخ ميثم الصريفي

اليوم بحمد اهلل
اللجنة هلا حضور
واسع وفعال عىل
مستوى القطعات
واحلقيقة ان
التوجيه االبوي
لسامحة املرجع
األعىل «دام ظله»
وكذلك األساتذة
والفضالء بأن
ال يكون عملنا
مقترصا عىل جهة
معينه فتجدنا
مع أبناء القوات
املسلحة سواء من
اجليش او الرشطة
االحتادية أو مع
احلشد الشعبي
وبمختلف صنوفه
واجتاهاته وأطيافه.
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استقبلنا فضيلة  الشيخ عادل السوداين مسؤول «جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات» يف مكتبه ورحب باملحاور اليت مت
طرحت من قبل اسرة جملة  فجر عاشوراء  للمقابلة معه؛ وأثىن على اجلهود اليت يقوم هبا املركز من اجل لنشر الوعي وتغطية هذا اجلانب املهم
فيما تقوم به احلوزة العلمية املباركة وكذلك االخوة املبلغني وتوثيقها وجعلها يف متناول اجلميع.
 :مساحة الشيخ كيف نشأت وتبلورت فكرة هذه
اللجنة؟ ومىت تأسست؟ وماهي الصعوبات اليت واجهتها اللجنة يف
التأسيس؟ وكيف أصبحت األمور يف الوقت احلاضر؟
الشيخ السوداين :بعد ان صدرت الفتوى املباركة لسماحة املرجع
األعلىالسيدالسيستاين«دامظله»تأسستجلنةاإلرشادوالتعبئة
للدفاع عن عراق املقدسات والغاية منها إدامة زخم املعركة وبث
روح احلماس يف نفوس املجاهدين وخري من يقوم هبذا األمر هم
طلبة احلوزة العلمية وأساتذة احلوزة الكرام فكان هلم الدور الكبري
يف احلفاظ على دميومة واستمرارية الفتوى املباركة.
وقد حصلت بعض الصعوبات يف بداية االمر من جهة الغطاء
الرمسي للعمل والتنسيق مع اجلهات الرمسية والقيادات العسكرية
سواء أكانت اجليش او الشرطة او املتطوعني االبطال من احلشد
املقدس هذا أوال.
وثانيا من جهة توفري اآلليات واألسلحة لالخوة املبلغني للقيام
بواجباهتم على اكمل وجه فكان يف بداية االمر االعتماد على
آليات االخوة املبلغني انفسهم ،مث بعد ذلك تطور العمل شيئا فشيئا
اىلانمتختصيصعجالتمنالعتبةالعلويةاملقدسةوكذلكزودتنا

ببعض األسلحة حلماية املبلغني وللمشاركة يف اجلبهات ،واليوم
حبمد اهلل اللجنة هلا حضور واسع وفعال على مستوى القطعات
واحلقيقة ان التوجيه األبوي لسماحة املرجع األعلى «دام ظله»
وكذلك األساتذة والفضالء بأن ال يكون عملنا مقتصرا على جهة
معينه فتجدنا مع أبناء القوات املسلحة سواء من اجليش او الشرطة
االحتادية أو مع احلشد الشعيب ومبختلف صنوفه واجتاهاته وأطيافه،
فتواصل االخوة املبلغني مع اجلميع بنفس الروحية واألداء بل يف
بعض األحيان يعطون للقوات األمنية مؤنة زائدة لكي يُشعروهم
بأمهيتهم ،وان الفتوى صدرت لدعمهم أوال ،اما اليوم فبحمد اهلل
أصبحت اللجنة متتلك الكثري من اآلليات اليت يستخدمها املبلغون
يف اجلبهات األمامية.
 :ما هي آلية عمل اللجنة وهل يتم اعداد املبلغني أم أن
االختيار يتم وفقا ملعايري معينة أم أن العملية تطوعية ومفتوحة؟
الشيخ السوداين :بعد أن يأيت الراغب للعمل وفق آليات اللجنة
واملشاركة يف التبليغ وميأل االستمارات املعدة مع الوثائق الشخصية
يفوج بعد التنسيق مع الوحدة املوجودة يف اللجنة ويرسل
املطلوبة ّ
اىل اجلبهات ،وتطلب اللجنة منه تزويدها بتقرير عن نشاطاته اليت
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قام هبا يف فترة التبليغ ،مث خيضع للتقييم واملتابعة من قبل املسؤول
املباشر له وهو مسؤول املحور فإما أن يستمر يف العمل أو حيول
إىل عمل آخر يتناسب مع إمكانياته وقدراته ،وحيث أن أدوار
االخوة املبلغني متعددة فقد يكون عليه التبليغ املباشر ألجل بيان
األحكام الشرعية وشحذ مهم املقاتلني؛ أو يكو ن على اإلسناد
احلريب؛ أو يكون على الدعم اللوجسيت ،فهذه ثالث مهام يقوم
هبا املبلغون الكرام ،وأن اإلسناد احلريب معناه أن يكون يف السواتر
األمامية مع القطعات اليت تشهد معارك مع العدو وكذلك أحتنا فرصة
ملعتمدي مساحة املرجع األعلى ولبعض الفضالء الذين ال يسمح
هلم وضعهم الدراسي وبسبب أعماهلم يف مناطقهم ان يذهبوا معنا
ليومني أو ثالثة للتبليغ ولتقدمي الدعم اللوجسيت للقطعات وفيما
يتعلق باإلسناد احلريب حيث أن بعض األخوة مرابطني مع القواطع
اي يبقى املبلغ مع القاطع عشرة أيام.
 :ما هي طبيعة عمل اللجنة ودورها يف شحذ اهلمم
وإيصال توجيهات املرجعية العليا للمجاهدين؟
الشيخ السوداين :أن آلية العمل يف اللجنة هي حينما خيرج الوفد
والبد أن يكون عليه مسؤول حمور ومسؤول املحور نتيجة خلربته
يف القاطع وممارسته الطويلة يكون هو املسؤول عن هذه القافلة اليت
خترج فيتوىل مسألة التنسيق مع القطعات وتنسيق موعد الزيارات
هلم وبعد ذلك يذهب كل مبلغ ألداء واجبه ،وعادة حني يصلون كل
نقطهيكونونمستصحبنيمعهمالدعماللوجسيتمنموادغذائيةأو
معدات أو مالبس ،ويف بعض األحيان عندما تتاح الفرصة يقومون
بإمامة صالة اجلماعة مع املقاتلني وتقام ايضا املجالس احلسينية
كل ذلك حسب طبيعة املنطقة والظروف املحيطة هبا.
 :ماهي اخلدمات اليت قدمتها وما زالت تقدمها اللجنة؟
الشيخ السوداين :اللجنة حبمد اهلل تعاىل فيما يتعلق بالدعم
اللوجسيت أنشأت مثان خمازن كبرية لدعم املجاهدين يف اخلطوط
األماميةيفخمتلفاملناطقفهيتوفرالدعمالكاملمنمؤناملقاتلني
وغريها من املستلزمات؛ واما متويل هذه املخازن فهو عن طريق
ثلة من املتربعني الذين ينسقون مع اللجنة واللجنة تقوم بتوفري
اآلليات ونقل هذه املواد إليها ،فإما أن توزع بصورة مباشرة من
قبل املتربع مع األخوة املبلغني أو توضع يف املخازن وهم يقومون
بتوزيعها حسب حاجة القواطع ،وكذلك أنشأنا موكب إلطعام
املجاهدين يف ناظم التقسيم مبعدل ثالث آالف وجبة طعام يوميا
وكذلك يف سامراء أيضا ،اما على مستوى الدعم الطيب فقد أنشأنا
مستشفى جراحي يف مدينة سامراء ومت تسليمه اىل احلشد ومسي
بـ «مستشفى حممد املاجد» وهو قائم اليوم وفعال لتوفري اخلدمات
الطبية وكذلك أنشانا «مركز األمري الصحي» يف حميط العتبة العلوية
املقدسة لتوفري اخلدمات الصحية املجانية للمجاهدين وعوائلهم

الكرمية ،ولدينا برنامج لإلخالء الطيب للجرحى بطريقتني:
الطريقة األوىل :بتوفري تذكرة النقل وتأشرية الدخول جمانا
للجريح ،وكان يف بداية األمر الوقف الشيعي هو من يتكفل بدفع
تكاليف العالج أما اليوم فتتحمل اللجنة كل التكاليف من تأشرية
الدخول والتذكرة وكل تكاليف العالج ويوجد اكثر من عشرين
جريح مت إرساهلم للعالج اآلن ومنهم من متاثل للشفاء وعاد اىل
الوطن ومازال العمل مستمر هبذا الربنامج الذي حيظى بدعم وتربع
ثلة من األخوة املؤمنني.
الطريقة الثانية :هي أن توفر اللجنةاملستلزمات الطبية وخاصة
العالج الشحيح ومن مث تزويد املستشفيات يف القواطع األمامية
ومنها «مستشفى تل الغزال» و«مستشفى الكيارة» و «مستشفى
حممد املاجد» و «مستشفى دور الستمية» و «مستشفى اإلمام
املهدي عجل اهلل فرجه».
أما فيما يتعلق باملشاريع األخرى فقد تبنينا مسألة إنشاء
املواضع الدفاعية للمجاهدين وامتمنا أكثر من ثالث مائة موضع.
أما فيما يتعلق باجلانب الغذائي فقد قمنا جبمع األضاحي اليت
تذبح يف عيد األضحى املبارك ونقلها إىل القواطع.
 :هل لديكم إحصائيات عن املبلغني من حيث :أعداد
املبلغني ،املحاور اليت يتواجدون فيها ،أعداد الشهداء واجلرحى
حىت اآلن واالهتمام هبم وبعوائلهم؟
الشيخ السوداين :فيما يتعلق باإلحصائيات فان عدد املحاور اليت
مت فتحها اكثر من اثنني وعشرين حمورًا من بداية صدور الفتوى
املباركة وبدأت من «آمريل» إىل اليوم فكلما تتقدم القطعات البد
من ان ننشئ حمور ونوفر له كافة املستلزمات ،وان عدد الوفود
اليت مت إرساهلا من قبل اللجنة هي اكثر من ( )2250وفدا ،شارك
فيها اكثر من ( )5500مبلغ ،اما عدد اآلليات اليت قد أرسلت اىل
اجلبهات من قبل اللجنة فهي اكثر من ( )2200عجلة خمتلفة األنواع
بني نوع تريلة وبراد متعددة األحجام وكوسترات لنقل املواكب
وتبديل الوجبات ،وقد نقلت اكثر من عشرة االف طن من املواد
الغذائية للمخازن.
اما فيما يتعلق بعدد الشهداء واجلرحى :فلدينا ( )14شهيد من
جلنة اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات ،اما اجلرحى
فلدينا اكثر من ( )20جريح ،ولدينا تنسيق عايل املستوى يف هذا
اجلانب فكل شهدائنا وجرحانا يف كل القواطع ينشرون على فرقة
اإلمام علي  القتالية بعد االستشهاد او اجلرح والفرقة بدورها
تتابع مع منسقنا يف اللجنة ما يلزم إجرائه .فيما خيص عوائل الشهداء
يوجد لدينا برنامج شهري عن طريق اخلريين واملتربعني وكذلك
من نثرية اللجنة يدفع هلم مبلغ مايل ويف بعض األحيان توجد ايضا
حصة غذائية ومالبس وغريها من االحتياجات .

اللجنة بحمد
اهلل تعاىل فيام يتعلق
بالدعم اللوجستي
أنشأت ثامن خمازن
كبرية لدعم
املجاهدين يف
اخلطوط األمامية
يف خمتلف املناطق
فهي توفر الدعم
الكامل من مؤن
املقاتلني وغريها
من املستلزمات؛
واما متويل هذه
املخازن فهو عن
طريق ثلة من
املتربعني الذين
ينسقون مع اللجنة
واللجنة تقوم
بتوفري اآلليات
ونقل هذه املواد
إليها.
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عىل مستوى
الدعم الطبي فقد
أنشأنا مستشفى
جراحي يف
مدينة سامراء
وتم تسليمة اىل
احلشد وسمي بـ
«مستشفى حممد
املاجد» وهو
قائم اليوم وفعال
لتوفري اخلدمات
الطبية وكذلك
انشأنا «مركز
االمري الصحي»
يف حميط العتبة
العلوية املقدسة
لتوفري اخلدمات
الصحية املجانية
للمجاهدين
وعوائلهم
الكريمة.
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الشهيد السعيد الشيخ جعفر عبد الكاظم املظفر

الشيهد السعيد الشيخ لقمان عبد اخلضر البدران

الشهيد السعيد السيد عبد الرمحن نعمة احلسين

الشيهد السعيد الشيخ رضا عبد الرزاق املياحي

الشهيد السعيدالسيد عبد الرضا علي مهدي الفياض

الشيهد السعيد الشيخ حسن هادي حممد العتييب

الشيهد السعيدالشيخ طعمة راهي املرشدي

الشهيد السعيد الشيخ عبد الغفار نوري جناح املنصوري

الشيهد السعيد الشيخ هاين حممد الشمري

فيام يتعلق
باإلحصائيات
فان عدد املحاور
التي تم فتحها اكثر
من اثنني وعرشين
حمورا من بداية
صدور الفتوى
املباركة وبدأت
من «آمريل» اىل
اليوم ،فكلام تتقدم
القطعات البد
من ان ننشئ حمور
ونوفر له كافة
املستلزمات ،وان
عدد الوفود التي
تم ارساهلا من قبل
اللجنة هي اكثر من
( )2250وفدا،
شارك فيها اكثر من
( )5500مبلغ.
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الدفـــــــــــــــــــــــــــــ
شهداء فتوى ِّ

ين ُق ِت ُلوا ِف َســـــــــــــــــــــــــــــــــ
ت َس َب َّن ا َّل ِذ َ
(وال َ ْ
َ

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل
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ـــــــــــــــــــــــا ع عن عراق املقدسات

يل ِ
ــــــــــــ ِب ِ
ياء ِع ْن َد َر ِّ ِ
ون)
ب ْم ُي ْرزَ ُق َ
اهلل َأ ْموات ًا َب ْل َأ ْح ٌ

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل
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ندوة علمية بعنوان« :النبوءة
الكربى خلاتم األنبياء  ،»املكتبة
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الندوة العلمية بعنوان:
«النبوءة الكربى خلاتم األنبياء »
املكتبة األدبية املختصة يف النجف األرشف
بتاريخ 2017/6/8م

أقام مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة
بالتعاون مع املكتبة األدبية املختصة يف النجف األشرف بتاريخ
2017/6/8م  ندوة علمية بعنوان «النبوءة الكربى للنيب »
ألقاها مساحة العالمة املحقق السيد سامي البدري (دام عزه)
املشرف العام على املركز ،وقد حضرها خنبة من طلبة اجلامعات
واملعاهد واخلرجيني واملثقفني من الشعراء والكتاب من حمافظيت
بابل والنجف األشرف.

ملخص عن الندوة:
حتدث مساحته فيها عن الفكر الرؤيوي املستقبلي يف الفكر الديين
بشكل عام واإلسالمي بشكل خاص وكيف يعرض الفكر الديين
النبوءات املستقبلية ومنوذجها سفر (أخنوخ) يف عرضه للمراحل
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التأرخيية احلتمية حلركة البشر على األرض ،مث شرح مساحته لوحة
َ َْ َ َ
«وإِذ أخذ
«ميثاق النبيني» واليت هي عبارة عن تفسري لقوله تعاىل
ّ َ َ َّ ّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ
كمْ
اب و ِحكم ٍة ثم جاء
الل َ ِميثاق انل ِب ِيني لما آتيتكم ِمن ِكت ٍ
َ ُ ٌ ُ َ ّ ٌ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
رسول مص ِدق لِما معكم لؤ ِمن بِ ِه ولنصنهُ»آل عمران  81/
فتحتوي هذه اللوحة على شرح لنبوءة النيب إدريس  (أخنوخ)
املعروفة بـ(رؤيا األسابيع العشرة) وعلى عدة نصوص أخرى
من القرآن الكرمي ومصادر احلديث السنية والشيعية ومن التوراة
واإلجنيل يف البشارة بالنيب حممد وأهل بيته الطاهرين وكيف
أن هذه النصوص من التوراة واإلجنيل بعضها يشخص سنة بعثة
النيب  يف رجب سنة 610م  وتعيني وصيه علي  كما يف سفر
دانيال ،وبعضها يتحدث عن هجرة النيب  حفاظا على نفسه من
القتل وأن اهلل تعاىل سينصره نصرا مؤزرا على قريش يف هناية مثان
سنوات من اهلجرة كما يف سفر إشعيا ،وأشار إىل ذكر النيب 
وأمري املؤمنني واإلمام املهدييف إجنيل يوحنا ،موضحا أن
امليثاق الذي أخذه اهلل تعاىل على أنبيائه هو التبشري بالنيب 
وأهل بيته  وإخبار أممهم واتباعهم هبم ،وأشار مساحته إىل أن
بين إسرائيل قد محلوا هذا العهد وقد طالبهم القرآن الكرمي بالوفاء
َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ
به ﴿يا بَ ِن إ ِ ْسائ ِيل اذكروا ن ِعم ِ َ
وف
ت ال ِت أنعمت عليكم َوأ ْوفوا بِعهدِي أ ِ

َ

َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
ون﴾ البقرة 40/وأشار مساحته إىل أن هذا
بِعه ِدكم وإِياي فارهب ِ
العمل وهذا التفسري منطلق من حديث أمري املؤمنني  يف تفسري
هذه اآلية.
مث تطرق مساحته إىل شرح لوحة «لتركنب طبقا عن طبق»
َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ً َ ْ َ َ
ب طبقا عن طب ٍق ﴾
واليت هي عبارة عن تفسري لقوله تعاىل ﴿لتك
االنشقاق 19/منطلقا من حديث النيب < :لتتبعن سنن الذين
من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع ،قيل له :يا رسول اهلل اليهود
والنصارى؟ قال فمن إذن؟» ومن حديث أمري املؤمنني  يف
تفسري اآلية< :أي :لتسلكن سبل من كان قبلكم من األمم يف الغدر
باألوصياء بعد األنبياء» ،وأوضح مساحته بأن هذه اللوحة هي
مكملة للوحة السابقة «ميثاق النبيني» وأهنا حتتوي على بيان
كربيات األحداث يف املسار التأرخيي لبين إسرائيل واملسار
وضح مساحته التناظر ما بني املسريتني من
التأرخيي لقريش ،مث ّ
خالل كربيات األحداث وتفصيلها إىل عشرة مراحل ،وأن
املسريتني ستلتقيان يف آخر الزمان وأهنا ستختم بالرجعة.
وأشار مساحته يف خالل حديثه عدة
مرات إىل أمهية املوقع الذي حتتله النجف
األشرف اليوم وعرب التأريخ ،وأمهية دور
املرجعية وأكد على أمهية التمسك هبا
لكوهنا االمتداد الطبيعي حلركة األئمة 
يف املجتمع.
وقد اختتمت الندوة بكملة مساحة د .السيد مهند مجال الدين أمني
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املكتبة األدبية املختصة حيث قال< :يف البداية أود أن اشكر العالمة
السيد سامي البدري على هذه املحاضرة القيمة املتشعبة وحقيقة
حنن أتعبناه هذه الليلة ،نسال اهلل أن يطيل يف عمره ،وأن نكون أوفياء
هلذا العلم وهلذه الظاهرة ،حقيقة السيد سامي البدري اليوم يشكل
ظاهرة علمية لسعة علمه ولسعة اطالعه.
استطاع من خالل حماضراته اليت عودنا فيها أن يثري فينا ما كان
كامنا وما كان رمبا مل يكن متحركا ،حرك الساكن يف قلوبنا ،حرك
الساكن يف أرواحنا ،أثرى فينا العلم ،أثرى فينا الثقافة العالية ،من
توسعه وثروته الكبرية يف العلم.
خالل ّ
حري بنا أن نلتف
اليوم يشكل السيد سامي البدري ثروة علميةّ ،
حول هذه الظاهرة حبيث ال نكون إال أوفياء هلذه الظاهرة وال نكون
جمرد ظاهرة صوتية ،وإمنا نكون كما عودنا السيد البدري أن نكون
أوفياء هلذا العلم من خالل حتليقه بنا حيث اآليات وحيث الروايات
وحكاية الرواية وحكاية اآلية الستنهاض ما وراء اآلية وما وراء
الرواية.
االحتماالت اليت يذكرها احتماالت ولكنها قد تقع ،وحنن
نتصور أن مثل هذه اإلثارات ومثل هذه االستفهامات يف يوم من
األيام سيكون هلا جيل واعي يفهم املغزى الذي يطرحه السيد
سامي البدري.
هنيئا لنا بوجود السيد سامي البدري ونشكره جزيل الشكر على
وجوده يف مكانه املكتبة األدبية املختصة ،ونطلب من اهلل تعاىل أن
يطيل يف عمره وأن يوفقنا وإياه خلدمة الدين واملذهب».
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دورة «اإلمام حممد بن عيل اجلواد (ع)» الثقافية،
مركز فجر عاشوراء النجف األرشف.
 12إىل 2017/9/14م

86

أقام مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة يف
النجف األشرف على قاعة ومكتبة اإلمام اهلادي يف مقر مؤسسة
تراث النجف احلضاري والديين نشاطا ثقافيا مميزا ومكثفا يف
فقراته حتت عنوان دورة «اإلمام حممد بن علي اجلواد  »الثقافية
ملجموعة من طالب املعاهد واجلامعات بالتنسيق مع جتمع شباب
املعرفة للفترة من  /22 – 20ذي احلجة احلرام 1438 /هـ املوافق
2017/9/14–12م،بواقع11حماضرةتثقيفيةوعلميةيفخمتلف
املواضيع العقائدية والتارخيية والفقهية والتنموية اليت احتوت يف
اجلملة ردا لبعض الشبهات املعاصرة يف الساحة الفكرية والثقافية.
اليوم األول /املحاضرة األوىل« :التعريف مبركز فجر عاشوراء
الثقايفوآفاقعنحياةاإلماماجلواد،»ألقاهاالسيدجعفرالبدري
رئيساملركزمتحدثاعنحمورينبعدالترحيبباحلاضرين،األول:
التعريف باملركز وأهدافه والفئات االجتماعية املخاطبة من قبل
املركز ونشاطات املركز واألساليب والوسائل اليت يتبعها يف عمله
الثقايف النوعي ،الثاين :اهلدف والغاية يف اختيار اسم اإلمام اجلواد
الذي تشرفت هذه الدورة الثقافية حبمله وهو عِظم بركته على
الكيان الشيعي اليت يوضحها أمهية الدور الذي قضى اهلل تعاىل وقدر
أن يقوم به اجلواد  من خالل قيامه بأمر اإلمامة اإلهلية يف سن
مبكرة ،وهو إنقاذ املشروع الرسايل لألئمة الثمانية الذين سبقوه إذ
خطط املأمون العباسي إلحتوائه والكيد له.
املحاضرة الثانية« :هدف اخللقة» ألقاها مساحة العالمة البدري
لق اهلل
املشرف العام على املركز وقد حتدث فيها مساحته عن َخ ِ
الكون من اجل اإلنسان وجعله مسخرا يف خدمته من أجل أن
تعاىل َ
وكون روحه من اجل أن ختلد أبد الدهر ،مث
يقضي أجال مسمى فيهّ ،
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دعاه تعاىل من خالل األنبياء أن يتخذ خالقه مثال أعلى وأن يلتزم
الربنامج الذي وضعه له يف احلياة الدنيا ليفوز هبدف اخللقة الصاحل،
مث أجاب مساحته على أسئلة احلضور.
املحاضرة الثالثة :لألستاذ أمحد كامل عبد بعنوان «أمة إقرأ
ال تقرأ» حتدث عن أمهية القراءة لبناء جمتمع حضاري ،مث سلط
الضوء على املعوقات اليت يواجهها اإلنسان يف ذلك وكيفية عالجها
مستعينا مبقاطع فيديو توضح ذلك.
اليوم الثاين/املحاضرة الرابعة« :هتمة الشرك» ألقاهافضيلة
الشيخ عالء السعيدي ،حتدث فيها عن اهتام الوهابية للشيعة
بالشرك ألدائهم مراسيم الزيارة عند املراقد املقدسة وكيف أهنم
رسخوا يف أذهان شباهبم أن العراق قد أصبح مركزا للشرك هلذا
السبب ،وأوضح ال ّلبس واالشتباه الذي وقعوا فيه ،وكيف أن
أعداء املسلمني يستثمرون مثل هذه املسائل لشق وحدة املسلمني
وجعلهم يتقاتلون فيما بينهم متناسني عدوهم احلقيقي من خالل
دعمهم للفكر التكفريي.
املحاضرة اخلامسة« :التقليد» ألقاها مساحة حجة اإلسالم السيد
غيث شرب ،وقد سلط الضوء بشكل جممل ومبسط على أدلة التقليد
من القرآن الكرمي والسنة الشريفة برواية أهل البيت وسرية
العقالء وسرية املتشرعة ،مث سلط الضوء على الشبهات اليت تطرح
حول التقليد من قبل التيارات املنحرفة اليت يستند طارحوها إىل
آيات من الكتاب العزيز أو الروايات أو أقوال العلماء فبيّن أن معظم
األدلة اليت يؤتى هبا من القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وأقوال
العلماء ليست ضد التقليد إمنا يف صاحله إال أهنم يغريون مفهومها
ورب كلمة حق يراد هبا باطال ،مث أجاب مساحته على األسئلة اليت
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طرحها احلاضرون.
املحاضرة السادسة« :آباء النيب  »ألقاها رئيس املركز السيد
جعفر البدري ،حتدث فيها عن قصي وكيفية متكنه من زعامة مكة
وزعامة قريش ومن بعده ابنه ووصيّه عبد مناف ،وما هي الوسائل
اليت اتبعوها حىت جعلوا أهل مكة يعترفون بزعامتهم فيها لتصبح
قريش سيدة أم القرى واقتناع العرب بذلك ،مث كيف انقسم أوالد
عبد مناف األربعة :هاشم؛ وهو وصي أبيه ،واملطلب؛ الذي أطاع
أخاه وأباه ،وعبد مشس جد بين امية؛ ونوفل؛ الذيْن حسدوا هامشا
وبين هاشم فيما بعد ،مث خص باحلديث عبد املطلب  ومميزاته
الدالة على كونه أحد أوصياء إبراهيم  ،والسر وراء حتنثه يف غار
حراء ،كما هو حال ابنه أيب طالب  والسبب وراء أمهية شعر
أيب طالب  الذي كان األئمة حيثون أوالدهم وشيعتهم على
كتابته وحفظه وتع ّلمه.
املحاضرة السابعة« :من هم قتلة اإلمام احلسني  »ألقاها
فضيلة السيد حيدر العذاري ،أوضح فيها أن قتلة اإلمام احلسني
إمنا هم أولئك الذين نقلهم معاوية من الشام إىل الكوفة والبصرة
هجر منهما ( 50ألفا) بعوائلهم إىل خراسان حبجة اجلهاد
بعد أن ّ
والفتوح ،وهم من شيعة علي  ،أما هؤالء الذين نقلهم معاوية من
الشام إىل العراق هم الذين تشكل منهم اجليش الذي قاتل اإلمام
احلسني بعد عشر سنوات ،وهو ما أشار إليه اإلمام الصادق :
«تاسوعاء ،يوم حوصر فيه احلسني  وأصحابه وأهل بيته من
قبل خيل أهل الشام…» رواه الكليين.
املحاضرة الثامنة« :املرجعية الدينية يف النجف األشرف يف
مواجهة احتاللني» ألقاها  فضيلة الشيخ ميثم الصريفي ،حتدث فيها
عن مواجهة املرجعية العليا ملرحلتني من االحتالل؛ األوىل بقيادة
اإلجنليز ،والثانية بقيادة األمريكان ،واختلف أسلوب املواجهة عند
املرجعية حبسب ما تتطلبه املرحلة وظروفها ،فكانت يف املرحلة
األوىل مواجهة مسلحة ،ويف املرحلة الثانية مواجهة سلمية
دستورية ،وقد مت التركيز على بيان مشروع املرجعية يف الواقع
السياسي العراقي بعد 2003م.
املحاضرة التاسعة« :الدليل العلمي يف مواجهة اإلحلاد املعاصر»
السيد جعفر البدري ،إذ شرح خالل هذه املحاضرة الدليل العلمي
على إثبات الصانع احلكيم الذي شيّده املرجع الشهيد السيد حممد
باقر الصدر  والذي يعتمد منهج االستقراء القائم على حساب
االحتماالت ،وبيّن أن هذا املنهج بنفس خطواته يعتمده العلماء
يف خمتلف املجاالت إلثبات نظرياهتم وتصوراهتم ،بل يعتمده أي
إنسان يف حياته ،فمن خالل منهج االستقراء القائم على حساب
االحتماالت املعتمد واملعترف به من قبل مجيع العقالء ال ميكن
إثبات نظرية الصدفة أو الضرورات العمياء يف املادة (سواء أكانت

فيزياوية أم كيمياوية) لتفسري وجود هذا الكون العظيم ،وقد أجاب
على اسئلة احلاضرين الذين أبدوا إعجاهبم بالطرح وأسلوبه الذي
سعى املحاضر فيه إىل حماكات مستواهم.
مث أدى الطلبة املشاركون يف هذه الدورة اختبارا يف موضوع
املحاضرةعرباألسئلةاملعدةمسبقاوبشكلإلكتروينحيثيتمكن
الطالب من أداء االختبار عرب رابط على شبكة اإلنترنت ،وبعد
أداء االختبار ميكنه االطالع على درجاته وأخطائه واإلجابات
الصحيحة ،وهذه طريقة مبتكرة جديدة قام املركز باستثمارها يف
الدورة لتشويق املشاركني حنو املادة املطروحة.
اليوم الثالث /املحاضرة العاشرة« :احلسني  وارث آدم
ونوح وابراهيم وموسى وعيسـى  »ألقاها فضيلة السيد حيدر
العذاري وأوضح أن الزيارة تشري إىل جنبة خاصة من الوراثة ،فهي
ال تعين وراثة اإلمامة والعصمة فحسب ،بل وراثة املميزات الرسالية
اليت خص اهلل تعاىل هبا كل ذات من الذوات الطاهرة املذكورة يف
خص اهلل تعاىل به أنبياءه آدم ونوح
الزيارة يف حركته ،فبني ما ّ
وإبراهيم وعيسى والذي ورثه منهم احلسني  ،وأشار فضيلته
إىل أن هذا البحث هو من اكتشافات مساحة العالمة املحقق السيد
سامي البدري دام عزه.
املحاضرة احلادية عشرة« :أهل الكوفة بني احلقد األموي
والعباسي» ألقاها فضيلة الشيخ عالء السعيدي وأوضح كيف أن
الكوفة املمتحنة دفعت الثمن غاليا جراء والئها لعلي  وأبنائه
ومتسكها مبدرستهم ،مما جعل احلكومات األموية والعباسية
ينقمون عليها ،حىت وصل األمر إىل دفع املؤرخني املرتزقة إىل
وضع واختالق أخبار قبيحة تقدح هبم وبتارخيهم ومواقفهم مع
أهل البيت  .وأشار فضيلته إىل ما ورد يف مدح العراق عامة
والكوفة خاصة على لسان األئمة االطهار  ،مث أجاب فضيلته
على أسئلة احلضور.
ويف ختام هذه الدورة الثقافية املميّزة مت توزيع «شهادات
املشاركة» على الطلبة احلاضرين من قبل فضيلة السيد حيدر
العذاري وفضيلة الشيخ عالء السعيدي.
كما أعرب الطلبة احلاضرون من خالل أوراق االستبيان اليت
و ّزعت عليهم عن ارتياحهم للتنسيق والتنظيم يف الدورة وعن
إعجاهبم هبا وعن الفكر والثقافة النوعية اليت اطلعوا عليها
واكتسبوها خالل دورة«اإلمام حممد بن علي اجلواد  »الثقافية
مطالبني باالستمرار يف إقامة هكذا دورات تغطي احلاجة الفكرية
والثقافية لدى الشباب املثقف عامة واجلامعي خاصة ،كما أعربوا
عن شكرهم إلدارة املركز والعتبة احلسينية املقدسة عن إتاحتهم
هذه الفرصة هلم لالستفادة واالستزادة املعرفية.
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مراسيم إحياء ليلة العارش من املحرم 1439هـ ـ السنة
الرابعة عىل التوايل ،املخيم احلسيني املرشف.
بتوفيق من اهلل تعاىل وبركات اإلمام احلسني 

وأخيه أيب الفضل العباس  أقام مركز فجر
عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة
للسنة الرابعة على التوايل «مراسيم إحياء ليلة
عاشوراء» وذلك يف التاسع من املحرم احلرام
1439هـ املوافق 2017 /9 /30م يف املخيم
احلسيين املشرف يف كربالء املقدسة (اإلحياء
املركزي) ،وحبضور أكثر من  450طالبًا وأكثر
من  75تدريسيًا وتدريسي ًة من خمتلف اجلامعات
واملعاهد واملدارس العراقية ،إضافة إىل املئات من
الزوار واملؤمنني الذين شاركوا يف هذه املراسيم
العاشورائية املباركة.
ابتدأت مراسيم إحياء ليلة العاشر يف متام الساعة
 12:20بعد منتصف الليل بتالوة عطرة من الذكر
احلكيم «سورة القدر وآيات من سورة الفجر»
تالها على احلاضرين األستاذ احلافظ صفاء مهدي
صاحل احلمداين.
مث ارتقى املنرب حماضرا وكيل املرجعية الدينية
العليا واملشرف العام على املركز مساحة العالمة
املحقق السيد سامي البدري دام عزه يف طرح نوعي
جديد بعنوان «خطة األمويني يف إماتة الدين
وخطة احلسني يف إحيائه» حيث أوضح مساحته
مراحل خطة معاوية يف إماتة الدين واإلحاطة
بإمامة أهل البيت ويف قباهلا مراحل خطة اإلمام
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جانب من نشاطات

يف عام 2017م

احلسني  ملواجهة ختطيط معاوية وإحياء الدين
وانبعاث إمامة أهل البيت  من جديد ،وكما
جرت عادة العالمة البدري يف أحاديثه التأكيد على
أمهية دور املرجع األعلى السيد السيستاين دام ظله
الوارف واحلث على التمسك بتوجيهاته وااللتزام
بإرشاداته .وانتهت حماضرة مساحته بقراءة العزاء
ومصيبة ليلة العاشر وذكر مصيبة سيد الشهداء 
يف يوم العاشر ونداء يا حسني وندبة اإلمام احلجة
عجل اهلل فرجه بفقرات من دعاء الندبة للخطيب
(السيد جعفر البدري).
وتبع ذلك جملس اللطم للرادود باقر منصور
الكربالئي بقراءة قصيدة «حيسني بضمايرنا»
وانتهىجملساللطمبنداءياحسنيونعي ندبةاإلمام
احلجة عجل اهلل فرجه ونداء أين الطالب بدم املقتول
بكربالء للخطيب السيد جعفر البدري مع اختتام
املجلس بالدعاء لتعجيل الفرج واحلفظ للمرجع
األعلى السيد السيستاين دام ظله الوارف ونصرة
املجاهدين يف ساحات القتال وشفاء اجلرحى
والترحم على الشهداء وشفاء املرضى وقضاء
احلوائج.
ومتتوزيعبركةاإلماماحلسنيعلىاحلاضرين،
ومت تقسيم احلاضرين إىل جمموعات لقراءة ختمات
قرآنية يهدى ثواهبا لإلمام احلسنيمث يؤدي كل
فرد صالة الليل واالستغفار.

مث حتلق مجع من الشباب املؤمن الذي شارك
يف هذه املراسيم حول مساحة العالمة املحقق
السيد سامي البدري دام عزه ليُجيب عن أسئلتهم
املتنوعة.
وقد أعرب احلاضرون من الطلبة واألساتذة
ونساء عن تفاعلهم مع هذه املراسيم
والزوار رجاال ً
واألثر اإلجيايب الذي ختلفه يف النفوس داعني إىل
االستمرار بإقامتها يف املخيم احلسيين املشرف،
مطالبني بفسح جمال أوسع يف املخيم احلسيين
للمؤمنني واملؤمنات للمشاركة يف هذه املراسيم ملا
هلا من األثر اإلجيايب يف نفوس املؤمنني واملؤمنات
خصوصا شرحية الشباب.
تتقدم إدارة املركز بالشكر والتقدير
ويف اخلتام ّ
لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ومكتب
السيد األمني العام املوقر وإلدارة املخيم احلسيين
املشرف وكادر املخيم املتمثل مبسؤوله احلاج
فاضل أبو دكة وخليّة النحل اليت عملت ليل هنار
إلقامة هذه املراسيم على افضل وجه وتغطيتها أال
وهم كادر مركز فجر عاشوراء الثقايف والشباب
املتطوعون للعمل معهم من خمتلف املحافظات إذ
بذلوا جهودا مميزة ومضنية يف تنظيم وهتيئة املكان
واألجواء املناسبة ملراسيم اإلحياء.
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مما جاء يف حمارضة العالمة البدري يف مراسم إحياء ليلة عاشوراء
يف املخيم احلسيني املرشف 1439ه
َ َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ُّ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ َ ُّ َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ام ِتك
اللهم إِن أشهد أنه و ِلك و ِابن و ِلك و ص ِفيك و ِابن ص ِفيك الفائِز بِكر
ً
َْ ََ
ْ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ
يب ال ِوالد ِة َو َج َعلتَه َسيِّدا ِم َن
ط
ب
ه
ِ
أكرمته بِالشهاد ِة و حبوته بِالسعاد ِة و ِاجتبيت ِ ِ
َ َّ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
اريث الن ِبيا ِء و جعلته ع
الساد ِة و قائِدا ِمن القاد ِة و ذائِدا ِمن اذلاد ِة و أعطيته مو ِ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
خل ِقك ِمن الو ِصيا ِء فأعذر ِف ادلع ِء و منح انلصح و بذل مهجته ِفيك ِليستن ِقذ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ي ِة الضالل ِة
ِعبادك ِمن الهال ِة و ح
إن احلسني  استهدف ببذل مهجته
ّ
استنقاذ جيل الشباب وهم اجليل اجلديد
الذين أضلهم معاوية بضاللته ،وكان معاوية
خيطط لبناء جيل جديد من املسلمني يعتقد
بإمامته الدينية يف قبال إمامة علي بن أيب
طالب.
ووضعوا أحاديث كاذبة على النيب 
مثل« :األمناء عند اهلل ثالثة أنا وجربيل
ومعاوية» و «إن اهلل ائتمن على وحيه
جربيل ،ومعاوية وكاد أن يبعث معاوية
نبيا من كثرة علمه ،وائتمانه على كالم
ريب ،يغفر اهلل ملعاوية ذنوبه ،ووقاه حسابه
وعلمه الكتاب ،وجعله هاديا مهديا وهدى
به» و «إذا رأيتم معاوية خيطب على منربي،
(((
فاقبلوها فإنه أمني مأمون» .
ومثلها احلديث املوضوع يف فضل يزيد بن
معاوية «أول جيش من أميت يغزون البحر قد
أوجبوا» وقد غزو القسطنطينية و يزيد كان
ووضع احلديث ألجله ،وهذا
أمري اجليش ُ
احلديث يف قبال إمامة  احلسني  وذريته،
حىت يعرف يف املجتمع ان يزيد إمام هدى
مغفور له وانه حيتج بقراءته للقرآن الكرمي،
صحيح عند الشيعة يعترب يزيد فاسق فاجر
ولكن عند آخرين يعترب يزيد أمري املؤمنني!
هذه األحاديث تعرض معاوية وابنه يزيد
وخلفاء بين أميه أئمة هدى وشفعاء إىل اهلل،
وذلك كما قال الوليد بن عبد امللك حني هلك
احلجاج« :يا أهل الشام إنّه مات ناصرنا
((( راجع :جالل الدين السيوطي ،الآللئ املصنوعة
يف األحاديث املوضوعة  ،ج 1ص  ،383الطبعة
األوىل 1417هـ 1996 -م.

احلجاج فترمحوا عليه ،أما واهلل ألشفعن له
عند ريب شفاعة».
إذن اجليل اجلديد من شرق الدولة
اإلسالمية اىل غرهبا من سنة  50إىل سنة 60
للهجرة قد ترىب على حفظ هذه الروايات
اليت تزرع يف أنفسهم أن أئمة اهلدى والقادة
إىل اهلل تعاىل هم معاوية وابنه يزيد وان
اإلمامة يف ذريتهم أي اخللفاء األمويون،
وان أئمة الضالل هم علي واحلسن واحلسني
وذريتهم وكان معاوية يقنت يف صلوات
اجلمعة «اللهم العن ابا تراب فانه احلد يف
بسم اهلل الرمحن
دينك» أي :غيّر يف دينك ،وقد أمر والته
الرحيم احلمد هلل
بذلك.
كل مرحلة فيها صنفان من الناس:
الصنف األول :هم اآلباء ،ولنسمهم اجليل
القدمي أو جيل البقاء الن املجتمع يبقى هبم
وحيمل عنهم.
الصنف الثاين :جيل اجلديد أو جيل النماء
ألنه ينمو ويتلقى التربية عن اجليل السابق
وهو سوف يصبح فيما بعد جيل البقاء.
لقد استهدف معاوية يف خمططه تغيري
فكر اجليل اجلديد – جيل النماء – على
وفق اإلمامة األموية ليكون هو جيل البقاء
واملستقبل للخطة األموية.
إهنا اخطر خطة تعرض هلا الشباب املسلم
يف ذلك الزمان لتغيري مسارهم التربوي
والفكري والعقائدي والسياسي وحتويل
والئهم من أهل البيت  الذي فرضه اهلل
تعاىل إىل والء معاوية وابنه يزيد وذريتهما.
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األستاذ حامت حسني رميض الشهيلي ـ مسؤول التحليل
والسيطرة النوعية ـ مركز أحباث ابن البيطار ـ بغداد:

إن إحياء
الشعائر احلسينية
وإقامة مراسيم
إحياء ليلة العارش
بالعزاء والعبادة يف
خميم اإلمام احلسني
من قبل اإلخوة
العاملني يف مركز
فجر عاشوراء
الثقايف التابع للعتبة
احلسينية املقدسة
وفق برنامج
إصالحي متكامل
مع سامحة العالمة
املحقق السيد
سامي البدري قد
بعث فينا األمل
من جديد يف بناء
شبابنا وفلذات
بناء
أكبادنا ً
عقائديا فكريا
سليام ..فجزاهم
اهلل كل خري.
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هنا يف هذا املكان مثل هذا اليوم وهذا الوقت ..كانت جمريات
أحداث الطف ..لقد امتزجنا مع األحداث ..استذكرنا جمريات تلك
الليلة الرهيبة ..خوف األطفال ..حرية النساء ..ورجال تود أن تقتل
وحترق وتذرى ويفعل ذلك هبا  1000مرة وال يفارقون الشهادة مع
اإلمام املعصوم ..وجبل شامخ حامل اللواء ..واحلسني يشرف على
مشهد (شاء اهلل أن يراين قتيال ويراهن سبايا).
يف هذه املشاعر والتالصق وكأننا نتنقل بني خيم معسكر سيد
الشهداء  سنة 61هـ … طل علينا مساحة آية اهلل السيد سامي
البدري دامت إفاضاته ..ليتحفنا بسيل من عصف رياح علمه
الذي اكتسبه خالل عمره الشريف نيف وسبعون عاما ..فأوجز
وأبدع وعرض حبوثه بطريقة علمية حديثة مجة بغزارة املعلومات..
واحلديث طويل حبق هذا العامل الرعديد ..مث فقرة أخرى من مراسيم
إحياء ليلة عاشوراء عزف نشيد شيعة أهل البيت ( ..ياحسني
بضمايرنا) ذابت هبا مجوع املؤمنني واملؤمنات احلاضرون
وصرخت احلناجر بتجديد العهد حىت قليل قبل الفجر.
م.د .حسن جابر العطا  /جامعة بغداد:

إن إحياء أمر أهل البيت وباخلصوص اإلمام احلسني وإبراز
املودةوالوالءهلموذكرمصائبهموإحياءدعوهتملإلصالحوالتغيري
وتصحيح املسارات وتعظيم شعائر اهلل وباخلصوص الشعائر
احلسينية هلو من أهم األعمال ملحيب أهل البيت  ..والتأكيد على
ما أستشهد عليه احلسني من إعالء كلمة اهلل ..وإقامة الصالة يف
أوقاهتا..واألمرباملعروفوالنهيعناملنكر..والصدقواإلخالص
بالعمل..والبيعةللطغاةواملستكربين..فالطاعةملخلوقيفمعصية
اخلالق ..والرباءة ممن ظلم حممد وآل حممد..
إن إحياء الشعائر احلسينية وإقامة مراسيم إحياء ليلة العاشر

بالعزاء والعبادة يف خميم اإلمام احلسني من قبل اإلخوة العاملني
يف مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة وفق
برنامج إصالحي متكامل مع مساحة العالمة املحقق السيد سامي
البدري قد بعث فينا األمل من جديد يف بناء شبابنا وفلذات أكبادنا
بناء عقائديا فكريا سليما ..فجزاهم اهلل كل خري.
ً
أ.د .راضي علي زبون  -كلية العلوم  /جامعة املستنصرية

قَ ِد ْمنا إىل كربالء املقدسة ليلة العاشر من حمرم على أجنحة
احلزن والقلوب حرى تبحث عن املواسي لرسول اهلل  وآل
بيته  واملؤمنني ووجدنا كربالء قد لبست وشاح السواد إال أن
أنوارها القدسية تضيء السماء وتنري قلوب املومنني وتواسيهم
حيث كانت وجهتنا املخيم الزينيب  -وما أصمده  -الذي أعد من
قبل مركز فجر عاشوراء الثقايف للقاء.
اعتلى املنرب احلسيين يف املخيم مساحة العالمة املحقق السيد
سامي البدري وقد بانت عليه آثار التعب واحلزن الشديد وانفجرت
منه صرخة مدوية «يا حسني» فيّهجت أحزاننا وكان جممل
احلضور من الشباب احلسيين املؤمن الذي أعده املركز وهيأه (وما
أمساه من مشروع) أعاد الصرخة بأعلى منها ،شعرت بنفسي بعمق
الصرخة وكأهنا ّ
متجذرة يف صدره لسنني فخرجت عنوة كي هتدأ
نفسه ،صرخة تستمد شعاعها من أنوار تلك الصرخة الشريفة اليت
أطلقها سيدي وموالي اإلمام احلسني ضد الباطل ،اسحتضرت
لنا واقعة الطف األليمة وعمقها العقائدي وأهدافها وشجاعة رجاهلا
وعظمت قائدها وفتحها الكبري.
هذا هو الفتح الكبري يا موالي فال زال الطف فينا واملعركة مل
تنتهي بعد وقائدنا ينتظر منا اإلعداد الالزم ،فمدرسة اإلعداد هي
مدرستك سيدى ودورات التخرج سنويا يف اربعينيتك سيدي
ورواد املدرسة كالبحر جيل بعد جيل وها هو الفتح الكبري قادم
والدورات مستمرة برفد األجيال بالرجال وها هي دورة احلشد
الشعيب لبت نداء املرجعية الدينية الرشيدة املتمثلة بسماحة آية اهلل
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العظمى السيد علي السيستاين (أدام اهلل ظله علينا) وخترجت من
هذه املدرسة الشريفة ورفعت راية «لبيك ياحسني» على سواترها
وحاربت قوى الظالم املنحدرة من ذلك الفكر األموي الذي قاتلكم
سيدي وكان شعارها هيهات منا الذلة.
فاملعركة ال زالت مستمرة ومن أراد النصرة فليجاهد نفسه
ويعدها يف مدرسة احلرية ويستلهم من هنضة اإلمام احلسني 
األهداف والواجبات والثبات «وقل اعلموا فسريى اهلل عملكم
ورسوله واملومنون»  .لبيك ياحسني لبيك يا أبا عبد اهلل.
الشيخ سرمد الشريفي ـ مسؤول هيئة شباب املنتظرـ
قضاء الصويرة:

بسم رب سيد الشهداء واحلمد هلل ذي العز والكربياء وبعد فقد
حظيت هيئة شباب املنتظر  بشرف احلضور حتت منرب سيد
الشهداء  يف املخيم احلسيين يف ليلة العاشر من حمرم احلرام وقد
استمع احلضور ملحاضرة حتليلية قيمة لسيد التحقيق السيد سامي
البدري (دام توفيقه) وقف فيها وقفات حتليلية دقية حول شخصية
سيد الشهداء  قبل الطف وأثناء التخطيط له عرب املؤمتر الذي
عقده وحول التغيري الدميوغرايف الذي قام به معاوية يف املجتمع
الكويف عرب هتجري  25ألف عائلة شيعية آنذاك وإبداهلا بعوائل
شامية تدين بدين معاوية واملمارسات القمعية األموية اليت كانت
حمط نظر واستفادة عند سيد الشهداء  كقضية عمرو بن احلمق
اخلزعي وغريه وإجياد مرجعيات موازية ملرجعية أهل البيت
 كمرجعية أنس بن مالك الذي كان مياال إىل بين أمية كما
دعا مساحة السيد البدري إىل ضرورة العناية بأيام حمرم احلرام
وخصوصا العشرة األوىل منه ونقل جتربته يف ذلك وأنه قد جعلها
وقفا لسيد الشهداء وأثر العناية هبا يف التوفيق يف الدارين كما انه
(دام توفيقه) نبه إىل ضرورة االلتفاف حول املرجعية الدينية العليا
واالهتمام بقضية سيد الشهداء ألهنا منبع اخلالص واشتمل برنامج
اإلحياء على جملس نعي وندبة إلمام زماننا (عجل اهلل فرجه) وتاله

رثاء لسيد الشهداء  عرب قصيدة (حيسني بضمايرنه) اليت متثل
منطا ثوريا عقديا هادفا.
مصطفى أياد مراد ـ بغداد:

شهد املخيم احلسيين الشريف وللعام الرابع على التوايل مراسيم
إحياء ليلة العاشر من شهر حمرم احلرام اليت يقيمها مركز فجر
عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة بإشراف مساحة
العالمة السيد سامي البدري (دام توفيقه) بالعزاء و الرثاء مع العبادة
اقتداء باإلمام احلسني و أهل بيته و أصحابه الذين
وقراءة القران ً
وتال للقران الكرمي ،حيث مشلت مراسيم
مصل ٍ
أحيوا تلك الليلة بني ٍ
اإلحياء التوعوية الثقافية حماضرة للعالمة املحقق السيد سامي
البدري (دام توفيقه) تضمنت الوعي واإلرشاد وذكر مصاب ليلة
العاشر مث تالها النعي والرثاء مع قراءة القصيدة اخلالدة (يا حسني
بضمايرنا) مث علت صرخات و نداءات احلاضرين بفقرات من
دعاء الندبة و ندبة اإلمام احلجة «عجل اهلل فرجه» بذكرى شهادة
جده سيد الشهداء  ومن هذه الفقرات اليت نادى هبا املعزون
املشاركون مبراسيم اإلحياء هي «أين جامع الكلمة على التقوى،
أين باب اهلل الذي منه يؤتى ،أين معز األولياء ومذل األعداء ،أين
الطالب بذحول األنبياء و أبناء األنبياء ،أين الطالب بدم املقتول
بكربالء…» و كانت أخر فقرات مراسيم اإلحياء هو قيام املؤمنني
املشاركني بقراءة عدة ختمات قرآنية وإهداء ثواهبا إىل سيد
الشهداء وكل من استشهد معه يف كربالء وقد استمرت مراسيم
اإلحياء هذا إىل قريب الفجر ..نشكر مركز فجر عاشوراء الثقايف
على دعوهتم لنا حلضور هذه املراسيم إلحياء ليلة العاشر ونأمل أن
يتم فسح جمال أكرب يف السنوات القادمة يف املخيم احلسيين الشريف
ملشاركة املؤمنني والشباب لالستفادة واالستزادة من هذه املراسيم
ملا هلا من أثر كبري يف النفس.

نشكر مركز
فجر عاشوراء
الثقايف عىل دعوهتم
لنا حلضور هذه
املراسيم إلحياء
ليلة العارش
ونأمل أن يتم
فسح جمال أكرب يف
السنوات القادمة
يف املخيم احلسيني
الرشيف ملشاركة
املؤمنني والشباب
لالستفادة
واالستزادة من
هذه املراسيم ملا
هلا من أثر كبري يف
النفس.
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بتوفيق من اهلل تعاىل وبركات اإلمام احلسني 

وأخيه أيب الفضل العباس  أقام مركز فجر
عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة
«معرض فجر عاشوراء الثقايف» للعام الثالث على
التوايل على طريق املشاية يف الزيارة األربعينية
بفترات خمتلفة يف مخسة مواقع:
 .1طريق النجف األشرف مقابل مدينة اإلمام
احلسن املجتىب للزائرين.
.2طريقبغدادمقابلجامعةوارثاألنبياء .
 .3طريق طويريج مقابل املرآب الدويل.
 .4طريق آل بدير ـ  الناصرية.
 .5طريق السماوة.
شهدت املعارض اخلمسة إقباال كبريا من قبل
ونساء ،شيبا وشبابا ،من خمتلف
الزائرين رجاال
ً
املستويات االجتماعية واملواقع العلمية ،ومن
خمتلف اجلنسيات ،خاصة طريق النجف األشرف
وبغداد وطويريج ،وقد أبدى الزائرون إعجاهبم
باملعرض وأشادوا باملادة الثقافية املعروضة فيه،
وهي عبارة عن:
ـ نصائح املرجع األعلى السيد السيستاين
دام ظله الوارف (للزائرين ،للشباب ،لألطباء،
للمقاتلني ،للمعلمني وأولياء األمور ،للخطباء)
ـ لوحات علمية يف شرح زيارة وارث.
ـ خمططات فنية :يف تفسري القرآن الكرمي
والتاريخ.
ـ خمططات فنية :يف تفسري املسار التارخيي
حلركة األنبياء واألوصياء.
وقد عمل يف املعارض اخلمسة كادر متطوع
ومتدرب مسبقا على املادة العلمية وفنون شرحها
وتوضيحها للزائرين ومبختلف املستويات.
يذكر ان كادر اخلدمة يف املعارض قد حضر
دورات بإشراف العالمة البدري حول شرح
اللوحات ومترس يف أداء ذلك ،كما انه امتاز
املعرض املقام على طريق النجف ـ كربالء
بوجود كادر جييد أربع لغات :العربية ،االجنليزية،
الفارسية ،التركمانية) رجايل ونسوي ،ومعرض

بغداد كان بلغتني :العربية واالجنليزية ،كما طالب
الزائرون بترمجة اللوحات إىل اللغة االجنليزية
والفارسية واألردو.
مل يقتصر عمل معرض فجر عاشوراء الثقايف
(يف طريق النجف األشرف ،وطريق بغداد) على
شرح اللوحات فقط ،بل كانت هناك حماضرات،
وجتمعات ثقافية لطالب االبتدائية وطالب
املتوسطة والثانوية واجلامعة وحىت اخلرجيني
تناقش املواضيع الثقافية املهمة كشبهات
امللحدين يف وجود اهلل تعاىل ،والشبهات حول
التقليد اليت تطرح من قبل التيارات الفكرية
املنحرفة ،وتصحيح املعلومات التأرخيية فيما
يرتبط بالنهضة احلسينية املقدسة ،ويذكر أن
العمل يف املعرضني كان بواقع  16ساعة يوميا.
وختاما تتوجه إدارة مركز فجر عاشوراء
الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة بالشكر
والتقدير إىل كل من أسهم يف إجناح هذا املعرض،
وخنص بالذكر:
 ـمساحة املتويل الشرعي للعتبة احلسينية املقدسة
دام عزه.
 ـجناب السيد األمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة دامت توفيقاته.
 ـجناب السيد نائب األمني العام للعتبة احلسينية
املقدسة دامت توفيقاته.
 ـإدارة وكادر مدينة اإلمام احلسن املجتىب
للزائرين.
 ـجامعة وارث األنبياء .
 ـالشباب املؤمن الذي تطوع للعمل يف املعارض
اخلمسة.
 ـاألخوات املتطوعات للعمل يف اجلناح النسوي
من معرض طريق النجف األشرف.
 ـاألخوة العاملني يف مركز فجر عاشوراء الثقايف
ومعهد علوم القران واحلديث  -بغداد.
سائلني املوىل ع ّز امسه ان حيفظهم من كل سوء
وأن يأخذ بأيديهم اىل اخلري ويزيدهم توفيقا يف
خدمة سيد الشهداء .
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طريق النجف األرشف
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جناح الرجال

جناح النساء
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بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل
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زيارة وارث من أشهر الزيارات اليت يُزار
هبا اإلمام احلسني  وقد وردت عن اإلمام
الصادق  رواها ابن قولويه ت368هـ يف
كتابه كامل الزيارات وهو من أقدم كتب
الزيارة امليسرة يف التراث الشيعي وقد وردت
خمتصرة عن املفضل عن جابر اجلعفي عن
اإلمام الصادق  وأخرى مفصلة عن أيب
محزة الثمايل.
الوارث يف اللغة الباقي .ومعىن احلسني
وارث آدم اي ان احلسني  باق بعد آدم
حيمل خصوصية من خصوصياته اليت
ِّ
تذكر به ،وهكذا احلسني  وارث نوح اي

احلسني باق بعد نوح حيمل خصوصية
من خصوصياته اليت تذكر به فما هي هذه
اخلصوصيةاليتورثهااحلسني منادم ،
نوح ،ابراهيم ،موسى ،عيسى ،
حممد  ،علي  ،احلسن  ،فاطمة 
دون غريه من األئمة ؟ واجلواب يتضح
من بيان خصوصيات األنبياء واألئمة .
هناك ثالث خصوصيات رسالية لألنبياء
معرض فجر عاشوراء الثقايف موسم زيارة األربعني 1439ه
وأوصيائهم ،اثنتان منهما تورثان منهما
بالوصية من اهلل تعاىل ورسوله مها:
بسم اهلل الرمحن
األوىل :اإلمامة اهلادية .الرحيم احلمد هلل
الثانية :التراث النبوي املكتوب.
الثالثة :خصوصية تتعلق باحلركة الرسالية
يف املجتمع يتميز هبا النيب او الوصي والصفي
يف تاريخ احلركة الرسالية لألصفياء.
تكشف الدراسة املقارنة للحسني  مع
الذوات التسع /آدم ونوح وإبراهيم وموسى
وعيسى  وحممد  وعلي واحلسن
وفاطمة  /عن متاثل احلسني  معهم
يف اخلصوصيات الرسالية املميزة لكل واحد
منهم عن غريه ،وبذلك يكون احلسني 
وارثا هلم ،فان احلسني وارث آدم أي باق
بعد ادم يف خصوصيته الرسالية اليت ميزه اهلل
هبا ،وتتمثل مبا حباه اهلل تعاىل من تسع حجج
من ذريته تاسعهم صاحب عمر طويل اهلك
اهلل املستكربين على يده وأورثه األرض
واسكنهالنجف،وكذلكاحلسني فقدحباه
اهللبتسعحججمنذريتهتاسعهمصاحبعمر
طويل سوف يهلك اهلل على يده املستكربين
على يده ويورثه الـرض ويسكنه النجف،
واألمر نفسه يف اخلصوصيات األخرى لنوح
وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد  وعلي
وفاطمة واحلسن .

حضور العالمة البدري
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بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل
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من انطباعات الزائرين حول املعرض

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل
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معرض فجر عاشوراء الثقايف
موسم زيارة األربعني 1439ه

طريق بغداد

بسم اهلل الرمحن
الرحيم احلمد هلل

104

 ددعلاااار 7،و 6ددعلادعلاعلادعلاا

معرض فجر عاشوراء الثقايف
موسم زيارة األربعني 1439ه

طريق احللة

معرض فجر عاشوراء الثقايف
موسم زيارة األربعني 1439ه

طريق آل بدير
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ندوة علمية بعنوان« :بشارة األنبياء بالنبي  ،»كلية
اإلمام الكاظم  قسم اهلندسة.
(بتاريخ 2017/12/18م )
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ضمن احلفل الذي أقامه طلبة وشباب فريق استيقظ يف كلية
اإلمام الكاظم  قسم اهلندسة يف تاريخ (2017/12/18م)
مبناسبة والدة الرسول األعظم  وبالتزامن مع مناسبة إعالن
النصر املؤزر للعراق ضد عصابات داعش اإلرهابية ،ألقى مساحة
العالمة املحقق السيد سامي البدري دام عزه املشرف العام على
املركز حماضرة قيّمة حتدث فيها عن «بشارات األنبياء بالنيب »
منذ عهد إدريس  ( وهو السادس من ذرية آدم  ) يف كتابه
«سفر أخنوخ» يف رؤيا األسابيع العشرة وحتدث عن هذه النبوءة
بشكل موجز واملوضع الذي يشري فيه إدريس إىل النيب األعظم .
مث حتدث مساحته عن إحدى بشارات موسى  يف سفر التثنية
بالنيب  وهي قوله «سوف يبعث اهلل لكم نبيا مثلي من صميم
إخوتكم» أي إخوة بين إسرائيل وهم بنو إمساعيل ،وذكر أن كلمة
(صميم) يف العربية أصلها مكة حبسب حتقيقه «ألهنا من (مكرب)
وحذفت امليم فصارت (كريب) يعين وسط وصميم ،فأرادوا أن
يعتّموا على كلمة مكة ألهنا بشارة» .
وعن معىن قوله مثلي قال« :يقصد النيب الوحيد الذي بعثه اهلل
ومعه وزير من أهل بيته ،فموسى بعث معه هارون إذن حممد 
الذي سيبعثه اهلل من مكة عالمته ان له وزير من أهل بيته ،كموسى
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ال يأيت وحده إمنا مع احد من أهل بيته».
كما حتدث مساحته عن نبوءة دانيال بالنيب يف سفر دانيال
اإلصحاح  9الفقرة  24وهي النبوءة املعروفة بنوءة السبعني أسبوع،
مث بيّن مساحته كيف أن دانيال  يف هذه النبوءة أعطى الزمن
ملجيء خامت النبيني ومعه أقدس املقدسني والكتاب اخلالد وكيف
أن السبعون اسبوعا تنتهي بسنة بعثة النيب وهي سنة 610م.
مث أشار مساحته إىل أن القرآن الكرمي يؤكد على البشارات
بالنيب   وأهل بيته  بل أن اهلل تعاىل جعل علم علماء بين
إسرائيل خبرب النيب  من خالل هذه البشارات وغريها حجة
على قريش حيث ان اليهود كانوا ينتظرونه ويبشرون به وها هو قد
أتى فكذبوه وحاربوه.
مث أشار مساحته إىل أن املعركة مل تنته بداعش بل هناك ما هو
أكرب ،وأكد على ضرورة قراءة بيان النصر الذي أصدرته املرجعية
العليا ووعي النقاط الستة اليت فيه ،فإنه ينبغي التسلح بثقافة وفكر
سليم ملواجهة الفكر املتطرف واألفكار املنحرفة األخرى ألن الفنت
تعصف بنا ،وإن العراق موعود مبستقبل مشرق زاهر ،وهذا وعد
النيب واألئمة له.
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حفل بمناسبة والدة النبي  وندوة علمية بعنوان:
«الفكر الديني العراقي القديم واحلديث يف مواجهة
اإلحلاد العاملي املعارص»
طلبة الدراسات العليا العراقيني يف قم املقدسة
(بتاريخ 2017/12/18م )
أقام مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسة
 ممثلية قم املقدسة بتاريخ  11ربيع األول سنة 1439هجرية حفالهبيجا مبناسبة والدة سيد الكائنات النيب األعظم (ص) وحضر
احلفل طلبة الدراسات العليا العراقيني يف جامعة املصطفى العاملية
من خمتلف الفروع اإلنسانية (القانون ،اإلدارة ،العلوم السياسية،
القرآن  واحلديث ،التاريخ ،اللغة العربية) وذلك يف قاعة جممع وارث
األنبياء ـ  قم املقدسة.
ابتدأ احلفل بتالوة آيات من الذكر احلكيم ،مث تعطرت أمساع
احلاضرين بابتهاالت وتواشيح ألقاها املقرئ األستاذ حيدر
الكعيب.
مث ألقى مساحة العالمة املحقق السيد سامي البدري دام عزه
املشرف العام على املركز حماضرة بعنوان« :الفكر الديين العراقي
القدمي واحلديث يف مواجهة اإلحلاد العاملي املعاصر» حتدث فيها
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مساحته عن حمطات فكرية مهمة من حبوثه اجلديدة ملواجهة اإلحلاد
مث تلتها مداخالت الطالب واألساتذة.
ويف ختام احلفل وزعت جوائز الفائزين يف مسابقة الفكر احلسيين
لعام 1439هـ اليت أقيمت يف موسم املحرم.
يذكر أن مركز فجر عاشوراء الثقايف ـ ممثلية قم املقدسة أقام
مسابقة يف كتاب (حبوث يف النهضة احلسينية) على طلبة الدراسات
العليا العراقيني يف جامعة املصطفى العاملية وقد اشترك فيها أكثر من
 40طالبا ،وقد أجريت املسابقة بطريقة مبتكرة وحديثة عن طريق
أداء االختبار من خالل برنامج متطور على الشبكة العاملية  يف وقت
موحد وساعة معينة ،وقد حاز فيها على املركز األول الطالب امحد
هاتف ،واملركز الثاين الطالب علي حتسني السعدي ،واملركز الثالث
الطالب عمار املطريي.
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ندوة علمية بعنوان« :مواجهة اإلحلاد وإثبات الصانع
احلكيم بالدليل العلمي» ،قسم التحليالت املرضية يف
كلية العلوم ـ جامعة الكوفة.
(بتاريخ ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٧م )
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بالتعاون مع قسم التحليالت املرضية يف كلية العلوم  /جامعة وجود هذا الكون الدقيق يف تصميمه ونظامه.
مث تطرق إىل إمكانية االستدالل على إثبات وجود اخلالق
الكوفة أقام مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية
بالرقم واأللواح الطينية
املقدسة األربعاء ٢٠١٧ / ١٢ / ٢٧م على قاعة القسم ندوة ثقافية من خالل التراث العراقي القدمي املتمثل ُّ
بعنوان «مواجهة اإلحلاد وإثبات الصانع احلكيم بالدليل العلمي»   املكتشفة يف العراق وأشار إىل أن هذا املنهج هو من اكتشافات
ألقاها رئيس املركز السيد جعفر البدري حضرها املعاون العلمي املشرف العام على املركز مساحة العالمة املحقق السيد سامي
لعميد الكلية أ.م.د .صاحل رحيم ورئيس قسم التحليالت املرضية البدري (دام عزه).
وكشفت ورقة االستبيان اليت وزعت واملناقشات اليت دارت
أ.د .عبد اهلادي اإلبراهيمي ومجع طيب من األساتذة والطلبة يف
أثناء الندوة عن التفاعل واالهتمام باملوضوع املطروح من قبل
القسم.
إذ شرح خالل هذه الندوة الدليل العلمي على إثبات الصانع احلاضرين.
ويف اخلتام جاءت كلمة العمادة والقسم تفضل هبا السيد رئيس
احلكيم الذي شيّده املرجع الشهيد السيد حممد باقر الصدريف
مواجهة اإلحلاد املعاصر والذي يعتمد منهج االستقراء القائم على قسم التحليالت املرضية أ.د .عبد اهلادي اإلبراهيمي إذ أكد فيها
حساب االحتماالت ،وبيّن أن هذا املنهج بنفس خطواته يعتمده على أمهية إقامة هكذا ندوات مشيدا بقيمة املادة العلمية املطروحة
العلماء يف خمتلف املجاالت إلثبات نظرياهتم وتصوراهتم ،بل يف هذه الندوة ،كما توجه بالشكر للسيد رئيس املركز السيد جعفر
يعتمده أي إنسان يف حياته ،فمن خالل (منهج االستقراء القائم على البدري على إجابته الدعوة يف إطار العمل التعاوين داعيا إيّاه
حساب االحتماالت) املعتمد واملعترف به من قبل مجيع العقالء ال لالستمرار بالتواصل مع الكلية إلقامة املزيد من الندوات الثقافية
ميكن إثبات نظرية الصدفة أو الضرورات العمياء يف املادة لتفسري اليت تساهم يف تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى الطالب.

