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 احلديث الثاين: 
شبهتان حول النهضة احلسينية 

وردههام

)1(

بقايا اخلط األموي يف املجتمع اإلسالمي اليوم 
يقولون: إن ما يقوم به الشيعة من إحياء لذكرى 
احلسني  يف الليايل العرش ويوم العارش، هو 

. جتديد لفتنة بدأها احلسني

والشيعة يردون عليهم بقوهلم: إهنم متبعون 
هذا  يف    احلسني ذرية  من  التسعة  ألئمتهم 
اإلحياء، وقد ثبت تارخييا عن األئمة  أهنم 
وإنشاد  البكاء  الشعائر وهي:  وراء هذه  كانوا 
الشعر احلزين يف احلسني  وتعطيل العمل يوم 

العارش من املحرم وغريها.
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يف  املرصي)))  اخلرضي  حممد  الشيخ  قال 
اجلملة  »وعىل  املرصية:  اجلامعة  يف  حمارضاته))) 
هذا،  خروجه  يف  عظياًم  خطًأ  أخطأ  احلسني  فإنَّ 
واالختالف،  الُفرقة  َوباَل  األمة  عىل  جرَّ  الذي 
أن  األمر  غاية  هذا...  يومنا  إىل  ألفتِها  عامد  وزعزع 
الرجل طلب أمرًا مل يتهيأ له ومل يعد له عدته، فِحيل 

بينه وبني ما يشتهي وُقتِل دونه«. 
الكالم،  هذا  نظري  العسريي  أمحد حممود  وذكر 
ينسبه  ومل   

شلبي))) أمحد  الدكتور  بكالم  ختمه  ثم 
حممد  بالشيخ  املعروف  الباجوري،  عفيفي  بن  حممد  ))) هو 
اخلرضي بك ))87)م - 7)9)م(، باحث وخطيب وفقيه 
أصويل ومؤرخ مرصي، خترج من كلية دار العلوم من جامعة 
بمدرسة  مدرسًا  ثم  باخلرطوم،  رشعيًا  قاضيًا  وعني  القاهرة 
للتاريخ  أستاذًا  ثم  عامًا،   (( ملدة  بالقاهرة  الرشعي  القضاء 
القضاء  ملدرسة  وكيالً  ثم  املرصية،  اجلامعة  يف  اإلسالمي 
الرشعي، بعد ذلك أصبح مفتشًا بوزارة املعارف املرصية، طبع 
كتابه )الدولة األموية( يف  دار املعرفة بريوت 8)4)هـ، والكتاب 
حمارضات يف تاريخ اإلسالم ألقاها اخلرضي عىل طالب اجلامعة 
إدارة  املرصية ورأت  اجلامعة  إدارة  بطلب من جملس  املرصية 

اجلامعة أن جُتمع وُتطبع وكانت الطبعة األوىل سنة 4)9)م.
))) يراجع: كتابه )الدولة االموية(، اجلزء الثاين، حمارضته عن 

. احلسني
ج7،  اإلسالمي،  التاريخ  موسوعة  شلبي،  يراجع:   (((
ص08)، ط7، 984)م، القاهرة، أقول: بل عىل العكس من 
كالم العسريي فقد فتحت هنضة احلسني  باب اهلداية من 
الضالل األموي منذ أن انطلقت رسا يف مؤمتر مكة قبل موت 
معاوية بسنتني وإىل اليوم وإىل ظهور املهدي ، ولوالها 
لكان املسلمون والعامل أمجع ال يعرفون من اإلسالم إال ما صاغته 
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نقول  ما  أيرس   
فتنة))) هذه  »وكانت  قائال:  إليه 

اآلالف  والتهمت  الفرقة  باب  عت  وسَّ أهنا  عنها 
واملاليني من املسلمني وال يزال باهبا مفتوحًا حتى 

 
كتابة هذه السطور«.)))

قال البدري :
اخلرضي  الشيخ  رأي  من  العكس  عىل  بل 
من  هنجه  هنج  ومن  تفكريه  طريقة  و  األموي 
الُكّتاب املعارصين،  لقد طلب احلسني  أمرا 
قريش األموية، إسالما قوامه لعن عيل  والرباءة منه بصفته 
مفسدا يف الدين كام صوره اإلعالم األموي ووضع الروايات 

الكاذبة فيه.
ويريد  واإِلثم،  الل  الضَّ )الِفْتنة(:  العرب:  لسان  يف  جاء   (((
العسريي هذا املعنى ويف ضوئه يكون احلسني  صاحب فتنة 
أي صاحب ضاللة ولكنه  كان هاديا وال زال هيدي، لقد 
العارش من  يوم  السبت  يوم  اهلداية  بنهضته وفتح فجر  هدى 
املحرم سنة 60 هجرية بأوسع ما يكون، ثم يكون يوم العارش 
  املهدي  شمسا حني يظهر اهلل التاسع من ذرية احلسني

يوم السبت يوم العارش أيضا فيعم اهلدى احلسيني االرض كلها.
ط)،  ص)5)،  اإلسالمي،  التاريخ  موجز  العسريي،   (((
7)4)هـ، الدمام، أقول: هي فتنة هتدي إىل اليوم يف قبال اخلوارج 
التي هي فتنة تضل إىل اليوم، كذلك فتنة بني أمية هي فتنة تضل 
إىل اليوم، قال عيل : »أما بعد أهيا الناس فأنا فقأت عني الفتنة 
ومل يكن ليجرتئ عليها أحد غريي، ولو مل أكن فيكم ما قوتل 
الناكثون وال القاسطون وال املارقون، ... فوالذي فلق البحر وبرأ 
النسمة ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني الساعة، وال عن فتنة 
تضل مائة أو هتدي مائة، إال أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها 
إىل يوم القيامة«. اليعقويب، تاريخ اليقعويب، ج)، )9)، ابن ايب 

احلديد، رشح هنج البالغة، ج0)، ص4).  
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  ته،  وهذا األمر الذي طلبه احلسني أعدَّ له عدَّ
  بيته أهل  يف    النبي أحاديث  إنقاذ  هو 
وحديث  الغدير  وحديث  املنزلة  ـ كحديث 
ِخطَّة  من  وغريها ـ  املباهلة  وحديث  الثقلني 
معاوية التي استهدفت حموها من ذاكرة األمة، 
األمر  فريضة  انقاذ    وكذلك طلب احلسني
باملعروف والنهي عن املنكر التي أماهتا معاوية، 
عن  والناهني  باملعروف  اآلمرين  ووصف 
املنكر  باخلوارج فتحامى املسلمون ممارسة هذه 
الفريضة فأحياها احلسني ، كام أنه  أنقذ 
شيعة أبيه من استئصال كامل من املجتمع فحقق 

حفظهم وانبعاثهم من جديد.
وسنشري بحول اهلل تعاىل إىل خطط معاوية وإىل 
خطط احلسني  يف أحاديثنا التي تأيت تباعا يف 

هذه األيام. 
هي  بل  فتنة  ليست    احلسني هنضة  إن 
مرشوع هداية بوصية من اهلل ورسوله، وقد نجح 
احلسني  نجاحا باهرا وأيَّده اهللُ تعاىل بتسع 
أئمة هدى كانت مهمتهم األساسية رعاية هذا 
املرشوع ليشق طريقه يف املجتمع اإلسالمي، وها 
هم )الشيعة(الذين أراد معاوية ومن هنج هنجه أن 
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لون ظاهرة متميزة يف قيادهتا  يستأصلوهم، يشكِّ
)املرجعية الدينية الشيعية( وأعرافها وامتدادها 
يف العامل منذ سنة 9))هـ وإىل يومنا هذا من سنة 

444)هـ. 
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)2(

ممارسات  أمام  وامللحدون  العلامنيون  ويثري 
الشيعة احلزينة أيام املحرم واألربعني شبهة أن 
هذه املامرسات صدى ملا كان يامرسه البابليون 
من البكاء عىل متوز من قبل يف العراق القديم  

وعنهم انترشت عامليا.)))  
 

ثبوهتا  حقانيتها  يف  يكفي  إنه  هلم:  وجوابنا 
الرشيف. النبوي  الكريم واحلديث  القرآن   يف 
ويضاف إىل ذلك أن الدراسات الدينية املقارنة 
عن  كشفت  اجلديدة  املسامرية  والدراسات 

حقيقة )متوز( االسم والشخصية. 

أما متو ز فأصلها )دموزي(، من شخصيات 
قتلة وحشية، فبكى  قتله أخوه  القديم  العراق 
عليه آدم  واألوصياء من بعده وأخذ اهلل تعاىل 

بثأره من ذرية قابيل واملنحرفني من ذرية شيت.
وأما اسم دموزي )DUMU-ZE( فمعناه: االبن 

))) يراجع: مصطفى كامل الشيبي ومن هنج هنجه.
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الشهيد، االبن العارف، وأيضا العامل الشهيد.
 (A( األول  مقطعني:  من  يتألف  آدم  واسم 
ومعناه بالسومرية أب، والثاين )DUMU-ZE( وقد 
ذكرنا معناه، فيكون معنى )آدم( هو )أبو االبن 
الشهيد، أبو االبن العارف، أبو العامل الشهيد(، 
أي: أبو هابيل  الذي قتله أخوه قابيل حسدا. 

خط  قبال  يف  بالظهور  قابيل  خط  واستمر 
نبيه  اهلل  بعث  ادم ،حتى  بعد  الويص  شيت 
ادريس  سادس أوصياء آدم  وأسس أمة 
تؤمن بام جاء به، ولكنها انقلبت عىل أوصيائه 
)متوشيلخ(  ابنه  األول  وصيه  فكان  بعده  من 
والثاين )المك( ابن )متوشيلخ(، ثم بعث اهلل 
أوصياء  ثالث  وهو  المك  ابن    نوحا نبيه 
وانتقم  بالطوفان  اهلل  ادريس  ونرصه  النبي 
لدم هابيل  الذي ُيعرف يف الرتاث املسامري 

ـ متوز(. بـ)دموزيـ 
من  بعده  من    نوح ذرية  حّرفت  ثم 
وجعلوا  الدين  حقائق  واألكديني  السومريني 
متوز )دموزي( أحد اآلهلة وابتكروا هلم طقوس 
روحها احلزن والبكاء وهي يف أصلها صحيحة 
ولكنهم أقرنوها بقصص كاذبة وجعلوا املالئكة 
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باهلل(  )والعياذ  هلم  أبا  الساموات  ورب  آهلة 
وجعلوا األنبياء واألوصياء بني آدم ونوح عليهام 

السالم بني ملوك وآهلة.
وهكذا يكون البكاء عىل متوز يف أصله بكاء 
عليه  فالبكاء  مظلوما،  قتل  إهلي  شخص  عىل 

والبكاء عىل احلسني  من سنخية واحدة.
مضافا إىل ذلك فإن اهلل تعاىل كان قد أخرب 
بمصيبة احلسني  وبكوا عليه ولكن  أنبياءه 
بني إرسائيل بعد موسى  انحرفوا وخلطوا 
وسيأيت  قبلهم،  األقوام  برتاث  الدينية  احلقيقة 
  تفصيل ذلك عند احلديث عن مصيبة احلسني

يف سفر إشعياء أحد أسفار العهد القديم.
السيد سامي البدري
النجف األرشف/  حمرم احلرام 
444)هـ

 

اضغط هنا لالنتقال اىل املوقع االلكرتوين
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