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قال أستاذ الفقهاء آية اهلل العظمى 

يف  اخلوئي  القاسم  أبو  السيد 

موسوعته معجم رجال احلديث 

يف ترجم عبد اهلل بن سبأ:

»ان أسطورة عبد اهلل بن سبأ وقصص مشاغباته اهلائلة 

موضوعة خمتلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب 

وال يسعنا املقام االطالة يف ذلك والتدليل عليه وقد اغنانا 

العالمة اجلليل والباحث املحقق السيد مرتضى العسكري 

يف ما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص 

اخلرافية وعن سيف وموضوعاته يف جملدين ضخمني 

طبعا باسم عبد اهلل بن سبأ ويف كتابه االخر مخسون ومأة 

صحايب خمتلق« .
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مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني 
والصالة والسالم عىل ارشف األنبياء واملرسلني 

وحممد وآل  الطاهرين.
وبعد.. القارئ الكريم فهذه جمموعة مقاالت 
حول آية اهلل العالمة السيد مرتىض العسكري 
من أفذاذ أمتنا اإلسالمية وعظامئها له بصامت 
كبرية يف ميادين العلم والعمل، والغرض من 
هذا  وجاء  وموثقة،  مناسبة  مادة  توفري  مجعها 
اإلصدار يف مناسبة سنوية وفاته الرابعة عرشة، 
والتي حدثت  يف الرابع من شهر رمضان سنة 

1428هـ، أما املقاالت فهي:
1. العالمة العسكر ي يف ضوء مذكراته وآثاره 
 ، الزبيدي جواد  حممد  املهندس  العلمية، 
وقد استفاد  معلوماته من أرشيف السيد سامي 
البدري عن العالمة العسكري وبخاصة ما كتبه 
البدري بإمالء العسكري عليه يف لقاءات خاصة 
بينهام ، نرش املقال يف جريدة البقية العدد األول 

.2003
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الفكرية،  العسكري  العالمة  مدرسة  معامل   .2
البدري، جريدة  السيد سامي  املحقق  العالمة 
البقية العدد 2 وأعيد نرشه  يف 4 رمضان 1429 

هـ بمناسبة سنوية وفاته.
نموذج من حمارضاته: حمارضة يف عمل   .3

. األئمة
4. جهود العالمة العسكري يف دراسة األسطورة 
جملة  البدري،  حسني  السيد  الدكتور  السبئية، 

فجر عاشوراء العدد 6و7 سنة 1440هـ.
5. رسالة العالمة العسكري إىل تلميذه السيد 
البدري حول الوعي اإلسالمي وسريه العلمي.

د. السيد حسني البدري
وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
4رمضان 1442 هجرية
املوافق لـ 2021/3/17



10

العالمة العسكر ي يف ضوء مذكراته 
وآثاره العلمية )1)

عظامءها  تستذكر  أن  احلية  باألمم  حري 
ورجاالهتا الذين عاشوا ظروفها ووعوا حاجاهتا 
وعملوا ما بوسعهم من اجل أن ينقلوا واقعها إىل 
املستقبل املرشق الذي تصبو إليه، تاركني بصامت 
أصابعهم الواضحة عىل كل عمل يزاولونه وكل 

نشاط يشرتكون فيه. 
عىل األمم أن تتذكر هؤالء الرجال وتتدارس 
حياهتم وخصائصهم و نشاطاهتم ألهنا بذلك 
والواقع  وظروفها  خصائصها  وتدرس  تتذكر 
إليه  تنشده هتفو  الذي  تعيشه واملستقبل  الذي 

وسبل حتققه. 
وعىل هذا األساس ارتأينا أن نبدأ سلسلة من 

)1) هذا املقال كتبه املهندس حممد جواد الزبيدي ، وقد استفاد  
معلوماته من أرشيف السيد سامي البدري عن العالمة العسكري 
وبخاصة ما كتبه البدري بإمالء العسكري عليه يف لقاءات خاصة 

بينهام ، نرش املقال يف جريدة البقية العدد األول 2003.
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ساحتنا  يف  العلمية  الرموز  عن  األحاديث 
العراقية، وقد آثرنا أن نبدأ هذه السلسلة باحلديث 
مرتىض  السيد  اهلل  آية  املحقق  العالمة  عن 
العسكري حفظه اهلل، وذلك ألنه أطال اهلل عمره 
أحد الشهود األحياء القالئل إن مل يكن أمههم 
عىل أخطر وأهم حقبة زمنية من تأرخينا املعارص 
وحتى  العرشين  القرن  بدايات  منذ  امتدت 
الوقت احلارض بكل ما امتازت به هذه الفرتة من 
أحداث مهمة عىل مستوى الكيان الشيعي والعامل 
اإلسالمي بل العامل كله، فقد عارص )حفظه اهلل( 
أهم املرجعيات الشيعية يف هذه الفرتة وعايشها 
يف  وعمل  مشاريعها  يف  واشرتك  قرب  عن 
يف  املختلفة  احلكومات  تقلب  رأى  كام  ظلها، 
مناطق العامل اإلسالمي املتعددة و رأى نشوئها 
سقوطها  ثم  وعظمتها  وقوهتا  وازدهارها 
وأفوهلا، ودرس أوضاع أمهها وألصقها بالكيان 
الشيعي، كام عارص عىل مستوى العامل كله أهم 
الباردة  احلرب  فرتة  وعاش  العاملية  احلروب 
الشيوعية  رصاع  ورأى  معسكرين  أخطر  بني 
حركة  مع  الرصاع  هذا  وتزامن  والرأساملية 
به  وامتد  العامل  يف  لإلسالم  اجلديدة  االنبعاث 
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الراحل  املرجع  حركة  انتصار  ليشهد  العمر 
اإلمام اخلميني وتأسيسه اجلمهورية اإلسالمية 
يف إيران ويشهد اهنزام املعسكر الشيوعي وقيام 
القطب الواحد الذي حياول السيطرة عىل العامل 
كله، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يمد يف عمره 
لريى لواء اإلسالم يرفرف عىل كل ربوع األرض 

بيد احلجة املنتظر )عج(. 
ان نشاط العالمة العسكري مل يقترص عىل حقل 
معني من النشاط والعمل بل امتد ليشمل الساحة 
واألكاديمي  احلوزوي  جانبيها  يف  العلمية 
ألبرز  ومعتمد  كذراع  السياسية  والساحة 
املرجعات الدينية التي عاشها الوجود الشيعي 
شمل  كام  املبارك  عمره  من  الثاين  الشطر  يف 
إنشاء  الساحة االجتامعية عىل مستوى  نشاطه 
منطقة  كل  يف  اخلريية  واجلمعيات  املؤسسات 

استطاع ان يزاول العمل فيها. 
نحاول ان نتناول يف ترمجتنا له العناوين التالية 
العلمي،  وهي: جممل حياته، ذكرياته، نشاطه 

نشاطه االجتامعي، نشاطه السيايس. 
أوال: جممل حياته: 

عام  الثانية  مجادي  يف  العسكري  العالمة  ولد 
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يف  سامراء  مدينة  يف  1911م(  )1332هـ، 
املدينة  من  هاجرت  علمية  عائلة  من  العراق، 
زمن  العالمة  إيران  يف  ساوة  مدينة  إىل  املنورة 

 . املجليس صاحب البحار
حممد  السيد  املرحوم  اجلليل  العامل  هو  والده 
الطهراين  حممد  املريزا  اهلل  آية  صهر  إسامعيل 
املحدثني(  )بخامتة  امللقب  العسكري 

)1281-1371هجرية(. 
توىف والده وهو ما يزال طفال صغري وتعلم القراء 
والكتابة بالعربية يف البيت، وحني بلغ العارشة 
دخل احلوزة العلمية يف سامراء يف عهد املريزا 
دروس  احلوزة  هذه  يف  وطوى    الشريازي

املقدمات و السطوح. 
شغف و منذ صغره بقراءة الكتب، وخصوصا 
كتب السرية النبوية وسرية أهل بيته  وسرية 
الرحالت  وكتب  التاريخ  وكتب  األصحاب، 
ورحالت  بطوطة  ابن  و  جبري  ابن  كرحلة 
األوربيني إىل املرشق، والكتب التي كانت تروي 
قصة استعامر البالد اإلسالمية وتبني ما جيري من 

حوادث مهمة عىل األمة اإلسالمية آنذاك
العسكري حوزة سامراء يف عام  العالمة  ترك 
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)1350هـ، 1929م( لظروف اقتصادية أملت به 
ثم عاد إىل الدرس وهاجر إىل قم يف عهد مرجعية 
الشيخ عبد الكريم احلائري و يف قم درس السطح 
العايل فقها وأصوال عىل املرحوم السيد املرعيش 
النجفي  و احلاج شيخ حممد حسني الرشيعت 
مداري الساوجي كام حرض مباحث األخالق 
للشيخ مهدي الباييني شهري وحرض العقائد 
عند  التفسري  ودرس    اخلميني األمام  عند 

احلاج املريزا خليل الكمره اي. 
وبعد عدة سنوات قضاها العالمة العسكري يف 
حوزة قم استجدت ظروف أدت به إىل أن يتخذ 
قرارا بالعودة إىل العراق حيث رجع إىل حوزة 
حرض  1932م(  عام)1353هـ،  يف  سامراء 
درس الشيخ حبيب اهلل االشتهاردي املعروف 
احلاج  طلبة  أحد  وهو  العسكري(  )باملدرس 
مدرسة  صاحب  )وهو  الطهراين  هادي  شيخ 
خاصة يف الوالء ألهل البيت( كام حرض درس 
املرحوم مريزا عيل تلميذ املريزا حبيب اهلل ودرس 

املرحوم الشوشرتي املرعيش. 
الذهاب  قرر  1942م(  هـ،   1363( عام  ويف 
إىل بغداد إلنشاء مدارس عرصية البناء الشيعة 
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ومل تنجح حماولته تلك فعاد من جديد إىل حوزة 
الشيخ  أستاذه  يد  عىل  دراسة  ليكمل  سامراء 

االشتهاردي. 
ويف هذا الفرتة انتقلت املرجعية يف إيران إىل آية 
السيد الربوجردي  ويف عهده عاشت احلوزة 
يف قم أوضاعا جيدة قياسا إىل احلوزة يف العراق، 
ومن هنا قرر العالمة العسكري اهلجرة إىل قم 
بمدرسة  اخلاص  مرشوعه  لطرح  أخرى  مرة 
للعلوم الدينية عىل الطريقة التي يراها هو، وقد 
وافق السيد الربوجردي  عىل مرشوعه، غري 
أن قيام قضية تأميم النفط يف زمن )مصدق( وما 
صاحبها من مشاكل مع آية اهلل الكاشاين أدت إىل 
أن يتعثر إنجاز ذلك املرشوع ولذا قرر الرجوع 

إىل العراق مرة أخرى. 
)1363هـ،  عام  بعد  العسكري  العالمة  عاد 
1942( إىل العراق، ويف هذه املرة ذهب إىل بغداد 
منطقة  إىل  حتول  ثم  الكريعات  منطقة  وسكن 
البياع ثم إىل منطقة الكرادة الرشقية يف عام196م 
وتعمقت  العلمية  مشاريعه  توسعت  وفيها 

عالقته بمرجعية االمام احلكيم بشكل خاص. 
ويف عام )1389هـ، 1968م( اضطر وبسبب 
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ممارسات حكومة حزب البعث الكافر يف العراق 
إىل اهلجرة من العراق إىل لبنان ومنه إىل إيران وال 
يزال فيها إىل وقتنا احلارض)1423هـ، 2002م( 
حيث ال يزال يامرس نشاطه يف الدرس والتأليف 
مع االضطالع بمهمة عامدة كلية أصول الدين يف 

طهران وقم.)1) 
املحور الثاين: ذكرياته

ذكرياته عن سامراء بلد الوالدة والشباب: 

ولد العالمة العسكري يف سامراء وقىض قريبا 
من أربعني سنة فيها. من هنا حتدث العالمة عن 
بعض ذكرياته فيها قائال )عاشت سامراء تلك 
كانوا  الشتاء  يف  اهنم  حتى  قاسية،  فرتة  الفرتة 
ومل  البيوت وحيرقوهنا كوقود،  أبواب  يقلعون 
تكن تتوفر عندهم ابسط احلاجات األولية التي 
يف  كام  بساتني  سامراء  يف  تكن  ومل  حيتاجوهنا. 
املناطق األخرى وال يوجد فيها فاكهة ما عدا 
بالتفاح  )الرقي والبطيخ( ويؤيت هلا من )بلد( 
والعنب. وقد تعلم أهايل سامراء الزراعة بعد 

)1)  يذكر ان العالمة العسكري رمحه اهلل تويف يف 4 رمضان 
السيد  أيلول 2007 م ودفن يف حرم  املوافق 15  1428 هـ. 

املعصومة يف قم املقدسة.
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ذلك بمساعدة جدي وآغا بزرك. وملن يكن املاء 
متوفرًا لالستخدامات اليومية بل يستخرج من 
آبار عميقة جدًا وأما ماء الرشب فيؤتى به بالقربة 
وعىل الدواب من هنر دجلة. وكانت لسامراء 
أربعة أبواب تغلق يف الليل وكان صحن اإلمامني 
فتضاء  احلرضة  وأما  نفطية  برساجات  يضاء 
بشموع يصنعها شخص يدعى مهدي الشامع. 
وكان عدد العوائل الشيعية هناك حوايل أربعامئة 
نفر، وكان عامل سامراء يقيم عزاء عاشوراء يف بيته 
البلد  باليوم، لعدم إمكانية أهايل  ثالث مرات 
أقامتها يف بيوهتم وأول رادود أتذكره كان خايل 

الشيخ )أبو احلسني(. 
أهايل  ويأيت  جيلس  جدي  كان  العيد  أيام  ويف 
أيضا.  هلم  الزيارة  نرد  ونحن  لزيارته  سامراء 
وقد كان يف سامراء سبع عشائر: البو رمحن، البو 
عباس، البو نيسان، البو بدري، وغريهم. . . ، 
وكانت عشرية البو بدري قليلة العدد وكان هلم 
عامل يف بغداد هو الشيخ عبد العزيز البدري الذي 
قتله البعثيون ألنه عارضهم رصاحة عىل املنرب، 
  وقد كانت يل معه عالقة خاصة ولو بقي حيا
اقرب  كانوا  بدري  البو  ولعل  شيعيًا،  لصار 
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العشائر إىل الشيعة )1)من غريهم ملا كانوا يرون 
  من اهنم يرجعون يف نسبهم إىل عيل اهلادي
وكانت يف سامراء حوزة جيدة، ومن أستاذهتا 
حممود  ومريزا  اهلل،  حبيب  ومريزا  جدي، 
الشريازي أستاذ السيد اخلوئي. وتعمر سامراء 
باهل العلم يف الصيف اذ يأتيها الطلبة بسبب 
شدة احلر يف املناطق األخرى، وهلذا السبب ال 

تتعطل الدراسة فيها صيفًا. 
ذكرياته مع العلامء وخواطره عنه: 

ومهمة  مجيلة  ذكريات  العسكري  للعالمة 
الذين  الكبار  والعلامء  املراجع  من  العديد  مع 
عارصهم ونحن تنرش يف هذه الرتمجة املخترصة 
جزءا منها عىل أمل ان تتاح الفرصة لنا لتنرشها 

كلها او اغلبها يف وقت آخر ان شاء اهلل تعاىل. 
مع الشيخ آغا بزرك الطهراين و الرشيف 

العسكري: 

قال اطال اهلل عمره )بعد ان صارت املرجعية إىل 
املريزا حممد تقي الشريازي بعد احلرب الثانية 
الطهراين صاحب  بزرك  آغا  الشيخ  طلب من 

)1) عشرية البوبدري علوية النسب سنية املذهب وفيها فرع 
شيعي ينتسب اليه العالمة السيد البدري. 
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حممد  مريزا  المي  جدي  ومن  )الذريعة( 
سامراء.  إىل  يذهبا  أن  العسكري(  )الرشيف 
وقد وصل هذان العلامن إىل سامراء يف أصعب 
سامراء  بتعمري  عنيا  وقد  واحرجها  الظروف 
معا،  كأخوين  يعمالن  وكانا  وإصالحها، 
البقاء  عىل  ومساعدهتم  الشيعة  بجلب  وعنيا 
آنذاك  الشيعة  يكن  واالستقرار يف سامراء ومل 
وقد  األطفال.  فيهم  بام  نفر  أربعامئة  من  اكثر 
استقدما إىل سامراء طبيبا من كربالء وشجعوا 
ذلك  يف  ونجحوا  الزراعة  عىل  سامراء  أهايل 
وقد عني جدي بتعليم الكليدارية امر الزراعة 
حتصيل  اجل  من  الزوار  عىل  يلحوا  ال  لكي 
لقمة العيش. كام كانا هيتامن بحرضة اإلمامني 
يكنسان  كانا  حتى  خاص  بشكل  العسكريني 
احلرضة وينظفاها من األوساخ ويطهراهنا حينام 
تتنجس، ومل يكن حيدث مثل هذا يف غري سامراء. 
وقد ذكر آغا بزرك الطهراين العالمة العسكري 
حينام ذكر جده ألبيه )شيخ اإلسالم( يف )طبقات 

أعالم الشيعة(. 
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أول منرب صعده العسكري بحضور العلامء يف 
سامراء: 

من  رجوعه  بعد  انه  العسكري  العالمة  يذكر 
بعد عام 1353هـو1932م  إىل سامراء  إيران 
صعد املنرب يف مدرسة املريزا حسن الشريازي 
فيها  يرتقي  التي  األوىل  املرة  هذه  وكانت 
اهلل  حبيب  أستاذه  جملسه  حضار  وكان  املنرب، 
االشتهاردي، والسيد حممود الشريازي والسيد 
حسني الشاهرودي وآغا بزك الطهراين والشيخ 
فقرأ  أيضا،  الطلبة  وسائر  وأمثاهلم  اهلل  ذبيح 
السيد آية ﴿فلوال نفر من لك فرقة طائفة منهم يلتفقهوا 
يف ادلين ثم يلنذروا قومهم اذا رجعوا ايلهم﴾ ثم خاطب 
السيد اجلالسني بقوله: أتعلمون ان هذه اآلية 
قد نسخت هبذه اجلملة )لوال نفر من كل فرقة 
ليدخلوا املدارس ويدرسوا فيها ويدرسوا فيها 
إىل ان يموتوا( ثم بدأ يتكلم بام هي عليه احلوزة 
ان  السيد  يذكره  الناس ومما  وما هي حاجات 
املرحوم السيد حسني الشاهرودي قد تأثر تأثريا 
خاصا بكالمه حتى جاءه بعد انتهاء املحارضة 
لتدارس ما جيب القيام به ونصحه بالذهاب إىل 

بلده يف إيران للتبليغ فيه. 
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ذكرياته عن السيد ابن احلسن األصفهاين: 

السيد األصفهاين  يذكر العالمة العسكري ان 
قدم خدمات جليلة للحوزة والشيعة، إذ كانت 
زعامته أّبان احلرب العاملية الثانية وحينام ازدادت 
الرشعية  احلقوق  وكثرت  الشيعة  جتار  أرباح 
وكذلك حني ظهرت الشيوعية يف إيران حيث 
اثر ذلك يف التفاف الناس حول العلامء. استفاد 
اول  وكان  الوضع  هذا  من  األصفهاين  السيد 
عامل يدعم ويرسل الوكالء إىل املناطق املختلفة 
املراجع هذا األمر وقد  قبله احد من  يتبن  ومل 
غري السيد أبو احلسن حتسني وضع االقتصاجي 
للطلبة والعلامء. كان يعنى بانتخاب األكثر ذكاء 
وكفاءة واألحسن خلقا. وقد كان رمحه يتمتع 
بقدرة إدارية جيدة يف نواحي عديدة. كام كان 
كانت  التي  األعراف  بعض  كرس  يف  شجاعا 
ثقيله عىل الناس كمنعه من تكرار صيغة العقد 
يف الزواج، كام انه ومنذ عرصه أصبحت عامئم 
املعممني صغرية بدال من العامئم الكبرية التي 
كانت شائعة قبل عرصه، ومن األمور التي تذكر 
يف زمنه والتي أدت إىل ازدياد ثقة الناس به هو 
انقطاع اخلبز الذي كان يعرف للطلبة بعد املرجع 
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لينفقه  ماال  عنده  يكن  مل  وملا  قبله،  كان  الذي 
عىل الطلبة باع بيته وانفق ثمنه عىل خبز الطلبة. 
وقد عارص السيد أبو احلسن األصفهاين املريزا 
النائيني رمحة اهلل عليه، غري انه كان رئيس للحوزة 
ومديرها وكان النائيني أستاذ احلوزة الذي يريب 

الطلبة تربية علمية. 
ذكرياته عن الشيخ عبد الكريم احلائري: 

عام  قم  إىل  العسكري  العالمة  سافر  حينام 
1350هـ 1929م، كان رئيس احلوزة العلمية 
ذكر  وقد  احلائري  الكريم  عبد  الشيخ  آنذاك 
العالمة العسكري انه مل ير حوزة كحوزته  اذ 
كان فيها حوايل ثامنامئة من أهل العلم وكانت 
خادم  من  بدءا  عليهم  بادية  االخالص  سمة 
الشيخ احلائري إىل طلبة البحث اخلارج، ألن 
الدراسة آنذاك مل تكن تدر عىل صاحبها أي مردود 
دنيوي، ومل يكن يتميز فراش الشيخ عبد الكريم 
احلائري وطعامه يف منزله عن غريه من أهل العلم 
إال يف وجود خادم عنده لقضاء احتياجاته. كام 
ان توزيع الرواتب مل يكن بيد أوالده أو أقاربه بل 
كان بيد مريزا مهدي الربوجردي وهو أبو زوج 

آية اهلل الكلبايكاين. 
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مع الشيخ رايض آل ياسني: 

الذي  كتابه  أخذ  انه  العسكري  العالمة  يذكر 
درس فيه روايات سيف بن عمر إىل عدة من 
العلامء فانكروا عليه نتائج التحقيق ما عدا الشيخ 
رايض آل ياسني، وكان جالسا عىل كريس فلام 
قرأ الكتاب قام وقعد وقال: )رفعت عارا عن 

جبيننا، ثم قال له سمه عبد اهلل بن سبأ. 
مع السيد اخلوئي والسيد احلكيم والسيد عبد اهلادي 

الشريازي: 

قال العالمة العسكري: تزعم الشيخ مرتىض آل 
ياسني مجاعة العلامء ويف هذه الفرتة اعرتف الشاه 
بإرسائيل فاحتج علامء الكاظمية وبغداد وقالوا 
البد لعلامء النجف من استنكار ذلك، فارسل 
  إيل الشيخ آل ياسني السيد إسامعيل الصدر
يطلب حضوري، وملا حرضت طلب مني عىل 
النجف  إىل  أذهب  أن  الرشعي  التكليف  نحو 
الستحصال مثل هذا االستنكار فطلبت إرسال 
انا  اكون  ان  عىل  معي  النمدي  مهدي  الشيخ 
املتكلم فوافق وكذلك طلبت منه ان يكون معي 
الشيخ حسن اجلواهري فكتب له وفعال ذهبنا 
إىل النجف وكانت يومذاك فاحتة السيد عيل بحر 
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العلوم، وحسب ما أتذكر ذهبت أوال إىل السيد 
احلكيم  وطلبت منه كتابة مذكرة االستنكار 
انربى أحد احلارضين من حاشيته ليقول: هذه 
مسألة سياسية واملراجع ال يتدخلون فيها، فانربى 
والشيخ  ولكنني  قائال:  له    احلكيم السيد 
مرتىض آل ياسني تدخلنا سابقا يف السياسة حني 
ابرقنا نستنكر االعرتاف بإرسائيل. ثم ذهبت إىل 
السيد اخلوئي وطلبت منه نفس الطلب فأحاب 
باإلجياب غري أنه ذكر بأنه قد أعطى عهدا أن ال 
السيد عبد  القبيل إال مع  يقوم بعمل من هذا 
اهلادي الشريازي. ثم ذهبت إىل السيد الشريازي 
الذي شكك اوال يف صحة اخلرب ولكنه اقتنع بعد 
اهلمداين  حسني  الشيخ  ساعدين  ان  بعد  ذلك 
انه  إال  استنكارا،  ان يصدر  فقبل  أقناعه،  عىل 
انترش خرب  الصباح ويف حينها  إىل  األمر  أرجأ 
حركتي فقام ضد األمر الشيخ نرص اهلل اخللخايل 
واستطاع إقناع الشيخ حممد رضا املظفر وبعض 
شيوخ املنتدى وبعض السادة من آل بحر العلوم، 
وفعال وبتأثري هؤالء مل يوقع السيد عبد اهلادي 
عىل مذكرة االستنكار وعندها تركت الذهاب 
إىل السيد اخلوئي واكتفيت بربقية السيد احلكيم 
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 وبرقية الشيخ عبد الكريم اجلزائري الذي كان 
قد وافق عىل الكتابة أيضا. 

 : مع الشهيد الصدر

ذكر العالمة العسكري ان بداية معرفته بالشهيد 
الصدر  كانت يوم سجل الصدر يف املدرسة 
التي كان يرشف عليها العسكري يف الكاظمية 
ولفت نظره قدرته الذهنية اخلارقة اذ رآه يطوي 
مراحل أربعة سنني يف سنتني وتوسم فيه خريا 
لإلسالم وكان يعنى به عناية خاصة ويقدر انه 

سيكون له شأنا عظيام يف اآليت من األيام. 
مع األستاذ أمحد أمني صاحب كتاب )التكامل يف 

اإلسالم(: 

بعد ان فشلت حماولة العالمة العسكري يف انشاء 
الكاظمية  إىل  الذهاب  قرر  مدرسة يف سامراء 
وسمع حينها بأمحد أمني الذي كان مطرودا من 
وزارة املعارف يف وقته وكان املوظف الوحيد 
امللتحي يف كل العراق، وحني التقى به سلمه 
االجتامعية(  )األمراض  حول  املخطوط  كتابه 
عىل أن يتحدثوا يف مشاريع عملهم بعد قراءته، 
وقد قرأ أمحد أمني الكتاب يف ليلة واحدة، وجاء 
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متعجبا مما قرأ وقال للعالمة العسكري، )أنه لو 
كنت واحدا من هؤالء االفندية لكان راتبك مائة 
دينار( وال نحسب ان امحد امني قصد من هذا ان 
حق العالمة العسكري ان يكون موظفًا وإنام عرب 
هبذه الطريقة عن دهشته يف ان يكون السيد هبذا 
املستوى من العمق والوعي لوضع األمة آنذاك 
له هو وأمثاله  الذي يتعرض  الغبن  وأشار إىل 
حني يقصون عن يف املراكز االجتامعية والعلمية 

املؤثرة. 
تأسيس املدارس واملعاهد العلمية: 

العلامء  أوائل  من  العسكري  العالمة  كان 
حقيقة  اكتشفوا  الذي  العراق  يف  املصلحني 
قررها  التي  والتعليمية  الرتبوية  املناهج 
املتشاورون األجانب يف دوائر التعليم احلكومية 
بعد  واكتشف  اإلسالمية،  البالد  يف  للناشئة 
بني  الشاسع  والبون  التفاوت  مقارنة  دراسة 
واليابان  وفرنسا  أملانيا  يف  تدرس  التي  املناهج 
ومثيالهتا املقررة يف بالدنا اخلاضعة لنفوذهم، 
حيث يتبني له ان مدارسهم ومناهجهم تأخذ 
كوادر  وتعدهم  لتهيئهم  والطلبة  الشباب 
متخصصة وطاقات عاملة يف خمتلف جوانب 
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وكلياتنا  مدارسنا  تأخذ  بينام  واملعرفة  العلوم 
الناشئة والشباب لتخرجهم موظفني يف دوائر 
الدولة ومن هنا كان يسمي العسكري مدارس 
ذاك الوقت بـ)معامل حتضري املوظفني( وهكذا 
توصل إىل حتديد وتعيني أحد وأهم االسباب 
آنذاك.  اإلسالمية  جمتمعاتنا  لتخلف  احلقيقية 

هذا من ناحية املدارس احلكومية. 
عىل  أهنا  يرى    فكان العلمية  احلوزات  أما 
زالت  وال  وكوهنا  ودورها  أمهيتها  من  الرغم 
حتمل اإلسالم الصحيح يف عرص الغيبة الكربى 
كل  موفقة  واألصول  الفقه  دراسات  يف  وأهنا 
التوفيق يف ختريج العلامء والباحثني وأهنا محلت 
لنا الفقه الذي بلغه الرسول  وأهل بيته  إىل 
املسلمني، إال أهنا أصبحت ال تعتني بسائر العلوم 
اإلسالمية األخرى التي ال يستغني عنها املسلم 
يف أي عرص كان، ألن املجتمع بحاجة إىل القرآن 
  واملعصومني  وعلومه وإىل سرية البني
أن  القول  يمكن  بحيث  العقائد  بحوث  وإىل 
دروس التفسري والسرية كانت قد انعدمت إال يف 
أوقات التعطيل هنا وهناك، وأن دروس العقائد 
تراجعت وأصبحت قليلة وال يوازي االهتامم 



28

هبا أمهيتها وعمق احلاجة إليها. 
أدرك العالمة العسكري  هذه احلقيقة بشأن 
املدارس احلكومية واحلوزات العلمية، فحاول 

أن يعمل شيئا إلصالح الوضع. 
حماولة إدخال درس التفسري يف حوزة قم: 

اخلصوص:  هبذا  معه  مقابلة  يف  سامحته  قال 
»انتهيت ملا كنت طالبا يف قم طالبا يف املدرسة 
الفيضية ] بني عام 1350ـ  1353 [ إىل ان احلوزة 
العلمية مقترصة عىل تدريس الفقه واألصول 
فاستطعت ان اؤثر عىل مجاعة من الطلبة معي 
منهم السيد حممود الطالقان أول إمام مجعة يف 
طهران يف زمن اجلمهورية اإلسالمية والشيخ 
الصدوقي أحد شهداء املحراب األربعة والسيد 
عبد الرضا الصدر وغريهم بحيث وصل العدد 
إىل تسعة أو عرش طالب، واتفقنا عىل حضور 
درس للتفسري يف أيام الدراسة احلوزوية ال يف 
ايام التعطيل عند املريزا خليل كمره أي، وقد 
انعقد فعال درس التفسري غري أن درسنا هذا أثار 
استغراب الطلبة وكانوا يتعجبون منا حلضورنا 
حد  عىل  التحصيل  وقت  يف  للتفسري  درس 
تعبريهم، وكنا ندرس معه حاجة املسلمني يف 
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العامل اإلسالمي أينام كانوا غري أن الذي حصل 
  أن مدير املدرسة يف زمن السيد الربوجردي
وكان يدعى باملريزا مهدي قد خالفنا وتصور 
أننا بصدد أحداث تغيري يف احلوزة وعمل عىل 
تعطيل درسنا الذي كان مع إخالصه وإدارته 
للمدرسة غري مدرك حلقيقة عملنا ومل  اجليدة 

يرتق إىل عمق تفكرينا«. 
حماولة إنشاء مدرسة حوزوية جديدة يف 

سامراء: 

)عام  بعد  العراق  إىل  قم  من  رجوعه  بعد 
1353هـ، 1932م( حاول العالمة العسكري 
بمناهج  ينشئ مدرسة حوزوية يف سامراء  أن 
وفق الرؤية التي يؤمن هبا واتفق مع خاله املرحوم 
نجم الدين العسكري وخاله الشيخ أيب احلسن. 
ولكنه مل ينجح يف مساعيه تلك، ومن هناك فكر 
ينجح يف  لعله  بغداد والكاظمية  إىل  بالذهاب 

أقامة مشاريعه هناك. 
اللقاء مع أمحد أمني وتأسيس مدرسة منتدى 

النرش يف الكاظمية: 

بأمحد  العسكري  العالمة  التقى  الكاظمية  ويف 
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اإلسالم(.  يف  )التكامل  كتاب  مؤلف  أمني 
اإلمامني  صحن  يف  تم  الذي  اللقاء  وخالل 
الكاظميني  أعطى السيد كتاب )األمراض 
قراءته  وبعد  أمني،  امحد  إىل  االجتامعية( 
العالمة  للعمل مع  استعداده  أمني  امحد  أبدى 
العسكري يف مشاريعه، غري اهنام اختلفا يف نقطة 
البداية، إذ كان رأي العالمة العسكري ان يبدأ 
العمل من املدارس االبتدائية وكان رأي امحد 
أمني ان يبدأ العمل من املدارس العالية لتخريج 
املعلمني وعذره أن املدارس االبتدائية حتتاج إىل 
مدرسني فإذا جئ هبم من املدارس العرصية فهم 
غري متدينني وإذا جئ هبم من احلوزة فهم غري 
قادرين عىل التدريس غري أن العالمة العسكري 
كان يعتقد ان يف احلوزة من األساتذة من هو قادر 
عىل التدريس يف مثل تلك املدارس وان تقييم 
أمحد أمني ملستوى طلبة احلوزة مل يكن دقيقا. 
وأخريا اتفقا عىل أن يرشعا وفق رؤية العالمة 
العسكري من االبتدائية. ومن أجل ان تكون 
رضا  حممد  الشيخ  مع  اتفقا  رسمية،  املدرسة 
املظفر عىل تأسيس مدرسة يف الكاظمية تابعة 
جلمعية منتدى النرش يف النجف األرشف. وفعال 
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تأسست مدرسة منتدى النرش يف الكاظمية بعد 
السيد  برئاسة  هلا،  مؤسسة  مجعية  تشكلت  ان 
أمحد احلسيني والد السيد عيل نقي واتفق عىل ان 
يكون مدير املدرسة السيد حممد اخلالين. و رجع 
إنشاء  العسكري إىل سامراء من اجل  العالمة 
التي  الصعوبات  ولكن  هناك  أخرى  مدرسة 
واجهتها مدرسة املنتدى يف الكاظمية جعلت 
امحد أمني يرص عىل عودة العالمة العسكري إىل 
الكاظمية فعاد من جديد، وبعودته تطور وضع 
املدرسة و نشاطاهتا حيث كان حيرض نشاطات 
أمثال  الشيعة  رجاالت  آنذاك  املدرسة  تلك 
جعفر أيب التمن وحممد رضا الشبيبي وسيد عبد 
املهدي املنتفجي، وكان يقال ان الفرع أي زادت 
عىل األصل، نجحت جتربة مدرسة منتدى النرش 
يف مرحلتها االبتدائية واصبح هلا بناية عظيمة، 
وانتقلت رئاسة اجلمعية املؤسسة هلا بعد وفاة 

سيد أمحد احلسيني إىل ولده السيد عىل النقي. 
االتفاق مع السيد الربوجردي عىل إنشاء مدرسة 

يف قم: 

النرش  منتدى  مدرسة  العسكري  العالمة  ترك 
بسبب مشاكل أثريت مع اجلمعية املؤسسة هلا 
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السرية  كتابة  إىل  وانرصف  سامراء  إىل  ورجع 
النبوية إال انه وبعد سنتني من رجوعه عقد العزم 
الربوجردي  السيد  ملفاحتة  قم  إىل  اهلجرة  عىل 
بشأن مدرسة علمية وفق املنهج الذي خطط له، 
وفعال حصل عىل موافق املرجع األعىل للشيعة 
يف إيران آنذاك ولكن ظروف تأميم النفط وما 
أثري من مشاكل مع مصدق والسيد الكاشاين 
واحلوزة العلمية جعلت بعض العلامء كالسيد 
صدر الدين والد سيد موسى الصدر ينهونه عن 
إنجاز مرشوعه، كام ان الرسائل التي بعثت إىل 
السيد الربوجردي من الكاظمية كرسالة الشيخ 
برجوع  تطالب  كانت  التي  ياسني  آل  مرتىض 
العالمة العسكري إىل هناك جعلته يرصف النظر 
عن مرشوع تلك املدرسة ويرجع إىل العراق مرة 

أخرى. 
مدرسة اإلمام الكاظم  يف الكاظمية: 

بعد رجوع العالمة العسكري  إىل الكاظمية 
حاول ان يؤسس حوزة علمية فيها ولكنه مل يوفق 
فانشأ مدرسة اإلمام الكاظم  التي استمرت 

إىل ما بعد قيام ثورة 1958م. 
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مدارس أخرى يف بغداد وغريها: 

نحج العالمة العسكري  يف تأسيس العديد من 
املدارس واملعاهد الرتبوية وفق املنهج واخلطة 

التي رسمها وهي كام ما ييل: 
1 ـ مدرسة االمام اجلواد يف الكرادة الرشقية ـ 

بغداد. 
2ـ  مدارس بغداد اجلديدةـ  بغداد. 

 3ـ  مركز تعليم البناتـ  بغداد. 
بإرشاف  بغداد  ـ  للبنات  الزهراء  مدارس  ـ   4

الشهيدة بنت اهلدى. 
5ـ  مدارس اإلمام الصادق ـ  البرصة. 

6ـ  ثانوية اإلمام الباقر ـ  احللة. 
7 ـ ثانوية اإلمام احلسن ـ الديوانية ـ وقد كانت 
حتت إرشاف الشيخ حممد مهدي شمس الدين 

قبل أن تصبح بعهدة مجعية الصندوق اخلريي. 
8ـ  وكانت هناك روضة الزهراء لألطفالـ  بغداد. 
كلية أصول الدين يف بغداد: وكانت كلية أصول 
الدين اإلنجاز األهم للعالمة العسكري، حيث 
أسسها يف بغداد ) 1963 ( لتكون نواة جلامعة 
إسالمية متكاملة وقد خرجت ملرة دورات قبل 

أن يقرر نظام البعث املتفرعن إلغاءها. 
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املجمع العلمي اإلسالمي: 

العالمة  قام  1979م(  )1397هـ،  عام  ويف 
العلمي  املجمع  بتأسيس    العسكري
اإلسالمي يف طهران ليامرس من خالله دروسه 
العلمية وتطوير الكتب الدراسية احلوزوية عىل 
مستوى املقدمات وقد قدم هذا املجمع خدمات 
مجة للعامل اإلسالمي عىل مستوى إرسال املبلغني 
وتأسيس املدارس وهتيئة املناهج وطبع الكتب. 

كلية أصول الدين يف يف طهران وقم: لئن استطاع 
النظام البعثي غلق كلية أصول الدين يف بغداد 
ليحرم أبناء األمة اإلسالمية من فرصة االستفادة 
منها ومن العلوم التي كانت تدرس فيها ن فان 
اهلل سبحانه وتعاىل قد عوض العالمة بعد عمر 
إعادة  فرصة  له  وفر  بأن  عاما،  الثامنني  جتاوز 
بفروع  أخرى  مرة  الدين  كلية أصول  تأسيس 
وإمكانات أفضل حيث تم افتتاح هذه الكلية يف 
عام )1417هـ1996م( يف قم وبعدها بعام فتح 
هلا فرعا يف طهران وبعدها بعام آخر فتح هلا فرع 

يف دزفول. 
 نشاطه االجتامعي: 

ساحة  عن  بمعزل  العسكري  العالمة  يكن  مل 
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بام  الذي أحس مبكرا  العمل االجتامعي وهو 
املآيس واآلالم،  يقاسيه من  يعانيه جمتمعه وما 
ومن هنا فقد اتسع عمله ليشمل كل زاوية من 
زاوية العمل يستطيع من خالهلا ان يقدم العون 
واملساعدة ملجتمعه ويعينه عىل ان يتجاوز حمنته 
ومشاكله، وكانت نظريته أطال اهلل عمره تنطلق 
يقوم  وان  البد  املثمر  العمل  ان  أساس  عىل 
عىل أساس املؤسسات ال العمل الفردي وان 
كان للعمل الفردي فوائده أيضا، ومن هنا قام 

وبمعونة العلامء اآلخرين بتأسيس: 
1ـ  مجعية الرتبية اإلسالمية. 

وقد  اإلسالمي:  اخلريي  الصندوق  مجعية  ـ   2
أسس هذه اجلمعية السيد هبة الدين فهرستاين 
وكان أول رئيس هلا ثم توىل العالمة العسكري 
مجعية  تولت  وقد  بعده.  اجلمعية  هذه  رئاسة 

الصندوق اخلريي. 
أـ  فتح مستوصف الرعاية اإلسالمية يف الكرادة 

الرشقية. 
يف  اإلسالمية  الرعاية  مستوصف  فتح  ـ  ب 

الكاظمية. 
وقد كانت عىل وشك الرشوع ببناء مستشفى 
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اإلمام احلسني  و لكن املرشوع مل يتم. 
ج ـ كام تبنت العديد من املدراس التي أسست 

آنذاك. 
حركته و نشاطه السيايس: 

 بداية حتركه السيايس: حتدث العالمة العسكري 
بداية  )كانت  قائال  السيايس  حتركه  بداية  عن 
اآلخرين  عمل  رأيت  منذ  السيايس  حتركي 
اجلو  ساعد  وقد  حكومات  تأسيس  أجل  من 
الديمقراطي السائد أيام احلرب الثانية والرصاع 
بني الدول الديمقراطية والشيوعية والنازية عىل 
فتح آفاق العاملني اإلسالميني سواء يف مرص 
او العراق عىل هذه احلقيقة. ثم تساءلت ملاذا ال 
نستبدل تأسيس املدارس خصوصا مع مطالبة 
آمنت  هنا  ومن  باحلكم؟  الضالة  الفئات  كل 
بفكرة قيام حكم أسالمي، ورأيت أن اطرح هذه 
الفكرة وأباحثها مع علامء ذلك الوقت واملراجع 
الراحل  املرجع  سألت  إنني  اذكر  املتصدين، 
يا  إليكم  له: لو رجع  ، قلت  األمام احلكيم 
إقامة  املسلمون وأطلبوا منكم  ـ  الشيعة  فقهاء 
احلكم اإلسالمي، أي حكم يف عرص الغيبة ترون 
صحة إقامته؟ ففكر  مليا وقال: »حنن نطالب 
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بتنفيذ األحكام وملا مل يرد نص يف كيفية احلكم 
فنحن يف سعة فنرجع إىل أهل اخلربة ونسأهلم أي 
نوع أصلح نطلب إقامته«. وسألته مرة أخرى، 
ومل تكن واردات النفط قد بلغت ما هي عليه 
احلكم  مقاليد  لكم  أعطيت  لو  قلت:  اليوم، 
تسدون  باب  أي  فمن  احلكم،  إقامة  وأردتم 
ميزانية الدولة؟ فكر  مليا وقال: »تطرح علينا 
اليوم مسائل مل يسبق أن طرحت على السابقني، 
هذه املسائل جديدة وينبغي أن نرجع إىل املصادر 

ونلتمس األدلة«. 
امليالين  السيد  الراحل  املرجع  مع  تكلمت  ثم 
الفكر  يف  سبقني  قد  فوجدته  أكرب  برصاحة 

والوعي وطلب إقامة احلم اإلسالمي. 
ثم طلبت من أحد العلامء يف طهران وكان تلميذا 
للسيد الطباطبائي أن يطلب منه كتابة يف املوضوع 
وكتب السيد الطباطبائي  ومل تكن كتابته كافية، 

ومل يطرح املسألة عىل أساس فقهي كام كنا نريد. 
 كانت كل هذه البدايات قبل قيام السيد األمام 

اخلميني )رض( يف مقابلة شاه إيران. 
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اشرتاكه مع الشهيد الصدر يف تأسيس حزب 
الدعوة اإلسالمية: 

ودرسه  األمة  واقع  العسكري  العالمة  أدرك 
له  تراءى  ثم  االجتامعية(  )األمراض  كتابه  يف 
ان تربية الناشئة تربية إسالمية واعية هي التي 
تعالج القضايا األخرى كلها. غري أن الظروف 
وتنوع  ورجاله  املستعمر  امكانية  وعظم 
مشاريعه وسيطرته هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى الظروف القاسية التي واجهت مشاريعه 
اإلصالحية كل هذا جعله يشعر بأن هذه املشاريع 
ال يمكنها أن تؤدي الغرض املطلوب منها، ومن 
هنا بدأ يفكر يف القيام بعمل من نوع آخر، بعمل 
سيايس وقد حتدث العالمة العسكري عن هذه 
الفرتة وإرهاصاهتا يف حوار معه منشور قائال: 
»أنني رأيت أن هذه املدرسة مل تكن تلبي حاجة 
اهلادي  عبد  السيد  اهلل  آية  فأسترشت  املجتمع 
الشريازي حول إغالقها إال انه أخربين بأنه ال 
جيوز يل رشعا القيام بذلك. كنت يومها أعاين 
التيار  وجه  يف  عملنا  بجدوي  يأس  حالة  من 
الغريب اجلارف املضاد لإلسالم، حيث بدأ أواخر 
احلرب العاملية الثانية واحلقبة التي تلتها تأسيس 
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األحزاب غري اإلسالمية فأصبح شبابنا ينتمي إىل 
احلزب الشيوعي مثال رفضا للتمييز والتعسف 
الذي يتعرض له أو إىل احلركات القومية مثل 
واضحة  بصورة  ظاهرا  يكن  مل  الذي  البعث 
اضافة إىل احلزب الوطني الديمقراطي وغريه من 
األحزاب. رأيت إننا نخرس الشباب وان احلاجة 
تقتيض القيام بنمط آخر من األعامل، كنت عىل 
اتصال بعدد من األحزاب اإلسالمية من اتباع 
مدرسة اخللفاء مثل حزب التحرير واإلخوان 
املسلمني واضعا يف ذهني القيام بعمل مشابه، ومما 
دفعني إىل التفكري بإنشاء حزب حركي للشباب 
هو لقائي بشاب انتمى للحزب الشيوعي وكان 
سليل أرسة علمية من آل الرسول  مساء أحد 
أيام شهر رمضان املبارك، سألته بأمل، ماذا رأيت 
من اإلسالم لترتكه وتعتنق الشيوعية؟ أجابني 
بأنني مسلم وصائم اآلن اال ان اإلسالم يفتقر إىل 
نظام احلكم ونحن كبرش فأننا بحاجة إىل البحث 
عن النظام األمثل وحينام قارنت بني النظامني 
الرأساميل واالشرتاكي اخرتت الثاين. هنا انتبهت 
إىل اننا وملواجهة الوضع الذي ساد الساحة آنذاك 
البد ان نفعل شيئا ولكن احتدت مع من؟ وفيام 
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السيد  املرحوم  جاءين  األفكار  هذه  أعيش  أنا 
حممد  السيد  من  رسالة  حامال  احلكيم  مهدي 
باقر الصدر فتحت الرسالة وكانت تقول حيمل 
كالمي إليك السيد مهدي احلكيم، سألت السيد 
بأنني والسيد الصدر  مهدي رمحه اهلل فقال يل 
نفكر بتأسيس حزب إسالمي وان السيد قال اذا 
وافق العالمة العسكري فأننا نستطيع السري يف 
ذلك، قلت للسيد مهدي أذهب وأنا سآتيكم. ال 
اذكر التاريخ بالضبط ان كان قبل أو بعد 14 متوز 
1958 وإذا كان قبلها فأن األمر ال يتجاوز شهورا 
أربعة  واجتمعنا  الكاظمية  من  ذهبت  قليلة. 
أشخاص، أنا والسيد مهدي احلكيم والشهيد 
ما  ألنه  اسمه  ذكر  استطيع  ال  والرابع  الصدر 
يزال حيا وقررنا تشكيل احلزب وبعد ذلك دعا 
كل ما من يعرفه فدعوت حممد هادي السبيتي 
وحممد صادق القامويس وصالح األديب ودعا 
الصاحب  عبد  الشهيد  احلكيم  مهدي  السيد 
دخيل، عقدت هذه املجموعة اجتامعها األول. 
. . ثم تأسست القيادة من مخسة أشخاص السيد 
الصدر والشهيد السيد مهدي احلكيم وآخر ال 
استطيع ذكره لكونه ما يزال حيا وحممد صادق 
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القامويس باإلضافة إيل إال ان القامويس مل يستمر 
وترك العمل فبقينا أربعة أشخاص يف القيادة. 
بدأ حترك  ما كدنا نخطو خطوتنا األوىل حتى 
البعثيني ضدنا )حتى قبل استالمهم احلكم(، ثم 
أن السيد حمسن احلكيم  أمر ابنه السيد مهدي 
 باخلروج وبعدها مجد السيد الشهيد الصدر 
عمله وكنت آخر من مجد عمله يف الدعوة سنة 
ان  الراحل  املرجع  مني  طلب  حني   ،1963
أقوم بعمل مع الشبيبي رمحه اهلل وأعامل أخرى 

مشاهبة«. 
العسكري عىل عالقة طيببة  العالمة  وقد بقي 
وانفتاح مع تنظيم الدعوة وأجنحته كام انفتح 
عىل تنظيامت أخرى من قبيل حركة جممع إحياء 
يف  دياملة  الشهيد  أسسه  الذي  شيعي  تفكرات 
إيران وحركة جند اإلمام )عج( يف العراق وقد 
كان يبدي هبام اهتامما خاصا لتبنيهام كتبه وبحوثه 

 . الفكرية يف خدمة مدرسة أهل البيت
اشرتاكه يف مشاريع اإلمام احلكيم  السياسية: 

مشاريع  أغلب  يف  العسكري  العالمة  شارك 
اإلمام احلكيم السياسية  وقد حتدث يف مرات 
االمام  دور  مبينا  املشاريع  تلك  عن  عديدة 
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الوعي  حركة  يف  واملتميز  الرائد    احلكيم
عامة  اإلسالمية  األمة  يف  السيايس  اإلسالمي 
ويف الساحة العراقية خاصة قال أطال اهلل عمره 
 :  يف حمارضة بمناسبة استشهاد السيد الصدر
»ذهبت مع املرحوم الشيخ عيل الصغري وطلبت 
من السيد احلكيم ان يأيت إىل بغداد بعد االنقالب 
يعرفون  ال  هؤالء  سيدنا  له:  وقلت  املشؤوم 
مرجعية الشيعة، فلبى السيد احلكيم  الطلب 
وجاء وهيأنا دار عباس الكردي وهو دار واقع 
بني الكرخ والكاظمية، وجاءت الوفود لزيارته، 
أردت  الوفود،  وذهاب  املراسم  انتهاء  وبعد 
يريد  أنه  أتوقع  فأجلسني وكنت  أترصف،  أن 
احلديث يف بعض املشاكل التي حدثت يف بعض 
املساجد، غري أنه  مل يتحدث معي يف شئ، وبعد 
احلكيم  السيد  ورائه  الشبيبي ومن  رأيت  فرتة 
، وبعد أن جلس الشبيبي عند السيد وانتهت 
التعارفات بينهام قال له السيد  باحلرف الواحد: 
)إهنض أنا أدعمك(، وأدركت حينها أنه يريد منا 
إدارة حركة الشبيبي، ثم قمت أنا والسيد مهدي 
بجمع وجوه الشيعة حول الشبيبي غري أن األجل 

عاجل الشبيبي فتوىف وتوقفت تلك احلركة«. 
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»ويف مرة أخرى نظم حسن الدييل نظم برنامج 
وتشكيل مجعية باسم ال أذكره بالضبط ل)تعمري 
العتبات املقدسة( واستطاع أن يأخذ تواقيع من 
وجوه الشيعة، مثل عبد الرسول عيل رئيس غرفة 
جتارة بغداد والشيخ أمحد الوائيل والسيد مهدي 
رفضت  وقد  التوقيع،  عىل  وأجربين  احلكيم، 
اجلمعية،  تلك  تشكيل  طلب  تلبية  احلكومة 
فذهبنا إىل السيد احلكيم  وقدمنا له الكتاب 
لكي يؤيدنا وبتأييده نستطيع أخذ املوافقة عىل 
تشكيل تلك اجلمعية. وذهبنا مع وجوه الشيعة 
كلها يوم اجلمعة إىل دار السيد احلكيم يف الكوفة، 
وقدمت الطلب اليه، فقرأه ثم طواه ووضعه حتت 
)املندر( الذي كان جالسا عليه وقال: العتبات 
املقدسة )زايده ناقصة ماشية( أنتم وجوه الشيعة 
أعادها  سياسيا،  حزبا  شكلوا  للشيعة،  فكروا 
ثالث مرات، فقلت: يرسنا أن تفكر املرجعية يف 
أمور الشيعة وسنكون عند حسن ظنها، ورجعنا 
إىل بغداد، وبدأنا بتشكيل مجعية او حزب باسم 
ابناء الثورة العرشين من شيوخ عشائر الشيعة، 
وال أستطيع ذكر تفاصيل ما كان حتى جمئ البعثية 

الذين هدموا هذا الكيان«. 
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اشرتاكه يف حترك مجاعة العلامءيف الكاظمية 
وبغداد: 

أدرك العالمة العسكري آنذاك أن هناك خمططا 
العراقي  الشيعي  الوجود  إضعاف  العراق  يف 
بمؤسساته وأعرافه، وعىل هذا األساس بذل كل 

جهده ملواجهة هذا املخطط والوقوف بوجهه. 
التي  وبغداد  الكاظمية  علامء  مجاعة  وكانت   
العالمة  من  كل  من  الفرتة  تلك  يف  تشكلت 
الصدر  إسامعيل  السيد  واملرحوم  العسكري 
احلكيم  مهدي  والسيد  احلكيم  هادي  والسيد 
احليدري  طاهر  والسيد  الصغري  عيل  والشيخ 
الطريق،  هذا  عىل  األعامل  من  الكثري  لتامرس 
ولعل األمة يف ذلك الوقت مل تكن تعي ومل تكن 
تدري ما كان حياك هلا ومل تكن تدري بام كان 
تلك  مقاومة  طريق  عىل  ايضا  العلامء  به  يقوم 

املخططات اخلطرية. 
يف زمن حكومة عارف: 

»أن  له  حديث  يف  العسكري  العالمة  ذكر 
الكحومة أرادت اسكات الشيعة فعينت ناجي 
طالب رئيسا للوزراء، فبعث الينا اثنني يسأالن 
عن طلباتنا، فجاءا إىل بيتي وكنت أنا والسيد 
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الشيعة  ان  هلم،  قلت  وحينها  احلكيم،  مهدي 
مؤلفة من ثالث جهات: 

إليها  تذهبوا  ان  املرجعية، والبد  األوىل:  اجلهة 
وتسألوها عام تريد و كنت أعلم ان السيد احلكيم 
 كان يقول: أن النظام جيب ان يتغري إىل نظام 
إسالمي، ولكني مل اقل هذا، بل قلت هلم اذهبوا 

واسمعوا من املرجعية مبارشة. 
الشعب  فان  العراقي:  الشعب  الثانية:  اجلهة 
يسأل: هذه احلكومة عراقية أم سنية؟ فاذا كانت 
عراقية، فكم وزير شيعي؟ وكانوا يف ذلك الوقت 
اثنني. وكم وكيل ووزير؟ وكانوا اثنني ايضا. 
وكم مدير عام وكم مدير؟ اوكانوا ثنني، وكم 
رياضيات  مدرس  وكم  اثنني،  وكانوا  سفري؟ 
وكانت  اخلمسة؟  الشيعية  األلوية  ثانويات  يف 
العدد قليل جدا غري مكافئ للحاجة. والشعب 
يسأل: ملاذا هنر الفرات يكرى يف الرمادي وال 
يكرى يف كربالء؟ والشعب يسأل: كم طالب 
عندكم يف كلية األركان؟ والظاهر أن العدد كان 
طالبا واحدا وقد قبل ألهنم مل يكونوا يعرفون أنه 
شيعي. والشعب يسأل: ملاذا تصعَّب اجازات 
االسترياد عىل الشيعة وختفض نسبتها كل عام 
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االمور  السنة. وهذه  للمتقاعدين من  وتعطي 
معلنة ضد  أن هناك حرب  تدل بوضوح عىل 

الوجود الشيعي بأمجعه«. 
 ويف زمن حكومة البعث: 

حيث قال العالمة العسكري يف حديث له: 
»ان السيد حمسن احلكيم  كتب إىل امحد حسن 
البكر بعد جميء البعثيني للمرة الثانية: أن علامء 
املسلمني يريدون ان يواجهونك لعرض طلب 
املسلمني وقبل ذهابنا إليه قسمنا أحاديثنا وملا جاء 
والتلفزيون  اإلذاعة  وضع  عن  حتدثت  دوري 
ثم  مسلمة،  كأمة  األمة  وضع  يراعي  ال  وانه 
األلوية  يف  أن  وقلت:  املدارس،  عن  حتدثت 
الشيعية يدرس الفقه احلنفي، فيتعلمه الطالب 
الشيعي، ولكنه يرى أن وضوء أهله غري ذلك 
فيعيش احلرية والتناقض، فليكن الفقه يف األلوية 
اخلمسة شيعيا، وذكرت أمورا اخرى، ولكنهم 
انا  نجلس  أن  وتقرر  األخري،  وافقوا عىل هذا 
نفعل،  ماذا  لرتى  اجلواري  الستار  عبد  وامحد 

ولكن هذا األمر مل يتم ومل ينفذ«. 
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املواجهة األخرية مع البعث: 

استطاعت القوى العاملية ان تأيت بحزب البعث 
ذلك  تطبيق  يف  عمقا  اكثر  خطوات  ليخطو 
املخطط يف القضاء عىل الوجود الشيعي يف العراق 
ومن هذا املنطلق انطلق العالمة العسكري يف 

حديثه عنه يف مقابلة نرشت له قائال: 
»أدركنا، أن البعث خيطط للقضاء عىل احلوزة 
العلمية ومن يدعمها ويساندها من أبناء الشعب 
تصدى  حني  البعث  من  واضح  أمر  وهذا 
العتقال أربعني طالبا تقريبا يوم األربعني حيث 
كان السيد احلكيم  يف كربالء وغري ذلك من 
األعامل واالستفزازية األخرى. ملا أدركنا ذلك، 
فكرنا وخططنا ان نفجر ونفشل عمل البعث وان 
نناهض خمططاته وكان لنا لقاء مع السيد احلكيم 
)املرجعية(  به  تقوم  أن  يمكن  ما  ودرسنا   
وأخريا وافق السيد  بعد ان درس كل جوانب 
القضية وجاء إىل بغداد. وذكر معامل التخطيط ثم 
قال: )ولكن البعث فجر القنبلة وهي ال تزال 
  يف الفضاء وذكر اسم السيد مهدي احلكيم
يف التلفزيون وكان ما جرى بعده من انفضاض 
األمة وتركها دار السيد احلكيم  يف عدد قليل 
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من بعض العلامء ممن كان يف خدمته. واضطررنا 
مهدي  السيد  الشهيد  العراق،  مغادرة  إىل 
وكنت  العلوم  بحر  حممد  والسيد    احلكيم
ثالث األخوين. وقد ذهب السيدان إىل الكويت 
وديب ثم انتهى املطاف هبام إىل لندن، وذهبت انا 
إىل بريوت وقمت مع بعض العلامء بمناوشات 
ضد البعث حتى رأيت اإلمارات تدل عىل ان 
البعث يريد اختطايف إىل العراق، فاضطررت إىل 
السفر إىل إيزان ومل اقصد البقاء فيها. كنت اقدر 
أنني استطيع ان احرك يف إيران أبناء األمة وعىل 
رأسهم الفقهاء للقيام بام تقتضيه املسامهة ضد 
البعث ولكنن رأيت ان ذلك غري ممكن مع اجلو 
اخلانق املوجود يومذاك يف أيران من قبل حكومة 

الطاغوت«. 
 : موقفه من حركة اإلمام اخلميني 

ومساندة  مؤيدة  مواقف  العسكري  للعالمة 
حلركة اإلمام اخلميني  منذ بدء حركته املباركة 

يف أحداث الفيضية إىل انتصارها: 
1 ـ إرسال برقية باسمه واسم السيد إسامعيل 
والسيد  احليدري  طاهر  حممد  والسيد  الصدر 
عيل نقي احليدي والشيخ حممد حسن آل ياسني 



49

إىل السيد اإلمام  يف السجن. واهنم وان كانوا 
يعلمون بأهنا لن تصل إىل اإلمام ولكنهم أرادوا 
ان يبينوا حلكومة الشاه موقفهم ودعمهم للسيد 

اإلمام وحركته. 
هو  1963م(  1384هـ،  )عام  رسالته  ـ   2
العلامء  بينهم  من  العلامء  من  كبرية  وجمموعة 
احلكيم  مهدي  السيد  اليهم  مضافا  السابقني 
وعدد آخر من السادة احليدرية والسيد جعفر 
رئيس  إىل  وغريهم  الصغري  عيل  والشيخ  شرب 
بشأن  الرتكي  والربملان  الرتكية  اجلمهورية 
  التي تعرض هلا اإلمام اخلميني  املضايقات 
هناك بعد تبعيده من قبل سلطات الشاه إىل تركيا. 
3. حضوره يف تلك السنة أيضا احتفال إقامة 
بقضية  وتعريفه  احلج  املودودي يف  األعىل  أبو 
املدرسة الفيضية وانتفاضة السيد اإلمام اخلميني 

 .
4ـ إقامته جملس الفاحتة عىل أرواح شهداء )15 
وتوزيع  الالفتات  ووضعه  بغداد  يف  خرداد( 
املنشورات التي تبني حقيقة تلك املجزرة التي 

ارتكبها الشاه ضد الشعب اإليراين املسلم. 
5 تعريفه بأحداث مدرسة الفيضية يف مكة يف 
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السنة التي حج فيها. وسعيه مع أمحد اللواساين 
آنذاك  للعهد  وليا  وكان  فيصل  األمري  عند 
الذي  الصادقي  الدكتور حممد  إلطالق رساح 
سجنته السلطات السعودية لتوزيعه مناشري كان 

السيد اإلمام  قد أمر بتوزيعها يف احلج. 
كاظم  سيد  العظمى  اهلل  آية  إىل  رسالة  6ـ 
ذات  احلوادث  بعض  بشأن  رشيعتمداري 

العالقة باستمرار اجلمهورية اإلسالمية آنذاك. 
7 ـ رسالتان إىل اإلمام اخلميني  زمن احلرب 
الصدامية املفروضة عىل اجلمهورية اإلسالمية، 
يربز فيها دعمه و تأييده لإلمام والثورة ويذكر 
فيها بعض املالحظات التي يراها رضورية ويف 

صالح اجلمهورية آنذاك. 
 رأيه يف يف التفاوض مع الغرب: 

زارت جمموعة من قيادة حركة جند اإلمام )عج( 
يف  لندن  من  رجوعه  بعد  العسكري  العالمة 
سفرته األخرية قبل بضع سنني و حتدث معهم 
بخالصة حديث له جرى مع الوجوه اإلسالمية 
يف لندن وكان قد سئل عن التفاوض مع الغرب 

حول قضيتنا يف العراق فقال سامحته: 
»معركتنا اليوم مصريية حيث تستهدف تصفية 



51

وجودنا فكريا وسياسيًا. . . ورأيي هو التفاوض 
هم  الفكري.  اجلانب  يف  نساوم  ال  ان  برشط 
موضة  اإلرهاب  قلت،  باإلرهابني  يرموننا 
رئاسة  مقر  فجرت  حينام  إيرلندا  فان  العرص، 
الوزراء مل يكونوا مسلمني وكذلك غريهم مم 
األسلوب  وهبذا  حقوقه  لنيل  القوة  يستخدم 
حقق اجلزائريون استقالهلم وماذا يصنع شعب 
ويف  بلدهم؟  من  هيجروهنم  فلسطني  كشعب 
فهمي ان اإلسالم ال يتبنى االغتيال فقد نصح 
اتباعه األوائل باهلجرة إىل احلبشة وكان بوسعه 
ان يغتال عتاة قريش. حتمل ان يعذب أصحابه 
ويستشهد سمية وعامر. . . ومع ذلك مل يستخدم 
االغتيال. وحتى حينام أرادوا ان يغتالوه هاجر 
األمانات  ألداء   عليا وأبقى  املدينة،  إىل 
لقريش. ثم اعلن احلرب عىل قريش. وحينئذ 
اإلسالم  وافق  نعم   . أمواهلم.  لسلب  تعرض 
عىل االغتيال يف منطفة احلرب املعلنة برشط ان 
ال يقتل طفل او أمرأة بسبب ذلك. ولنا يف قصة 
مسلم بن عقيل أسوة. بعد احلرب الثانية جاءت 
الشيوعية وغررت بالشباب. حاولت روسيا ان 
تفرق بني الغرب والشعوب فاصبح التفاوض 
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املفاوض  ويعترب  واستعامر  عاملة  الغرب  مع 
تقدميا!  فيعترب  ستالني  فاوض  إذا  أما  عمياًل، 

والكفر ملة واحدة(. 
رأيه يف الوحدة اإلسالمية: 

الوحدة  متميز يف  رأي    العسكري للعالمة   
اإلسالمية خالصته انه يؤيد الوحدة اإلسالمية 
املسائل  حول  اهلادئ  العلمي  احلوار  فتح  مع 
أدلة اآلخر.  فريق  ليعرف كل  املختلف عليها 
الوحدة  إىل  يدعو  من  قبال  يف  الرأي  وهذا 
املسائل  حول  البحث  وجتميد  اإلسالمية 

اخلالفية. 
ثبت بكتبه املطبوعة: 

1 . . طب الرضا 
)وعاظ . 2 كتابه  يف  الوردي  الدكتور  مع   

السالطني(. 
 أحاديث أم املؤمنني عائشة جملدان. . 3
 مخسون ومائة صحايب خمتلق ثالث جملدات. . 4
ثالث . 5 أخرى  واساطري  سبأ  بن  اهلل  عبد   

جملدات. 
معامل املدرستني ثالث جملدات. . 6
مصطلحات إسالمية. . 7
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عقائد اإلسالم من القرآن الكريم جملدان. . 8
سلسلة عىل مائدة الكتاب والسنة: . 9

الكتاب والسنة وهي يف 19 . 10 عىل مائدة 
حلقة كاآليت: 

 السجدة عىل الرتبة. . 11
 البكاء عىل امليت. . 12
زيارة قبور األنبياء واالئمة و الصلحاء. . 13
التوسل بالنبي  والتربك بآثاره. . 14
الصلوات عىل حممد )ِص( و آله. . 15
يكون هلذه األمة اثنا عرش قيام. . 16
عدالة الصحابة. . عصمة األنبياء. . 17
البناء عىل قبور األنبياء واألولياء. . 18
الشفاعة. . 19
البداء. . 20
اجلرب و التفويض والقضاء و القدر. . 21
صالة أيب بكر. . 22
املتعة أو الزواج املوقت. . 23
حديث الكساء من طرق الفريقني. . 24
تعليم الصالة. . 25
املصحف يف روايات الفريقني. . 26
روايات . 27 يف  ـ  جالله  جل  ـ  اهلل  صفات 

الفريقني. 
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آية التطهري يف مصادر الفريقني. . 28
مع أيب الفتوح التليدي يف كتابه )األنوار . 29

الباهرة(. 
أربعة . 30 الدين  بإحياء  األئمة  قيام   .44-

عرش حلقة بالفارسية
 تالميذ مدرسته الفكرية: 

طلبة  هم  كثريون  تالميذ  العسكري  للعالمة 
العلم يف احلوزات العلمية واملثقفون و املعنيون 
بمدرسة أهل البيت  يف الساحات اإلسالمية 
وحمارضاته  وبحوثه  كتبه  تابع  ممن  املختلفة 
وأحاديثه يف مؤسساته التبليغية واألكاديمية يف 

العراق وإيران ويف البلدان التي سافر إليها.
الفكرية  مدرسته  تابع  من  أبرزهم  ممن  وكان 
الذي محل هنجه التحقيقي يف التاريخ واحلديث 
دامت  وقد  البدري  سامي  السيد  العالمة  هو 
عالقته معه نيف وأربعني سنة وله منه إجازة 
مفصلة يف احلديث ورسائل بخط يده وتقريض 
لكتابه شبهات وردود يف الرد عىل امحد الكاتب 
عىل ندرة من أجازهم بالرواية أو قرض هلم أو 

راسلهم. 
***
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معامل مدرسة العالمة العسكري 
الفكرية )1)

متهيد: 

العالمة  مدرسة  معامل  بعرض  نبدأ  أن  قبل 
العسكري الفكرية ال بد من عرض مجلة أمور 

هي: 
أوال: العامل املتخصص يف الفكر والفقه اإلسالمي 
املصادر  يعتمد  الذي  املسلم  الباحث  هو 
اإلسالمية يف االستنباط والدراسة وهي الكتاب 
العهد  منتصف  منذ  املسلمني  وعلامء  والسنة، 
شيعة  علامء  إىل  ينقسمون  اليوم  واىل  العبايس 
وعلامء سنة وتوضيح ذلك هو: أن الكتب التي 

تروي لنا السنة النبوية صنفان: 
خاصة   البيت أهل  رواية  يعتمد  صنف 
واشهرها الكتب األربعة الكايف ومن ال حيرضه 

)1) بقلم السيد سامي البدري نرشت يف جريدة البقية العدد 
الثاين. 
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غلبت  وقد  واالستبصار  والتهذيب  الفقيه 
تسمية من يعتمدها وجيعلها املرجع األساس يف 

احلديث النبوي املعترب بالشيعة. 
 وصنف يعتمد رواية الصحابة والتابعني ومن 
واهتامم  خاصة  عناية  دون  من  بعدهم  جاء 
خاص برواية أهل البيت واشهرها صحيح 
البخاري وصحيح مسلم وسنن أيب داود وسنن 
الرتمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وقد 
املرجع  وجيعلها  يعتمدها  من  تسمية  غلبت 

األساس يف احلديث النبوي املعترب بالسنة. 
 وليس من شك أن هذه التسمية غري دقيقة وغري 
كافية يف التعريف بني املدرستني واالجتاهني، الن 
التسنن كمفهوم يراد به التقيد بسنة النبي وعدم 
 البيت ألهل  والتشيع  غريها،  إىل  جتاوزها 
كمفهوم يراد به حمبة أهل البيت وعدم معاداهتم 
كالمها مما امر به اهلل ورسوله، وكل مسلم 
عليه ان يكون متبعا لسنة الرسول وان يكون 
حمبا ألهل البيت غري مبغض هلم، وما ال شك 
فيه ان املتدينني من املسلمني اليوم بكل طوائفهم 
حيرصون عىل اتباع ما أمر اهلل ورسوله من 
التسنن بسنن النبي وحمبة أهل البيت، غاية 
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االمر ان من عرف بالشيعة حياولون ان حيققوا 
الكتب األربعة ونظائرها من  ذلك من خالل 
التي يعتربوهنا املصادر  الشيعية  كتب احلديث 
املعتربة يف السنة الصحيحة وذلك لقيام الدليل 
 عيل وتدوين   البيت أهل  عصمة  عىل 
من   األئمة وتوارث   النبي زمن  للسنة 
ذريته كتبه بأمر اهلي، وكذلك قيام الدليل عىل 
البيت واختاذهم  اهل  إىل  الرجوع  وجوب 
ائمة اهليني بعد النبي وعدم جتاوز روايتهم 

وقوهلم وحكمهم إىل غريهم. 
وان من عرف بأهل السنة حياولون أن حيققوا 
ذلك من خالل الكتب الستة ونظائرها من كتب 
احلديث السنية التي يعتربوهنا املصادر املعتربة يف 
السنة الصحيحة إليامهنم بان مؤلفي هذه الكتب 
قد بذلوا جهدهم يف تنقية احلديث ولتأثرهم بام 
كتبه مؤرخوا السالطني وما رواه حمدثوهم عن 
هلم  تشويه  من  البيت  أهل  رواية  محلة  الشيعة 

ولتارخيهم. 
ثانيا: إن كثريا من اخلالفات الفكرية والتارخيية 
مرده  والشيعة  السنة  بني  والفقهية  والتفسريية 
إىل كتب احلديث وكتب التاريخ وكتب التفسري 
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التي كتبت منذ القرن الثاين اهلجري حتى القرن 
اخلامس اهلجري. وليس من شك ان اهم خطوة 
يف املنهج العلمي يف بحث هذه اخلالفات هو 
وتقييم  إليها  تستند  التي  األحاديث  دراسة 
يتبني احلق  رواهتا، وكثري من املسائل اخلالفية 

فيها هبذا النوع من الدراسة ال غري. 
ثالثا: ان انقسام املسلمني إىل مدرستني كبريتني 
بتكفري  يقرتن  مل  اليوم  إىل  األول  الصدر  منذ 
إحدى املدرسني لألخرى إال مما حصل يف الفرتة 
األخرية حني ظهر بعضهم وكفر املسلمني الذين 
ليسوا عىل رأيه وعمل عىل تطويق الشيعة بشكل 
خاص، واملسلمون اليوم هم أحوج ما يكونون 
إىل االبتعاد عن تكفري بعضهم البعض واملحافظة 
  عىل وحدهتم التي تكشف عنها خامتية حممد
الذين  القرآين  النص  لألنبياء والرسل ووحدة 

يتداولونه ويتعبدون بتالوته ووحدة القبلة. 
 ما املراد بمدرسة العالمة العسكري الفكرية: 

العسكري:  للعالمة  الفكرية  باملدرسة  نريد   
أهل  بذله خلدمة مدرسة  الذي  العلمي  اجلهد 
البيت ويتمثل بالكتب والبحوث واملشاريع 
العلمية التي قدمها يف هذا السبيل وهي بحوث 
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يمكننا تقسيمها إىل ما ييل: 
مصادر  حجية  إثبات  استهدفت  بحوث  أوال: 
احلديث والسنة النبوية وكتب الفقه عند الشيعة 
ووثائقية روايات أهل البيت وكون كتبهم التي 
كانوا حيدثون منها كتبت بخط عيل وبإمالء 

النبي مضافا إىل عصمتهم وطهارهتم. 
بحوث استهدفت دفع شبهات الحقت  ثانيا: 
التشيع تارخييا وحدت من انتشاره وامهها ربط 
نشأة التشيع بعد اهلل بن سبأ والقول بتحريف 

القرآن وربط ذلك بأحاديث الكايف. 
استهدفت  متنوعة  إسالمية  بحوث  ثالثا: 
توضيح مصطلحات العقائد اإلسالمية، وثانية 
 استهدفت دراسة عوامل حتريف سنة النبي
 من بعده وكيف وقف األئمة من أهل البيت
 يف مواجهتها وكيف حافظوا عىل سنة النبي
الصحيحة يف املجتمع، وثالثة استهدفت لفت 
التي  الزنادقة  كتابات  إىل  بعمق  الباحثني  نظر 
شوهت تاريخ اإلسالم وعقائده من قبيل كتابات 
الزنديق سيف بن عمر يف تثبيت فكرة أن اإلسالم 
انترش بالسيف، ورابعة استهدفت إثبات قضايا 
فقهية مهمة من قبيل بحثه يف إثبات مخس الفوائد 
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يف عرص النبي وغريها من املسائل، وخامسة 
مهمة  تارخيية  قضايا  يف  احلق  بيان  استهدفت 
ترتبط بسرية النبي وأهل بيته، والصدر األول من 

تاريخ اإلسالم. 
 تكفل املحور األول من البحوث اجلزء الثاين من 
معامل املدرستني الفصل الرابع من البحث الثاين، 
البحث  املدرستني  معامل  من  الثالث  واجلزء 

اخلامس بكل فصوله. 
 وتكفل املحور الثاين من البحوث بعض فصول 
كتاب عبد اهلل بن سبأ بمجلداته الثالثة، وبعض 
خمتلق  صحايب  وماة  مخسون  كتاب  فصول 

بمجلداته الثالثة. 
 وتكفلت تغطية املحور الثالث بقية كتبه وهي 
بمجلداته  املدرستني  وروايات  القرآن  كتاب 
بمجلديه،  اإلسالم  عقائد  وكتاب  الثالثة، 
وكتاب أحاديث أم املؤمنني عائشة بمجلديه، 
بحلقاته  الدين  إحياء  يف  األئمة  دور  وكتاب 
األربعة عرش، وكتاب عقائد اإلسالم من القرآن 
الكريم بمجلديه، وأحاديث أم املؤمنني عائشة 
سبأ  بن  اهلل  عبد  كتايب  إىل  مضافا  بمجلديه. 

ومخسون وصحايب خمتلق. 
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 :خصائص بحوث العالمة العسكري

سند  نقد  منهج  العسكري  العالمة  اعتمد   .1
الرواية ومقارنتها بغريها يف كثري من أبحاثه وكان 

هذا هو الرس وراء جدة الكثري أبحاثة. 
وقد  العرض  يف  باحليادية  بحوثه  اتسمت   .2
استقبلت من قبل علامء السنة ومثقفيهم وافادوا 

منها كثريا. 
3. كان الباعث املهم الذي يدفعه للبحث هو 
حماولته التعرف عىل سنة النبي  الصحيحة 
مسلم،  لكل  مهم  مطلب  وهي  هبا  للعمل 
وجاءت دراساته املذهبية هبذه الروح حني سلط 
الضوء عىل جهود األئمة من أهل البيت يف حفظ 

السنة النبوية ونرشها. 
4. ويف ضوء هذه اخلصائص ساعدته بحوثه 
أن تكون له رؤية خاصة رائدة يف قضية الوحدة 

اإلسالمية سيأيت احلديث عنها. 
 :اجلديد يف بحوث العالمة العسكري

للساحة  العسكري  العالمة  بحوث  قدمت   
حقل  يف  جديدة  كشوفات  اإلسالمية  العلمية 
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العقائد واحلديث والتاريخ والفقه حني كشف 
عن زيف مصادر وروايات كانت موضع ثقة 
لدى الباحثني إىل عرص قريب ولعل ابرز واخطر 
عمل علمي إسالمي عىل اإلطالق هو ما قام به 
من دراسة روايات سيف بن عمر التميمي التي 
ومائة  ومخسون  سبأ  بن  اهلل  عبد  باسم  نرشها 
صحايب خمتلق حيث كشفت عن اكثر من مائة 
ومخسني صحايب خمتلق ورواة خمتلقني وحوادث 
املصادر  أمهات  يف  انترشت  خمتلقة  تارخيية 
التارخيية اإلسالمية مضافا إىل إثبات أسطورية 
عبد اهلل بن سبأ التي حاول خصوم الشيعة ربط 

نشأة التشيع به. 
 وثاين عمل علمي كبري قام به العالمة العسكري 
هو الرد عىل فرية إحسان اهلي ظهري ومن حذا 
القرآن  بتحريف  بالقول  الشيعة  باهتام  حذوه 
استنادا إىل ما يفهم من بعض روايات وردت 
يف  النوري  الشيخ  أورده  وما  الكايف  كتاب  يف 
كتابه فصل اخلطاب ألف حديث شيعي تؤكد 
بزعمه اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن، وقد أورد 
العالمة العسكري كل هذه األحاديث ودرسها 
واحدا بعد اآلخر وبني القول الفصل فيها وهي 
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دراسة مل يسبقه احد إىل مثلها هبذا التفصيل وتلك 
الشمولية. وقد أفرزت دراسته هذه آراء جديدة 

قيمة يف حقل علوم القرآن. 
صدى بحوث العالمة العسكري: 

 وقد استقبلت بحوثه التي ترتبط بعد اهلل بن سبا 
ومخسون ومائة صحايب خمتلق يف الوسط العلمي 

الشيعي والسني عىل السواء. 
أبو  السيد  العظمى  اهلل  آية  الفقهاء  أستاذ  قال   
رجال  معجم  موسوعته  يف  اخلوئي  القاسم 

احلديث يف ترجم عبد اهلل بن سبأ: 
»ان أسطورة عبد اهلل بن سبأ وقصص مشاغباته 
اهلائلة موضوعة خمتلقة اختلقها سيف بن عمر 
يف  االطالة  املقام  يسعنا  وال  الكذاب  الوضاع 
ذلك والتدليل عليه وقد اغنانا العالمة اجلليل 
والباحث املحقق السيد مرتضى العسكري يف ما 
قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص 
جملدين  يف  وموضوعاته  سيف  وعن  اخلرافية 
ضخمني طبعا باسم عبد اهلل بن سبأ ويف كتابه 

االخر مخسون ومأة صحايب خمتلق« )1). 
وقال املرحوم حممد جواد مغنية: 

)1) معجم رجال احلديث 207/11 ترمجة عبد اهلل بن سبأ. 
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»ال اغايل اذا قلت انه )أي كتاب عبد اهلل بن سبأ( 
هو الكتاب العريب الوحيد الذي حبث التاريخ 
على أساس العلم وتعمق فيه هذا التعمق وأيضا 
أدى إىل  قد  املؤلف  أن  قلت  إذا  مبالغا  لست 
الدين والعلم وخباصة إىل مبدأ التشيع خدمة ال 
يعادهلا أي عمل يف هذا العصر الذي كثرت فيه 
والتشيع  الشيعة  واالفتراءات على  التهجمات 
بل قد أدى خدمة جلى لإلسالم ومجيع املسلمني 
ألنه اقفل الباب يف وجوه السماسرة والدساسني 
الذين يتشبثون بالطحلب لتمزيق وحدة املسلمني 

وأضعاف قوهتم. . . «)1). 
بكتاب  يعرف  اخللييل  جعفر  األستاذ  وكتب   

مخسون ومائة صحايب خمتلق قال: 
»صحيح ان عددا من املحققني القدماء قد التفت 
إىل شخصية ابن سبأ الومهية ووضع سيف بن 
املتأخرين  من  وان  لساهنا  على  األخبار  عمر 
الذين أشاروا إىل ومهية وجود ابن سبأ كان عميد 
األدب العريب الدكتور طه حسني ولكن مل يتصد 
احد من املتقدمني وال من املتأخرين))( للتغلغل 

)1) عبد اهلل بن سبأ ج1/ املقدمة. 
)2) اغفل اخللييل جهد العالمة االميني يف التنبيه عىل روايات 

سيف يف كتابه القيم الغدير وهو قبل العالمة العسكري. 
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يف سرية هذا الرجل الوضاع اعين به سيف بن 
عمر الذي خيلق األشخاص ويضع على ألسنتهم 
ميوله  حسب  األشعار  هلم  وينسب  األحاديث 
ما  الرغم  ينشدها على  اليت  وأهدافه  وأهوائه 
اتصف به من الكذب واالختالق والزندقة فكان 
السيد العسكري أول باحث تتبع أخبار ابن سبأ 
ووضع أمام القراء كيفية اختالق سيف بن عمر 
هلا حىت حسبها الناس )الذين ليس هلم بالتحقيق 
والتدقيق صلة او بعض صلة( إهنا حقائق ناصعة 
ال تقبل التشكيك. . . هذا كتاب فتح لنا بابا جديدا 
يف عامل التحقيق والتمحيص وهو اول هنج من 
ومتحيصها  التاريخ  صفحات  تقليب  يف  نوعه 
عن  بعيدة  علمية  بطريقة  الروايات  وغربلة 
االهواء وامليول والعواطف االمر الذي يستدعي 
تسطري االعجاب كل االعجاب إىل مساحة مؤلفه 

العامل الكبري السيد مرتضى العسكري. . . « )1). 
 وقال الدكتور حامد حفني داود املرصي مقدما 

الطبعة املرصية للكتاب: 
»لعل اعظم هذه األخطاء التارخيية اليت أفلتت 
من زمام الباحثني وغم عليهم أمرها فلم يفقهوها 

)1) مخسون ومأة صحايب خمتلق ج1/ املقدمة 
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ويفطنوا إليها حني لفقوا عليهم قصة عبد اهلل بن 
سبأ فيما لفقوهن من قصص أشرت إىل بعضها 
يف مؤلفايت وزعموا ان كل خرافة أو أسطورة أو 
أكذوبة جاءت من فجر التاريخ اإلسالمي كانت 
من نسج خيال علماء الشيعة. . . وها هو البحاثة 
اجلليل مرتضى العسكري يسجل لنا يف كتابه عبد 
اهلل بن سبأ ان هذه الشخصية مل خترج عن كوهنا 
شخصية خرافية. . . قيض اهلل للتاريخ جهابذة 
حمققني ال خيشون يف اهلل ويف احلق لومة الئم كان 
االستاذ املؤلف يف الطليعة منهم حني استطاع ان 
حيمل الباحثني على اعادة النظر فيما جاء به ابو 
جعفر الطربي يف كتابه تاريخ االمم وامللوك وان 
حيملهم على النقد التارخيي لكل ما جاء به يف 
بعد  التاريخ  كتب  أمهات  من  الكتاب وغريه 
ان كان هؤالء ينظرون إىل األحداث التارخيية 
التغيري  تقبل  ال  اليت  املقدسات  إىل  نظرهتم 

والتبديل. . . القاهرة )1اوكتوبر 1961«)1). 
يف  رابسون  مجس  الربيطاين  املشترشق  وقال   
العسكري يعلق عىل مؤلفيه  العالمة  كتابه إىل 
عبد اهلل بن سبأ اجلزء األول، وكتاب مخسون 

)1) عبد اهلل بن سبأ ج1 / املقدمة 
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قال:  أيضا:  ومائة صحايب خمتلق اجلزء األول 
»كتبت لكم يف »حينه أين كبري السن وال أمتتع 
بصحة تامة وهلذا فاين حباجة إىل وقت أطول 
لدراسة الكتابني وقد أخذا مين وقتا أطول مما 
كنت احسب، لكين قرأهتما مرتني برغبة شديدة 
واشعر اآلن انه جيب علي ان اكتب بشيء من 
التفصيل ألعرب عن إعجايب باملنهج املتبع ودقة 
التحقيق املشهودين فيهما، كشف البحث ان سيفا 
غالبا ما نقل عن رجال رواة جمهولني ويبعث على 
التساؤل بان غري سيف من نقلة األخبار ملاذا مل 
ينقلوا من احد من أولئك املجهولني ويدل على 
ان سيفا قد اختلقهم وهذا االهتام اجلاد منطقي 
مبقارنة روايات سيف بروايات غريه. وما أراه ان 
دراسات بعض املستشرقني بنت على أخبار سيف 
نظري القول بان عددا ضخما من الناس قتلوا يف 
احلروب اإلسالمية األوىل. . . هذه دراسة عميقة 
جدا مع قدرة فائقة على املالحظة والنقد أنا شاكر 
جدا المتالكي الفرصة لصرف الوقت الكثري على 
دراسة الرباهني اليت أعجبتين وأقنعتين متاما وأنا 
متأكد من كل من يدرس هذين الكتابني بذهنية 
متفتحة سوف يقدر بطيب فس قوة الرباهني حق 
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قدرها )1974/7/1(«)1). 
 ويف أواخر التسعينات أثارت هذه البحوث ردود 
فعل واسعة يف صحف اململكة العربية السعودية 
اهلاليب  العزيز  عبد  الدكتور  ظهر  حني  وذلك 
وتبنى منهج العالمة العسكري يف الدراسات 
به  وتأثر  سبأ  بن  اهلل  عبد  وكتب عن  التارخيية 
املالكي  فرحان  حسن  األستاذ  النابه  تلميذه 
وناقش األطروحات اجلامعية التي حاولت رد 
اعتبار روايات سيف بن عمر وبخاصة أطروحة 
سليامن العودة وغريه وألول مرة ينفتح املثقفون 
واألكاديميون يف اململكة العربية السعودية عىل 
أبحاث من هذا القبيل وقد مجع اغلبها وصدر 
حتت عنوان أراء وأصداء حول عبد اهلل بن سبأ 
انتشارات كلية أصول  السعودية  الصحف  يف 

الدين سنة 2000 ميالدية. 
 قال الدكتور سليامن العودة وقد كانت رسالته يف 
املاجستري عن شخصية عبد اهلل بن سبأ وهو من 
القائلني بوجوده ومتحمس جدًا لتثبيت ما رواه 
» ان يف هذا الرأي / سيف بن عمر بشأنه، قال:  
أي القول بأسطورية عبد اهلل بن سبأ/ نسف لكتب 

)1) عبد اهلل بن سبا ج1/ املقدمة. 
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بأكملها تعد من مفردات كتب التراث ويعتمد 
متطاولة  قرون  من  والتوثيق  النقل  يف  عليها 
اإلسالم  لشيخ  مثال  السنة )1)  منها ج  فكتاب 
ابن تيمية ينطلق من اعتبار عبد اهلل بن سبأ اصل 
والرجعة  بالوصية  قال  من  أول  فهو  الرافضة 
وغريها من معتقدات، وإنكار هذه الشخصية أو 
التشكيك فيها تشكيك يف الكتاب كله ونسف 
من أصوله، بل رمبا جتاوز األمر إىل التشكيك يف 

أصول الرافضة وتاريخ نشأهتم «)2). 
 ومراده من عبارته األخرية ان التشكيك بعبد 
املعروف  بالقول  التشكيك  معناه  سبأ  بن  اهلل 
لدهيم ان اصل الرافضة ونشأهتم إنام كان عىل يد 
ابن سبأ، هذا القول الذي تبناه ابن تيمية تـ 728 
ومن قبله أبو عيل اجلبائي تـ 303 شيخ املعتزلة 
ومن بعد ابن تيمية من أخذ بقوله يف اصل التشيع 
سليامن  الدكتور  ومنهم  عرصنا  يف  كثري  وهم 
العودة املذكور آنفًا قال يف رسالة املاجستري )ان 

)1) انظر ج11/1، 3-6، ج251/8 ويف هذا املورد األخري 
قوله »قد علم أهل العلم ان أول ما ظهرت الشيعة اإلمامية املدعية 
للنص يف أواخر أيام اخللفاء الراشدين وافرتى ذلك عبد اهلل بن 

سبأ« وانظر أيضا ج 479/9. 
)2) صحيفة املسلمون التي تصدر يف السعودية العدد )654) 

اجلمعة 12 ربيع اآلخر سنة 1416. 
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عبد اهلل بن سبأ اصل التشيع( )1) وليس من شك 
ان نسف هذا القول عند هؤالء وغريهم سيؤدي 
هبم إىل االنفتاح عىل األطروحة الصحيحة يف 
نشأة التشيع والقول بالوصية، وهي األطروحة 
أهل  عند  سندًا  صحيحة  روايات  عىل  املبنية 
السنة أنفسهم كحديث الثقلني وحديث املنزلة 

وحديث الكساء وحديث الدار وغريها. 
 وقال الدكتور حسن بن فهد اهلويمل وهو يف 
اهلاليب  الدكتور  كتابات  نتائج  تقييم  معرض 
واألستاذ حسن املالكي حول عبد اهلل بن سبأ 
نفي وجوده ودوره يف  إىل  األول  حيث ذهب 
أحداث الثورة عىل عثامن وذهب الثاين إىل نفي 

دوره يف أحداث الثورة عىل عثامن: 
»ومع قراءيت ملا كتبا ووقويف على اجلهد املبذول 
يف التقصي إال أنين ال أطمئن ملا ذهبا إليه وال ارتاح 
له الن يف نسف هذه الشخصية )أي شخصية عبد 
اهلل بن سبأ( نسف ألشياء كبرية وتفريغ لكتب 
تراثية لكبار العلماء من أمثال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية وابن حجر والذهيب وغريمها فابن سبا أو 
ابن السوداء يشكل مذهبا عقديا ويشكل مواقف 
)1) عبد اهلل بن سبأ واثره يف أحداث الفتنة يف صدر اإلسالم ص 

 .232
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أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة متس بنايات 
كثرية«)1). 

أما كتابه القرآن وروايات املدرستني بمجلداته 
بحوثه  بسبب  معروف  غري  يزال  فال  الثالثة 
البالد  املتخصصة وعدم طباعته يف  التفصيلية 
األوساط  يف  انتشاره  عدم  ثم  ومن  العربية 
اإلسالمية العامة ومن املؤكد سوف يثري جدال 

نافعا حني تنترش بحوثه. 

***

)1) جريدة الرياض التي تصدر يف السعودية العدد 4 ربيع االول 
سنة 1418. 
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نموذج من حمارضاته: حمارضة 
(1( . يف عمل األئمة

أعوذ باهلل من الشطان الرجيم بسم اهلل الرمحن 
الرحيم ﴿وان تولوا فأنما عليك ابلالغ﴾ ﴿وان تويلتم 
فأعلموا انما ىلع رسونلا ابلالغ المبني﴾ ﴿وما ىلع الرسول 
ااّل ابلالغ﴾ ﴿ واما نرينك بعض اذلي نعدهم او نتوفينك 
﴿فهل ىلع  للناس﴾.  ﴿ذا بالغ  فأنما عليك ابلالغ﴾ 

الرسل ااّل ابلالغ المبني﴾
﴿فان تولوا فأنما عليك ابلالغ المبني﴾ ﴿وما ىلع الرسول 
ااّل ابلالغ المبني﴾ ﴿وما علينا اال ابلالغ المبني﴾ ﴿فان 
اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك ااّل ابلالغ 

المبني﴾

)1) ألقاها العالمة العسكري يف الكويت سنة 1975يف بيت 
الوجيه احلاج كاظم عبد احلسني ثم نقلت من الرشيط وعرضت 

عليه وهذهبا، نرشت يف جريدة البقية العدد الثاين. 
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وظيفة الرسل التبليغ عن اهلّل سبحانه: 

تنص آيات كثرية من بعضها ان وظيفة الرسل 
كرسل إنام هي التبليغ وحترصها يف التبليغ: اما 

كمسلمني فأن وظيفتهم كسائر املسلمني. 
فوظيفة املنصوب من قبل اهلل هلداية الناس تكون 
تبليغية فإنام اردنا ان ندرس وظيفة )األئمة( أي 
درجة  إىل  وصلوا  الذين  واألوصياء  األنبياء 
ما  ندرس  ان  ينبغي  الناحية  هذه  من  اإلمامة 

يبّلغون. 
أقسام التبليغ: 

التبليغ تارة يكون بلفظة وحمتواه من اهلل، وذلك 
هو الكتاب الساموي. 

وتارة يكون املحتوى من اهلل واللفظة والتعبري من 
الرسول وهذا ما يسمى باحلديث الرشيف. 

والتبليغ تارة يكون بصورة مبارشة وتارة يكون 
بواسطة. تارة يكون علنيًا وتارة يكون رسا. 

 :التبليغ عىل عهد الرسول

دور  إىل  نأيت  التقسيامت  هذه  مالحظة  بعد 
الرسول يف تبليغ الرشيعة اإلسالمية: فنجد 
ان الرسول  أدى كل ما لفظه وحمتواه من اهلل 
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ـ ان القرآن الكريم بلغه تبليغا عاما عىل املسلمني 
يف مدة بعثته أي منذ البعثة إىل آخر سنة من حياته، 
وبلغ للمخاطبني بنفسه باملبارش. وكان املسلمون 
بعد ذلك يبلغون ذلك إىل اآلخرين، عدا مرة 
واحدة لتبليغ سورة الرباءة. ارسل إىل املخاطبني 
ابا بكر ثم فنزل جربئيل عن اهلل يبلغ: ان ال يبلغ 
عن اهلل أال انت أو رجل منك. هنا حاولوا ان 
بأن أريد )من عشريتك(: أهل  يؤولو )منك( 
اخلالف يروون هذا احلديث هكذا. إال انه يفهم 
من )رجل منك( )منه( يعني من درجة اإلمامة 
وهذا ما نفهم أيضا من قوله »حسني مني وأنا من 

حسني«؟ 
وقوله: »اال ترىض ان تكون مني بمنزلة هارون 

من موسى اال انه ال نبي بعدي«. 
فمن يقول له الرسول انت مني ال يعني انه حلمه 
اإلمامة،  الرسالة،  ميزته  الرسول  فأن  ودمه 
او  انت  اال  السورة  يبلغ  ال  من  املقصود  اذا 
رجل منك، انه ال يبلغ التبليغ املبارش عن اهلل 
للمكلفني اال من يكون بدرجة اإلمامة وكنفس 
 عليا لذلك ارسل الرسول .الرسول
ـ وذلك متفق عليه ـ وانه اسرتجع اآليات من 
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أيب بكر ليبلغها هو أي عيل نفسه ألنه يف درجة 
اإلمامة. كان هذا التبليغ تبليغ القرآن وغري هذه 
اآليات بلغها مجيعا ورسول اهلل جلميع املسلمني 
احلارضين يف املدينة علنا وبجميع أنواع التبليغ: 
وان  حيفظوها  ان  وأمرهم  يكتبوها  ان  أمرهم 

يتقنوها، لقنهم تفسريها وتأويلها. 
أما التبليغ الذي لفظه من الرسول وحمتواه من اهلل 
تعاىل انه بتعبري الرسول: فهذا ينقسم إىل قسمني: 
ما كان حيتاجه املسلمون يف عرص الرسالة فقد 
بلغه الرسول: بلغ مجيع ما حيتاجه املسلمون يف 
عرص الرسالة جلميع الناس سواسية وبال فرق 

أيضا تبليغا فيه بيان ويبني مبارشة. 
عيل  امتداد للرسول  يف التبليغ: 

أما ما حتتاجه البرشية إىل يوم القيامة: فقد بلغ 
عرص  بعد  املسلمون  حيتاجه  بام  عليا  الرسول 
كان  عليا  ان  كثرية  أحاديث  هناك  و  الرسالة. 
يكتب ما يميل عليه الرسول يف الصحيفة اجلامعة 

جلميع األحاديث. 
بلغ  الوداع  حجة  يف  حياته  من  سنة  آخر  ويف 
رسول اهلل علنا احلارضين معه يف ذلك املوسم 
أي قرابة مائة ألف أو اقل من ذلك أو أكثر بقليل. 
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بلغهم مجيعا بام فعل يف غدير خم أن الذي يقوم 
مقامه كعلم لالمة عيل بن أيب طالب: وذلك أداة 

بحكمته. 
هبذا انتهت وظيفة التبليغ من رسول اهلل: وظيفة 
تبليغ الرسالة انتهت من رسول اهلل يف آخر سمو 
﴿ايلوم أكملت  من حياته. وذلك بعد نزل اآلية 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعميت ورضيت لكم 

اإلسالم دينا﴾. 
انتهت وظيفة تبليغ القران أي: ما لفظة وحمتواه 
من اهلل سبحانه يف هذا السنة، وتبليغ ما حيتاجه 
املسلمون يومذاك ويف ما بلغه يف حجة الوداع. 

انتهت وظيفة التبليغ فتوفاه اهلل تعاىل بعد ذلك. 
 : التبليغ عىل عهد األئمة

اما ما اجتاحه املسلمون بعد عرص رسول اهلل 
مما مل يكن حان وقت تبليغه يف عرص رسول اهلل، 
من قبيل ان احلاكم املسلم اذا ظاملا ماذا ينبغي ان 
يعمل املسلمون إزاءه؟ ، او انه إذا اقتتل املسلمون 
بعضهم مع بعض ما هو املوقف؟ ، من قبيل هذه 
األحكام التي مل يكن عرص الرسالة عرص احلاجة 
للعمل هبا: كان هذا النوع من التبليغ من وظيفة 
االئمة التي بلغوها. الرسول بلغ القرآن مجيعه إىل 
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آخر سنة من حياته إىل مجيع املسلمني الذين كانوا 
حوله، و يبلغ مجيع املسلمني الذين كانوا حوله 
وأودع  األحكام،  من  حيتاجونه  كانوا  ما  مجيع 
مجيَع األحكام التي حيتاجها البرش إىل ابد الدهر 
عند عيل وبلغ األمة ان مرجعها بعده أهل البيت 
تبليغا  يف أحاديث متعددة ويف أحوال متعددة 
تاما وبذلك انتهت وظيفته يف آخر سنة فتوفاه اهلل 

تعاىل. 
هذه املهمة: مهمة التبليغ تقع بعد رسول اهلل عىل 
عاتق من عينه الرسول من قبل اهلل ونصبه لالمة 
من قبل اهلل، وهو نفسه وابن عمه عيل الذي 

عرفه بأنه منه بمنزلة هارون من موسى. 
بعد ذلك: انتقلت مهمة التبليغ بوفاة الرسول إىل 
عيل بن ايب طالب، وقد أدى أمري املؤمنني هذه 

الوظيفة يف عرصه. 
االنقالب عىل األعقاب بعد الرسول: 

وهناك نوع آخر من التبليغ وهو بيان ما حرف 
األمة  بدأت  فقد  الرسول  بعد  اإلسالم  من 
انحرفت  اإلسالمي،  اخلط  عن  باالنحراف 
هذا  استمر  ما  وعند  وجهال.  عمدا  وحرفت 
التحريف وهذا االنحراف يف عدة من اخلطوط، 
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مثال يف بناء املجتمع اإلسالمي الذي أقامه اهلل 
الرسول كان عىل أساس  وأقامه  عز وجل 
ان التفاضل بالتقوى، وبعد الرسول أقاموا 
املجتمع عىل أساس قبيل بحت، فهذا انحراف 
عىل  املجتمع  بني  الذي  اإلسالمي  اخلط  عن 
أساس ان اإلنسان عبد اهلل وال فضل لعريب عىل 
اعجمي إال بالتقوى ويتخذ الرسول من بالل 
مؤذنا له وهو ال جييد التلفظ باللغة العربية. . . الخ 
يقيم املجتمع عىل أساس عدم التفاضل بني البرش 
من حيث النسب ومن حيث القرابة والدم وإنام 
عىل أساس ان املسلم اخو املسلم. هذا األساس 
بعد رسول اهلل هدم وبني املجتمع عىل أساس 

قبيل. 
يكون  يشء  أول  هذا  او  املراد  هو  هذا  ولعل 
مصداقا لقول اهلل تعاىل ﴿وما حممد اال رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفأن مات او قتل انقلبتم ىلع أعقابكم﴾. 
انقلبوا عىل أعقاهبم حيث أخذوا الشعار القبيل 
جيتمعون  ما  عند  األنصار  ملجتمعهم.  شعارا 
يف سقيفة بني ساعدة جيتمعون لريفعوا شعار 
األوس واخلزرج وان احلكم لألنصار. وكذلك 
البقية عدا عيل ومعه  املهاجرون وكذلك  كان 
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يرفعوا  مل  فأهنم  اليدين  أصابع  يتعدى  عدد ال 
شعارا قبليا يف اإلسالم. 

االنحراف والتحريف عىل عهد األول: 

أيضا مثال أول حتريف للحكم لإلسالمي يف 
عهد اخلليفة األول: منع فاطمة من ارث أبيها 
لنص  خالفا  اهلل  رسول  عن  حديث  ورواية 
إنا معارش األنبياء ال نورث ما تركناه  القرآن: 

صدقة. 
االنحراف والتحريف عىل عهد الثاين: 

استمر هذا التحريف واالنحراف حتى عرص 
االنحراف  كان  عرصه  ويف  الثاين  اخلليفة 
والتحريف اعظم بحيث استساغ املسلمون ان 
يقول اخلليفة متعتان كانتا عىل عهد رسوِل اهلل 

وانا أهنى عنهام وأعاقب عليهام. 
أي  بال  الصحابة  ويتقبله  يستساغ  األمر  هذا 
انحرافا.  هذا  اليس  منهم.  احد  من  اعرتاض 
حتريف من جانب وانحراف من جانب آخر. 
حتى يبلغ هبم االمر يف آخر عرص اخلليفة الثاين ان 
يشرتط يف البيعة العامة للحاكم ان يعمل بكتاب 
أصبحت  الشيخني،  وسرية  رسوله  وسنة  اهلل 
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سرية الشيخني مصدرا للترشيع، عدال لكتاب 
مقبوال  امرا  هذا  واصبح  رسوله،  وسنة  اهلل 
احلقوق  نفس  للخالفة  اصبح  االمة.  قبل  من 
واالمتيازات التي يراها املسلم لكتاب اهلل ولسنة 

رسوله. 
االنحراف والتحريف عىل عهد معاوية: 

ذلك  إىل  أضيف  معاوية  عرص  كان  اذا  حتى 
 الرسول عارصوا  الذين  من  مجع  اختذ  انه 
معاوية  لرغبة  وفقا  األحاديث  يضعون  أناسا 
التحريفية  األعامل  هذه  وانتهت  يشتهيه.  وما 
استشهاده   احلسني باستشهاد  واالنحرافية 
وضع حدا لكل حتريف وانحراف من جانب 

السلطة. 
بدء تشكيل املسرية اإلسالمية من جديد: 

بعد ذلك استثمر األئمة استشهاد احلسني 
ان  األمة  بني  بقائهم  مدة  واستطاعوا يف طول 
يف  بعد  الصحيح  اإلسالمي  الوعي  ينرشوا 
صفوف األمة، وعىل سبيل املثال يقول احلجاج 
عىل منرب املسلمني: اخليفة أخدكم افضل عنده 
ام رسوله. ويعني هبذا ان عبد امللك هو افضل 
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عند اهلل من رسول اهلل: يبلغ هبم إىل من هكذا. 
ان األئمة احذوا يرجعون من صفوف هذه 
الصحيح  اإلسالم  حيث  إىل  املنحرفة  االمة 
واحدا بعد واحد: وها هنا تشكل اناس ساروا 
 . عىل اخلط اإلسالمي الذي سار به رسول اهلل

حتريفان أثرا عىل فهمنا لإلسالم: 

عىل  اثرا  االمة  هذه  يف  آخرين  حتريفني  نجد 
فهمنا لإلسالم أوهلام حتريف يف رواية شوهت 
التحريف  وهذا  وقوله،    اهلل  رسول  سرية 
الذي أصاب سرية الرسول من قبل الزنادقة 
القرن  وبعض إجزاء اخلالفة كان يف أخريات 
اإلسالمية  األحكام  أصاب  آخر  ونوع  األول 
عىل يد أصحاب املدارس الفقهية: حني أخذوا 
القياس واالستحسان و املصالح املرسلة مصادر 
بنوع  أيضا. ولذلك أصيب اإلسالم  للترشيع 

آخر من التحريف. 
أصاب  بقسميه  ذكرناه  الذي  والتحريف 
اإلسالم يف جانب اإلسالم الرسمي الذي بتمثل 
أمية  بني  بمن ساروا يف ركب احلكام يف زمن 

وزمن بني عباس. 
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 :بعد استشهاد احلسني عمل األئمة

ومن جانب آخر كان األئمة يقومون بعملني يف 
خط متواز: 

اخلط  إىل  بعد  املسلم  الفرد  أرجاع  احدمها: 
اإلسالمي الصحيح. 

حتريف  من  اإلسالم  أصاب  ما  بيان  ثانيهام: 
سواء يف ما وضع من حديث عىل لسان رسول 
اهلل ويف ما وضع من افرتاء وكذب عن سرية 
رسول اهلل. ويف بيان تزييف ما اختذ من آراء 
وقت  حان  ما  بيان  ويف  االجتهاد  باسم  فقهية 
تبليغه من اإلحكام اإلسالمية للمسلمني والتي 
مل يكن قد حان وقت تبليغها يف عرص رسول 
اهلل ، ويف تربية من التف حوهلم عىل تدوين 
كل ذلك يف رساالت أي تدوين ما حان وقت 
تبليغه، وتدوين احلكم اإلسالمي الصحيح يف 
مقابل املحرف من احلكام اإلسالمية سواء أكان 
عىل  حديث  بوضع  االجتهاد  باسم  التحريف 
لسان الرسول: تدوين احلكم الصحيح وبيان 
 ،ان هذه الرواية وضعت عىل عهد رسول اهلل
والصحيح وبيان ان هذه الرواية وضعت عىل 
وتربية  هذا،  والصحيح   اهلل رسول  عهد 
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مجاعة من خرجيي مدرستهم عىل التدوين. هذا 
النوع من التبليغ انتهى يف عرص الغيبة الصغرى. 

انتهت يف آخر  التبليغيه   إذن وظيفة األئمة
الغيبة الصغرى، كل حكم حتتاجه البرشية إىل 
ابد الدهر كان له نظري يف عرص األئمة وبلغ 
ن احلكم. فلم يبق حكم  األئمة احلكم وُدوِّ
 األئمة وبلغه  إال  البرشية  حتتاجه  رشعي 
ودونته مجاعة من تالميذهم. هذا التبليغ من هذا 

النوع انتهى. 
والتبليغ الثاين بيان ما حرف من اإلسالم بصورة 
 حديث أو رواية عن رسول اهلل بينه األئمة
ودونه مجاعة من تالميذهم. وتبليغ زيف ما اختذ 
من آراء فقهية باسم االجتهاد أيضا بلغه األئمة 

ودونه العلامء من أصحاهبم. 
وبذلك انتهى دورهم التبليغي كام انتهت وظيفة 
رسول اهلل التبليغية يف آخر سنة من حياته، 
انتهت وظيفة األئمة التبليغية يف آخر الغيبة 
عرص  وكان   األئمة دور  وانتهى  الصغرى 

الغيبة الكربى. 
واستند يف قويل هذا عىل ما وصل إلينا من رسائل 
خمتلف  يف  دونت  والتي  األئمة  أصحاب  عن 
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العلوم اإلسالمية يف التفسري واألحكام والعقيدة 
واألخالق اإلسالمية والسرية يف مجيع الشئون 
واجلوانب العلمية من املعرفة اإلسالمية كام بدئ 
يف عرص الغيبة الصغرى بتجربة أول موسوعة 
انتهت  ذكرنا  ما  كل  وبعد  »للكايف«  حديثيه 

وظيفتهم التبليغية. . . 
معركة الرسول واألئمة مل تكن يف سبيل 

الوصول إىل احلكم: 

وننتهي من هذا البحث إىل النتيجة التالية: ان 
الساموية  الرشائع  أصاب  ما  أصابة  اإلسالم 
السابقة من التحريف واالنحراف وان اهلل حفظ 
 اإلسالم بالقرآن الكريم ويف ما قام به األئمة
من بيان الزيف والتحريف و االنحراف وتدوين 
كل ذلك، فبقي اإلسالم حمفوظا يف هذا اخلط، 

 .خط أئمة أهل البيت
وعىل هذا فأن معركة األئمة عىل طول اخلط مل 
تكن معركة الوصول إىل احلكم. كام ان معركة 
رسول اهلل مل تكن معركة يف سبيل الوصول إىل 
احلكم. عىل ان قضية وصوهلم إىل احلكم بنفسها 
قضية إسالمية، فإن رسول اهلل هو رسول اهلل 
حني هو يف مكة وهو مستضعف يؤدي رسالته 
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وهو  املدينة  يف  هو  حني   اهلل رسول  وهو 
حاكم مطلق. وظيفته يف املدينة رسالية ووظيفته 
يف مكة رسالية نعم الوصول إىل احلكم ضمن 
اخلط اإلسالمي حكم من األحكام اإلسالمية 
واعظم.  ذلك  من  أعىل  وظيفته  كرسول  هو 
معركة  يزيد  مع  معركته  تكن  مل   واحلسني
الوصول إىل احلكم وإنام معركة املحافظة عىل 
اإلسالم ويف سبيل هذا قتل. ولو كانت معركة 
خرس  إذن  احلكم  إىل  الوصول  معركة  األئمة 

األئمة: معاذ اهلل ألهنم مل يصلو إىل احلكم. 
كانت معركة األئمة معركة الرسالة والتبليغ 
وادوا هذه الرسالة وادوا هذا الوظيفة وكانت 
نتيجته الوصول اإلسالم الصحيح إلينا يف هذا 

العرص. 
كل من أراد ان يصل إىل اإلسالم الذي جاء به 
رسول اهلل يف هذا اليوم يف متناول يده يستطيع 
ان يصل إىل اإلسالم رشيطة ان جياهد يف ذلك 

﴿واذلين جاهدوا فينا نلهديهم سبلنا﴾. 
اذن فأن االئمة حافظوا عىل االسالم بام قاموا 
به. وان اهلل حفظ اإلسالم يف القرآن ويف مساعي 
معركة  املعركة  كانت  وهكذا   .البيت أهل 
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حتريف اإلسالم واملحافظة عىل اإلسالم. وكان 
عىل طول املسرية اإلسالمية حزب متحرر عن 

اإلسالم وحزب حمافظ عىل اإلسالم. 
وظيفة الفقهاء يف عرص الغيبة الكربى: 

الرسالية  الوظيفة  أي  اإلمامة  وظيفة  انتهت 
وحانت الغيبة الكربى. وبقيت وظيفة التبليغ 
والتي نفهمها من حديث رسول اهلل: »إذا 
واال  علمه  يظهر  ان  العامل  فعىل  البدع  ظهرت 

فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني«. 
الدين  عىل  املحافظة  وظيفة  الوظيفة:  هذه 
هذا  واالنحراف:  التحريف  من  اإلسالمي 
املقدار حتمله مجاعة من اتباع هذه املدرسة ومن 
وهذه  جيل.  بعد  جيال  املدرسة  هذه  خرجيي 
املسؤولية تقع عىل عاتق احلوزات العلمية اليوم. 
وكل  األم.  املؤسسة  هي  العلمية  احلوزات 
انبثق  األئمة  بعد  اإلسالم  سبيل  يف  قام  عمل 
منها، احلوزات العلمية مسؤولة عن املحافظة 
عىل اإلسالم من التحريف واالنحراف أي يف 

اجلانب الفكري وهذه وظيفتهم اخلاصة. 
اما وظيفة التنفيذ أي يف جانب األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر: يف هذا اجلانب تصبح وظيفة 
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املرجع العامل ووظيفة الفرد املسلم سواء بسواء: 
ال ختتلف الوظيفة هنا. املرجع اإلسالمي حكمه 

حكم الفرد املسلم يف جانب تنفيذ األحكام. 
أما يف جانب املحافظة عىل الفكر اإلسالمي من 
التحريف واالنحراف فأنه جيب عىل العامل ان 
خيوض معركة احلياة واملوت: يموت من اجل 
املحافظة عىل الفكر اإلسالمي، ومن اجل حفظ 
كل معرفة من املعارف اإلسالمية عقيدة وحكاًم 
من التحريف. يموت يف هذا السبيل وهو شهيد. 

***
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 جهود العالمة العسكري 
يف دراسة األسطورة السبئية)1)

متهيد: 

تأسيس  أن  املعارصة  السلفية  املدرسة  تعتقد 
والوصية  اإلمامة  حول  وعقائدهم  الشيعة 
كان عىل يد عبد اهلل بن سبأ اليهودي يف سنة 35 
هجرية أي يف عهد اإلمام أمري املؤمنني، وان 
ابن سبأ شخصية هيودية يمنية أظهرت اإلسالم 
يف عهد عمر من اجل تنفيذ خطط اليهود للنيل 
من اإلسالم واملسلمني حني فشلوا يف مواجهة 
املدينة  ملا أجالهم عن مواضعهم يف   النبي
بعد نقضهم العهد، وذلك بالكيد لإلسالم من 
عىل  والطعن  واحلروب  الفتن  بإجياد  الداخل 
تأسس  هكذا  وأنه  العقائد،  وحتريف  الرموز 

التشيع. )2)
البدري، مقال نرش يف جملة فجر عاشوراء  السيد حسني   (1(

الثقايف العدد 5و6. 
)2) راجع كتب السلفيني املعارصين: حمب الدين اخلطيب يف 
حواشيه عىل كتاب املنتقى وكتاب خمترص التحفة اإلثني عرشية 
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التصور  هذا  املعارصون  السلفيون  أخذ  وقد 
كعقيدة راسخة ال تقبل الشك وال الريب عن 
البغدادي  القاهر  كعبد  السابقني  أسالفهم 
وبيان  الفرق  بني  الفرق  كتابه  )ت429هـ( يف 
يف  )ت418هـ(  واالسفراييني  الناجية  الفرقة 
كتابه التبصري يف الدين والباقالين )ت403هـ( 
حزم  وابن  الباطنية  أرسار  كشف  كتابه  يف 
)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 اإلثني عرشية وهو 

أوسع هذه الكتب انتشارا عندهم. 
شكوك العلامء حول ابن سبأ: 

ويبقى أهم سؤال حول األسطورة السبئية هو 
السؤال عن املصادر؛ فام مصادر أخبار ابن سبأ؟ 
عند  عقيدة  إىل  األخبار  تلك  حتولت  وكيف 

السلفيني؟ 

اللذان طبعهام بعد سنة 1367هـ/1948م، وإحسان إهلي ظهري 
يف كتبه اخلمس حول التشيع وخصوصا كتاب الشيعة والتشيع 
فرق وتاريخ، ونارص القفاري يف كتابه أصول مذهب الشيعة 
اإلمامية اإلثني عرشية عرض ونقد ص73، وامحد بن سلامن 

الغامدي يف كتابه التشيع نشأته ومراحل تكوينه، وغريهم. 
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البد يف البداية من اإلشارة إىل أن الشكوك التي 
ساورت العلامء قديام وحديثا حول ابن سبأ كثرية؛ 
ولعل ِمن أقدم َمن أثارها ابن حجر العسقالين يف 
كتبه الرجالية يف القرن الثامن اهلجري، وأيضا 
املسترشقون شكوكا حني درسوا مصادر  أثار 
الطربي)1)، ثم طرح ذلك بشكل واضح ورصيح 
يف العامل العريب واإلسالمي طه حسني يف كتابه 
الفتنة الكربى يف ثالثينيات القرن املنرصم ولكن 
بقيت عىل مستوى الشكوك واإلثارات، ثم جاء 
جواد عيل ليطرح يف مقاالته يف جملة الرسالة عام 
1948م عمال حتقيقيا مهام ولكن بقي يف إطار نقد 
بعض األحداث ومل يتسع عمله إىل نقد املصادر، 
أيضا العالمة األميني يف موسوعة الغدير أشار 
يف اجلزء الثامن إىل الشكوك حول ابن سبأ لكن 
هذه املرة بتقديم معلومة مهمة وهي أن سيف بن 
عمر التيمي الذي ورد اسمه يف سند روايات ابن 

سبأ كذاب متهم يف وضع احلديث. )2)

ج2  اإلسالميني،  مذاهب  بدوي،  الرمحن  عبد  راجع:   (1(
ص30، دار العلم للماليني الطبعة األوىل سنة 1973م. 

بعنوان  الدكتوراه  رسالة  يف  املوضوع  حول  بحثنا  )2) راجع 
)قراءة املدرسة السلفية لتاريخ الشيعة اإلمامية(. 
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أوسع دراسة حول األسطورة السبئية: 

ويعترب اهم وأوسع من تتّبع ودرس األسطورة 
ورد  وما  وأسانيدها  مصادرها  وَنَقد  السبئية 
اإلسالمي  الرتاث  يف  املعلومات  من  فيها 
العسكري  مرتىض  السيد  العالمة  هو  امجع 
عام  منذ   قام حيث   .)2007 إىل   1914(
ألخبار  مستوعبة  بدراسة  1369هـ/1950م 
)األسطورة السبئية(، وهي أبرز واشمل دراسة 
نتج عنها ثالثة  املوضوع، وقد  معارصة حول 

كتب: 
عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى، جزءان، بنحو 

900 صفحة. 
مخسون ومائة صحايب خمتلق، ثالثة أجزاء بنحو 

1500صحفة. 
األسطورة السبئية، جزءان، بنحو 700 صفحة. 
درس املؤلف يف كتبه هذه أحاديث سيف بن 
عمر راوي »األسطورة السبئية« وانتهى إىل ان 
سيفا باإلضافة عىل اختالقه لألسطورة السبئية 
اختلق وحّرف كاًم هائالً مما يرتبط بتاريخ صدر 
واألحداث  الشخصيات  أسامء  من  اإلسالم 
والسنوات واملدن واحلروب واأليام والشعراء 
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والقادة والتي انترشت يف الكثري من كتب التاريخ 
وغريها  والنحل  وامللل  والرتاجم  والطبقات 

خالل عرش قرون بعده)1). 
يقول  عن األسطورة السبئية: »عشرة قرون 
واملؤّرخون يكتبون هذه القّصة، وكّلما تصّرمت 
الّسنون ذاعت انتشارا حّتى ندر أن يكتب يف 
الصحابة  تاريخ  عن  كاتب  األخرية  العصور 
وال يذكر هذه القّصة، غري أن القاّص األّول قد 
أوردها بأسلوب احلديث، واملتأخرون قد زّينوها 
بإطار من التجزئة والتحليل. تواترت هذه القّصة 
وشاعت، وال بّد لنا يف متحيصها من الرجوع إىل 
مصادرها ورواهتا من القدامى واملتأّخرين. فمن 

هم رواهتا؟ وما هي أسانيدها؟ «)2). 
منهج العالمة العسكري يف دراسة األسطورة 

السبئية: 

ويقول عن منهجه يف الدراسة »نرجع إىل تاريخ 
اّلتي  املصادر  من  غريه  إىل  ثم  أّوال،  الطربي 
)1) راجع: مرتىض العسكري، عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى، 
الطبعة األوىل سنة  العلمي اإلسالمي، طهران،  املجمع  ج1، 

1417هـ
)2) مرتىض العسكري، عبد اهلل بن سبأ وأساطري أخرى، ج1 
ص45، املجمع العلمي اإلسالمي، طهران، الطبعة األوىل سنة 

1417هـ. 
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اعتمدت عىل أحاديث »سيف« و ندرس تلك 
األحاديث دراسة نقد وحتليل ونقارهنا بأحاديث 
غريه من ثقات الرواة لنرى مدى أثر سيف عىل 
مصادر التاريخ اإلسالمي أوال، وقيمة أحاديث 
»سيف«  حتّري  مدى  نعرف  و  ثانيا،  »سيف« 

للواقع التارخيي أو جمانبته له«)1). 
مضن  بجهد  العسكري  العالمة  قام  وقد 
استغرق منه أكثر من ربع قرن يف دراسة مصادر 
األسطورة وأسانيدها وأحاديث راوهيا األول 
)سيف بن عمر التميمي( التي نقلها عنه الطربي 
وغريه بمنهج املقارنة وحتري أسامء األشخاص 
وغري  والشعراء  والشعر  والوقائع  واألماكن 
عن  والكشف  للدراسة  أسايس  كمنهج  ذلك 
االختالق والتحريف، وخالصة ما وصل إليه 

هو: 
ما توصل إليه العالمة العسكري: 

ابن سبأ من املصادر  ان أهم من نقل أخبار  أ. 
هو: الطربي )310هـ( يف تارخيه، وابن عساكر 
والذهبي  دمشق،  مدينة  تاريخ  يف  )571هـ( 
بكر  أيب  وابن  اإلسالم،  تاريخ  يف  )748هـ( 

)1) املصدر نفسه، ص 76. 
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أقدمهم  وان  والبيان،  التمهيد  يف  )741هـ( 
الطربي  هو  بعده  فيمن  وتأثريا  نقال  واكثرهم 
حيث اخذ منه ابن األثري )ت630( وأبو الفداء 
)ت732( وابن كثري )ت774( وابن خلدون 

)ت808( وغريهم. 
املصادر  يف  )األسطورة(  أسانيد  مجيع  ان  ب. 
التميمي  عمر  بن  ان سيف  إىل  تنتهي  السابقة 
راوهيا وال راو هلا غريه وقد وصفه علامء اجلرح 
املتهم  وانه  والوّضاع  بالكذاب  والتعديل 
بالزندقة)1). وقد توصل العالمة العسكري يف 
بحوثه إىل ان سيف بن عمر كان خيتلق أسانيد 

أحاديثه وأخباره إىل جنب بقية خمتلقاته. 
بشكل  عمر  بن  سيف  روايات  دراسة  أما  ج. 
مقارن مع روايات غريه ومع مصادر احلديث 
والنسب والرتاجم والرجال واجلغرافية وغري 

ذلك فقد توصل فيها إىل النتائج التالية: 
حجم خمتلقات سيف بن عمر: 

منها: ان سيف بن عمر اخرتع واختلق الكثري من 
أسامء الشخصيات من الصحابة او التابعني او 
الشعراء، فقد اختلق أكثر من 160 اسم صحايب 

)1) املصدر نفسه ج1 ص 62 إىل 76. 
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وصحابية وتابعي وشاعر، واختلق 70 اسم 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)1). 
ومن مجلة اشهر تلك األسامء املختلقة »القعقاع 
بن مالك بن عمر التميمي« الذي صوره سيف 
بن عمر انه صحب النبي وروى عنه وأدرك 
السقيفة وأخرب عنها وشارك يف إحدى وثالثني 
من  فيها  قتل  والفتوح  الردة  يف  حربية  معركة 
األعداء أكثر من سبعامئة ألف وانه كان يف هذه 
املعارك قطب رحاها وليث وغاها ونظم فيها 
واحدا وثالثني رجزا، قال العالمة العسكري: 
القعقاع(  »روى )أي سيف( ذلك )أي أخبار 
حديث  كّل  ويروي  حديثا،  وستني  ثامنية  يف 
عن سلسلة من الرواة تفّرد بذكر نيف وأربعني 
مل  حربية  معارك  بذكر  تفّرد  كام  منهم!  واحدا 
تقع، وتفرد بذكر أماكن رأينا أهّنا مل تكن، تفرد 
)1) راجع: تفصيل أسامئهم يف: مرتىض العسكري، األسطورة 
السبئية ج2 ص330، منشورات كلية أصول الدين، قم املقدسة، 
صحايب  ومائة  مخسون  كتابه  وكذلك   .1424 األوىل  الطبعة 
خمتلق، منشورات كلية أصول الدين، قم املقدسة، الطبعة األوىل 

 .1426
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سيف بذكر أخبار وقعت يف ست وعرشين سنة 
مل يذكرها غريه فهو واضعها وخمتلقها! ! ! بحثنا 
عن هؤالء الرواة يف كتب تراجم رواة احلديث 
كالعلل ومعرفة رجال  احلديث ألمحد بن حنبل 
)ت:  الكبري  البخاري  وتاريخ  )ت: 241ه (، 
أمثال  من  بحثنا يف عرشات   .  . و.  ه (،   256
هذه املصادر عن هؤالء الرواة الذين ذكرناهم 
والذين روى عنهم سيف مئات األحاديث، ومّلا 
مل نجد هلم ذكرا يف غري أحاديث سيف جاز لنا أّن 

نعتربهم من خمتلقات سيف من الرواة«)1). 
كٍم  واختالق  بتحريف  قام  سيفا  ان  ومنها: 
هائٍل من أخبار احلوادث والوقائع واأليام التي 
انترشت يف كتب التاريخ والطبقات والرتاجم 
والبلدان واجلغرافية وامللل والنحل وغريها، من 
مجلة تلك األخبار: قصة السقيفة والردة وقصة 
احلوأب  كالب  ونباح  احلرضمي  بن  العالء 
واستلحاق زياد وقصة املغرية بن شعبة وحبس 
ايب حمجن ويوم االباقر ويوم ارماث واغواث 
وبيعة  الشورى  واحداث  والنحيب  وعامس 
عثامن وقامذبان بن اهلرمزان وبشارة األنبياء بعمر 
)1) راجع: مرتىض العسكري، مخسون ومائة صحايب خمتلق، 

ج1 ص95 إىل ص189. 
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وهتدم دور محص من تكبري املسلمني والدجال 
وغريها،  العنيس  األسود  وفتح سوس وقصة 
كام يشري العالمة العسكري ان سيف كان خيرتع 
مدن وأيام وأسامء شعراء مع أشعارهم وحيرف 
سني احلوادث واألسامء وكذا هو خمتلق لألخبار 
التي يستند إليها الغربيون يف إثبات أن اإلسالم 
انترش بالسيف مثل ابرق الربذة وردة طي وردة 
ام زمل وردة اهل عامن ومهرة وردة اليمن األول 
وردة االخابث وردة اليمن الثانية ووقعة الني او 
املذار والوجلة واليس وامغشيا ويوم املقر وفم 

الفرات بادقيل وغري ذلك)1). 
ومنها: اختالقه لألسطورة السبئية التي انترشت 
عن الطربي إىل كثري من كتب التاريخ والطبقات 
امللل والنحل وغريها والتي  والرتاجم وكتب 
يستند إليها السلفيون وغريهم باألمس واليوم 
يكتف  ومل  وظهوره)2).  التشيع  نشأة  لتفسري 
العالمة العسكري ببحث أحاديث سيف حول 
مجيع  مراجعة  ذلك  إىل  أضاف  بل  األسطورة 
احلديث  كتب  من  اإلسالمي  الرتاث  مصادر 

)1) انظر: مرتىض العسكري، عبد اهلل بن سبأ واساطري أخرى، 
اجلزء األول واجلزء الثاين. 

)2) راجع: املصدر نفسه ج1 ص68. 
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والتاريخ والطبقات والرتاجم والتفسري وغريها 
من اجل البحث عن األسطورة السبئية او شواهد 
عليها من غري روايات سيف فلم جيد شيئا، ولذا 
توصل إىل ان سيف بن عمر هو الذي اختلق 
الطربي  عنه  وأخذها  واخرتعها  األسطورة 

ونرشها وعنه أخذ من جاء بعده. 
حماكمة األسطورة السبئية: 

السبئية«  »األسطورة  بمحاكمة  املؤلف  قام  د. 
من جهة أهنا حتاول حتريف التصور حول نشأة 
أحاديث  وتتبع  وبدء ظهوره،   التشيع لعيل
وصية النبي لعيل عند الصحابة والتابعني 
 عيل لإلمام  الويص  لقب  شهرة  وتتبع 
كتب  ويف  وحماوراهتم  أشعارهم  يف  وانتشاره 
اللغة ومن جاء بعدهم، وكذلك مسألة الرجعة 
التشيع  أفكار  ان  ليتضح  الكتاب والسنة،  من 
 نابعة من الكتاب والسنة وتعاليم اهل البيت

وال عالقة هلا بغري ذلك. )1)

)1) راجع مرتىض العسكري، األسطورة السبئية، ج1 ص114 
إىل 168. 
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دراسة ذكر اسم ابن سبأ يف بعض كتب 
الشيعة: 

بحث العالمة العسكري ورود اسم عبد اهلل 
والتي  القديمة  الشيعة  بن سبأ يف بعض كتب 
حياول السلفيون املعارصون التمسك هبا حني 
عجزوا عن العثور عىل مصدر لرواية األسطورة 
يف كتبهم من غري سيف، وكان ما توصل إليه هو: 
ان أحاديث عبد اهللّ بن سبأ يف كتب الشيعة تنقسم 
إىل قسمني وعبد اهللّ بن سبأ فيهام ذو شخصيتني 

متغايرتني . 
يف إحدامها مغال يف حّق اإلمام و تأليهه. 

ويف ثانيتهام مغال فيام زعم من تنزيه الباري و نفي 
ما ال يليق به عنه، مثل اخلوارج. 

وتنحرص  اآلخر،  أحدمها  يناقض  والقسامن 
أحاديث الشخصية األوىل برجال الكيّش و من 

أخذ عنه من علامء الرجال و احلديث. 
مل  أهنا  األوىل  الّشخصية  يف   رأيه وخالصة 
توجد بتاتا! وإّنام اختلقتها جناية الزنادقة عىل 
التاريخ اإلسالمي أّوال وتقّوالت العاّمة ثانيا. 
ومن هذين املعنيني أخذ من ذكر خربه يف تأليفه 

من مؤلفي القرن الرابع. 
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أّما الشخصية الثانية فريى العالمة العسكري أهنا 
عبد اهلل بن وهب الراسبي السبائي اليامين وهو 
راس اخلوارج الذي قتل يف النهروان)1) ويأيت 

تفصيله بعد قليل. 
 :سبب اختالق األسطورة عنده

ان سيف كان يعيش يف الكوفة ووضع أساطريه 
يدفعه  وكان  اهلجري  الثاين  القرن  أوائل 
تعصبه  األول  أمران:  أساطريه  اختالق  إىل 
للعدنانيني ضد القبائل القحطانية اليامنية، الثاين 
قصده التشويش عىل التاريخ اإلسالمي بدافع 
 الزندقة، ومّلا كان أنصار اإلمام أمري املؤمنني
اليامنية هم الذين  القبائل السبائية  وشيعته من 
كانوا يشّكلون احلزب املعارض للحكم العدناين 
اخلالفة  حّتى   عيل اإلمام  عرص  منذ  القائم 
األموية اّلتي كان يعيش سيف يف كنفها، وكان 
هؤالء يعتقدون بأّن النبي عنّي علّيا وصّيا 
من بعده، أراد سيف )لدوافعه اآلنفة الذكر( أن 
يشّكك يف منشأ عقيدهتم بوصية النبي لإلمام، 
و يشّوش يف نسبتهم إىل السبئية فاخرتع أسطورة 

)1) راجع: مرتىض العسكري، عبد اهلل بن سبأ، ج2 ص171 إىل 
ص 209. 
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عبد اهللّ بن سبأ و جعله من صنعاء اليمن و قال  إّنه 
هو اّلذي أّسس هذه العقيدة دون النبي، و إّن 
السبئية هم اّلذين اّتبعوه عىل هذا الرأي، ثّم ذكر 
يف عداد هؤالء السبئية رؤساء القبائل السبئية 

اليمنية. )1)
ما حقيقة ابن سبأ؟ 

أما حقيقة ابن سبأ فيبحثها العالمة العسكري يف 
اجلزء الثاين من كتابه عبد اهلل بن سبأ، وذلك بعد 
ان قدم للباحثني حال سيف وأخباره املختلقة 
واملحرفة اهلائلة التي انترشت يف كتب التاريخ؛ 
وخالصة ما وصل إليه هو ان األسطورة السبئية 
نسجت حول ثالثة أسامء هي: عبد اهللّ بن سبأ، 

وعبد اهللّ بن السوداء والسبئية والسبائية. 
أما السبئية والسبائية فكانت تدّل عىل االنتساب 
إىل قبائل اليمن من ساللة سبأ ابن يشجب بن 
رواة  من  كبري  عدد  بالسبئية  ولّقب  قحطان، 
بالد  يف  هبا  واشتهروا  الصحاح  يف  احلديث 
ثّم  الثالث،  القرن  أواسط  إىل  واليمن  املغرب 
شيعة  بعض  هبا  ينبز  نبزا  وأصبحت  تطّورت 
)1) املصدر نفسه ج2 ص306. وقد خالف العالمة العسكري 
تلميذه السيد سامي البدري انظر كتاب املدخل إىل دراسة مصادر 

السرية النبوية والتاريخ اإلسالمي. 
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القبائل  أفراد  من  املختار  وأصحاب   عيل
السبائية، ثّم أطلق عىل عاّمة شيعة عيل من 
أفراد تلك القبائل، ثّم اختلق سيف األسطورة 
السبئية و رواها عنه الطربي ومن الطربي أخذ 
أفواه  عىل  األسطورة  تطّورت  ثّم  املؤّرخون، 
الناس وتكّثرت، و من أفواه الناس أخذ أصحاب 
كتب امللل و النحل، و أخريا اشتهرت السبئية يف 
الفرق املذهبية ونسيت داللتها عىل املنسوبني إىل 

قبائل سبأ)1). 
وأما ابن سبأ، فإن ما يستفاد من أسطورة سيف 
انه عريب ابن عريب، ومن سّكان اجلزيرة العربية، 
ومن مشاهري الرجال يف العقد الرابع من القرن 
األّول اهلجري؛ وكام يقول العالمة العسكري: 
مصادر  خمتلف  يف  السنوات  عرشات  بحثنا 
الدراسات اإلسالمية فلم نجد عن نسبه حرفا 
واحدا، مع انه ال نجد عربيا يف اجلزيرة العربية 
يف العرص اإلسالمي األّول وإىل العرص األموي 
يعرف اسمه واسم أبيه وحمّل نشاطه وال يعرف 
)1) راجع تفصيل البحث يف: املصدر نفسه ج2 ص 257. يذكر 
بان  البدري رأي آخر حول املوضوع، ويتلخص  أن للعالمة 
الدولة العباسية بقيادة أيب جعفر املنصور هي من دفعت بعض 
األخباريني أمثال سيف لتشويه صورة التشيع ومحلته األوائل 

بمثل تلك األساطري. 
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اسم جّده وال سلسلة آبائه! يف حني أّن العرب 
قد غالوا يف حفظ أنساهبم، وأّلفوا يف األنساب 
عرشات املؤّلفات، حّتى أهّنم عنوا بحفظ أنساب 
والذي وجدناه:  فيها،  العلامء  وأّلف  خيوهلم، 
الراسبي كام عند ابن قتيبة؛  عبد اهلل بن وهب 
او عبد اهلل بن وهب اهلَْمداين كام عند البالذري 
وقد قال عنه وهو ابن سبأ وكذا قال سعد بن عبد 
األشعري، السؤال: من هو عبد اهلل بن وهب 
الراسبي أو اهلْمداين؟ يذكر ابن ماكوال انه »رأس 
اخلوارج«، والسمعاين 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 
مرصيون   عامتهم  إليه،  ينسبون  رهط  وهم 
أبو هبرية عبد اهللّ بن هبرية بن أسعد بن سهل 
السبائي، ثم عد السبائيني إىل قوله  وعبد اهللّ بن 
يف   عيل مع  وكان  اخلوارج«.  رئيس  وهب 
حروبه حتى إذا وقع التحكيم أصبح منهم، وكان 
اخلوارج جيتمعون يف منزله، والذهبي يذكر انه 

قتله عيل يف النهروان مع اخلوارج. 
ويرتب العالمة العسكري عىل ما مر أن: »أي 
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وهب  بن  اهللّ  عبد  عىل  يصدق  أن  جاز  خرب 
السبائي وينسب إليه؛ جاز وقوعه، وأّي خرب ال 
يصح صدوره من هذا؛ مل يقع ومل يكن بتاتا. ومل 
يكن عبد اهللّ هذا مؤسس فكرة الوصاية لإلمام 
عيل، وال مؤسس عقيدة األلوهية فيه، وإّنام 
كان رأس اخلوارج الذين حاربوا عليا. وعىل 
هذا ال يصدق مجيع ما رواه سيف يف شأنه وأخذ 
منه املؤرخون! كام ال يصح مجيع ما ذكره أهل 
بينام يصدق يف شأنه بعض  امللل والنحل فيه. 
روايات كتب حديث الشيعة مثل الرواية اّلتي 
اإلمام يف  اعرتض عىل  ابن سبأ  أّن  ذكرت 
رفع اليدين إىل السامء يف الّدعاء، واألخرى اّلتي 
ذكرت جلبه إىل اإلمام ملقال له و تصحيح اإلمام 

قوله و أمره بإخالء سبيله. )1)
وأما عبد اهلل بن السوداء فليس هو اسام وعلام 
لشخص واحد وإّنام هو نبز كانوا يلمزون به من 
كانت أمه أمة سوداء، وقد ذكر ابن حبيب املتوىف 
)245 هـ( يف فصل )أبناء احلبشيات( من كتابه 
املحرّب تسعة ومخسني رجال من أبناء احلبشيات، 
وذكر ان اخلليفة عمر قد عريه قيس بن شامس 

)1) املصدر نفسه ج2 ص 310 إىل 315. 
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األنصاري بقوله: يا بن السوداء الن امه كانت 
جارية حبشية، ونجد سيف قد استخدم ذلك يف 

أسطورته ملكان النبز. )1)
إشادة أكابر علامء الشيعة بدراسة العالمة 

 :العسكري

بتحقيقات  الشيعة  علامء  اساطني  أشاد  وقد 
العالمة العسكري منهم: زعيم احلوزة العلمية 
 ،يف النجف األرشف السيد أبو القاسم اخلوئي

قال: 
»أقول: بطالن قول من خالف الشيعة واضح 
التشيع  أصل  فإن  العمياء  العصبية  عن  ناشئ 
قال  وجل حيث  اهلل عز  من  مأخوذ  والرفض 
ِيَن  سبحانه و تعاىل: ﴿إِنَّما َويِلُُّكُم اهلُل َو رَُسوُلُ َواذلَّ
يف  قال  حيث   األعظم والرسول  آَمُنوا﴾ 
الغدير: من كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم 
وال من وااله. . »و أما عبد اهلل بن سبأ، فعىل 
فرض وجوده فهذه الروايات تدل عىل أنه كفر 
و ادعى األلوهية يف عيل ال أنه قائل بفرض 
بن  اهلل   أن أسطورة عبد  إىل  إمامته، مضافا 
سبأ و قصص مشاغباته اهلائلة موضوعة خمتلقة 

)1) املصدر نفسه ج2 ص 315 إىل 317
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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 
مرتىض العسكري يف ما قدم من دراسات عميقة 
دقيقة عن هذه القصص اخلرافية و عن سيف 
باسم  طبعا  ضخمني  جملدين  يف  وموضوعاته 
)عبد اهلل بن سبأ( و يف كتابه اآلخر )مخسون ومائة 

صحايب خمتلق(«. )1)
العالمة  الكبري  واملفرس  الفيلسوف  ومنهم: 
»وهذان  قال:  امليزان  صاحب   الطباطبائي
اللذان روي عنهام احلديث وعنهام يروى جل 
قصص عثامن أعني شعيبا وسيفا مها من الكذابني 
الرجال  علامء  ذكرمها  املشهورين  الوضاعني 
وقدحوا فيهام، و الذي اختلقاه من حديث ابن 
السوداء و هو الذي سموه عبد اهلل بن سبأ، وإليهام 
ينتهي حديثه، من األحاديث املوضوعة، وقد 
قطع املحققون من أصحاب البحث أخريا)2) أن 
ابن السوداء هذا من املوضوعات اخلرافية التي ال 

)1) معجم رجال احلديث ، ج11 ص207، مركز نرش الثقافيةـ  
قم، الطبعة اخلامسة 1372هـ. ش. 

)2) يقصد العالمة العسكري. 
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أصل هلا«)1). 
احلق  »ومن  قال:  حيدر؛  اسد  األستاذ  ومنهم 
واإلنصاف ان نشري إىل ما كتبه العالمة السيد 
بن  سيف  أحاديث  حول  العسكري  مرتىض 
عمر وأسطورة ابن سبأ يف كتاب عبد اهلل بن سبأ 
بصورة واسعة مستقصيا أحاديثه يف احلوادث 
وقد  وأحداث  افتعاالت  من  وماله  التارخيية 
تعرض إىل أسامء الصحابة الذين افتعل سيف 
بن عمر أسامءهم ومل توجد إال من طريقه بل 

ابتكاره«. )2)
ومنهم: الشيخ حممد جواد مغنية يف كتابه اجلوامع 

و الفوارق)3) وغريهم. 

)1) حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 9، ص: 
260، مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ـ بريوت  الطبعة: الثانية 

1390 ه. ق . 
ج6  األربعة،  واملذاهب  الصادق  االمام  حيدر،  )2) اسد 
ص273، حتقيق جلنة التحقيق يف املجمع العاملي الهل البيت 

 الطبعة األوىل سنة 1425هـ قم املقدسة. 
)3) مغنيه، حممد جواد، اجلوامع و الفوارق بني السنة و الشيعة، 
مؤسسة عز الدين - لبنان - بريوت، الطبعة االوىل1414 ه. ق. 
قال: »ولست أعرف أحدا أجهل و أغبى ممن نسب اإلمامة إىل 
عبد اهللّ بن سبأ و أّنه أصلها و باعثها ال أحد أجهل من هذا القائل، 
ألّن ابن سبأ خرافة ال أساس هلا يف الواقع، و شخصيته اختلقها 
أعداء الشيعة للتشنيع عليهم، و التنكيل هبم، كام قال الدكتور 
طه حسني يف كتاب »عيل و بنوه«، وأثبت ذلك باألدلة احلسية 
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تبلور اخللل املنهجي يف بحوث السلفيني 
 :بربكة بحوث العالمة العسكري

إن اهم ما أثبتته بحوث العالمة العسكري بطالن 
الدور املزعوم لعبد اهلل بن سبأ يف تأسيس التشيع، 
وذلك من خالل نقده للمصادر التي أوردت 
جهودهم  كل  بذلوا  اجلدد  والسلفيون  ذلك. 
إلثبات وجود هذه الشخصية وتركوا الدخول 
فيام دخل فيه العالمة العسكري من نقد مصادر 
األسطورة السبئية بيد أن هذا األمر هو الفيصل 
وحجر الزاوية يف احلكم عىل األسطورة، وقد 
)أو  الكتاب  من  وكثري  اجلدد  السلفيون  غفل 
إثبات  أن  وهي:  منهجية  قضية  عن  تغافلوا( 
لقيامه بعمل  إثبات  شخص معني ليس معناه 
أو دور يف زمن معني، فضال عن تأسيس فرقة 

ومجاعة ومذهب كبري يف اإلسالم. 
اخلامتة: 

املقارنة ونقد  قام العالمة العسكري بمنهج 
املصادرو الكشف عن زيف وكذب األسطورة 
السبئية وأهنا ليست إال مفردة صغرية من خمتلقات 

و األرقام التي ال تقبل الريب السيد العسكري  يف كتابه اخلطري 
الشهري »عبد اهللّ بن سبأ« الذي طبع أكثر من مرة«
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الطربي  نرشها  وقد  اهلائلة،  عمر  بن  سيف 
ودخلت إىل تراث املسلمني املكتوب منذ القرن 
الرابع اهلجري وحتى يومنا هذا، وصارت مادة 

سائغة للهجوم عىل الشيعة وتشويه تارخيهم. 
العالمة  بحوث  تأثري  مقدار  ما  السؤال:  يبقى 
الرتاث  عىل  السبئية  األسطورة  يف  العسكري 

والعلامء؟ 
 اإلجابة نجدها عند علامء السلفية: 

قال حسن بن فهد اهلويمل)1): »أن يف نسف هذه 
الشخصية )ابن سبأ( نسفًا ألشياء كثرية وتفريغًا 
لكتب تراثية لكبار العلامء من أمثال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية وابن حجر والذهبي وغريمها، فابن 
سبأ أو ابن السوداء يشكل مذهبًا عقديًا ويشكل 
مواقف أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة متس 

بنايات كثرية«)2). 
وقال سليامن العودة: »ففي هذا الرأي )إنكار 
دور ابن سبأ يف أحداث مقتل عثامن( نسف لكتب 
بأكملها تعد من مفردات كتب الرتاث، ويعتمد 

)1) أستاذ الدراسات العليا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود. 
)2) راجع: مرتىض العسكري، آراء وأصداء حول عبد اهلل بن 
نقال عن صحيفة  الدين، طهران،  كلية أصول  سبأ، ص15، 
الرياض 4 ربيع األول 1418هـ 8 يوليو 1997 العدد 10606 

السنة الرابعة والثالثون. 
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متطاولة،  قرون  من  والتوثيق  النقل  يف  عليها 
فكتاب منهاج السنّة مثالً 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 
من  له  ونسف  كله،  الكتاب  يف  تشكيك  فيها 
أصوله، بل ربام جتاوز األمر ذلك إىل التشكيك يف 

أصول الرافضة وتاريخ نشأهتم«)1). 
هدم  يف   العسكري العالمة  عمل  يعترب  لذا 
التحديات  أهم  من  السبئية«  »األسطورة 
العرص  يف  املسلمني  لرتاث  الفكرية  والزالزل 
احلارض، ومفتاح ذهبي إلعادة النظر يف الكثري 
عليها  ترتب  وما  ونقدها  السابقني  كتب  من 
من رؤية زائفة ومشوهة حول تاريخ اإلسالم 
بشكل  والتشيع  الشيعة  وتاريخ  عام   بشكل 

خاص.

***

)1) راجع املصدر نفسه ص 43، نقال عن جريدة املسلمون 
السعودية يف عددها 654، اجلمعة 12 ربيع اآلخر 1416ه. 
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رسالة يرشح فيها العالمة العسكري 
سريه نحو الوعي اإلسالمي لتلميذه 

السيد سامي البدري:

بسمه تعاىل
السبت 30/ع93/2هجريةـ 1973/6/2

مجيعا  عليكم  سالم  احلسن  أبا  العزيز  ولدي 
املؤرخ  كتابك  بقراءة  اهلل وبعد رسرت  ورمحة 
28/ع93/2هجرية ومحدت اهلل عىل ما ذكرت 
من حسن سري أمور أخواين املرشدين أوال وآملني 
ما ذكرت من تعرس أمور األخ الشيخ اجلزائري 
وسبق يل ان أوصيت به األخ املجاهد ابا يارس 
ووعدين خريا واآلن ال أدري ماذا أصنع لنا اهلل 

مجيعا.
العلمي  ثانيا ما رشحت يل من سريك  ورسين 
من  بيانا  وزدين  العزيز  ولدي  فليرس  وهكذا 

قراءاتك األخرى.
اما ما ذكرت من نظرة )الواعني( اىل فأقول اوال 
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ال تسمهم الواعني بل يف احلقول اإلسالمية وان 
بينهم وبني الوعي اإلسالمي بون بعيد أخذ اهلل 
اإلسالم  خدمة  من  بصدده  هم  ما  يف  بأيدهيم 
ووفقهم ليعوا معركة اإلسالم وخيلصوا عملهم 

لوجهه ويعزهم بنرصه.
وثانيا: بني اصف لك سريي عىل طريق الوعي 
اإلسالمي عسى اهلل ان ينفعك بتجاريب يف هذا 
تبرص  ان  معه  تستطيع  وعيا  ويزيدك  السبيل 
إخواننا العاملني يف سريهم ليكسبوا رضا اهلل سدد 
اهلل خطاهم وبلغهم مناهم يف خدمة اإلسالم انه 

باإلجابة قدير.
الضعيف  اهلل  وعبد  سنة  وأربعني  نيف  منذ   
سبيل  يف  جياهد  اإلسالم،  يعي  ان  حياول  هذا 
ان يفهم كيف كان اإلسالم وكيف صار أمره 
وماذا ينبغي ان يعمل له يف هذا السبيل، يف سبيل 
مستعينا  اهلل  عىل  متكال  بدأ  اإلسالمي  الوعي 
يقرب عن عرش  ما  إسالمية يف  بدراسات  به: 

سنوات:
درس خالهلا العهدين مقارنا بالقرآن والسرية 
والتاريخ اإلسالمي واملوسوعة احلديثية البحار، 
درس احلركات املتصلة باإلسالم واملؤثرة فيه 
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من قريب او بعيد، درست الزندقة والتصوف 
وثورات  األئمة  وسرية  والسنن  والتشيع 
العلويني والزنج يف البرصة واملاسونية وشيئا من 
فلسفة اليونان واملاركسية والبهائية والقاديانية 
قبل احلرب  ما  إىل  واثر االستعامر يف اإلسالم 
العاملية الثانية، وحركة مجال الدين وتلميذه حممد 

عبده، 
فبدا له انه وعى اإلسالم وفكر ان يؤرخ اإلسالم 
فكرا ومسرية أي أن يؤرخ اإلسالم واملسلمني 

وخطط لكتابته كام ييل:
1ـ اإلسالم يف مكة أي بدوا من بعثة الرسول واىل 

زمن هجرته.
2ـ اإلسالم يف املدينة أي بدوا هلجرة الرسول 

إليها واىل هجرة األيام منها.
3ـ  اإلسالم يف العراق أي من حكم اإلمام.

دـ  اإلسالم يف الشام أي مدة حكم األمويني.
4. اإلسالم يف العراق مرة ثانية إىل مدة حكم 

العباسيني. 
وكان ال يعنى بام بعد ذلك.

املعلومات  العمل أخذ يقمش  ويف سبيل هذا 
من اقرب املصادر إىل عرص الواقعة وإذا به ينتبه 
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والدس  واالفرتاء  الكذب  من  هائل  ركام  اىل 
فهم  معه  يمكن  ال  بام  والتحريف  والتزوير 
اإلسالم بتاتا! فاخذ يتحرق من األمل ماذا يصنع 

وكيف يرسم حياة الرسول. 
مثال مع أحاديث انبه أمهات املؤمنني عنه أي 
أم املؤمنني عائشة فإهنا قد حتدثت عنه اكثر من 
مجيع من حتدث عنه من صحايب وصحابية وان 
الصورة التي رسمتها يف أحاديثها عن حياته قد 
نزلت به إىل دون مستوى اإلنسان العادي رسمته 
بكر  أبو  اللهو ويردعانه  نساء حيب  زير  رجال 
وعمر، يغضب عىل املؤمنني دون مربر ويسبهم 
ويلعنهم يقول هجرا، ويصدق ما يقال له، معاذ 
صبحت  التي  األحاديث  هذه  اصنع  اهلل.ماذا 
مصدرا لدراسة حياة الرسول عند غري الشيعة 

من مسلمني ومسترشقني نصارى وملحدين.
ماذا اصنع مع أحاديث نظراء أيب هريرة الذي 
يصفون اهلل يف أحاديثهم كام يف العهدين جسدا 
يميش ويضحك ينزل ويصعد وأخريا يأيت يوم 
القيامة اىل املسلمني يف غري صورته التي يعرفوهنا 
فيأبون من متابعته فيأتيهم بالصورة التي عرفوها 
له فيسريون خلفه اىل اجلنة، تعاىل اهلل عام يقول 
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الظاملون.
ماذا اصنع وعرشات األلوف من هذه األحاديث 
املحرفة واملوضوعة التي غريت معامل اإلسالم، 
فيها ما أخلت احلرام وحرمت احلالل، وجعلت 

املؤمن فاسقا والفاسق مؤمنا...
وماذا نستطيع ان نفهم من اإلسالم أو نفهم مع 

هذا الطم والرم.
اآليات  تقول  كام  السابقة  األمم  حرفت  لقد 

اآلتية:
نُْتْم 

َ
َوأ اْلَقَّ  َوتَْكُتُموا  بِابْلَاِطِل  اْلَقَّ  تَلْبُِسوا  ﴿َواَل 

َتْعلَُموَن42 ﴾ البقرة/42
ْن يُْؤِمُنوا لَُكْم َوقَْد َكَن فَرِيٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن 

َ
َفَتْطَمُعوَن أ

َ
﴿أ

ِ ُثمَّ ُيَّرِفُونَُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُوهُ وَُهْم َيْعلَُموَن 75﴾  َم اهللَّ َكَ
البقرة/75

يِْديِهْم ُثمَّ َيُقولُوَن َهَذا 
َ
ِيَن يَْكُتُبوَن الِْكَتاَب بِأ ﴿فََويٌْل لِلَّ

ا َكَتَبْت  وا بِهِ َثَمًنا قَلِياًل فََويٌْل لَُهْم ِممَّ ِ لَِيْشَتُ ِمْن ِعنِْد اهللَّ
ا يَْكِسُبوَن 79 ﴾ البقرة/79 يِْديِهْم َوَويٌْل لَُهْم ِممَّ

َ
أ

بَْناَءُهْم 
َ
ِيَن آتَيَْناُهْم الِْكَتاَب َيْعرِفُونَُه َكَما َيْعرِفُوَن أ ﴿اذلَّ

 ﴾146 َيْعلَُموَن  وَُهْم  اْلَقَّ  يَلَْكُتُموَن  ِمنُْهْم  فَرِيًقا  ِإَونَّ 
البقرة/146

نَزنْلَا ِمْن ابْلَّيَِناِت َوالُْهَدى ِمْن 
َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ ﴿إِنَّ اذلَّ
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ُ َوَيلَْعُنُهْم  ْولَئَِك يَلَْعُنُهْم اهللَّ
ُ
َبْعِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس يِف الِْكَتاِب أ
ِعُنوَن 159﴾ البقرة/159 الالَّ

وَن  ُ ِمْن الِْكَتاِب َويَْشَتُ نَزَل اهللَّ
َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ ﴿إِنَّ اذلَّ

ُكلُوَن يِف ُبُطونِِهْم إاِلَّ انلَّاَر َواَل 
ْ
ْولَئَِك َما يَأ

ُ
بِهِ َثَمًنا قَلِياًل أ

يِلٌم 174 
َ
ُ يَوَْم الْقَِياَمةِ َواَل يَُزّكِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ يَُكّلُِمُهْم اهللَّ

اَللََة بِالُْهَدى َوالَْعَذاَب بِالَْمْغفَِرةِ  ْوا الضَّ ِيَن اْشَتَ ْولَئَِك اذلَّ
ُ
أ

الِْكَتاَب  َل  نَزَّ  َ اهللَّ نَّ 
َ
بِأ َذلَِك   175 انلَّارِ  ىلَعَ  ْصَبَُهْم 

َ
أ َفَما 

ِيَن اْخَتلَُفوا يِف الِْكَتاِب لَِف ِشَقاٍق بَعِيٍد 176﴾ بِاْلَّقِ ِإَونَّ اذلَّ
البقرة/176-174

ْهَل الِْكَتاِب 
َ
و من سورة آل عمران قوله تعاىل:﴿يَا أ

نُْتْم َتْعلَُموَن 
َ
لَِم تَلْبُِسوَن اْلَقَّ بِابْلَاِطِل َوتَْكُتُموَن اْلَقَّ َوأ

71 ﴾ آل عمران/71
ْولَئَِك 

ُ
ْيَمانِِهْم َثَمًنا قَلِياًل أ

َ
ِ َوأ وَن بَِعْهِد اهللَّ ِيَن يَْشَتُ ﴿ إِنَّ اذلَّ

ُ َواَل َينُْظُر إيَِلِْهْم  اَل َخاَلَق لَُهْم يِف اْلِخَرةِ َواَل يَُكّلُِمُهْم اهللَّ
يِلٌم 77 ِإَونَّ ِمنُْهْم 

َ
يَوَْم الْقَِياَمةِ َواَل يَُزّكِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ

لِْسنََتُهْم بِالِْكَتاِب ِلَْحَسُبوهُ ِمْن الِْكَتاِب 
َ
لََفرِيًقا يَلُْووَن أ

ِ َوَما ُهَو ِمْن  َوَما ُهَو ِمْن الِْكَتاِب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللَّ
ِ الَْكِذَب وَُهْم َيْعلَُموَن 78﴾ آل  ِ َوَيُقولُوَن ىلَعَ اهللَّ ِعنِْد اهللَّ

عمران/78-77 
وتُوا الِْكَتاَب َلُبَّيِنُنَُّه لِلنَّاِس 

ُ
ِيَن أ ُ ِميَثاَق اذلَّ َخَذ اهللَّ

َ
﴿ِإَوذْ أ

ْوا بِهِ َثَمًنا قَلِياًل  َواَل تَْكُتُمونَُه َفَنَبُذوهُ َوَراَء ُظُهورِهِْم َواْشَتَ
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فَبِئَْس َما يَْشَتُوَن 187﴾ آل عمران/187
َهاُدوا  ِيَن  اذلَّ ﴿ِمْن  تعاىل  قوله  النساء  سورة  ومن 
ُيَّرِفُوَن الَْكَِم َعْن َمَواِضعِهِ َوَيُقولُوَن َسِمْعَنا وََعَصيَْنا َواْسَمْع 
ُهْم  نَّ

َ
لِْسنَتِِهْم َوَطْعًنا يِف ادّلِيِن َولَْو أ

َ
َغْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعَنا يَلًّا بِأ

قْوََم 
َ
َطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرنَا لََكَن َخْيًا لَُهْم َوأ

َ
قَالُوا َسِمْعَنا َوأ

ُ بُِكْفرِهِْم فَاَل يُْؤِمُنوَن إاِلَّ قَلِياًل 46﴾  َولَِكْن لََعَنُهْم اهللَّ
النساء/46

ومن سورة املائدة قوله تعاىل: ﴿فَبَِما َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم 
لََعنَّاُهْم وََجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيًة ُيَّرِفُوَن الَْكَِم َعْن َمَواِضعِهِ 
لُِع ىلَعَ َخائَِنٍة ِمنُْهْم إاِلَّ  ا ُذّكُِروا بِهِ َواَل تََزاُل َتطَّ ا ِممَّ َونَُسوا َحظًّ
َ ُيِبُّ الُْمْحِسننَِي  قَلِياًل ِمنُْهْم فَاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللَّ
ا  َخْذنَا ِميَثاَقُهْم فَنَُسوا َحظًّ

َ
ِيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى أ 13 َوِمْن اذلَّ

َوابْلَْغَضاَء إَِل يَوِْم  الَْعَداَوةَ  بَيَْنُهْم  ْغَريَْنا 
َ
فَأ ا ُذّكُِروا بِهِ  ِممَّ

ْهَل 
َ
ُ بَِما َكنُوا يَْصَنُعوَن 14 يَا أ الْقَِياَمةِ وََسوَْف يُنَّبُِئُهْم اهللَّ

ا ُكنُْتْم  ُ لَُكْم َكثًِيا ِممَّ الِْكَتاِب قَْد َجاَءُكْم رَُسونُلَا يُبنَّيِ
 ِ ُتُْفوَن ِمْن الِْكَتاِب َوَيْعُفو َعْن َكثٍِي قَْد َجاَءُكْم ِمْن اهللَّ

نُوٌر َوكَِتاٌب ُمبنٌِي 15﴾ املائدة/15-13
ِيَن يَُسارُِعوَن يِف الُْكْفرِ ِمْن  َها الرَُّسوُل اَل َيُْزنَْك اذلَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

ِيَن َهاُدوا  فَْواهِِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمْن اذلَّ
َ
ِيَن قَالُوا آَمنَّا بِأ اذلَّ

تُوَك ُيَّرِفُوَن 
ْ
اُعوَن لَِقْوٍم آَخرِيَن لَْم يَأ اُعوَن لِلَْكِذِب َسمَّ َسمَّ

وتِيُتْم َهَذا فَُخُذوهُ ِإَوْن 
ُ
الَْكَِم ِمْن َبْعِد َمَواِضعِهِ َيُقولُوَن إِْن أ
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 ِ ُ فِتْنََتُه فَلَْن َتْملَِك َلُ ِمْن اهللَّ لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِْد اهللَّ
نَْيا  ْن ُيَطّهَِر قُلُوَبُهْم لَُهْم يِف ادلُّ

َ
ُ أ ِيَن لَْم يُرِْد اهللَّ ْولَئَِك اذلَّ

ُ
َشيًْئا أ

ِخْزٌي َولَُهْم يِف اْلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم 41﴾ املائدة/41
َ َحقَّ  ومن سورة االنعام قوله تعاىل :َوَما قََدُروا اهللَّ
نَزَل 

َ
ٍء قُْل َمْن أ ُ ىلَعَ بََشٍ ِمْن َشْ نَزَل اهللَّ

َ
قَْدرِهِ إِذْ قَالُوا َما أ

ِي َجاَء بِهِ ُموَس نُوًرا وَُهًدى لِلنَّاِس َتَْعلُونَُه  الِْكَتاَب اذلَّ
قََراِطيَس ُتبُْدوَنَها َوُتُْفوَن َكثًِيا وَُعّلِْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا 
ُ ُثمَّ َذرُْهْم يِف َخوِْضِهْم يَلَْعُبوَن 91﴾  نُْتْم َواَل آبَاؤُُكْم قُْل اهللَّ

َ
أ

األنعام/91
تابعتهم بعض الطوائف من هذه األمة كام اخرب 
امحد  مسند  يف  ورد  ما  عىل  األكرم  نبينا  بذلك 
احلديث  ماجة  ابن  وسنن  و94  و89   84/3
بذراع  ذراعا  قبلكم  »لتتبعن سنة من   3994
وشربا بشرب حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتم 
فيه. قالوا يا رسول اهلل: اليهود والنصارى قال 
اذا« ورود يف ج125/4 من مسند أمحد  فمن 
»ليحملن شرار هذه األمة على َسَنن َمن َقبَلهم 

اهل الكتاب حذو القذة بالقذة«
وجدت التحريف يف هذه األمة يف ما عدا القرآن 
حنن  ﴿انا  تعاىل  بقوله  حفظه  اهلل  ضمن  الذي 
نزنلا اذلكر وانا ل لافظون﴾ اعظم من مجيع االمم 
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السابقة، ورأيت ان اإلسالم لن يعرف مرشعه 
وترشيعه ورسوله واملؤمنون به واملنافقون فيه 
اال بعد غربلة مصادر الدراسات اإلسالمية بعد 
دراسة  ودراستها  والسرية(  )احلديث  القرآن 
بواقعه  بحقيقته  وباإلسالم  للعلم  موضوعية 
آخر  ختطيطا  الدراسة  هلذه  فرسمت  فحسب، 
وسميته..دراسات يف احلديث والتاريخ..، وقد 
كان ختطيطي األول ُيعنى باإلسالم ال بالتشيع 
والتسنن، وكذلك ختطيطي الثاين مل يعَن بفضائل 
أولئك ومناقبهم ومثالب غريهم ومطاعنهم، 
او  اإلسالمية  الدراسات  ملصادر  دراسة  وإنام 
هذه  يف  والوضع  للتحريف  دراسة  باألخرى 
األمة، ومل يسبقني يف ختطيطي عامل سني او باحث 
بمحيطي  او  غريي  بأسلوب  تأثر  ومل  شيعي 

وظرويف.
دراسة  وأحاديثها  عائشة  املؤمنني  أم  درست   
موضوعية ونرشت دراستي عن حياهتا واجلت 

نرش دارسة أحاديثها اجلزء الثاين من البحث.
هريرة(  )ابو  الدين  رشف  له  املغفور  ودرس 
اإلسالم  تاريخ  دراسة  إىل  عميل  فوجهت 
دراساته  مصادر  يف  الزنادقة  اثر  عن  ونرشت 
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ونرش )عبد اهلل ابن سبأ( و)مخسون ومائة صحايب 
وال  خمتلقون(  )رواة  بحثي  انرش  وملّا  خمتلق(، 
)من تاريخ احلديث( الذي وفق اهلل فيه لكشف 
النقاب عن التحريف اهلائل يف احلديث والسرية 
ال  بام  احلارض  عرصنا  حتى  الرسول  وفاة  منذ 
يصدقه السمع قبل املشاهدة بالعيان أي قراءة 

تلك األبحاث.
وبيَّنت يف ما درست بحوله تعاىل عن التحريف 
عقيدة  من  اإلسالم  جوانب  أصاب  الذي 
ورشيعة وسرية وتاريخ وهي معركة اإلسالم 
 بعد الرسول الكربى التي خاضها األئمة
ومل يربزها أسالفنا العلامء رضوان اهلل عليهم كام 
ينبغي فخفيت معامل املعركة عن أنظار املسلمني يف 
هذا اليوم، ان هذه املعركة خاضها عيل واحلسني 
 ومن سار يف ركبهام بدمائهم وسائر االئمة
بمهجهم واقتديت هبم وخضتها بقلمي وشتان 

بني السريين.
ان هؤالء الذين ينقمون عيلَّ ينقمون عىل عيل 
واحلسن واحلسني حني أراقوا دماء املسلمني 
وقسموا املسلمني اذ عىل زعمهم، اهنم جيهلون 
ويظنون اهنم يعلمون، واخشى ان يصدق عليهم 

قول الرسول )جاهل متنسك( 
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أهل  من  األئمة  عصور  بعد  املسلمني  ان 
البيت امهلوا دراسة السرية إمهال معيبا مع 
ان العقيدة تنشأ من دراسة السرية، وقسام مهام 
من األحكام يستنبط منها أليس اإلسالم كله يف 

القرآن والسرية واحلديث، 
ُعنيت بدراسة السرية واحلديث بعد ما رأيت 
العلامء األكفاء عنهام حتى أصبحت  انرصاف 
السرية والتاريخ اإلسالمي املتداوالن يف ايدي 
الناس جمموعة أساطري وضع قسم منها يف زمن 
معاوية ودست الزنادقة بعد ذلك القسم األكرب 
منها يف كتبنا ، عىل اين مل اترك دراسة القرآن فيل 
دراسات قرآنية وان شئت فسمها إسالمية هي 

قرة عيني وهبجتي وسلويت يف مهومي وأحزاين.
الوعي  طريق  عىل  رست  ذلك  إىل  وباإلضافة 
بدراسة  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اإلسالمي 
واملودوري  املسلمني  اإلخوان  و  البناء  حسن 
والتحرير  والنبهاين  اإلسالمية  واجلامعة 
اإلسالمي وحزب النور يف تركيا وعباد الرمحن 
ومديرهيا  فيها  العاملني  مع  وبحثت  وغريها 
ودرست احلركات السياسية يف البالد اإلسالمية 
واملقاومة  واالرتريية  اجلزائرية  كالتحرير 
وناقشتهم  وباحثتهم  الخ  الخ  الفلسطينية 
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واالسترشاق  والتبشري  االستعامر  ودرست 
وخططهم بعد احلرب العاملية الثانية واملدارس 
الفكرية التي أثرت يف بالدنا كداروين وسارتر 
التي  االثر  خطورة  وأدركت  الخ  وفرويد 
حني  اإلسالمية  احلركات  جل  عىل  هبا  اثروا 
عرفوا اإلسالم بانه حضارة إنسانية مثىل بزت 
احلضارات اإلنسانية األخرى بام ال استطيع ان 

ارشحه هنا.
وكان  سنة  وأربعني  نيفا  املسرية  هذه  رست 
ادرس سرية  ان  املدة  اهتاممي طوال هذه  جل 
الرسول واألئمة من أهل بيته  ومن خترج من 

مدرستهم دراسة من يريد ان يقتدي هبم، 
اهلل  يريض  للتعلم  آخر  طريقا  علمت  لو  واهلل 

الستمددت من اهلل واستعنت به وسلكته، 
فني )الواعون( طريقا آخر اسلكه  ويا حبذا لو عرَّ

يف سبيل الوعي اإلسالمي.
اين مقرص يف جنب  اعلم  وأنا  قويل هذا  أقول 
اهلل وويل يل ان مل يتداركني اهلل برمحته وتسعني 
مغفرته وتشملني شفاعة سيد الرسل واألئمة 

من أهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني.
سألتني عن إشارات يف القرآن عن األئمة من آل 

: البيت
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اإلمامة  يذكر  ان  اهلل  حكمة  اقتضت  فأقول: 
ورشوطها يف مكان من القرآن وتوفرها يف اهل 
وتذكر  القرآن  من  أخرى  أمكنة  يف    البيت
أسامؤهم ويعيَّنوا يف حديث الرسول ، شأن 
ذلك شأن الصالة التي أمر هبا يف القرآن عني 
أذكارها وعدد ركعاهتا و بني نواقضها عىل لسان 
الرسول الذي ال ينطق عن اهلوى وكذلك األمر 
يف احلج وعدد أشواطه وكيفيته وحتديد مواقيته 
أدائه وهكذا غريمها من  وكيفية إحرامه وقت 

األحكام.
اما اإليامن بالغيب فهو كام ذكرَت واكثر إنام هو 
الفارق بني املسلم وغريه فان خصوم اإلسالم 
ظاهرة  بانه  لإلسالم  يعرتفون  اليوم  اصبحوا 
إنسانية كربى يف األرض ويسلخون منها غيبيتها 
أي كوهنا ظاهرة ساموية واقرأ اآليات األول من 

سورة البقرة. 
ولدي لقد أطلت عليك الكالم بام مل اكن اعطي 
من وقتي لغريك هذا املقدار وجعلته بدال من 
فاحسبها  الكرادة  وطنك  يف  عنك  إمساكي 
ومتعني  عنك  اهلل  ريض  لك  خاصة  حمارضة 

برؤيتك والسالم عليك من ايب نوري.
***
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صورة الرسالة التي أثبتناها من أرشيف 
 العالمة البدري سنة 2021

والتي كتبها العالمة العسكري لتلميذه يف 
تاريخ 1973/6/2
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صور مؤلفات العالمة العسكري

3 أجزاء

جزءان

جزءان

جزءان

14 حلقة

3 أجزاء

3 أجزاء

جزءان
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سلسلة عىل مائدة الكتاب والسنة 19 حلقة
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صور للعالمة العسكري
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العالمة العسكري مع تلميذه السيد سامي البدري يف مكتبه بطهران 1995م

 زيارة العالمة العسكري إىل العراق سنة 2004
وخطبته يف حسينية آل مباركةـ  الكرادة الرشقية
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