
80 صفحةـ  1000 دينار جملة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقايف التابع للعتبة احلسينية املقدسةـ  فصلية فكرية ثقافيةـ  السنة الثانيةـ  العدد الرابعـ   حمرم احلرام 1438ه ـ 

fajrashura.com

تذكر ايها االستاذ وايها 
المعلم ان لديك ابناء يدرسهم 
اساتذة ومعلمون مثلك فأحسن 
لتالميذك  والتربية  التعليم 
وابذل كل ما بوسعك لالرتقاء 
يقيض  لعلمية  ا بمستوياتهم 

اهلل تعالى ألبنائك

ال تكن عينك على الدينار 
والدرهم فقط، ولكن اهتم بعمارة 
األرض، اذهب إلى األرض وعّمرها 

ألن ذلك الخراج ال يدرك إال 
بالعمارة، فمن أين لك الخراج وال 

توجد عمارة؟

زيارة وارث: تؤسس المقارنة 
   واالنبياء  بين الحسين
  وتكشف عن وراثة الحسين

لخصوصيات االنبياء الرسالية، 
وتثير مسالة جديدة في الفكر 

هي مسالة االستنساخ التاريخي 
. بالحسين

ان الجماهير اذا وعت وربطت 
بين الوالء للحسين  والوالء 
للمرجعية وبين االتباع لكلمات 
الحسين  واالتباع لكلمات 

المرجعية فان اإلصالح والتغيير 
سوف يتحقق ال محالة.

لقد تم حشو عقول هؤالء الشباب 
بمقولة إن العراق أصبح موطنا 
للشرك والمشركين بحيث لم 

يعد مجتمعا مسلما، وهذا األمر 
لم يكن ليكتب له النجاح لوال 

وجود رواد لهذا الفكر التكفيري 
المضلل.

تقرير عن االحياء السنوي 
المركزي لـليلة عاشوراء في 
9محرم ١٤٣٨هـ الموافق لـ 

20١6/١0/١١م  في المخيم 
الحسيني في كربالء المقدسة

إن إهمال قراءة التاريخ بحجة 
أن التاريخ إنما كتبه اتباع 

السالطين، أدى إلى أمر خطير في 
المنظومة المعلوماتية للعاملين 

في الحديث.

نهض الحسين   إلحياء 
االمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهداية الجيل الذي 

اضله معاويةوتحرير الكوفة من 
سيطرة بني امية لتنطلق بمشروع 

علي   من جديد.

توصيات عاّمة من المرجعية الدينية العليا للخطباء 
والمبلّغين في شهر محّرم الحرام لعام ١٤٣٨ هـ



   

فجر عاشوراء، العدد 4 و 5ـ  محرم الحرام سنة 1438 ه ـ  96 صفحة 1000 دينار عراقي
 نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة

تعنى بتيسير  الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية في العراق 
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مجلة فصلية عامة تعنى بتيسير الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية في العراق، تصدر عن 
مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة. 

رئيس التحرير: السيد حسين البدري.
شارك في التحرير لهذا العدد: السيد حيدر العذاري، الشيخ وسام الزبيدي، الشيخ علي الكيم، الشيخ عالء السعيدي.

المقابلة وتقويم النص: الشيخ ميثم الصريفي، السيد جعفر البدري.
التصميم واإلخراج الفني: السيد محمد باقر البدري.

تنضيد الحروف: عمار شكر، صفاء مهدي.
التنيسق العام: السيد جعفر البدري، محمد عايد، السيد أحمد الشريفي.

المشرف العام: سماحة العالمة السيد سامي البدري
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النجف.االشرف:.سوق.احلويش.دار.العارف.
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. لبحوث.مرتبطة.بآفاق.املجلة.	 ان.تكون.ا
. هتا جها تو و

. ان.ال.تكون.املقاالت.منشورة.او.بصدد.النشر.	
يف.كتاب.او.جملة.

. ان.تكون.ضمن.املناهج.العلمية.املتبعة.	

. ان.تكون.حبوثا.مبتكرة.وبلغة.معاصرة..	

. ان.يكون.البحث.منضدا.على.قرص.مدمج.لو..	
.Wodr.او.يرسل.علي.شكل.ملف

. االفكار.املطروحة.ال.تعرب.بالضرورة.عن.	
راي.املجلة.

. لبحوث.العتبارات.فنية.	 خيضع.ترتيب.ا
. حمضة

. اجراءات.التعديالت.والتلخيصات.الالزمة.	
من.صالحيات.املجلة.واسرة.حتريرها.

. للمجلة.حق.اعادة.نشر.البحث.أو.املقال.يف.	
كتاب.او.ضمن.كتاب.منفصل.مع.احلفاظ.

علىنصه.االصلي.
. لتايل:	 ا . ن ا لعنو ا ملقاالت.على. ا .ترسل.

majallah@fajrashura.com

ضوابط النشر: هوية المجلة: 

اهلاتف: 07831525174 و 07728220543
fajrashura@gmail.com :الربيد االلكتروين

facebook/fajrashura :الفيس بوك
telegram.me/fajrashura :التلجرام

العنوان:.النجف.االشرف.ـ.شارع.كميل.بن.زياد.مقابل.
مركز.الرعاية.الصحية.حلي.الكرامة.
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فجر عاشوراء
التاريخ والمستقبل

ْفِع َوالَْوتْرِ 3 َو اللَّيِْل إِذا يَْسِ 4  َهْل ِف ذلَِك قََسٌم ِلِي ِحْجٍر 5﴾  ﴿َو الَْفْجرِ 1 َو َلاٍل َعْشٍ 2 َو الشَّ

أ.)فجر.عاشوراء(.يف.تاريخ.البشرية.مرات.عديدة.موقعا.مفصليا.يف.مسرية. تبوَّ
اهلدى.والضالل.يهمنا.منها.ثالث.هي:.

االولى: فجرعاشوراء آل ابراهيم ..يف.ذي.احلجة.سنة.2180ق..م.وقد.

كشف.عن.اعلى.درجات.التسليم.هلل.تعاىل.من.عباده.االصفياء،.جاء.احلدث.

فيها.لتوضيح.املوقف.من.املمارسة.اخلاطئة.اليت.ابتكرها.ائمة.الضاللة.وضعاف.

النفوس.بتقدمي.اطفاهلم.وبناهتم.قرابني.لالصنام.فقدم.النموذج.الفريد.بشاب.

يستطيع.ان.يهرب.من.ابيه.ومن.يعرف.بامره.يعذره.يف.اهلرب.ان.اصر.االب.على.

االمر.ولكن.التجربة.الفريدة.هي.ان.الوالد.الذي.اراه.ربه.يف.النوم.كانه.يذبح.ولده.

وفهم.منها.انه.تكليف.اهلي.وطلب.من.ولده.ان.ينظر.هل.يستجيب.ام.يرفض.

وإذا.رفض.فال.سلطان.له.عليه،.اهنا.املمارسة.العبادية.الواعية،.خبالف.عادة.

تقدمي.اآلباء.اطفاهلم.او.بناهتم.فاهنا.ممارسة.عبادية.جاهلة.الن.االطفال.والبنات.

ال.حول.هلم.وال.قوة.ازاء.ابائهم..ومل.ُيرد.اهلُل.تعاىل.ان.يذبح.االُب.ولَده.املطيع.

حقيقًة،.بل.كان.اختبارا.من.اهلل.تعاىل.هلما.معا.ليكشف.عن.اهليتهما.لالمامة.

اهلادية.وقيادة.الناس.اىل.اهلل.تعاىل،.وفدى.اهلل.تعاىل.امساعيَل.بكبٍش.عظيٍم.يف.

اروع.مشهد.يكشف.عن.التدخل.االهلي.املحسوس.ومنع.تكوينيا.من.وقوع.

الذبح.مبشهد.كبش.وحشي.عظيم.يزنل.من.اعلى.اجلبل.يقصد.التجمع.البشري.

املحيط.بابراهيم..وامساعيل.وينام.اىل.جنب.امساعيل..ليكون.بدال.عنه،.

مشهد.يقطع.العذر.على.اي.منافق.خيطر.بباله.ان.مشهد.الذبح.كان.صوريا،.

..وحتول.مشهد.احلزن.هبذا.التدخل.االهلي.اىل.السرور.واعلنت.امامة.ابراهيم
 يَْرَفُع إِبْراِهيُم 

ْ
وامامة.ولده.امساعيل..واالمة.املسلمة.من.ذريته.االبد.الدهر.﴿ َوإِذ

نا ُمْسلَِمْيِ 
ْ
َعلِيُم )127( َربَّنا َواْجَعل

ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
َْيِت َوإِْسماِعيُل َربَّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ َقواِعَد ِمَن الْ

ْ
ال

ُمُهُم 
ِّ
ْيِهْم آياتَِك َويَُعل

َ
وا َعل

ُ
َك. . . )128( َربَّنا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً ِمْنُهْم َيْتل

َ
ًة ُمْسلَِمًة ل مَّ

ُ
يَّتِنا أ َك َوِمْن ُذرِّ

َ
ل

َِكيُم )129(﴾.البقرة/127-129،.مث.رزق.اهلل. َعِزيُز الْ
ْ
نَْت ال

َ
يِهْم إِنََّك أ

ِّ
َمَة َويَُزك

ْ
ِك

ْ
ِكتاَب َوال

ْ
ال

ابراهيم.اسحاق.نبيا.ومن.وراء.اسحاق.يعقوب.مث.ال.يعقوب.يرثون.االمامة.

..املؤقتة.انتهت.بنبوة.عيسى.لتتواصل.امامة.االمة.املسلمة.يف.ذرية.امساعيل
اليت.انتهت.اىل.حممد..واهل.بيته..ائمة.ابد.الدهر..

الثاني: فجرعاشوراء آل محمد  .يف.حمرم.سنة.60هجرية.وقد.كشف.عن.

..اعلى.درجات.الثقة.بوعد.اهلل.له.بالفتح.بعد.الشهادة،.كما.يف.كتاب.احلسني

يوم.العاشر.اىل.بين.هاشم.»اما.بعد.فمن.حلق.يب.منكم.استشهد.ومن.ختلف.مل.

يدرك.الفتح«،.لقد.فتح.اهلل.تعاىل.على.احلسني..وحقق.له.كل.اهداف.هنضته.

بعد.شهادته..كلف.اهلل.تعاىل.احلسني..بواسطة.جده.النيب..يف.رؤيا.اراه.

..اهلل.تعاىل.اياها.إذ.أراه.بين.امية.يزنون.على.منربه.يبينون.للناس.دين.حممٍد

مقلوبا،.دينا.مبنيا.على.والية.بين.امية.وهي.الشجرة.امللعونة.يف.القرآن/.ولعن.

..وهو.امام.اهلدى.بنص.من.اهلل.ورسوله/،.واسندوا.ذلك.اىل.النيب/..علي
كذبا،.وصدقت.نبوءة.علي..فيهم:.

.وال.أظهَر.ِمَن.الباطِل. »وِإنَّه.َسيأِتي.َعَليُكم.ِمن.بعدي.زماٌن..ليس.فيه.شيٌء.أخفى.ِمَن.احلقِّ

وال.أكثَر.ِمَن.الكذِب.على.اهلِل.ورسولِه.وليس.عند.أهل.ذلك.الزمان.أنَفُق.بيعًا.وال.أغلى.مثنًا.

َف.َعن.مواضِعه،.وال.يف.البالِد.شيٌء.أنكَر.ِمَن.املعروِف،.وال.أعرَف.ِمَن. ِمَن.الكتاِب.إذا.ُحرِّ
ه.وَزبَره«. املنكِر....فلم.يبَق.عندهم.منه.إال.امُسه.واَل.َيعِرُفوَن.إال.خطَّ

فكان.تكليف.اهلل.تعاىل.للحسني..بواسطة.جده.النيب..هو.القيام.ضد.بين.

امية.حىت.الشهادة.»اخرج.بقوم.اىل.الشهادة.ال.شهادة.هلم.اال.معك«.قال.تعاىل.

يُْسوا بِها بِكافِِريَن﴾.األنعام/89..فكانت.فجر.
َ
 ل
ً
ْوما

َ
نا بِها ق

ْ إِْن يَْكُفْر بِها هُؤالءِ َفَقْد َوكَّ
َ
﴿ف

عاشوراء.آل.حممد..حزنا.ابد.الدهر.وفتحا.ابد.الدهر.،.لقد.مت.حترير.دين.النيب.

من.ضالالت.بين.امية.ملن.اراد.ان.يتدين.بدين.النيب،.وحتررت.الكوفة.مركز.

مشروع.علي.يف.احياء.السنة.النبوية.من.سيطرة.بين.امية.وحتطمت.اصنامهم.

املعنوية.فيها.ورجعت.تصدر.لالمة.والية.اهل.البيت..ولعن.بين.امية.ابد.الدهر..

الثالث: فجر عاشوراء ظهور المهدي.  التاسع.من.ذرية.احلسني..الثاين.

عشر.من.اوصياء.حممد..ويكشف.عن.حتقق.وعد.اهلل.بوراثة.االرض.الصفيائه.

اِلُوَن﴾. ها ِعباِدَي الصَّ
ُ
ْرَض يَِرث

َْ
نَّ األ

َ
ِر أ

ْ
ك ُبورِ ِمْن َبْعِد اذلِّ َتبْنا ِف الزَّ

َ
َقْد ك

َ
ودينهم،.قال.تعاىل.﴿َول

َما 
َ
ْرِض ك

َْ
يَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِف األ

َ
اِلاِت ل وا الصَّ

ُ
يَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمل ِ

َّ
األنبياء/105.﴿َوَعَد اهلُل اذل

 َيْعُبُدونَِن 
ً
ْمنا

َ
َُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم أ لَ َُبدِّ ُهْم َولَ

َ
ِي اْرتىَض ل

َّ
ُهْم ِديَنُهُم اذل

َ
َنَّ ل

ِّ
َُمك ْبلِِهْم َولَ

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َف اذل

َ
اْسَتْخل

ً﴾.النور/55.وقال.رسول.اهلل..:.»لو.مل.يبق.من.الدنيا.إال.
وَن ِب َشيْئا

ُ
ك ال يُْشِ

يوم.واحد.لطول.اهلل.ذلك.اليوم.حىت.يبعث.فيه.رجال.من.ولدى.يواطئ.امسه.

امسى.ميالها.عدال.وقسطا.كما.ملئت.جورا.وظلما«..ان.فجر.عاشوراء.ظهور.

املهدي..هو.فجُر.ايذاٍن.باحلرب.على.ائمة.الضاللة.واهل.اجلور.الراضني.

بقتل.احلسني..وشيعته،.احلرب.عليهم.لكسر.الطوق.عن.اهل.احلق.واجتثاث.

اهل.الباطل.من.على.وجه.االرض.وختليص.البشرية.من.ضاللتهم.وَجْوِرهم..

كلمة التحرير



3 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 2

.لقطع.دابر.الظلمة،.اين. »اين.الطالب.بذحول.االنبياء.واوالد.االنبياء،.اين.املعدُّ

املرتقُب.الزالة.االْمت.والِعَوج«..وهو.يوم.سرور.باملهدي..يف.جو.من.احلزن.
..)1(.على.احلسني

وقد.اشار.اهلل.تعاىل.اىل.الفجر.االول.والليايل.اليت.سبقته،.و.شفعه.املوتور،.وفجره.
الثالث.يوم.الظهور:.

...ففي.قوله.تعاىل:.﴿والفجر ولال عش﴾.اشارة.اىل.الفجر.االول.فجر.آل.ابراهيم.	
...ويف.قوله.تعاىل.﴿والشفع والَوتر﴾.هي.الفجر.الثاين.فجر.عاشوراء.آل.حممد.	
	.وقوله.تعاىل.﴿والليل اذا يرس﴾.اي.والليل.اذا.ذهب،.وهو.الفجر.الثالث.فجر.ظهور.

املهدي..يف.مكة..
.لقد.اقترن.فجر.عاشوراء.ال.ابراهيم.وفجر.عاشوراء.آل.حممد..بالعبادة.
اخلاصة.يف.الليايل.العشر.وكانت.قمة.العبادة.ليلة.العاشر.فيهما.معا.لتعبئة.النفس.
بالطاقة.الروحية.ملواجهة.احلدث.العظيم،.وكذلك.الفجر.الثالث.فجر.عاشوراء.
ظهور.املهدي.سيقترن.بالعبادة.يف.الليايل.العشر.وقمتها.ليلة.العاشر.لتعبئة.النفس.

...بالطاقة.الروحية.ملواجهة.العامل.امجع.مع.املهدي
.كانت.ليلة.عاشوراء.فجر.آل.ابراهيم.مشحونة.بالعبادة.لتعبئة.ابراهيم.وامساعيل.
وامه.انفسهم.ملواجهة.االبتالء.العظيم،.َأن.يذبح.االب.الشيخ.الذي.رزق.الولد.
على.كرب.وقد.تعلق.به.لصالحه،.وان.يستجيب.الولد.الصاحل.يف.ريعان.شبابه.المر.
ُمبُِي﴾.الصافات/106...

ْ
َالُء ال ُهَو الْ

َ
اهلل.فيسلم.نفسه.للذبح.بيد.والده.احلنون.﴿ إِنَّ هذا ل

.وكانت.ليلة.عاشوراء.فجر.آل.حممد..مشحونة.بالعبادة./قراءة.القرآن.

والدعاء.واالستغفار.والصالة/.لتعبئة.احلسني..واهل.بيته.واصحابه.والنساء.

ملواجهة.حوادث.الشهادة.والصرب.على.بالٍء.ال.يقل.عن.بالء.ابراهيم.وامساعيل.بل.

هو.اكثر.ترويعا.وإيالما..»أوحى.اهلل.عز.وجل.إليه.يا.إبراهيم:.من.أحب.خلقي.

إليك.؟.فقال:.يا.رب.ما.خلقت.خلقا.هو.أحب.إيل.من.حبيبك.حممد.صلى.اهلل.

عليه.وآله.وسلم.فأوحى.اهلل.إليه:.أفهو.أحب.إليك.أو.نفسك.؟.قال:.بل.هو.أحب.

إيل.من.نفسي،.قال:.فولده.أحب.إليك.أم.ولدك.؟.قال:.بل.ولده،.قال:.فذبح.ولده.

ظلما.على.أيدي.أعدائه.أوجع.لقلبك.أو.ذبح.ولدك.بيدك.يف.طاعيت.؟..قال:.يا.

رب،.بل.ذحبه.على.أيدي.أعدائه.أوجع.لقليب،.قال:.يا.إبراهيم.فإن.طائفة.تزعم.

أهنا.من.أمة.حممد.صلى.اهلل.عليه.وآله.ستقتل.احلسني.ابنه.من.بعده.ظلما.وعدوانا.

كما.يذبح.الكبش.ويستوجبون.بذلك.سخطي.فجزع.إبراهيم.عليه.السالم.لذلك.

)1(.روى.الشيخ.الطوسي.يف.كتاب.التهذيب.عن.ابن.زرارة.عن.البزنطي.عن.أبان.عن.كثري.النواء.عن.أيب.

جعفر.عليه.الّسالم.قال:."لزقت.السفينة.يوم.عاشوراء.على.اجلودي.فأمر.نوح.عليه.الّسالم.من.معه.من.اجلن.

. واإلنس.أن.يصوموا.ذلك.اليوم،.وقال.أبو.جعفر.عليه.الّسالم.أتدرون.ما.هذا.اليوم.؟هذا.اليوم.الذي.تاب.اهللَّ

.فيه.البحر.لبين.إسرائيل.فأغرق.فرعون.ومن.معه. فيه.على.آدم.وحواء.عليه.الّسالم،.وهذا.اليوم.الذي.فلق.اهللَّ

وهذا.اليوم.الذي.غلب.فيه.موسى.فرعون.وهذا.اليوم.الذي.ولد.فيه.إبراهيم.عليه.الّسالم.وهذا.اليوم.الذي.تاب.

.فيه.على.قوم.يونس.عليه.الّسالم.وهذا.اليوم.الذي.ولد.فيه.عيسى.بن.مرمي.عليه.الّسالم.وهذا.اليوم.الذي. اهللَّ
يقوم.فيه.القائم.عليه.الّسالم"..ويف.كتب.الفقه.تفصيل.ملسالة.الصوم.يف.يوم.عاشوراء..

.ويف.ضوء.الرواية.يتضح.ان.يوم.عاشوراء.يوم.احلوادث.املفصلية.يف.تاريخ.النبوات.والبشر:.
1..فجر.عاشوراء.االول.يوم.توبة.اهلل.على.ادم.واصطفائه.نبيا..

2..فجر.عاشورء.الثاين.يوم.قتل.هابيل..
3..فجر.عاشوراء.الثالث.يوم.االخذ.بثار.هابيل.يوم.استواء.سفينة.نوح.على.اجلودي..

4..فجر.عاشوراء.الرابع.يوم.اقدام.ابراهيم.على.ذبح.ولده.امساعيل.لرؤيا.رآها.ففداه.اهلل.بذبح.عظيم..
5..فجر.عاشوراء.اخلامس.يوم.ضرب.موسى.البحر.بعصاه.فاجنى.بين.اسرائيل.واغرق.فرعون.وجنوده..

...6..فجر.عاشوراء.السادس.يوم.والدة.عيسى
....7..فجر.عاشوراء.السابع.يوم.عاشوراء.ال.حممد

...8..فجر.عاشوراء.الثامن.يوم.عاشوراء.املهدي.ابن.احلسني.لالخذ.بثار.احلسني

وتوجع.قلبه.وأقبل.يبكي،.فأوحى.اهلل.عز.وجل.إليه:.يا.إبراهيم.قد.فديت.جزعك.

على.ابنك.إمساعيل.لو.ذحبته.بيدك.جبزعك.على.احلسني.عليهما.السالم.وقتله،.
وأوجبت.لك.أرفع.درجات.أهل.الثواب.على.املصائب«..

.وستكون.ليلة.ظهور.املهدي..ان.شاء.اهلل.وهي.ليست.جمهولة.من.الشيعة.يف.

وقته.الن.الروايات.اكدت.ان.السفياين.حني.يظهر.ويعرف.امُره.يكون.امُر.املهدي.

معلوما.عند.الشيعة.سرا،.وان.ظهوره.سيكون.يوم.العاشر.من.املحرم.يوم.السبت.

فتكون.ليلة.العاشر.تلك.ليلة.سهر.وعبادة.خاصة،.اذ.هليب.الشوق.املضطرم.يف.

نفوس.املنتظرين.لرؤية.الطلعة.الرشيدة.ومساع.البيان.االول.سوف.يؤرقهم.ولن.

يسمح.هلم.بالنوم.فيها،.هليُب.شوٍق.يستدر.الدموع.بعد.الدموع.موصوال.باحلزن.
والبكاء.على.احلسني..حبيب.رسول.اهلل..وحبيب.املؤمنني..

وطال.امتراء.الّشوق.عيين.كلَّما٭نزفت.دموعا.تستجّد.دموُع...)امتراء.معناه.
استدرار(..

.املحب.له.احلزين.عليه.ان.يقتدي.باحلسني..اال.ينبغي.للمؤمن.باحلسني.

.!.فيحيي.ليلة.العاشر.من.املحرم.بكثرة.العبادة.يف.جو.احلزن.على.احلسني
فتقوى.صلته.مع.اهلل.يف.اطار.اميانه.باهل.بيت.نبيه..ووسيلته.اليه..

.اال.ينبغي.للمؤمن.املنتظر.املشتاق.لطلعة.امامه.املهدي..التاسع.من.ذرية.

ن.نفسه.على.السهر.والعبادة.ليلة.العاشر.من.املحرم.ليكون. احلسني..ان.ميرِّ

الئقا.خبدمته.عند.ظهوره..صابرا.على.متطلبات.صعوبة.العيش.معه.يف.سنته.

االوىل.»قال.احد.اصحاب.االمام.الصادق..قلت:.إهنم.يقولون:.إن.املهدي.

لو.قام.الستقامت.له.األمور.عفوا.وال.يهرق.حمجمة.دم.فقال:.كال.والذي.نفسي.

بيده.لو.استقامت.ألحد.عفوا.الستقامت.لرسول.اهلل.حني.أدميت.رباعيته.وشج.

يف.وجهه،.كال.والذي.نفسي.بيده.حىت.منسح.حنن.وأنتم.العرق.والعلق.مث.مسح.
جبهته«.قوله.منسح.العرق.والعلق.وهو.الدم.كناية.عن.عظيم.اجلهد..

ايها المؤمنون لقد ُعرف عن االخيار واهل العلم احياء ليلة العاشر بالعبادة 
في العتبات والمساجد والحسينيات والبيوت فرادى، فلم ال نحييها جماعات 
جماعات، كما نقيم المجالس والعزاء جماعات جماعات، ليس من شك ان 
مجالس ومواكب العزاء الحسيني سيؤول امرها ليلة العاشر الى مجالس عبادة 
كما كان الحسين  واصحابه فيها بين تال للقرآن وقائم وراكع وساجدة وعند 
ذلك تتعبأ امة بالطاقة الروحية ليس لها نظير على وجه االرض امة تستحق 

ان تكون جيشا وشعبا لصاحب االمر في مشروعه العظيم. 
.صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل،.اللهم.ارنا.الطلعة.الرشيدة.لولده.التاسع.واجعلنا.

ممن.تنتصر.به.لدينك.انك.مسيع.جميب..
»أين المعدُّ لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر إلقامة األمِت والِعَوج، أين المرتجى 
إلزالة الجور والعدوان، أين المؤمَّل الحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالَم 
الدين وأهلِه، أين قاصم شوكة المعتدين، أين هادم أبنية الشرك والنفاق. أين 
مبيد أهل الفسق والعصيان، أين حاصد فروع الغي والشقاق، أين معُز األولياء 
ومذلُّ األعداء، أين جامع الكلمة على التقوى، أين باب اهلل الذي منه يؤتى. أين 
السبب المتصل بين األرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، أين 
الطالب بذحول األنبياء وأبناء األنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربالء«..■■
.الثالث.من.حمرم.احلرام.1438هجرية السيد.سامي.البدريـ.
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■ ال المج السيد  امي البدءي

وتكشف عن وراثة الحسين  لخصوصيات االنبياء الرسالية، وتثير 

  مسالة جديدة في الفكر هي مسالة االستنساخ التاريخي بالحسين

المماثلة لمسالة االستنساخ التاريخي بين اسماعيل واسحاق خالل اربعة 

آالف عام التي اثارها القرآن الكريم. 

زيارة وارث
 واالنبياء  تؤسس المقارنة بين الحسين 
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الُم  الُم َعلَْيَك يا واِرَث آدم َصْفَوِة اهلِل، السَّ السَّ
الُم َعلَْيَك يا  َعلَْيَك يا واِرَث نوٍح نَبيِّ اهلل السَّ
الُم َعلَْيَك يا واِرَث  واِرَث إِْبراهيَم َخليِل اهلل السَّ
الُم َعلَْيَك يا واِرَث عيسى  موسى َكليِم اهلل السَّ
ٍد َحبيِب  الُم َعلَْيَك يا واِرَث ُمَحمَّ روِح اهلل السَّ
الُم َعلَْيَك يا واِرَث َعليٍّ َوصيِّ َرسوِل اهلل  اهلل السَّ
الُم  ضيِّ السَّ الُم َعلَْيَك يا واِرَث الَحَسِن الرَّ السَّ

َعلَْيَك يا واِرَث فاِطَمَة بِْنِت َرسوِل اهلل.



7 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 6

سند الزيارة: 
زيارة.وارث.من.أشهر.الزيارات.اليت.ُيزار.هبا.اإلمام.
احلسني.ع.وقد.وردت.عن.اإلمام.الصادق..رواها.ابن.
قولويه)1(.ت368هـ.يف.كتابه.)كامل.الزيارات(.حتت.رقم.)621(.
من.الطبعة.املرقمة.)2(وهو.من.أقدم.كتب.الزيارة.امليسرة.يف.التراث.
الشيعي.وقد.وردت.خمتصرة.عن.املفضل.عن.جابر.اجلعفي.عن.االمام.

الصادق.واخرى.مفصلة.عن.ايب.محزة.الثمايل.)3(.
.الشيعة.على.زيارة.غري.احلسني. ومل.ترد.رواية.عن.االئمة.التسعة.حتثَّ
هبا..اما.ما.أورده.ابن.قولويه.نفسه.يف.الرواية.رقم.)801(.إذ.قال:..
)وروي.عن.بعضهم..قال:.إذا.اتيت.قرب.علي.بن.موسى.الرضا.
)عليهما.السالم(،.بطوس.فاغتسل.عند.خروجك.من.مزنلك،.وقل.
.حرف.)العني(.امام.كلمة. حني.تغتسل:.......وفيها.ذكر.وارث(،.فإنَّ
)بعضهم(.زائدة.من.النساخ،.و.نسخة.السيد.الربوجردي.رمحه.اهلل.يف.
)جامع.احاديث.الشيعة()4(.ليس.فيها.ذلك،.مما.يدل.على.ان.املراد.من.
كلمة.بعضهم.ليس.احد.االئمة.اذ.ال.يعرب.علماء.الشيعة.عن.االئمة.
بذلك..بل.يراد.بعض.الرواة.او.العلماء.وهو.حممد.بن.احلسن.بن.الوليد.
شيخ.الصدوق.فقد.جاء.يف.كتابه.عيون.اخبار.الرضا..303/2.و.يف.
كتابه.)من.ال.حيضره.الفقيه.)604/2(.قال:.زيارة.الرضا..بطوس.
ذكرها.شيخنا.حممد.بن.احلسن.)بن.الوليد(.يف.جاء.جامعه.فقال:.إذا.
أردت.زيارة.الرضا..بطوس.فاغتسل.عند.خروجك.من.مزنلك.وقل.
حني.تغتسل...(..قال.العالمة.املجلسي.االول.يف.روضة.املتقني.442/5:..
»زيارة.قرب.الرضا.أيب.احلسن.علي.بن.موسى.عليهما.السالم.بطوس.
ذكر.هذه.الزيارة.شيخ.الصدوق.حممد.بن.احلسن.بن.الوليد.رضي.اهلل.عنه.
يف.جامعه.والظاهر.أنه.مجعها.وال.بأس.به،.لكن.األوىل.الزيارة.املنقولة.

عنهم.صلوات.اهلل.عليهم«..
معنى وارث: 

..الوارث.يف.اللغة.الباقي..ومعىن.احلسني.وارث.آدم.اي.ان.احلسني

به،. ر. تذكِّ اليت. خصوصياته. من. خصوصية. حيمل. آدم. بعد. باق.

وهكذا.احلسني..وارث.نوح.اي.احلسني..باق.بعد.نوح.حيمل.

خصوصية.من.خصوصياته.اليت.تذكر.به.فما.هي.هذه.اخلصوصية.اليت.

.،.موسى.،.ابراهيم.،.نوح.،.من.ادم..ورثها.احلسني

عيسى.،.حممد.،.علي.،.احلسني.،.فاطمة..دون.غريه.

من.االئمة.؟.واجلواب.يتضح.من.بيان.خصوصيات.االنبياء.
...واالئمة

)1(.قال.النجاشي.يف.كتابه.الرجال./.123.–.124:.جعفر.بن.حممد.بن.جعفر.بن.موسى.

بن.قولويه.أبو.القاسم.وكان.أبوه.يلقب.مسلمة.من.خيار.أصحاب.سعد،.وكان.أبو.القاسم.

من.ثقات.أصحابنا.وأجالئهم.يف.احلديث.والفقه،.روى.عن.أبيه.وأخيه.عن.سعد.وقال:.

ما.مسعت.من.سعد.إال.أربعة.أحاديث،.وعليه.قرأ.شيخنا.أبو.عبد.اهلل.الفقه.ومنه.محل،.
وكل.ما.يوصف.به.الناس.من.مجيل.وثقة.وفقه.فهو.فوقه،.و.له.كتب.حسان..

)2(.وهي.الطبعة.اليت.حققها.الشيخ.جواد.قيومي.ونشرهتا.مؤسسة.النشر.االسالمي.
سنة.1417هـ..

)3(.رواها.ابن.قولويه.عن.أيب.عبد.الرمحان.حممد.بن.أمحد.بن.احلسني.العسكري.

وحممد.بن.احلسن.)بن.علي.بن.مهزيار(.مجيعا،.عن.احلسن.بن.علي.بن.

مهزيار،.عن.أبيه.علي.بن.مهزيار،.عن.حممد.بن.أيب.عمري،.عن.حممد.

بن.مروان،.عن.أيب.محزة.الثمايل،.قال:.قال.الصادق.)عليه.السالم(..
)4(.جامع.احاديث.الشيعة.607/12

خصوصيات االنبياء واالئمة: 
هناك.ثالث.خصوصيات.رسالية.لالنبياء.واوصيائهم،.

..اثنتان.منهما.تورثان.منهما.بالوصية.من.اهلل.تعاىل.ورسوله
مها:.

االوىل:.االمامة.اهلادية.قال.تعاىل.﴿ َوإِِذ اْبَتىل إِبْراِهيَم َربُُّه بَِكلِماٍت 
يَِّت قاَل ال يَناُل َعْهِدي   قاَل َوِمْن ُذرِّ

ً
َك لِلنَّاِس إِماما

ُ
 جاِعل

ِّ
ُهنَّ قاَل إِن َتمَّ

َ
أ
َ
ف

ُِذوا 
َّ

 َوات
ً
ْمنا

َ
َْيَت َمثابًَة لِلنَّاِس وَأ َنا الْ

ْ
 َجَعل

ْ
الِِمَي﴾.البقرة/124.وقال.﴿َوإِذ الظَّ

ائِِفَي  را بَيِْتَ لِلطَّ ْن َطهِّ
َ
ِمْن َمقاِم إِبْراِهيَم ُمَصىلًّ َوَعِهْدنا إىِل إِبْراِهيَم َوإِْسماِعيَل أ

ُ إِْسحاَق َويَْعُقوَب 
َ

ُجوِد﴾.البقرة/125،.وقال.﴿َوَوَهْبنا ل ِع السُّ
َّ
ك عاكِِفَي َوالرُّ

ْ
َوال

ْمِرنا﴾.األنبياء/73-72..
َ
ًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
ناُهْم أ

ْ
نا صاِلَِي ٭ وََجَعل

ْ
 َجَعل

ًّ
ال

ُ
ًة َوك

َ
نافِل

ِكِه 
ْ
ُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ آيََة ُمل

َ
الثانية:.التراث.النبوي.املكتوب،.قال.تعاىل.﴿َو قاَل ل

ا تََرَك آُل ُموىس َوآُل هاُر  تَِيُكُم اتلَّابُوُت فِيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوَبِقيٌَّة ِممَّ
ْ
ْن يَأ

َ
أ

ْنُتْم ُمْؤِمنَِي﴾.البقرة/248،.
ُ
ُكْم إِْن ك

َ
َمالئَِكُة إِنَّ ِف ذلَِك آلَيًَة ل

ْ
ُه ال

ُ
ِْمل وَن تَ

وكانت.َتِرَكة.موسى.وال.هارون.هي.التوراة.وما.اماله.موسى.على.

هارون.من.العلم.فقد.ورثه.آل.هارون.بالوصية.من.موسى.وهارون.مث.
صارت.اىل.طالوت.بالوصية..

ان.كالًّ.من.هاتني.اخلصوصيتني.يرثهما.الالحق.من.االنبياء.واالئمة.

االتباع.من.النيب.املؤسس.او.النيب.التابع.او.االمام.السابق.بالوصية..وقد.

..مباشرة.وعن.اخيه.احلسن..عن.النيب..وصلت.اىل.احلسني

بوصية.من.النيب..مث.منه.اىل.ولده.السجاد..مث.اىل.ولده.الباقر..مث.

..مث.ولده.اجلواد..مث.ولده.الرضا..مث.ولده.الكاظم..الصادق

مث.ولده.اهلادي..مث.ولده.العسكري..مث.ولده.املهدي....»عن.

عمرو.بن.األشعث.قال:.مسعت.أبا.عبد.اهلل.عليه.السالم.اهلل.عليه.وآله:.

أترون.املوصي.منا.يوصي.إىل.من.يريد.؟.!.ال.واهلل.ولكن.عهد.من.

اهلل.ورسوله.صلى.اهلل.عليه.وآله،.لرجل.فرجل.حىت.ينتهي.االمر.إىل.
صاحبه«)5(..

يتميز.هبا. الرسالية.يف.املجتمع. تتعلق.باحلركة. الثالثة:.خصوصية.

النيب..او.الوصي.والصفي.يف.تاريخ.احلركة.الرسالية.لألصفياء..
الدراسة المقارنة بين الحسين. واالنبياء تكشف عن 

التماثل بينه وبينهم: 
تكشف.الدراسة.املقارنة.للحسني..مع.الذوات.التسع./آدم.ونوح.
./.وعلي.واحلسن.وفاطمة..وابراهيم.وموسى.وعيسى.وحممد
عن.متاثل.احلسني..معهم.يف.اخلصوصيات.الرسالية.املميزة.لكل.
واحد.منهم.عن.غريه،.وبذلك.يكون.احلسني..وارثا.هلم.دون.غريه.

...من.االئمة.التسعة.من.بنيه.اوجده.وابيه.أوامه.وأخيه
والدراسة.املقارنة.بني.سرية.احلسني..الرسالية.وسري.تلك.الذوات.
املعصومة.التسع.او.غريها.عمل.علمي.مفتوح.ال.ادعي.انين.قدمت.
فيه.صورته.النهائية.وامنا.قدمت.فيه.نظرية.متكاملة.وفق.حبوثي.

اخلاصة.عن.االنبياء.واالئمة،.تفسر.التفصيل.الذي.جاء.
)5(.الكايف.278/1..
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يف.زيارة.وارث،.إذ.لو.كانت.الزيارة.تريد.ان.على.

تؤكد.وراثة.اخلصوصية.االوىل.والثانية.وهي.مشتركة.بني.

احلسني..واالئمة.التسعة.من.بنيه.وانبياء.اهلل.ملا.احتاجت.

اىل.التفصيل،.فالتفصيل.قرينة.على.ان.املراد.بالوارثة.معىن.خاص.
ورثه.احلسني..من.تلك.الذوات.دون.غريه..

وهكذا.فان.احلسني..وارث.آدم.اي.باق.بعد.ادم.يف.خصوصيته.

الرسالية.اليت.ميزه.اهلل.هبا،.وتتمثل.مبا.حباه.اهلل.تعاىل.من.تسع.حجج.

من.ذريته.تاسعهم.صاحب.عمر.طويل.اهلك.اهلل.املستكربين.على.

يده.واورثه.االرض.واسكنه.النجف،.وكذلك.احلسني..فقد.حباه.

اهلل.بتسع.حجج.من.ذريته.تاسعهم.صاحب.عمر.طويل.سوف.يهلك.

اهلل.على.يده.املستكربين.على.يده.ويورثه.االرض.ويسكنه.النجف،.

واالمر.نفسه.يف.اخلصوصيات.االخرى.لنوح.وابراهيم.وموسى.وعيسى.
وحممد..وعلي.وفاطمة.واحلسن..كما.سيايت..

ظاهرة االستنساخ التاريخي:
ان.حوادث.التاريخ.الطولية.لالنبياء.هي.صفاهتم.غري.املكرورة.كخلق.
آدم.من.تراب،.وبعثة.نوح.بعمر.850.سنة.وبقائه.يف.قومه.يدعوهم.
الف.سنة.اال.مخسني.مث.بقاؤه.بعد.الطوفان.مخسمائة.سنة.وبعثة.ابراهيم.
خبطي.امساعيل.واسحاق./.التجربتني.املتماثلتني.الربعة.آالف.سنة.
تقريبا.باحلوادث.الكبرية.وبامساء.اهلداة/.ومل.تتكرر.لغري.إبراهيم.من.
االنبياء.قبله،.وبعثة.موسى.وقد.وضعته.امه.يف.صنوق.ورمته.يف.النيل.
فريسو.ام.قصر.فرعون.فليقي.عليه.حمبة.ليترىب.يف.بالط.فرعون.عدو.
موسى.وقومه.مث.يبعثه.اهلل.تعاىل.منقذا.لقومه.وخيرجهم.من.مصر.ويهلك.
فرعون.وجنوده،.وبوالدة.عيسى.من.امه.من.غري.فحل.فيبعثه.رسوال.
اىل.بين.اسرائيل،.وببعثة.حممد..خامت.لالنبياء.الصفة.املميزة.له.دون.
االنبياء،.وبعلي..املولود.يف.الكعبة.ومل.يولد.قبله.وال.بعده.احد.سواه،.
وباحلسن..الذي.يبايع.على.حكم.مستقر.مث.يتنازل.لعدوه.بشروط.
يفضح.هبا.عدوه.وينقل.مشروع.ابيه.الرسايل.اىل.منطقة.عدوه..ومل.
يسبق.لشخص.يف.التاريخ.ان.يصنع.كصنيع.احلسني..وحيقق.اهدافه.
الرسالية.كاملة.بتلك.الطريقة.واخريا.فاطمة.بنت.حممد..فان.صفتها.
اليت.مل.تكن.لغريها.كوهنا.ابنة.خامت.االنبياء.واما.الحد.عشر.اماما..

وهناك.صفات.رسالية.اختص.اهلل.هبا.تلك.الذوات.التسع.اقترنت.

..بذلك.التاريخ.الطويل.غري.املكرور.مث.كررها.يف.شخص.احلسني

باذن.وارادة.اهلية،.فصار.احلسني..خبصوصياته.تلك.اليت.اجتمعت.

فيه.يذكرنا.بادم.ونوح.وابراهيم.وموسى.وعيسى.وحممد..وعلي.

واحلسن.وفاطمة.وكأنه.هو.تلك.الذوات.التسع.مبواقفها.الرسالية.
اخلاصة.هبا.تلك..

ناحية. من. التسع. والذوات. ..احلسني بني. التماثل. هذا. ان.

اخلصوصيات.الرسالية.اخلاصة.يضعنا.امام.ظاهرة.ما.ميكن.ان.

نسميه.بـ.)االستنساخ.التارخيي(.وهو.فريد.من.نوعه.وغري.واقع.

إال.بارادة.واذن.اهلني.دون.االستنساخ.البشري.املمكن.
وقد.حتقق.وقوعه.عند.البشر.يف.ايامنا.هذه..

انه.استنساخ.يضعنا.امام.فعل.اهلي.فريد.من.نوعه.
يشبه.اىل.حد.ما.ظاهرة.االستنساخ.التارخيي.بني.مسرية.

اسحاق.اىل.عيسى.ومسرية.امساعيل.اىل.املهدي..خالل.
اربعة.آالف.عام.فكانت.هذه.استنساخا.اهليا.فريدا.وتلك.كذلك.

..ولكنها.اروع.منها.واكثر.اثارة.الهنا.تركزت.يف.شخص.احلسني
ومواقفه.الرسالية.وتلك.تعددت.شخصياهتا..

البحوث التي تثيرها زيارة وارث: 
ان.زيارة.وارث.تثري.امامنا.عشرات.الدراسات.نذكر.منها.نيفا.واربعني.
دراسة.على.سبيل.املثال:.منها.مثانية.عشر.دراسة.مستقلة.بعضها.عن.
..بعض.تسع.ختص.االنبياء.الستة.وثالثة.ختص.عليا.واحلسن.وفاطمة
وتسعة.اخرى.ختص.احلسني.،.والباقي.يف.مواضيع.متنوعة.وهي:.

●.دراسة.عن.تراث.االنبياء.املكتوب.
●.تراث.النبوة.اخلامتة.اخلاص..

●.دراسة.حول.كبري.االصنام.يف.بابل.آزر..
●.دراسة.حول.امساء.احلكماء.العشرة.قبل.الطوفان.يف.وثيقة.امللوك.

السومرية..
●.امساء.االئمة.االثين.عشر.الذي.يعتقد.هبما.الشيعة.يف.كتاب.مقاالت.

االسالميني.اليب.احلسن.االشعري.ت.324هـ..
●.القبائل.القرشية.من.ذرية.فهر.والقبائل.االسرائلية.من.ذرية.يعقوب..

..آل.عمران،.وآل.حممد.●
●.مرسى.سفينة.نوح.

●.العشرة.االوىل.من.املحرم.
●.العشرة.االوىل.من.ذي.احلجة..

●.يوم.العاشر.من.املحرم.
●.يوم.العاشر.من.ذي.احلجة.

●.كتاب.اول.الرسل.ادريس.وكيف.وصلنا.
●.املواضيع.االساسية.يف.كتاب.اول.الرسل.وكتاب.خامت.الرسل..

●.فضل.احلج..
...فضل.زيارة.احلسني.●
●.السامري.يف.بين.اسرائيل..

...معاوية.بن.ايب.سفيان.سامري.امة.حممد.●
●.دعوة.حيىي.بن.زكريا..
●.انواع.احلج.يف.االسالم،.

●.االمر.باملعروف.والنهي.عن.املنكر..
●.اخلليفة.يف.الفكر.االسالمي.السين..
●.الوصية.يف.الفكر.االسالمي.الشيعي..
●.اجلغرافية.التارخيية.حلركة.االنبياء..

●.التراث.املسماري.وصلته.بتراث.االنبياء...
●.شروط.االستنساخ.البشري.الفردي..

●.شروط.االستنساخ.التارخيي.
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خصوصية خصوصية آدم  صفوة اهلل: تتمثل بكونه: 
●.امام.هدى.بالوحي..

●.رزقه.اهلل.تعاىل.تسع.ائمة.من.ذريته.يرثون.االمامة.والعلم.الذي.انزل.على.ادم.بنص.االمام.السابق.على.االمام.الالحق..
●.تاسعهم.صاحب.عمر.طويل.اهلك.اهلل.على.يده.الظاملني.واورثه.االرض.واسكنه.النجف.)1(..

وهذه الخصوصية نفسها للحسين:
...فقد.جعله.اهلل.تعاىل.امام.هدى.بواسطه.جده.النيب.●

●.رزقه.اهلل.تعاىل.تسع.ائمة.من.ذريته.يرثون.االمامة.االهلية.والعلم.االهلي.بنص.السابق.على.الالحق.)2(..
●.تاسعهم.صاحب.عمر.طويل.سيهلك.اهلل.على.يده.الظاملني.عند.ظهوره.ويورثه.االرض.ويسكنه.النجف..

في ضوء ذلك يكون الحسين  وارثا.لصفة.آدم.املميزة.له..
ليس.من.شك.ان.احلسني..كآدم.ليس.لكل.منهما.دخل.يف.صناعة.تلك.اخلصوصية.بل.حبامها.اهلل.تعاىل.هبما..

وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.ادم.صفوة.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.يذكرنا.

بآدم.فكأنه.هو..فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني....ىل.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.ادم.صفوة.اهلل..

)1(.هذه.املعلومة.عن.ادم.ثابتة.يف.التوراة.والقرآن.الكرمي..
)2(.هذه.املعلومة.من.املتفق.عليه.عند.الشيعة.يف.احلسني،.ويذكرها.االشعري.من.علماء.السنة.وصفا.لعقيدة.الشيعة...)انظر.كتاب.الكايف.وبصائر.الدرجات.من.كتب.

الشيعة(.وكتاب.مقاالت.االسالميني.لالشعري(..

1
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عاصمة المهدي عند ظهوره
عاصمة نوح بعد الطوفان

آدم الحسين

 جعله اهلل اماما يهدي بأمره  وجعل من ذريته 
هو  تاسعهم  بأمره  يهدون  هداة  ائمة  تسعة 
املهدي صاحب العمر الطويل اذلي سوف 
ويورثه  ظهوره  عند  اعدائه  ىلع  اهلل  ينرصه 

الكوفة  االرض لكها  ويسكنه 

جعله اهلل اماما يهدي بامره  وجعل من ذريته 
تسعة ائمة هداة  يهدون بامره تاسعهم هو نوح 
اهلل  ىلع  اذلي نرصه  الطويل  العمر  صاحب 

اعدائه واورثه االرض لكها واسكنه الكوفة 

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية آدم  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك

 وارثا آلدم  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث آدم صفوة اهلل





11 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 10

خصوصية نوح نبي اهلل تتمثل: 
●.بكونه.ثالث.امام.هدى.يف.منظومة.اوصياء.جده.ادريس.اول.الرسل:.

●.ولد.على.عهده.
●.مساه.بامسه.

●.شهد.انقالب.امة.ادريس.على.الوصي.االول.والثاين.
●.جعل.اهلل.تعاىل.له.سفينة.جناة.من.ركبا.جنا.ومن.ختلف.عنها.غرق)1(..

وهذه الخصوصية نفسها للحسين:
●.بكونه.ثالث.امام.هدى.يف.منظومة.اوصياء.جده.حممد..خامت.الرسل..

●.ولد.على.عهده.
●.مساه.بامسه.

●.شهد.انقالب.امته.على.الوصي.االول.والثاين.
●.جعله.اهلل.تعاىل.واالوصياء.من.اهل.بيته..سفينة.جناة.من.ركبها.جنا.ومن.ختلف.عنها.غرق)2(..

في ضوء ذلك يكون الحسين .وارثا.لصفة.نوح..املميزة.له..
ليس.من.شك.ان.احلسني..كنيب.اهلل.نوح.ليس.لكل.منهما.دخل.يف.صناعة.تلك.اخلصوصية..

وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.نوح.نيب.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.يذكرنا.

بنيب.اهلل.نوح.فكأنه.هو.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني...صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.
ادم.صفوة.اهلل.

)1(.الكتب.االسرائيلية.يف.قصص.االنبياء..
)2(.الكتب.االسالمية.العامة.والشيعية.
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 من األحاديث الصحيحة  املشهورة  عن اليب  ف أهل 
بيته قول  : »مثل أهل بيت كسفينة نوح من ركبها نىج 

ومن تلف عنها غرق«.
ويتفرع عنها حديث آخر هو قول )ص( : »السي مصباح 

اهلدى وسفينة الجاة«.

ِباِل َونادى نُوٌح اْبَنُه َواكَن ِف َمْعِزٍل 
ْ

ْرِي بِِهْم ِف َمْوٍج َكل ﴿َوِهَ تَ

اكفِِريَن﴾
ْ
ْب َمَعنا َوال تَُكْن َمَع ال

َ
يا ُبَنَّ اْرك

جعله اهلل تعاىل :
1. الويصَّ اثلالث خلاتم الرسل 

2. ودل ف زمانه 
3. وسماه باسمه 

4. شهد انقالب قريش املسلمة ىلع  الويص االول 
وانقالب قريش االموية ىلع الويص اثلان 

5. جعله سفينة جناة من دخلها كن آمنا من الضالل.

جعله اهلل تعاىل : 
1. الويصَّ  اثلالث ألول الرسل 

2. ودل ف زمانه 
3.  وسماه باسمه 

4. شهد انقالب امته ىلع الويص االول وانقالبها  ىلع 
الويص اثلان 

5. جعل ل سفينة جناة من ركبها جنا ومن تلف 
عنها هوي وغرق .

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية نوح  الرسالة اهلادية فكأنه هو خبصوصيته تلك

 وارثا لوح  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث نوح نيب اهلل

نوح الحسين
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خصوصية ابراهيم  تتمثل بكونه: 
●.قد.هنض.ليحرر.العقل.البشري.من.اكاذيب.اعالم.منرود.فيه.ويف.اسالفه.ويف.آهلته،.بتحطيمه.اصنام.منرود.وتعليق.الفاس.

برقبة.كبريهم.النه.مل.ينصر.اقرب.اخللق.اليه..
●.وله.كعبة.بناها.بتكليف.اهلي.يستجاب.عندها.الدعاء.مقرونة.بعاشوراء.ذي.احلجة.ولياليها.العشر.قبلها.إذ.ظهرت.أعلى.

درجات.التسليم.المر.اهلل.منه.ومن.اهل.بيته..
وهذه الخصوصية نفسها للحسين  بكونه:

●.قد.هنض.ليحرر.العقل.املسلم.من.اكاذيب.اعالم.معاوية.فيه.ويف.اسالفه.برفضه.بيعة.يزيد.وقتاله.جيشه،.ومل.خيرج.على.
معاوية.يف.زمانه.ليفهم.املسلمني.ان.مسؤولية.ظالمته.برقبة.معاوية.النه.سلط.يزيد.على.االمة..

●.وله.قرب.يستجاب.عنده.الدعاء)1(،.وقد.اقترن.هذا.القرب.بعاشوراء.املحرم.ولياليها.العشر.قبلها.بتقدير.اهلي.كشفت.عن.اعلى.
درجات.التسليم.المراهلل.تعاىل.منه.ومن.اهل.بيته.واصحابه..

في ضوء ذلك يكون الحسين .وارثا.لصفة.ابراهيم.املميزة.له.ومل.يكن.ابراهيم.قد.تصرف.من.تلقاء.نفسه.يف.حتطيمه.االصنام،.
وكذلك.احلسني..مل.ينهض.من.تلقاء.نفسه.يف.قتال.جيش.يزيد.بل.كان.بتكليف.اهلي..

وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.ابراهيم.خليل.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.

يذكرنا.بنيب.اهلل.ابراهيم.فكأنه.هو،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني...صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.
اهلل.يا.وارث.ابراهيم.خليل.اهلل..

...1(.تواترت.االخبار.يف.ذلك.عن.اهل.البيت(
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إبراهيم الحسين

● نهض لحرر العقل املسلم من أكاذيب اعالم 
معاوية فيه ويف اسالفه برفضه بيعة  يزيد وقتال 
جيشه ، ولم خيرج ىلع معاوية ف زمانه بعد ان 
عي يزيدا خليفة  ليسأل املسلمون لَِم سلط 

يزيد ىلع االمة . 
●ول  قرب يستجاب عنده ادلاعء  ، وقد اقرتن 
هذا القرب بعاشوراء املحرم ولالها العش قبلها 
بتقدير اليه كشفت عن اىلع درجات التسليم 

المراهلل تعاىل منه ومن اهل بيته واصحابه.

●نهض لحرر العقل البشي من اكذيب اعالم 
نمرود فيه ويف اسالفه ويف آهلته ، حيطم اصنام 
نمرود وعلق الفاس برقبة كبريهم ليسألوه لَِم لم 

ينرص اقرب اخللق اله.
●ول كعبة بناها بتلكيف اليه يستجاب عندها 
ادلاعء مقرونة بعاشوراء ذي الجة ولالها 
العش قبلها إذ ظهرت أىلع درجات التسليم 

المر اهلل منه ومن اهل بيتــه . 

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية إبراهيم  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك

 وارثا  إلبراهيم  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث إبراهيم خليل اهلل




والفجر وليال عشروالشفع والوتر
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خصوصية موسى  تتمثل بكونه: 
●.هنض.ليصحح.انقالبا.فرعونيا.حرف.دين.ابراهيم.الذي.اظهره.يوسف.يف.مصر.وايده.اهلل.موسى.بتسع.ايات..

●.مث.قاتل.باهل.بيته.واصحابه.جيش.السامري..مث.نسف.بعصاه.عجل.بين.اسرائيل.وفتح.باب.اللعنة.على.السامري.نفسه..
وهذه الخصوصية نفسها للحسين  بكونه: 

●.هنض.ليصحح.انقالبا.امويا.حرف.دين.حممد..الذي.اظهره.علي.يف.العراق.والشام.وايده.بتسع.ائمة.هم.آيات.اهلية..
●.مث.قاتل..باهل.بيته.واصحابه.جيش.معاوية..مث.نسف.بشهادته.عجل.بين.امية.)يزيد(.الذي.اخرجه.هلم.معاوية،.وفتح.

باب.اللعنة.على.معاوية.نفسه..
في ضوء ذلك يكون الحسين.وارثا.لصفة.موسى.املميزة.له.يف.حركة.االنبياء..

....بوجه.فرعون.رأيا.ارتآه.بل.هنض.بتكليف.اهلي،.وكذلك.احلسني...مل.تكن.هنضة.موسى
وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.موسى.كليم.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني...خبصوصيته.تلك.
يذكرنا.بنيب.اهلل.موسى...فكأنه.هو،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني.....صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.

عبد.اهلل.يا.وارث.موسى.كليم.اهلل.
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موسى الحسين

دين  ف  حرَّ امويا  انقالبا  لصحح  ●نهض 
حممد  اذلي اظهره يلع  ف العراق و أظهره 
  ف الشام وايد اهلل تعاىل السي  السن

بتسع ائمة هم آيات اهلية.
واصحابه  بيته  باهل    السي قاتل  ●ثم 
جيش معاوية ، ثم نسف بشهادته عجل بن 
امية )يزيد( اذلي اخرجه هلم معاوية ، وفتح 

اللعنة ىلع معاوية نفسه. باب 

دين  فرعونيا حرَّف  انقالبا  ●نهض لصحح 
ابراهيم اذلي اظهره  يوسف ف مرص وايد اهلل 

تعاىل يوسف بتسع آيات. 
●ثم ﴿قاتل موىس باهل بيته واصحابه جيش 
ىلع  االنقالب  اصحاب  تباعه  وا السامريَّ 
هارون، ونسف بعصاه عجل بن ارسائيل وفتح 

باب اللعنة ىلع السامري.

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية موىس  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك

 وارثا ملوىس  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث موىس لكيم اهلل



موسى  نسف عجل بني إسرائيل بالعصاالحسين نسف عجل بني امية بشهادته
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خصوصية عيسى  تتمثل بكونه: 
●.هنض.للشهادة.حبوارييه،.وهم.اصحاب.جده.عمران.وزكريا.ابن.عم.عمران.وصهره.وحيىي.سبط.عمران.﴿قاَل ِعيَس اْبُن َمْريََم 
ْصَبُحوا 

َ
أ
َ
ِيَن آَمُنوا ىلَع َعُدوِِّهْم ف

َّ
يَّْدنَا اذل

َ
أ
َ
َفَرْت طائَِفٌة ف

َ
آَمَنْت طائَِفٌة ِمْن بَِن إرِْسائِيَل َوك

َ
َِّ ف نْصاُر اهلل

َ
ُْن أ َوارِيُّوَن نَ  اهللِ قاَل الْ

َ
نْصارِي إىِل

َ
َحوارِيَِّي َمْن أ

ْ
لِل

ظاِهِريَن﴾.الصف/14.فقتِّلوا.وُصلِّبوا..

●.انقسم.املجتمع.االسرائيلي.املؤمن.مبوسى.وكتابه.اىل.فئة.تكذبه.عيسى.خامس.آل.عمران.وتقتله.واصحابه.وفئة.تصدقه.
وتدافع.عنه.وهي.مستضعفة..

●.مث.دمر.اهلل.دولة.اليهود.واسقطها.فصارت.رسالة.عيسى.ظاهرة.يف.املجتمع.اىل.آخر.الدنيا..
 : وهذه الخصوصية نفسها للحسين

..وصهره،.واخيه.احلسن..ابن.عم.النيب..وابيه.علي..فقد.هنض.للشهادة.حبوارييه،.وهم.اصحاب.جده.حممد.●
سبط.حممد..،.»اال.من.كان.باذال.فينا.مهجته.موطنا.على.لقاء.اهلل.نفسه.فلريحل.معنا«،.فُقتِّلوا.وُصلِّبوا.

●.انقسم.املجتمع.املؤمن.مبحمد..وكتاب.القرآن.اىل.فئة.تكذب.احلسني..خامس.اصحاب.الكساء.وتقتله.وتسيب.نساءه.
وفئة.تؤمن.به.وتدافع.عنه.وهي.مستضعفة..

●.مث.دمر.اهلل.دولة.بين.امية.وصار.مشروع.احلسني..ظاهرا.يف.املجتمع.اىل.آخر.الدنيا.
كانت.هنضة.عيسى..بتكليف.اهلي،.وكان.تدمري.دولة.اليهود.عقوبة.اهلية.وكذلك.هنضة.احلسني..كانت.تكليفا.اهليا.

وكان.تدمري.دولة.بين.امية.عقوبة.اهلية..
في ضوء ذلك يكون الحسين .وارثا.لصفة.عيسى..املميزة.له.يف.حركة.االنبياء..

وهكذا تكون جملة )السالم.عليك.يا.وارث.عيسى.روح.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.

يذكرنا.بنيب.اهلل.عيسى..يف.هنضته.فكأنه.هو،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني...صلى.اهلل.عليك.
يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.عيسى.روح.اهلل.
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الحسين

●٭ نهض للشهادة حبوارييه :وهم اصحاب جده 
حممد ص وابيه يلع ابن عم اليب ص وصهره ، 
واخيه السن سبط حممد ص )اال من كن باذال 
فينا مهجته موطنا ىلع لقاء اهلل نفسه فلريحل 

بوا (. 
ِّ
معنا(، فُقتِّلوا وُصل

●٭ ثم دمر اهلل دولة بن امية وصار مشوع 
السي ع ظاهرا ف املجتمع اىل اخر ادلنيا .

●٭نهض للشهادة حبوارييه: وهم اصحاب جده 
عمران وزكريا ابن عم عمران وصهره وحيىي 
بوا  ﴿قاَل ِعيَس اْبُن َمْريََم 

ِّ
سبط عمران فقتِّلوا وُصل

نْصاُر 
َ
ُْن أ َوارِيُّوَن نَ  اهللِ قاَل الْ

َ
نْصارِي إىِل

َ
َحوارِيَِّي َمْن أ

ْ
لِل

يَّْدنَا 
َ
أ
َ
َفَرْت طائَِفٌة ف

َ
آَمَنْت طائَِفٌة ِمْن بَِن إرِْسائِيَل َوك

َ
اهللِ ف

ْصَبُحوا ظاِهِريَن﴾ الصف/14
َ
أ
َ
ِيَن آَمُنوا ىلَع َعُدوِِّهْم ف

َّ
اذل

●ثم دمر اهلل دولة الهود واسقطها فصارت 
رسالة عيس ظاهرة ف املجتمع اىل اخر ادلنيا .

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية عيس  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك
 وارثا لعيس  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية
صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث عيس روح اهلل


عيسى

 عيسى
خامس آل عمران

عمران

مريمزكريا

يحيى

عيسى

نتابن.عم
ب

حفيد

حفيد

حفيد

حفيد

 الحسين
خامس أصحاب الكساء

محمد

فاطمةعلـي

الحسن

الحسين

نتابن.عم
ب
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كانت خصوصية محمد : هي.بعثته.يف.واقع.فاسد.عقائديا.وسلوكيا.

متثل.بانقالب.قريش.البطون.بعد.موت.عبد.املطلب.الذي.ساد.يف.عهده.

دين.ابراهيم.وعرفت.العرب.فضله.وفضل.اهل.بيته.الذين.اصروا.على.البقاء.

يف.البيت.عند.غزو.ابرهة.ونصرهم.اهلل.بالطري.وانتشر.قول.عبد.املطلب.)حنن.

ال.اهلل.فيما.قد.مضى.مل.يزل.ذاك.على.عهد.ابراهيم(،.حرفت.قريش.البطون.

دين.ابراهيم.وانتحلت.االمامة.االبراهيمية.اليت.جعلها.اهلل.لعبد.املطلب.وولده.

ايب.طالب.واطرهتا.باالستشفاع.باالصنام..واستهدفت.بعث.النيب..هتدمي.

امامة.قريش.)1(.و.تشييد.امامة.عبد.املطلب.من.جديد.متمثلة.مبحمد.واهل.بيته.
وسار.حممد..بسبع.مراحل.بامر.اهلل.تعاىل.لتحقيق.اهلدف.وهي:.المرحلة 
االولى  امره.اهلل.تعاىل.ان.يعتزل.الناس.وينصرف.اىل.العبادة.يف.غار.حراء.وياخذ.
عليا..معه.ملا.بلغ.عمره.سبع.سنوات.ليعده.خليفة.له.يف.عمله.الرسايل.
واالمامة.االبراهيمية..المرحلة الثانية  امره.اهلل.تعاىل.ان.يبدا.عمله.الرسايل.يف.
..للنيب..بين.هاشم.سرا.وقد.انتهت.هذه.املرحلة.باعالن.خالفة.علي
قرار.بين.هاشم.وبين.املطلب.نصرة.النيب.على.التبليغ..المرحلة الثالثة امره.اهلل.
تعاىل.ان.يعلن.عن.رفض.االصنام.واقامة.الصالة.اىل.بيت.املقدس.وقد.استجاب.
له.نفر.من.ابناء.بطون.قريش.واستضعفوهم...المرحلة الرابعة.امره.ان.يبحث.
عن.النصرة.االوسع.بعرض.نفسه.على.القبائل.يف.موسم.احلج.واستجاب.له.
رجال.من.قبيليت.االوس.واخلزرج.وبايعه.منهم.الثنان.وسبعون.على.النصرة..
المرحلة الخامسة امره.ان.يهاجر.اىل.بلد.النصرة.يثرب.بعد.ان.اخربه.ان.قريشا.
قررت.اغتياله.فهاجر.وادركته.قريش.عند.جبل.ثور.وجناه.منهم.ووصل.اىل.
املدينة.ساملا.واستقبله.اهلها...المرحلة السادسة امره.اهلل.تعاىل.ان.يعلن.احلرب.
على.قريش.يف.مكة.وحياصر.قوافلها.يف.الطريق.مقاصة.هلا.إذ.صادرت.اموال.
املهاجرين..فقاتلهم.يف.بدر.واحد.واخلندق.ونصره.عليهم..المرحلة السابعة فتح.
اهلل.عليه.بنصره.على.اهل.مكة.وحتطيمه.االصنام.واعلن.يف.حجة.الوداع.عن.
تركته.الرسالية.يف.املسلمني.)الكتاب.والعترة(.وان.املتمسك.هبم.سوف.لن.يضل.
يف.مسرية.تنتهى.بظهور.الثاين.عشر.من.اهل.بيته.املهدي..من.مكة.ليقود.

العامل.بدين.حممد.ص.مث.يهاجر.اىل.الكوفة.ليستقر.هبا..
وهذه الخصوصية بتفاصيلها جعلها اهلل تعالى للحسين  ايضا: .فقد.
هنض.يف.واقع.فاسد.عقائديا.وسلوكيا.متثل.بانقالب.قريش.االبناء.)بين.امية(.
بعد.موت.االمام.احلسن..الذي.انتشرت.يف.عهده.سنة.النيب.ص.يف.الشام.
وعرفوا.فضله.وفضل.ابيه.علي.وفضل.اخيه.احلسني.وامه.فاطمة..واهنم.
العترة.جمابة.الدعوة.املعصومة.اهلادية.املقرونة.بالكتاب،.حرف.بنو.امية.دين.
حممد..يف.الشام.ويف.غريها.وانتحلوا.االمامة.االبراهيمية.اليت.جعلها.
اهلل.الهل.بيت.حممد..واطرت.تلك.االمامة.بلعن.علي..والرباءة.
منه..استهدفت.هنضة.احلسني..هتدمي.امامة.بين.امية.وتشييد.امامة.اهل.
..من.جديد.بنشر.احاديث.النيب..وعظيمهم.علي..بيت.النيب
اليت.تؤسس.هلم.االمامة.الدينية،.وسار.بسبع.مراحل.بامر.اهلل.تعاىل.بلغها.
اليه.بواسطة.جده.النيب..لتحقيق.اهلدف.وهي:..المرحلة االولى: اعتزل.
الناس.بعد.موت.اخيه.احلسن..وانقالب.بين.امية.وسد.بابه.وانصرف.اىل.
العبادة.يف.بيته.واوىل.امهية.خاصة.ولده.عليا..)زين.العابدين(.ليكون.
خليفة.له.بامر.اهلل.تعاىل.يف.عمله.الرسايل.واالمامة.االبراهيمية.)كان.عمر.

)1(.وكذلك.هتدمي.امامة.اهل.الكتاب.الذين.حرفوا.دين.موسى.

علي.بن.احلسني..انذاك.اثنتا.عشرة.سنة.إذ.ولد.سنة.38هـ(...
المرحلة الثانية بدا.عمله.الرسايل.سرا.يف.بين.هاشم.وشيعة.ابيه.من.

الصحابة.والتابعني.فعقد.مؤمتر.يف.بيوت.بين.هاشم.يف.مىن.عباهم.باحاديث.
النيب..يف.امامة.اهل.بيته.وعظيمهم.علي.تالها.وامالها.عليهم.واسشتهد.
عليها.الصحابة.احلاضرين.لتكون.الرواية.عن.النيب.متواترة.مث.طلب.منهم.ان.
يتحركوا.سرا.يف.املجتمع.ينشروهنا.بني.من.يثقون.به.من.عشائرهم..مث.فتح.بابه.
وتصدى.للمرجعية.الدينية.اليت.فتح.باهبا.اخوه.احلسني..باالجابة.على.
..االستفتاءات.مدة.سنتني.قبل.موت.معاوية.انتهت.بكتاب.معاوية.للحسني
..له..المرحلة الثالثة خرج.احلسني..حيذره.من.الفتنة.وجواب.احلسني
بعد.موت.معاوية.يف.رجب.سنة.59.هـ.من.املدينة.واستودع.مواريث.ماالمامة.
عند.ام.سلمة.واوصها.ان.تسلمها.ولده.عليا..عند.رجوعه،.واعلن.من.مكة.
انه.ال.يبايع.يزيد.وجعل.هذا.الشعار.راس.هنضته.وربط.نفسه.مصرييا.به.قائال.
»لو.مل.يكن.يل.ملجا.ما.بايعت.يزيد«.نظري.قول.جده.النيب..»لو.وضعوا.
الشمس.يف.مييين.والقمر.يف.مشايل.على.ان.اترك.هذا.االمر.ما.تركته.او.اهلك.
دونه«،.واستجاب.له.شيعة.ابيه.ففي.الكوفة.وغريها.مث.استضعفتهم.السلطة.
االموية..المرحلة الرابعة عرض.احلسني..نفسه.على.االخيار.من.اهل.
االمصار.لنصرته.فاجابه.وجوه.اصحاب.ابيه.واكثرهم.من.اهل.الكوفة.وعقد.هبم.
..مؤمتر.سريا.يف.موسم.احلج،.وعرف.بنو.امية.ذلك.فقرروا.اغتيال.احلسني
يف.مكة.كقرار.قريش.البطون.باغتيال.النيب..يف.مكة..المرحلة الخامسة 
قرر.احلسني..ان.يهاجر.اىل.بلد.النصرة.الكوفة.وترك.مكة.هنار.يوم.الثامن.
من.ذي.احلجة.يوم.التروية.وحاول.رجال.عمرو.بن.سعيد.االشدق.االموي.ان.
يثنوه.عن.قراره.باهلجرة.وحاولوا.منعه.فما.استطاعوا.ودخل.العراق.فادركته.
طاليع.خيل.بين.امية.وحاصروه.يف.كربالء.وخريوه.بني.ان.يسلم.نفسه.او.يقاتلوه.
فيقتل..المرحلة السادسة اختار.احلسني..القتال.على.االستسالم.وقاتل.
هو.واصحابه.قتاال.حىت.استشهد.مظلوما.وسبيت.نساؤه.اىل.الشام...المرحلة 
السابعة:جعل.اهلل.تعاىل.شهادة.احلسني..وظالمته.اوسع.االبواب.للفتح.
إذ.بتر.عمر.يزيد.سنة.63هـ.وتزلزلت.االرض.حتت.حكم.بين.امية.و.حتررت.
الكوفة.سنة.67هـ.على.يد.املختار.وحتطمت.فيها.اصنام.بين.امية.ورفع.فيها.
شعار.والية.علي.وانفتح.اجليل.اجلديد.من.االمة.اليت.اضلهم.معاوية.اهل.بيت.
النيب..وذرية.احلسني..واوهلم.علي.بن.احلسني..يف.مشهد.قل.
نظريه.سنة.75هـ.حني.انقسم.الناس.له.مساطني.ليستلم.احلجر.وكان.هشام.بن.
عبد.املللك.جالسا.على.كرسي.ينتظر.ان.خيف.الزحام.ومل.يابه.له.الناس.وجتاهله.
وقال.الفرزدق.قصيدته.املشهورة.مث.انفتحوا.على.ولده.الباقر..مث.الصادق.
ياخذون.عن.وعن.االئمة.من.ولده.العلم.يف.مسرية.تنتهى.بظهور.الثاسع.ذرية.
..املوعود.من.مكة.ليقود.العامل.بدين.حممد..املهدي..احلسني

ويستقر.يف.الكوفة..
في ضوء ذلك يكون الحسين .وارثا.لصفة.حممد..املميزة.له.يف.حركة.

االنبياء..
وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.حممد.حبيب.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.
..خبصوصيته.تلك.يذكرنا.حبركة.جده.النيب..التماثل..وصار.احلسني
فكأنه.هو،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني...صلى.

اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.حممد.حبيب.اهلل.
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مسجد.الكوفة
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خصوصية علي .انه.احيا.فريضة.اماتتها.قريش.املسلمة.وهنت.عنها.وهي.)حج.التمتع(.ولوال.علي..ما.عرف.املسلمون.

حج.التمتع..

..فقد.احيا.فريضة.اماتتها.بنو.امية.وهي.فريضة.االمر.باملعروف.والنهي.عن.املنكر.ولوال.احلسني. وهذا الخصوصية للحسين

ما.عرف.املسلمون.االمر.باملعروف.والنهي.عن.املنكر..

...وكذلك.احلسني..رايا.شخصيا.بل.تكليف.اهلي.عن.طريق.النيب..مل.تكن.هنضة.علي

في ضوء ذلك يكون الحسين .وارثا.لصفة.علي.املميزة.له.يف.حركة.االئمة.

وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.علي.وصي.رسول.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.

...فكأنه.هو،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني..يذكرنا.حبركة.ابيه.علي

صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.علي..وصي.رسول.اهلل..
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احيا فريضة اماتتها بنو امية وه فريضة االمر 
  باملعروف واليه عن املنكر ولوال السي
ما عرف املسلمون االمر باملعروف واليه عن 

املنكر .

ونهت  املسلمة  قريش  اماتتها  فريضة  احيا 
عنها وه )حج اتلمتع( ولوال يلع  ما عرف 

اتلمتع   املسلمون حج 

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية يلع  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك

 وارثا  لعيل  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث يلع أمري املؤمني

 قال رسول اهلل
 جائراً ... فلم ...

ً
من رأى منكم سلطانا

كن حقا ىلع اهلل أن يدخله مدخله وأنا احق 
من غريي

قال يلع  لعثمان ملا اعتبه ىلع 
اعالن حج اتلمتع  

)ما كنُت ألدَع سنة رسول اهلل لقول  
أحٍد من الاس(

علي الحسين
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خصوصية الحسن  تمثلت بامرين: 
انتهج.الصلح.لفضح.االعالم.االموي.يف.الشام.الذي.كان.يروج.ان.عليا..مفسد.يف.الدين.جيب.لعنه.والرباءة.منه.وقتاله،.وعرف.

اهل.الشام.ان.عليا.امام.هدى.جيب.توليه.بامر.اهلل.ورسوله.ليحي.من.حي.عن.بينة.ويهلك.من.هلك.عن.بينة..
تاسيسه.املرجعية.الدينية.املستقلة.عن.السلطة.احلاكمة..

 : وهذه الخصوصية نفسها للحسين
فقد.انتهج..الشهادة.والقتل.يف.سبيل.اهلل.لفضح.االعالم.االموي.الذي.كان.يروج.يف.الكوفة.واالمة.كلها.ان.عليا.مفسد.يف.الدين.
جيب.لعنه.والرباءة.منه.وقتاله،.وعرف.اجليل.اجلديد.يف.الكوفة.خاصة.والبلدان.االسالمية.االخرى.ان.عليا..امام.هدى.جيب.

توليه.بامر.اهلل.تعاىل.ورسوله..ليحي.من.حي.عن.بينة.ويهلك.من.هلك.عن.بينة..
احيا..املرجعية.الدينية.املستقلة.عن.السلطة.احلاكمة..

مل.يكن.منهج.الصلح.الذي.انتهجه.احلسن..ملواجهة.معاوية.رايا.شخصيا.له.بل.كان.تكليفا.اهليا.بواسطة.نبيه.ومل.يكن.منهج.
...يف.مواجهة.يزيد.رايا.شخصيا.له.بل.كان.تكليفا.اهليا.بواسطة.نبيه..القتال.والشهادة.الذي.انتهجه.احلسني

...الرسالية.املميزة.له.يف.حركة.االئمة..وارثا.لصفة.احلسن. في ضوء ذلك يكون الحسين
وهكذا تكون جملة.)السالم.عليك.يا.وارث.احلسن.الرضي(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.يذكرنا.

...فكأنه.هو،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني..خبصوصية.اخيه.احلسن
صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.احلسن.الرضي..
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● انتهج  الشهادة والقتل ف سبيل اهلل لفضح 
االعالم االموي اذلي كن يروج ف الكوفة واالمة 
لكها ان عليا  مفسد ف ادلين جيب لعنه والرباءة 
منه وقتال ، وعرف اليل الديد ف الكوفة خاصة 
والدلان االسالمية االخرى ان عليا امام هدى جيب 
توله بامر اهلل ورسول ليح من يح عن بينة ويهلك 

من هلك عن بينة.
السلطة  عن  املستقلة  ادلينية  املرجعية  ●احيا 

. كمة لا ا

●انتهج  الصلح لفضح االعالم االموي ف الشام 
اذلي كن يروج ان عليا مفسد ف ادلين جيب لعنه 
  والرباءة منه وقتال ، وعرف اهل الشام ان عليا
امام هدى جيب توله بامر اهلل ورسول ليح من يح 

عن بينة و يهلك من هلك عن بينة.
السلطة  عن  املستقلة  ادلينية  املرجعية  ●اسس 

. الاكمة 

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية السن  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك

 وارثا   للحسن  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث السن الزيك

الحسن الحسين
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 ُ
َ

ِيَن يُْؤُذوَن اهلَل َوَرُسول
َّ

قال النبي  في حقها:.»فاطمة.بضعة.مين.من.اذاها.فقد.آذاين«.فاذا.ضممنا.اىل.ذلك.قول.اهلل.تعاىل.﴿إِنَّ اذل
ً﴾.كان.من.آذى.فاطمة..ملعونا.من.اهلل،.وقد.ماتت.فاطمة..وهي.غاضبة.على..

 ُمِهينا
ً
ُهْم َعذابا

َ
َعدَّ ل

َ
نْيا َواآلِخَرةِ وَأ َعَنُهُم اهلُل ِف ادلُّ

َ
ل

اخلالفة.القرشية.االوىل.فاسست.املوقف.منها..
و قال النبي  في حقه:.»حسني.مين.وانا.من.حسني.احب.اهلل.من.احب.حسينا«،.مث.ان.احلسني..قتل.وهو.غاضب.على.

بين.امية.فاسس.الرباءة.منهم..
...املميزة.هلا.يف.تاريخ.االسالم.بعد.النيب..وارثا.لصفة.امه.فاطمة. في ضوء ذلك يكون الحسين

وهكذا تكون جملة )السالم.عليك.يا.وارث.فاطمة.بنت.رسول.اهلل(.قد.نبهت.على.ذلك.التماثل..وصار.احلسني..خبصوصيته.تلك.
...فكأنه.هي،.فما.اروعه.من.متاثل.وما.اعظمها.من.حكمة.اهلية.يف.احلسني..يذكرنا.خبصوصية.امه.فاطمة

صلى.اهلل.عليك.يا.ابا.عبد.اهلل.يا.وارث.فاطمة.بنت.رسول.اهلل.

9
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فاطمة الحسين

●قال اليب ف حقه : حسي من وانا من حسي 

احب اهلل من احب حسينا ، ثم ان السي قتل 

وهو اغضب ىلع بن امية فاسس الرباءة منهم .

●قال اليب  ف حقها : »فاطمة بضعة من 
من اذاها فقد آذان« فاذا ضممنا اىل ذلك قول 
نْيا  َعَنُهُم اهلُل ِف ادلُّ

َ
ُ ل

َ
ِيَن يُْؤُذوَن اهلَل َوَرُسول

َّ
اهلل تعاىل ﴿إِنَّ اذل

  كن من آذى فاطمة ﴾ 
ً
 ُمِهينا

ً
ُهْم َعذابا

َ
َعدَّ ل

َ
َواآلِخَرةِ وَأ

فاطمة  وه  ملعونا من اهلل، وقد ماتت 
اغضبة ىلع اخلالفة القرشية االوىل فاسست 

املوقف منها.

لقد اختص اهلل تعاىل السي  خبصوصية فاطمة  الرسالة اهلادية فكأنه  هو  خبصوصيته تلك

 وارثا لفاطمة  فسبحان من جعل السي

ما اروعه من تناظر وتماثل وما اعظمها من قدرة اهلية

صىل اهلل عليك يا ابا عبد اهلل  يا وارث فاطمة بنت حممد




ماتـت فاطمة  وهي غاضبة على الخالفة القرشية االولىقتل الحسين وهو غاضب على بني أمية
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خالصة في داللة الحسين  وارث األنبياء:
حّرفت.قريش.دين.ابراهيم.وحرف.اهل.الكتاب.دين.اهلل.
الذي.جاء.به.موسى.وعيسى.فبعث.اهلل.تعاىل.حممدا..واحياء.
دين.ابراهيم.ونسخ.كتاب.موسى.وبيانه.املحرف.بالقرآن.وبيانه.
الذي.اماله.على.علي..مث.جاءت.قريش.املسلمة.من.خالل.السقيفة.
ووقفت.فاطمة.بنت.النيب..بوجههم.ودعت.اىل.بيعة.علي..اماما.
كما.عينه.اهلل.ورسوله.ومل.تستجب.االمة.اال.نفر.ال.ينهض.هبم.امٌر.فماتت.
وهي.غاضبة.عليهم،.ومنعت.اخلالفة.من.تداول.حديث.النيب..ونشره.
وحرفوا.دين.حممد..وبيانه.وفسحت.املجال.ملسلمة.اهل.الكتاب.ان.
يبثوا.القصص.االسرائيلي.والثقافة.اليهودية.واملسيحية.املحرفة..فصار.
اهل.البالد.املفتوحة.شرقا.وغربا.اىل.سنة.27هـ.ياخذون.دينهم.من.اخللفاء.

وثقافتهم.من.مسلمة.اهل.الكتاب..
وهنض.علي..فاحيا.سنة.النيب..وملا.بايعه.املسلمون.بعد.قتل.عثمان.
منع.من.تداول.التحريف.واستجاب.له.النصف.الشرقي.من.البالد.االسالمية.
ومركزها.الكوفة،.واستطاع.معاوية.ان.حيجب.النصف.الغريب.من.البالد.
االسالمية.ومركزها.الشام.عن.هنضة.علي.وطوق.عليا..باعالم.كاذب.
فيه.وعرضه.على.اهل.الشام.وغريهم.انه.مفسد.يف.الدين.جيب.قتاله.ولعنه.

والرباءة.منه..
واستشهد.علي..والشام.كذلك.مث.بايعت.الشام.وما.واالها.من.البالد.
الغربية.معاوية.على.احلكم.بسرية.الشيخني.وسرية.عثمان.وبايع.اهل.
العراق.وما.وااله.من.البالد.الشرقية.احلسن.بن.علي..على.احلكم.
..وطلب.معاوية.من.احلسن...اليت.احياها.علي..بسرية.النيب
الصلح.بان.يبقى.كل.طرف.على.بيعة.من.بايعه.وحقن.الدماء.وكان.
معىن.ذلك.تكريس.االنشقاق.يف.امة.حممد..وبقاء.اهل.الشام.على.
رايهم.اخلاطئ.يف.علي..و.على.الثقافة.اليهودية.واملسيحية.املحرفة.
يف.االنبياء.فعرض.احلسن..على.معاوية.ان.يستلم.العراق.ايضا.وفق.
شروط.هو.يكتبها.ويلتزمها.معاوية.ملعاجلة.انشقاق.االمة.فتعود.امة.
.معاوية.بذلك.وما.كان. النيب..امة.واحدة.كما.كانت.يف.عهده،.وُسرَّ
حيلم.به.واستجاب.للحسن..وصار.احلسن..بذلك.املصلح.العظيم.

يف.االمة.ال.يدانيه.احد..
عاشت.االمة.االسالمية.من.سنة.41-50.هجرية.موحدة.كرمية،.حيجون.
سواء.اىل.بيت.اهلل.ويزرون.مدينة.النيب..سواء،.واخذ.معاوية.يستقدم.
اهل.العراق.اىل.الشام.لكي.يستميل.قلوهبم.حتمل.احاديثهم.عن.سرية.
علي..وعن.احاديت.النيب..فيه.وانفتح.اهل.الشام.وغريهم.من.ابناء.
البالد.الغربية.على.علي..امام.هدى.يترمحون.عليه.وقد.مسعوا.ترحم.
معاوية.عليه.ملا.مسع.وصفه.من.ضرار،.اما.يف.الفقه.فقد.كانت.االمة.على.
مذهبني.االول.مذهب.علي..وهو.العمل.بسنة.النيب.،.ومذهب.
اخللفاء.الثالثة.وهو.العمل.باجتهاداهتم.اليت.خالفوا.فيها.سنة.النيب..من.

بعده.ومل.حتدث.مشكالت.بينهم.بسبب.اخلالف.املذهيب..
مث.بدا.ملعاوية.ان.يغدر.باحلسن..بعد.عشر.سنوات.من.الصلح.فدس.
له.السم.ونقض.شروط.االمان.وشرط.العمل.بكتاب.اهلل.وسنة.نبيه.
وذكر.علي..خبري.وامان.شيعة.علي.،.فاجرب.الناس.على.العمل.
باجتهادات.اخللفاء.الثالثة،.ومنعهم.من.العمل.مبذهب.علي..وذكره.
..خبري.واعاد.لعنه.والرباءة.منه.وسيَّر.مخسني.الف.من.شيعة.علي
..يف.العراق.اىل.خراسان.واخاف.البقية.واجربهم.على.لعن.علي
والرباءة.منه.او.القتل.وطلبهم.بكل.وجه،.وكان.اكثر.الناس.مصيبة.
هم.اهل.الكوفة.لكثرة.من.هبا.من.شيعة.علي..وشجع.
الوضاعني.على.وضع.احاديث.كذب.فيه.ويف.اسالفه.
جتعل.منهم.خلفاء.النيب..على.الدين.والدنيا،.وكان.

نتتيجة.ذلك.حتريف.دين.حممد..وسريته.وسرية.
ْو 

َ
االنبياء.من.قبل.وصدق.قوله.تعاىل.على.املجتمع.انذاك.﴿ أ

ْوقِِه َسحاٌب 
َ
ْوقِِه َمْوٌج ِمْن ف

َ
ٍّ َيْغشاهُ َمْوٌج ِمْن ف جِّ

ُ
ماٍت ِف حَبٍْر ل

ُ
ُظل

َ
ك

ْم جَيَْعِل 
َ
ْم يََكْد يَراها َوَمْن ل

َ
ْخَرَج يََدهُ ل

َ
ْوَق َبْعٍض إِذا أ

َ
ماٌت َبْعُضها ف

ُ
ُظل

ُ ِمْن نُوٍر﴾.النور/40.فاملوج.االول.اجتهادات.االول.
َ

ما ل
َ
ُ نُوراً ف

َ
َُّ ل اهلل

والثاين.واملوج.الثاين.اجتهادات.الثالث،.والسحاب.هو.اعالم.معاوية.
بعد.نقضه.العهد.مع.احلسن...فصار.معاوية.راس.الضاللة.يف.االمة.إذ.
طوق.دين.اهلل.تعاىل.وسرية.انبيائه.وخصوصياهتم.الرسالية.وسرية.علي.
واحلسني.وفاطمة.بنت.النيب..باعالمه.الكاذب..وصار.اجليل.اجلديد.يف.
االمة.يف.ظلمات.يف.حبر.جلي.ال.يكاد.يبصر.شيئا.من.نور.النبوة.واالمامة..
..اما.اجليل.القدمي.فبعضه.يف.الظلمات.وبعضه.االخر.وهم.شيعة.علي....

...له.نور.من.اهلل.بواليته.عليا
سكت.احلسني..على.مضض.زمن.معاوية.وكان.يقول.اين.ال.ارى.املوت.
اال.سعادة.واحلياة.مع.الظاملني.اال.برما.كما.قال.ابوه.من.قبل.»وصربت.
من.كظم.الغيظ.على.أمر.من.العلقم،.وآمل.للقلب.من.حز.الشفار«.وقد.
خاطب.معاوية.يف.رسالته.قائال:..»ال.َأْعَلُم.َنَظرًا.لَِنْفسي.َوِلديين.َواُلمَِّة.
ُمَحمَّد.)صلى.اهلل.عليه.وآله(.َوَعَلْينا.َأْفَضَل.ِمْن.َأْن.ُأجاِهَدَك.َفِإْن.َفَعْلُت.َفِإنَُّه.
ُقْرَبٌة.ِإَلى.اهلِل،.َوِإْن.َتَرْكُتُه.َفِإّني.َأْسَتْغِفُر.اهلَل.ِلديين،.َوَأْسَأُلُه.َتْوفيَقُه.اِلْرشاِد.
َأْمري«،.و.هنض.بعد.موت.معاوية.مبشروع.القتال.والشهادة.ليزيل.طغمة.
بين.امية.ويفك.الطوق.عن.مشروع.علي..يف.احياء.السنة.ويعيد.نشر.
احاديث.النيب..اليت.تؤسس.امامة.علي.اهلادية،.وحيرر.الكوفة.من.
سيطرة.بين.امية.واصنامهم.املعنوية.لتعود.حتمل.مشروع.والية.علي.من.
..ذلك.وصارت.االمة.بعد.احلسني..جديد.اىل.االمة..وحتقق.للحسني
ن.له.ويتوىل. على.قسمني.االول.يلعن.بين.امية.مبا.فيهم.معاوية.ومن.مكَّ
عليا..واهل.بيته..وياخذ.عنهم.سنة.النيب..يف.إطار.البكاء.على.
..والتفجع.لظالمته.وعادت.الكوفة.حتمل.والية.اهل.البيت..احلسني

اىل.االمة.والرباءة.من.يزيد.ومعاوية.وممن.مكن.هلم..
وهكذا.يتضح.ان.راس.الضاللة.يف.زمانه.هو.معاوية.وارث.قابيل.قاتل.
اخيه.حسدا.ومنرود.وفرعون.والسامري.ووارث.إعالم.قريش.املشركة.
ضد.النيب.ص.ووارث.ابيه.ايب.سفيان.يف.نقضه.للصلح.ووارث.امه.هند،.
وصار.املسلم.الواعي.يتذكرهم.حينما.يقرأ.سريته.ومسار.حركته.يف.االمة.

وصار.معاوية.كانه.هم..
ويف.قبال.معاوية.راس.الضالل،.احلسني..راس.اهلدى.وارث.آدم.
.،ونوح.وابراهيم.وموسى.وعيسى.وحممد.وعلي.واحلسن.وفاطمة
وصار.املسلم.الواعي.يتذكرهم.حني.يقرأ.سرية.احلسني..ومسار.
..كانه.هم،.واحلسني..وصار.احلسني..حركته.يف.االمة.باحلسني
خبصوصياته.الوارثة.تلك.يدعو.اىل.مشروع.ابيه،.وابوه.يدعو.اىل.العمل.
بكتاب.اهلل.الذي.يزنه.اهلل.وانبيائه.من.كل.نقص.وبسنن.نبيه..واحاديثه.
ومنها.حديث.املزنلة.والغدير.واملباهلة.والكساء،.يف.قبال.معاوية.الذي.
يدعو.اىل.اجتهادات.من.سبقة.من.اخللفاء.الثالثة.اليت.خالفوا.فيها.سنن.
النيب..واىل.قصص.اهل.الكتاب.اليت.تسئ.اىل.اهلل.وانبيائه.اليت.روجها.

مسلمة.اهل.الكتاب.يف.عهد.الثالثة..
الُم َعلَْيَك  الُم َعلَْيَك يا واِرَث ُنوٍح نَبِيِّ اهلل السَّ الُم َعلَْيَك يا واِرَث آَدَم َصْفَوِة اهلِل، السَّ السَّ

الُم َعلَْيَك  الُم َعلَْيَك يا واِرَث ُموسى َكلِيِم اهلل السَّ يا واِرَث إِْبراِهيَم َخلِيِل اهلل السَّ
الُم َعلَْيَك  ٍد َحبِيِب اهلل السَّ الُم َعلَْيَك يا واِرَث ُمَحمَّ يا واِرَث ِعيسى ُروِح اهلل السَّ

ِضيِّ  الُم َعلَْيَك يا واِرَث الَحَسِن الرَّ يا واِرَث َعلِيٍّ َوِصيِّ َرُسوِل اهلل السَّ
الُم َعلَْيَك يا واِرَث فاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل اهلل. ■■ السَّ
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اوال: والية علي   يوم الغدير في 18 من ذي الحجة سنة 10هـ 
ضمانة الهداية والعمل بالسنة النبوية: 

ميثل.النص.على.علي.بالوالية.يف.حادثة.الغدير.اللبنة.االخرية.يف.

بناء.املجتمع.االسالمي.على.عهد.النيب..وذلك.حني.بني..ألمته.والية.
ْيُكْم نِْعَمِت 

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم ِديَنُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ علي .كما.قال.تعاىل:.﴿الْ

ً﴾.وكوهنا.امتدادا.لوالية.اهلل.ووالية.رسوله.وضمانة.
ِْسالَم ِدينا

ْ
ُكُم اإل

َ
َوَرِضيُت ل

ملن.اراد.ان.حيافظ.على.طاعة.النيب. .ومن.مث.املحافظة.على.اهلداية.وعدم.
يِه ما 

َ
وا فاِنَّما َعل

َّ
طيعوا اهلَل واَطيعوا الرَّسوَل فان تََول

َ
ل أ

ُ
الوقوع.يف.الضالل،.قال.تعاىل.﴿ق

 الُمبُي﴾.النور/54،.
ُ
 اَلالغ

َّ
يُكم ما ُحِّلُتم واِن تُطيعوهُ تَهَتدوا َوما ىلَعَ الرَّسوِل إاِل

َ
ُحَِّل َوَعل

والضمري.يف.قوله.تعاىل.﴿واِن تُطيعوهُ تَهَتدوا﴾.يعود.اىل.الرسول.وخبالف.ذلك.
ٍة بَِشهيٍد  مَّ

ُ
يَف إِذا ِجئنا ِمن ُكِّ أ

َ
ك

َ
فاهنم.ان.يعصوه.يضلوا.ويهلكوا،.قال.تعاىل.﴿ف

و تَُسوَّى بِِهُم 
َ
يَن َكَفروا َوَعَصُوا الرَّسوَل ل

َّ
وَِجئنا بَِك ىلَع هُؤالءِ َشهيداً )41( يَوَمئٍِذ يََودُّ اذل

رُض... ﴾.النساء/42-41..
َ
األ

ومن.هنا.كانت.فريضة.الوالية.يوم.الغدير.لعلي..افضل.الفرائض.
روى.زرارة.عن.أيب.جعفر. .قال:.

بين.االسالم.على.مخسة.أشياء:.على.الصالة.والزكاة.واحلج.والصوم.والوالية.
قال.زرارة:.فقلت:.وأي.شيء.من.ذلك.أفضل.؟.

فقال:.الوالية.أفضل،.ألهنا.مفتاحهن.والوايل.هو.الدليل.عليهن....
مث.قال.ذروة.االمر.وسنامه.ومفتاحه.وباب.األشياء.ورضا.الرمحن.الطاعة.
لإلمام.بعد.معرفته،.إن.اهلل.عز.وجل.يقول:.»من.يطع.الرسول.فقد.أطاع.اهلل.
ومن.توىل.فما.أرسلناك.عليهم.حفيظا«.أما.لو.ان.رجال.قام.ليله.وصام.هناره.
وتصدق.جبميع.ماله.وحج.مجيع.دهره.ومل.يعرف.والية.ويل.اهلل.فيواليه.ويكون.
مجيع.أعماله.بداللته.إليه،.ما.كان.له.على.اهلل.عز.وجل.حق.يف.ثوابه.وال.كان.
من.أهل.االميان،.مث.قال:.أولئك.املحسن.منهم.يدخله.اهلل.اجلنة.بفضل.رمحته..
وقوله .)ومل.يعرف.والية.ويل.اهلل.فيواليه.ويكون.مجيع.أعماله.بداللته.إليه.
اخل(:.أي.ان.الطريق.ملعرفة.هذه.العبادات.على.وجهها.الصحيح.هو.االمام.
مضافا.اىل.ان.اعتقاد.الوالية.هو.بنفسه.شرط.يف.قبول.العمل.كالنية.شرط.يف.

..مث.االمام..صحة.الصالة.مثال،.والسر.يف.ذلك.اهنا.مما.امر.به.الرسول

هو.باب.مدينة.علم.الرسول.فال.يعرف.علم.الرسول..اال.من.خالله.وال..
يأمر.اال.مبا.امر.به.الرسول..

 ثانيا: االنقالب على االعقاب بعد وفاة النبي اعراٌض عن 
والية علي ومن ثم تضيٌع لسنة النبي واتباع سنن اخرى 

حلت محلها وهي سيرة الشيخين وتربية مسلمة الفتوح عليها 
)11-26هـ(. 

يكشف.احلوار.يف.السقيفة.بني.ايب.بكر.واالنصار.بشكل.واضح.حالة.االنقالب.
على.االعقاب.حني.قال.هلم.ابو.بكر:

"لن.يعرف.هذا.االمر.اال.هلذا.احلي.من.قريش.هم.أوسط.العرب.نسبا.ودارا.
.ومل.تعرف.العرب.هذا.االمر.اال.هلذا.احلي.من.قريش.هم.أوسط.العرب.نسبا.

ودارا"..)مسند.امحد.56/1(..
ومراده.من.ذلك:.ان.العرب.تدين.لقريش.يف.امر.الدين،.فهم.افضلهم.دارا.وهي.

مكة،.وافضلهم.نسبا.الهنم.صريح.امساعيل..
وليس.من.شك.ان.هذه.امليزة.لقريش.قد.كانت.يف.اجلاهلية.وقد.انتحلت.لقب.
)آل.اهلل(.بعد.موت.عبد.املطلب.وقد.كان.هذا.اللقب.خاص.به.منذ.قصة.الفيل..
وملا.جاء.االسالم.هدم.مكانة.قريش.الدينية.اليت.حرفت.دين.ابراهيم.ورفع.
من.شان.حممد. .وأهل..بيته..؛.قال.النيب. .».إن.اهلل.عز.وجل.اختار.
العرب.مث.اختار.منهم.النضر.بن.كنانة.مث.اختار.منهم.قريشا.مث.اختار.من.
قريش.بين.هاشم.مث.اختارين.من.بين.هاشم.«.وقال.تعاىل.﴿إِنَّما يُريُد اهلُل 
م تَطهرياً﴾.األحزاب/33..واوجب.حمبة.

ُ
َرك هَل اَليِت َويَُطهِّ

َ
لُذِهَب َعنُكُم الرِّجَس أ

اهل.بيته. .وقرن.اّتباعهم.باّتباع.كتاب.اهلل.وجعل.ذلك.امانا.من.الضاللة..

ومن.الواضح.ان.منطق.السقيفة.قد.جتاوز.اهل.بيت.النيب. .ورجع.حيتج.

باستحقاق.قريش.لإلمامة.بعد.النيب. .مبكانتها.يف.اجلاهلية،.وهذا.هو.
بلِِه الرُُّسُل 

َ
ت ِمن ق

َ
د َخل

َ
 َرسوٌل ق

َّ
ٌد إاِل االنقالب.املشار.إليه.يف.قوله.تعاىل.﴿َو ما حُمَمَّ

 َوَسَيجزي 
ً
ن يَُضَّ اهلَل َشيئا

َ
ل
َ
عقابُِكم َوَمن يَنَقلِب ىلَع َعِقَبيِه ف

َ
بُتم ىلَع أ

َ
تَِل انَقل

ُ
و ق

َ
فاِن ماَت أ

َ
أ

اهلُل الّشاكِريَن﴾.آل.عمران/144،.بصيغة.االستفهام.االنكاري.للتوبيخ،.ومعىن.

من
الى

■ السيد  امي البدءي
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ا  هذ ن  ا أشهد  ني  إ للهم  ا

الحسين وليك وابن وليك 

صفيك  بن  ا و صفيك  و

أكرمته  بكرامتك،  الفائز 

عطيته  أ و  . . . ة د لشها با

وجعلته  األنبياء  مواريث 

فأعذر  خلقك،   على  حجة 

في الدعاء ومنع النصح وبذل 

مهجته فيك ليستنقذ عبادك 

من الجهالة وحيرة الضاللة، 



33 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 32

انقلبتم.على.اعقابكم.أي.ارتددمت.ورجعتم.اىل.خلفكم.وهي.اجلاهلية،.أي.

صرمت.اهل.جاهلية،.وقد.اخربنا.النيب. .اهنم.سوف.ينقلبون.بعده.ويرتدون.

على.ادبارهم.القهقرى.فيحلؤون.عن.حوض.الكوثر.فال.خيلص.منهم.اال.
.: .كهمل.النًّعم..وقد.روي.عنه

)يا.أهل.املقابر.ليهن.لكم.ما.أصبحتم.فيه.مما.أصبح.فيه.الناس.لو.تعلمون.ما.

جناكم.اهلل.منه.أقبلت.الفنت.كقطع.الليل.املظلم.يتبع.أوهلا.آخرها.اآلخرة.شر.
من.األوىل(.)مسند.امحد.489/3(.

:. .عنه. .وروى.علي
)كيف.أنتم.إذا.لبستكم.فتنة.يربو.فيها.الصغري.ويهرم.فيها.الكبري،.جيري.الناس.
عليها.ويتخذوهنا.سنة،.فإذا.غري.منها.شيء.قيل:.قد.غريت.السنة.وقد.أتى.

الناس.منكرا(..
لقد.بويع.اخلليفتان.من.قريش.ورفعا.شعار.)حسبنا.كتاب.اهلل(.يف.قبال.السنة.
النبوية.حيث.تصرفوا.فيها.باجتهاداهتم.منعا.وكتمانا.وتغيريا.ومسي.ذلك.ب.
)سرية.الشيخني(.وبويع.عثمان.على.التقيد.هبا..وفتحت.البالد.شرقا.وغربا.

على.ذلك..
.: .يشرح.ما.جرى.بعد.النيب. .قال.االمام.علي

.)اّنما.بدء.وقوع.الفنت.اهواء.تّتبع.واحكام.تبتدع.خيالف.فيها.حكم.اهلّل.يتوّلى.

فيها.رجال.رجاال،.اال.اّن.احلّق.لو.خلص.مل.يكن.اختالف،.ولو.اّن.الباطل.

خلص.مل.خيف.على.ذى.حجى،.لكّنه.يؤخذ.من.هذا.ضغث.ومن.هذا.ضغث.

فيمزجان.فيجتمعان.فيجّلالن.معا.فهنا.لك.يستوىل.الّشيطان.على.اوليائه،.
وجنا.اّلذين.سبقت.هلم.من.اهلّل.احلسىن..

 سمعت رسول اهلل   يقول: كيف أنتم اذا لبستكم فتنة يربو 
ّ

)ان
فيها الّصغري ويهرم فيها الكبري جيرى انلّاس عليها ويّتخذونها سّنة 

فاذا غرّي منها يش ء قيل قد غرّيت الّسّنة وقد اىت انلّاس منكرا، 

.

رّية.. مّث.تشتّد.البلّية.وتسىب.الذُّ
مّث.اقبل.بوجهه.وحوله.ناس.من.اهل.بيته.وخاّصته.وشيعته.فقال:.

.)قد.عملت.الوالة.قبلى.اعماال.خالفوا.فيها.رسول.اهلّل.صّلى.اهلّل.عليه.وآله.
وسّلم.متعّمدين.خلالفه.ناقضني.لعهده.مغّيرين.لسّنته(..

و.كان.من.ابرز.معامل.تغيري.السنة:.املنع.من.نشر.احاديث.النيب. .يف.اهل.

بيته. ،.والنهي.عن.السؤال.عن.تفسري.القرآن.حترمي.متعة.احلج.ومتعة.النساء.

ومعاقبة.املخالف.وتغيري.مقام.ابراهيم،.وامضاء.التطليقات.الثالث.بتطليقة.

واحدة،.واحداث.الطبقية.يف.املناكح،.والعطاء،.وحصر.احلكم.ببطون.قريش،.

وفسح.املجال.ملسلمة.اهل.الكتاب.ان.يبثوا.قصص.التوراة.ومواعظهم.بني.
املسلمني،.ومسائل.اخرى.كثرية..

.،. .وسنن.النيب.،.وكان.نتيجة.ذلك:.ان.َجِهَل.مسلمُة.الفتوح.اهل.البيت

وتولوا.اخللفاء.من.قريش.بصفتهم.اهنم.يقودون.اىل.اهلل،.وتثقفوا.بثقافة.التوراة.

اليت.نقلها.اليهم.ُمسلمة.اهل.الكتاب.حني.فسح.هلم.املجال.اخللفاء.من.قريش.
وهي.ثقافة.قد.اصاهبا.الكثري.من.التحريف..

 ثالثا: نهضة علي   االحيائية للسنة النبوية وهداية النصف 
   ووالية علي   الشرقي من مسلمة الفتوح الى سنة النبي

)سنة 27 الى 40هجرية (
قال.االمام.علي .»أيها.الناس،.أنا.الذي.فقأت.عني.الفتنة.ومل.يكن.
ليجترئ.عليها.غريي..وأمُي.اهلل.لو.مل.أكن.فيكم.ملا.قوتَل.أهُل.اجلمل.وال.أهُل.
صفني.وال.أهُل.النهروان..وأمي.اهلل.لوال.أن.تتكلموا.وتدعوا.العمل.حلدثتكم.
مبا.قضى.اهلل.على.لسان.نبيه.صلى.اهلل.عليه.وآله.ملن.قاتلهم.مستبصرا.يف.

ضاللتهم.عارفا.باهلدى.الذي.حنن.عليه«..
.)الفتنة(.هي.اليت.اشار.اليها.النيب .بقوله.)كيف.أنتم.إذا.لبستكم.فتنة....(..
وقوله .)ومل.يكن.ليجترئ.عليها.غريي(.أي.مل.يكن.االنصار.وال.مسلمة.
الفتوح.ليستطيعوا.ان.يقفوا.امام.عملية.تعطيل.السنن.وحتريفها.من.قبل.
قريش.احلاكمة.باسم.االسالم.وال.مسلمة.الفتوح.من.قبيل.حترمي.متعة.احلج.
والعقوبة.عليها،.فانه.ليس.يقدر.ان.حييي.متعة.احلج.ويعلن.لالمة.اهنا.سنة.
النيب..وان.التحرمي.راي.شخصي.من.عمر.مث.عثمان.اال.علي. .الذي.
.. .وليا.على.االمة.بأمر.اهلل.تعاىل.؛.وجعل.واليته.كواليته. .عينه.النيب
الذي.كلفه.بالنهضة.إلحياء.سنته.من.بعده.وهداية.مسلمة.الفتوح.اليها،.روي.
وٍم هاٍد﴾.وضع. .يده.

َ
 ق

ِّ
نَت ُمنِذٌر َو لُِك

َ
عن.ابن.عباس،.قال:.ملا.نزلت.﴿إِنَّما أ

على.صدره،.فقال:.»أنا.املنذر.ولكل.قوم.هاد«،.وأومأ.بيده.إىل.منكب.علي،.
فقال:.»أنت.اهلادي.يا.علي،.بك.يهتدي.املهتدون.بعدي«..

وقوله.)وأمي.اهلل.لو.مل.أكن.فيكم.ملا.قوتل.أهل.اجلمل.وال.أهل.صفني.وال.أهل.

النهروان(:.والسر.يف.ذلك.ان.الذي.يقود.معركة.اجلمل.هي.ام.املؤمنني.عائشة.

وطلحة.والزبري.وصحابة.قرشيون.اخرون.كان.مسلمة.الفتوح.يروهنم.اولياء.

نعمتهم.يف.الدين،.وكذلك.اهل.صفني.اما.اهل.النهروان.فهم.القراء.واصحاب.

اجلباه.السود.من.العبادة.ولكنهم.بالقياس.اىل.علي .فانه.اكثر.عبادة.منهم،.

واسبقهم.طرا.اىل.التصديق.بالنيب ،.مضافا.اىل.ذلك.فان.عليا.كانت.لديه.

عهود.من.النيب.بقتال.هذه.االصناف..وقد.اخرب.القرآن.بذلك.يف.قوله.تعاىل.
ٍة 

َّ
ِذل

َ
 يأيت اهلُل بَِقوٍم حُيِبُُّهم َوحُيِّبونَُه أ

َ
َسوف

َ
يَن آَمنوا َمن يَرتَدَّ ِمنُكم َعن دينِِه ف

َّ
يُّها اذل

َ
﴿ يا أ

ضُل 
َ
وَمَة الئٍِم ذلَِك ف

َ
ٍة ىلَعَ الاكفِريَن جُياِهدوَن ف َسبيِل اهللِ َوال خَيافوَن ل ِعزَّ

َ
ىلَعَ الُمؤِمنَي أ

اهللِ يُؤتيِه َمن يَشاُء واهلُل واِسٌع َعليٌم﴾.املائدة/.54،.وقوله.)من.يرتد.منكم.عن.

دينه(.أي.من.ينقلب.على.عقبيه،.وهم.الذين.قال.عنهم.النيب .يف.احاديث.

احلوض.»فيحلؤون.عن.احلوض.فأقول.أي.رب.اصحايب.فيقال.انك.ال.

تدري.ما.احدثوا.بعدك.اهنم.ال.يزالون.مرتدين.على.ادبارهم.القهقرى...«.

قوله.)فسوف.يأت.اهلل.بقوم.حيبهم.وحيبونه(.قال.الطربسي.يف.جممع.البيان."هم.

أمري.املؤمنني.علي.عليه.السالم.وأصحابه،.حني.قاتل.من.قاتله.من.الناكثني،.

والقاسطني،.واملارقني،.وروي.ذلك.عن.عمار،.وحذيفة،.وابن.عباس،.وهو.
املروي.عن.أيب.جعفر،.وأيب.عبد.اهلل.عليه.السالم"..

قوله.)مستبصرا.يف.ضاللتهم.عارفا.باهلدى.الذي.حنن.عليه(.)ضاللتهم(.هي.

تغيريهم.للسنة.النبوية.بتحرميهم.متعة.احلج.ومتعة.النساء.وتغيريهم.مكان.

مقام.ابراهيم.وغريها.وبدعهم.يف.صالة.التراويح.والطالق.والوضوء.والصالة.

وغريها..و)اهلدى.الذي.عليه.علي .واصحابه(.هو.عملهم.بالسنة.النبوية.
وتقيدهم.هبا..



33 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 32

قال مالك االشرت خيطب يف اصحابه يف معركة صفني حيثهم ىلع االستبسال والقتال: 
"إن هؤالء القوم واهلل لن يقارعوكم إال عن دينكم، يلطفئوا السنة، وحييوا ابلدعة، 
ويدخلوكم يف أمر قد أخرجكم اهلل منه حبسن ابلصرية". )ابن مزاحم املنقري، وقعة 

صفني ص251(

وقوله.)لن.يقارعوكم.اال.عن.دينكم(.أي.يقاتلونكم.ألجل.ان.يردوكم.عن.

دينكم.القهقرى.ويدخلوكم.يف.ضاللتهم.اليت.اخرجكم.اهلل.منها،.وقوله.)حبسن.
لَِنفِسِه 

َ
برَصَ ف

َ
د جاَءُكم بَصائُِر ِمن َربُِّكم َفَمن أ

َ
البصرية(.يشري.اىل.قوله.تعاىل.﴿ق

يُكم حِبَفيٍظ﴾.األنعام/104،.وقد.ابصر.اصحاب.
َ
نا َعل

َ
يها َوما أ

َ
َوَمن َعيَم َفَعل

علي .احلق.مع.علي .الن.شعاره.»ما.كنت.ألدع.سنة.رسول.اهلل.لقول.

احد.من.الناس«.واولئك.شعارهم.حسبنا.كتاب.اهلل.مفصوال.عن.السنة.وقد.
غريوها.باجتهاداهتم.وآرائهم..

جنح علي  يف احياء السنة النبوية حني هنض سنة 27هـ واحياء حج 
التمتع واحاديث النيب  يف اهل بيته وانكشف للناس يف النصف 
 ، الشرقي من البالد االسالمية مدى خمالفة السلطة القرشية لسنة النيب
وصارت الكوفة مركز هذه النهضة االحيائية، وبرز علي  يف النصف 
  الشرقي من جمتمع مسلمة الفتوح اماما ووليا هاديا كما نصبه النيب
يف الغدير يدعو اىل سنة النيب ، وبرز معاوية يف الشام قائدا يدعو اىل 

سرية الشيخني وتطبيقات عثمان هلا. 

رابعا: 41 هـ ـ  50 هـ صلح االمام الحسن   يعالج االنشقاق 
االموي ويهدي النصف الغربي من مسلمة الفتوح الى سنة 

   ووالية علي   النبي
استشهد.علي. .على.يد.اخلوارج.وبايع.اهل.العراق.احلسن.بن.علي.سبط.
رسول.اهلل..على.الكتاب.والسنة،.وبايع.اهل.الشام.معاوية.على.سرية.
. .الشيخني.وتطبيقات.عثمان.هلا..مث.عرض.معاوية.على.االمام.احلسن
صيغة.من.الصلح.هي.ان.يبقى.كل.واحد.على.بلده.وان.جيمد.القتال،.ورأى.
.اجابة.معاوية.على.ذلك.سوف.يكرس.االنشقاق.يف. االمام.احلسن. .انَّ
االمة،.ويبقى.اهل.الشام.على.جهلهم.بسنة.النيب. .ووالية.علي. .اهلادية،.
ومل.جيد.احلسن. .طريقا.لتفهيم.اهل.الشام.بذلك.اال.بتوحيد.الدولة.ليختلط.
الناس.مع.بعضهم.البعض.مع.امان.اجلميع،.وليس.من.طريق.اىل.حتقيق.ذلك.
اال.بتنازله.املشروط.عن.احلكم.ملعاوية،.ومن.مث.عرض.على.معاوية.ان.يسلمه.
حكم.العراق.لتكون.االمة.موحدة.بشرط.ان.حيكم.بالكتاب.والسنة.فقط.دون.
سرية.الشيخني،.وان.يكون.احلكم.للحسن. .من.بعده.وان.حدث.حدث.
باحلسن.فيكون.االمر.للحسني. .وليس.ملعاوية.ان.يعهد.اىل.احد.من.بعده،.
وشروط.اخرى.تضمن.لشيعة.علي. .حقوقهم..وطار.معاوية.فرحا.بذلك..
وحتقق.االمان.للناس.عشر.سنوات.وصار.كل.واحد.منهم.يتعبد.بالطريقة.
اليت.يعتقد.هبا،.فهناك.من.حيج.حج.التمتع.وهناك.من.ميتنع.عنه.فيحج.حج.
االفراد،.وعرف.وجوه.اهل.الشام.من.خالل.استضافات.معاوية.لوجوه.شيعة.

علي..يف.العراق.وحواراته.معهم.يف.بالطه.كما.عرف.عامة.اهل.الشام.من.

خالل.مواسم.احلج.والعمرة.واختالطهم.مع.العراقيني.احاديث.النيب. .يف.

اهل.بيته...منها.حديثه..يوم.الغدير:.»من.كنت.مواله.فهذا.علي.مواله.

اللهم.وال.من.وااله.وعاد.من.عاداه.وانصر.من.نصره.واخذل.من.خذله«..

وحديث.املزنلة..وحديث.الكساء..كما.عرفوا.أخبار.حج.التمتع.اليت.حاولت.

السلطات.القرشية.واإلعالم.األموي.الكاذب.التعتيم.عليها.ووصف.حركة.

.عليًا.قد. علي. .باجتاه.إحياء.حج.التمتع.باإلفساد.يف.الدين،.وعرفوا.أنَّ

أحيا.احلج.الذي.جاء.به.النيب. .وهو.حج.التمتع..كما.عرفوا.أخباًرا.أخرى.

كثرية.تتصل.بسنن.النيب. .اليت.عملت.قريش.املسلمة.على.تغيريها.أو.
التعتيم.عليها.

وعرفوا.وصف.ضرار.له.بل.مسعوه.منه.يف.بالط.معاوية.حني.طلب.منه.أن.

يصفه.قائاًل:."كان.واهلِل.بعيَد.املدى،.شديَد.الِقوى،.يقول.فصاًل،.وحيكم.عدال،.

ُر.العلُم.من.جوانِِبه،.وتنِطُق.احِلكَمُة.من.نواحيه،.يستوحُش.من.الدنيا. يتفجَّ

وَزهرهتا،.ويأنُس.بالليِل.ووحشِته،.غزيَر.الَعربة،.طويَل.الفكرة،.ُيعِجُبه.من.

اللِّباس.ما.َقُصر،.ومن.الطعام.ما.َخُشن..كان.فينا.كأِحِدنا،.جييُبنا.إذا.سألناه،.

وينبُئنا.إذا.استفتيناه،.وحنن.واهلِل.مع.تقريِبه.إيانا.وُقرِبه.مّنا.ال.نكاد.نكلِّمه.

.يف.باطله،.وال. م.أهَل.الدين.وُيقرِّب.املساكني..ال.يطمع.الَقويُّ هيبًة.له..يعظِّ

ييَأُس.الضعيُف.من.عدله،.وأشهُد.لقد.رأيُته.يف.بعض.مواقفه،.وقد.أرخى.الليُل.

ليم،.ويبكي. سدوَله،.وغارت.جنوُمه،.قابضًا.على.حليته،.يتملمُل.متلمَل.السَّ

فِت.. .َتشوَّ ِت.أم.إيلَّ بكاء.احلزين،.ويقول:.يا.دنيا.ُغّري.غريي،.أيب.َتعرضَّ

هيهات.هيهات.قد.باينُتك.ثالثًا.ال.رجعة.يل.فيها،.فُعمرك.قصري.وخطرك.

حقري..آه.من.قلة.الزاد.وبعد.السفر.ووحشة.الطريق"..وشهدوا.من.معاوية.

بعد.هذا.الوصف.نزف.دموعه.على.حليته.وقوله:.رحم.اهلل.أبا.حسن.كان.واهلل.

كذلك..ومسعوا.جواب.ضرار.حني.سأله.معاوية:.عن.حزنه.على.علي..قال:.

حزن.من.ذبح.ولدها.يف.حجرها.)ابن.عبد.الرب.يف.االستيعاب،.ج2ص52(..
وشهد.معاوية.للعراقيني.بالوفاء.لعلي.وبفقههم.وجرأهتم..

وهكذا.جتانست.رؤية.املسلمني.لعلي .من.خالل.انتشار.االحاديث.النبوية.

فيه.ومن.خالل.سريته.العملية.اليت.احيا.فيها.سنة.النيب .وصار.مسلمة.

الفتوح.متساوين.يف.ذلك.مع.جمتمع.الصحابة.سنة.عشر.هجرية.يوم.الغدير.
ليهلك.من.هلك.عن.بينة.وحيىي.من.حي.عن.بينة..

 وخالصة االمر في مفاصل الفترة الزمنية اآلنفة 10هـ - 50هـ: 
1 ان.املسلمني.يف.غدير.خم./وهم.مائة.الف.او.يزيدون/.يف.الثامن.عشر.
من.ذي.احلجة.سنة.10.للهجرة.قد.مسعوا.مباشرة.وصية.النيب .يف.قوله:.
)يوشك.ان.ادعى.فأجيب.اين.تارك.فيكم.الثقلني.ما.ان.متسكتم.هبما.لن.تضلوا.
كتاب.اهلل.وعتريت.اهل.بييت،.مث.قال.اهلل.موالي.وانا.موىل.املؤمنني.مث.اخذ.
بيد.علي.فرفعها.وقال:.فمن.كنت.مواله.فهذا.علي.مواله.اللهم.وال.من.وااله.
. وعلي. وعاد.من.عاداه(..وفهموا.منها.ان.وليهم.اهلل.عز.وجل.ورسوله
وان.طاعة.علي .هي.طاعة.النيب .وان.طاعة.النيب .هي.طاعة.اهلل.عز.
وجل،.وبعبارة.اخرى.ان.القرآن.يدعو.اىل.طاعة.اوامر.اهلل.عز.وجل.وال.
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تعرف.الكثري.منها.اال.من.خالل.سنة.النيب .فيجب.اطاعة.النيب .وهبا.

تكون.اهلداية،.وان.ادامة.هذه.اهلداية.تتم.باتباع.علي ،.الن.عليا .باب.

مدينة.العلم.املتقيد.حرفيا.باتباع.اوامر.النيب .مع.طهارته.املنصوص.عليها،.

ومن.مث.كان.النيب .يدعو.ملن.يتبع.عليا .بان.يتواله.اهلل.عز.وجل.وملن.

خيالف.عليا .بان.يعاديه.اهلل.عز.وجل،.كما.عرفوا.ان.االسالم.قد.هدم.

الطبقية.الدينية.القرشية.ورفع.شعار.)ان.اكرمكم.عند.اهلل.اتقاكم(.وساوى.

بينهم.يف.احلقوق.املدنية،.فالكل.سواء.يف.العطاء.واملؤمن.كفئ.املؤمنة.فال.
اعتبار.لألحساب.واالنساب..

.يف.اواخر.صفر.سنة.11هجرية.أي.بعد.سبعني.يوما.من.واقعة.الغدير. 2

. يف.علي.نقضت.قريش.املسلمة.ومن.معها.من.االنصار.عهد.النيب

. واجتمعوا.يف.سقيفة.بين.ساعدة.والنيب. بصفته.الويل.بعده.بنص.منه

بعد.ملا.يدفن.يتداولون.من.يكون.خلفا.له.وغلبت.قريش.االنصار.بقول.ايب.

بكر:.)ان.هذا.االمر.لن.تعرفه.العرب.يف.غري.قريش(.مع.ان.االسالم.جاء.هبدم.

مكانة.قريش.يف.اجلاهلية.وشيد.بيت.النيب .وعترته،.وهكذا.ارتدوا.على.

ادبارهم.القهقرى.اىل.اجلاهلية.وغريوا.سنن.النيب .وفتحت.البالد.شرقا.

غربا.على.الضالل،.وترىب.ُمسلمة.الفتوح.على.تويل.سرية.الشيخني.بدال.من.

سنة.النيب .وُنسي.امر.اهل.بيته،.فربزت.الطبقية.الدينية.من.جديد.

لقريش.واضيفت.اليها.الطبقية.السياسية.وصار.الذي.يليهم.يف.الفضل.هم.

العرب.وجعلوهم.جنود.الفتح.وولوهم.الواليات.الصغرى.وتركوا.االعمال.
اخلدمية.واملهنية.ألهل.املدن.بشكل.عام..

.هنض.علي .سنة.27هجرية.واحيا.حج.التمتع.وحديث.الغدير.مث. 3

بويع.يف.18.من.ذي.احلجة.سنة.35هـ.بعد.ان.قتلت.قريش.اخلليفة.عثمان.

الختالفها.معه.وانشقاقها.عليه..وألغى.الطبقية.بني.الناس.وساوى.بينهم.يف.

العطاء.والزواج،.واملسلمون.حيثما.كانوا.هم.طبقة.واحدة:.اكرمهم.عند.اهلل.
اتقاهم..

.اجتمعت.قريش.واتباعها.على.حرب.علي .يف.اجلمل.وصفني. 4

والنهروان،.واستشهد.علي .وقد.انفتح.النصف.الشرقي.من.البالد.االسالمية.

على.علي .بصفته.امام.اهلدى.يهدي.اىل.سنة.النيب .فاخذ.بقوله.من.شاء.

ان.يتخذ.اىل.ربه.سبيال.وصارت.الكوفة.مركز.اهلداية،.وبقيت.الشام.مركز.

الضاللة.وقد.رفع.معاوية.شعار.سرية.الشيخني.مع.لعن.علي .والرباءة.منه.

مع.احاديث.كذب.وضعها.القصاصون.لتكريس.رؤية.ان.عليا .وشيعته.

مفسدون.يف.الدين.والدين.يهدر.دماءهم.وحيل.امواهلم،.مث.حول.معاوية.
جيش.الشام.اىل.سرايا.تغري.على.اطراف.الكوفة.تنهب.وتقتل.وتشرد..

5 استشهد.علي .سنة.40.هجرية،.وبايع.اهل.العراق.واهل.احلجاز. .

.، .بصفته.االمام.اهلادي.بعد.النيب. .واليمن.وايران.وما.واالها.ولده.احلسن

وبايع.اهل.الشام.وأهل.مصر.وما.واالها.معاوية./.بصفته.ثقة.عمر.وعثمان.

. على.سرية.الشيخني،.مث.بادر.معاوية.يف.عرض.الصلح.على.احلسن/

وحقن.الدماء.بان.حيكم.كل.اطراف.البالد.اليت.بايعته.وراى.احلسن. .ان.

. .واحاديثه..ذلك.سوف.يكرس.االنشقاق.يف.االمة.وجهلها.بسنة.النيب

. مضافا.اىل.تكريس.الطبقية.الدينية.والسياسية.فعرض.احلسن. يف.علي

على.معاوية.صيغة.اخرى.جتعل.احلكم.واحدا.على.الكتاب.والسنة.فقط،.

وعلى.ِذكِر.علي .وترك.لعنه.وامان.الناس،.وحريتهم.يف.التعبد،.والرواية.

عن.النيب ..واستجاب.معاوية.عشر.سنوات.وصار.مسلمة.الفتوح.يف.

الشرق.والغرب.سنة.50هـ.كمجتمع.الصحابة.سنة.10هجرية.بلحاظ.حديث.

الغدير.ومعرفة.والية.علي.اهلادية.اىل.سنة.النيب .وان.اخللفاء.كانوا.قد.
غريوا.سنن.النيب .عن.عمد..

6 استطاع علي  بنهضته مدة مثان سنوات وحكومته مدة مخس 
سنوات وابنه احلسن  بصلحه مدة عشر سنوات أي مدة ثالث وعشرين 
سنة ان ينشرا سنة النيب  يف جمتمع مسلمة الفتوح وحيررا الناس من 
الطبقية املقيتة لقريش املسلمة ويعاجلا فتنتها، كما نشر النيب  سنته يف 
جمتمع الصحابة خالل ثالث وعشرين سنة ويعاجل فتنة قريش املشركة 

وطبقيتها الدينية بعد موت عبد املطلب حني غريت دين ابراهيم. 
  يف جمتمع مسلمة الفتوح رمزا للهداية اىل ُسنة النيب  وصار علي
كما كان موقعه زمن النيب  شريك النيب يف رمزية اهلداية اىل دين 
ابراهيم )اال ان موضعي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بعد 
وفاته كموضعي منه أيام حياته( )انا من رسول اهلل كالصنو من الصنو 

والذراع من العضد. (. 

خامسا: 50 إلى 60هـ معاوية يغدر بالحسن  ويفرض سيرة 
  الشيخين ويضل الجيل الجديد من االمة عن سنة النبي

ويربيه على لعن علي  بوصفه ملحدا في الدين وعلى تولي 
بني امية بوصفهم هداة الى اهلل. 

مل.يكن.معاوية.لتخفى.عليه.اهداف.احلسن .من.وراء.الصلح،.ولكنه.

. اضمر.الغدر.مث.احياء.سرية.الشيخني.يف.احلكم.مع.اضافة.لعن.علي

وطمس.ذكره.اال.بسوء.مع.رفع.شأن.معاوية.ويزيد.ووصفهم.اهنم.اهلداة.بعد.
اخللفاء.الثالثة..

ومل.ُيِطق.معاوية.جناح.خطة.احلسن .وظهور.اثارها.خالل.عشر.سنوات.يف.

االمة.كلها.فقد.برز.احلسن.يف.مدينة.جده.مرجعا.دينيا.واماما.يف.عمل.اخلري.

ال.يدانيه.احد.يف.عصره،.قال.حممد.بن.إسحاق:.ما.بلغ.احد.من.الشرف.بعد.

رسول.اهلل .ما.بلغ.احلسن.بن.علي..كان.يبسط.له.على.باب.داره.فإذا.

خرج.وجلس.انقطع.الطريق.فما.مير.احد.من.خلق.اهلل.اال.جلس.إجالال.له.

فاذا.علم.قام.ودخل.بيته.فيمر.الناس..ونزل.عن.راحلته.يف.طريق.مكة.فمشى.

فما.من.خلق.اهلل.احد.اال.نزل.ومشى.حىت.سعد.بن.أيب.وقاص.فقد.نزل.ومشى.

إىل.جنبه..)املجلسي،.حبار.االنوار.ج43.ص254.نقال.عن.املناقب(.لقد.احيا.

احلسن .سرية.ابيه.علي .ومتيزه.يف.العلم.وكل.اعمال.اخلري.الذي.كان.
يقول.)ينحدر.عين.السيل.وال.يرقى.ايل.الطري(..

وادرك.معا.وية.انه.اذا.تويف.وتسلم.احلسن .بعده.حكم.االمة.سوف.لن.يبقى.

له.وال.للثالثة.من.قبله.اثر.يف.املجتمع.اال.الذكر.السيء،.فقرر.معاجلة.املوقف،.

وليس.امامه.اال.الغدر.باحلسن .فدس.له.السم.مث.نقض.شروطه.شرطا.

شرطا.واحيا.سرية.الشيخني.يف.احلكم.واعاد.لعن.علي .يف.االمة.بصفته.

مفسدا.يف.الدين،.ويريد.به.سرية.اخلليفتني.اليت.ادخلت.يف.الدين.قهرا.على.
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االمة،.وهو.واقع.حال.هنضة.علي .فقد.كشف.لالمة.ان.سرية.الشيخني.هي.

آراء.شخصية.خالف.هبا.الشيخان.سنة.النيب .فتخلى.عنها.من.ختلى.زمن.

النيب .وبقي.من.شاء.ان.يبقى.عليها،.واي.افساد.يف.دين.اخلليفتني.اكثر.

من.هذا.واستعار.معاوية.دور.علي .االحيائي.للسنة،.فتقمصه.يف.احياء.

سرية.الشيخني.واصفا.عليا .مبا.كان.علي.يصف.اخللفاء.من.قبله.به،.قال.

أبو.عثمان.اجلاحظ.أن.معاوية.كان.يقول.يف.آخر.خطبة.اجلمعة:.اللهم.إن.

أبا.تراب.احلد.يف.دينك،.وصد.عن.سبيلك.فالعنوه.لعنا.وبيال،.وعذبه.عذابا.

أليما.وكتب.بذلك.إىل.اآلفاق،.فكانت.هذه.الكلمات.يشارهبا.على.املنابر(.
)شرح.النهج.56/4(..

واضاف.اىل.ذلك.املنع.من.نشر.فضائل.علي..ومعاقبة.املمتنع.اشد.عقوبة،.
ووضع.احاديث.يف.فضائل.الشيخني.وعثمان.ومعاوية.ويزيد..

قال.املدائين:.كتب.معاوية.اىل.قضاته.ووالته.يف.االمصار.ان.ال.جييزوا.الحد.

من.شيعة.علي .الذين.يروون.فضله.ويتحدثون.مبناقبه.شهادة..مث.كتب.

ايضًا:.انظروا.من.قامت.عليه.البينة.انه.حيب.عليًا.واهل.بيته.فاحموه.من.

الديوان..مث.كتب.كتابا.آخر.من.اهتمتموه.ومل.تقم.عليه.بينة.فأقتلوه.!..مث.

كتب:.)أن.برئت.الذمَّة.ممَّن.روى.شيئًا.من.فضل.أيب.تراب.وأهل.بيته(.مث.

.احلديث.يف.عثمان.قد.َكُثر.وَفشا.يف.كل.ِمصر.ويف.كل. كتب.إىل.ُعّماله:.)إنَّ

وجه.وناحية.فإذا.جاءكم.كتايب.هذا.فأدعوا.الناس.إىل.الرواية.يف.فضائل.

الصحابة.واخللفاء.األّولني.وال.تتركوا.خربًا.يرويه.أحد.من.املسلمني.يف.أيب.

.لعيين.وأدحض. .إىلَّ.وأقرُّ .هذا.أحبُّ تراب.إالَّ.وتأتوين.له.يف.الصحابة.فإنَّ

.عليهم.من.مناقب.عثمان.وفضله(..فُقرئت. ة.أيب.تراب.وشيعته.وأشدُّ ِلُحجَّ

كتبه.على.الناس.فرويت.أخبار.كثرية.يف.مناقب.الصحابة.مفتعلة.ال.حقيقة.

هلا..حىت.انتقلت.تلك.األخبار.واألحاديث.إىل.أيدي.الديانني.الذين.ال.

يستحلون.الكذب.والبهتان.فقبلوه.ورووها.وهم.يظنون.إهنا.حق،.ولو.علموا.

إهنا.باطلة.ملا.رووها.وال.تدينوا.هبا..)ابن.ايب.احلديد.شرح.هنج.البالغة.

ج11ص45ـ46(..وترىب.على.ذلك.اجليل.اجلديد.من.املسلمني.شرق.
االرض.وغرهبا.اال.من.رحم.ربك..

واخريا.فرض.على.االمة.بيعة.ولده.يزيد.خليفة.يقودهم.اىل.اهلل.ويشفع.هلم.

عنده.مستعريا.ما.جرى.يف.غدير.خم.من.تعيني.علي .اماما.وهاديا.وشفيعا.
يقودهم.اىل.اهلل.ونصب.خيمة.لبيعته..

ترىب.اجليل.اجلديد.من.عمر.15.سنة.اىل.عمر.ثالثني.سنة.على.ان.ائمة.

اهلدى.هم.اخللفاء.الثالثة.من.قريش.مث.معاوية.مقرونا.بلعن.علي.بوصفه.رمز.

الضاللة..مث.انضاف.اليهم.يزيد.سنة.56هـ.حني.اخذت.له.البيعة.من.غالبية.
الناس.من.كل.االعمار..

صار.معاوية.بذلك.نظري.السامري.يف.بين.اسرائيل.حني.صنع.هلم.العجل.وقال.

هلم.هذا.اهلكم.واله.موسى..كذلك.معاوية.قال.لالمة.هذا.يزيد.خليفتكم.خليفة.

اهلل.عليكم.وعليكم.وعلى.احلسني .مبايعته.ومن.مات.من.دون.بيعته.مات.

ميتة.جاهلية..ومل.يكن.عند.يزيد.اثارة.من.علم.وال.سابقة.من.جهاد.وال.تأييد.

اهلي.ليكون.قائدا.اىل.اهلل،.بل.حب.ابيه.له.دفعه.اىل.ترشيحه.هلذا.املوقع.)قال.

معاوية.وقد.ضربه.اللقو.اخشى.ان.تكون.عقوبة.عجلت.يل.ولوال.هواي.يف.

يزيد.ألبصرت.رشدي(..
وقد.انبأ.امري.املؤمنني.علي .عن.فتنة.بين.امية.مبا.عنده.من.اخبار.نبوّية.

عنها.بكلمات.كثرية.منها:.
قال.امري.املؤمنني :.)اال.وان.اخوف.الفنت.عندي.عليكم.فتنة.بين.أمية،.
فإهنا.فتنة.عمياء.مظلمة:.عمت.خطتها،.وخصت.بليتها،.واصاب.البالء.من.
ابصر.فيها،.واخطأ.البالء.من.عمي.عنها......ترد.عليكم.فتنتهم.شوهاء.خمشية،.
وقطعا.جاهلية،.ليس.فيها.منار.هدى،.وال.علم.يرى.حنن.اهل.البيت.منها.

مبنجاة،.(.)هنج.البالغة./اخلطبة.93(..
- َو ال  خَف ِمَن اَلقِّ

َ
يَس فيِه َش ٌء أ

َ
يُكم ِمن بَعدي َزماٌن- ل

َ
وقال :.)َو إِنَُّه َسيايت َعل

ماِن  هِل َذلَِك الزَّ
َ
يَس ِعنَد أ

َ
ِذِب ىلَعَ اهللِ َو َرسوِلِ- َو ل

َ
كَثَ ِمَن الك

َ
ظَهَر ِمَن الاِطِل- َو ال أ

َ
أ

 َعن َمواِضِعِه- َو ال ف 
َ

نَفَق ِمنُه إِذا ُحرِّف
َ
بَوَر ِمَن الِكتاِب- إِذا تيَُل َحقَّ تاِلَوتِِه- َو ال أ

َ
ِسلَعٌة أ

ُه َطريداِن 
ُ
هل

َ
ِر- فالِكتاُب يَوَمئٍِذ َو أ

َ
 ِمَن الُمنك

َ
عَرف

َ
نَكَر ِمَن الَمعروِف- َو ال أ

َ
الاِلِد َش ٌء أ

ُه ف َذلَِك 
ُ
هل

َ
َمنفّياِن- َو صاِحباِن ُمصَطِحباِن ف َطريٍق واِحٍد ال يُؤويِهما ُمؤٍو- فالِكتاُب َو أ

َة ال توافُِق الُهَدى َو إِِن 
َ
الل نَّ الضَّ

َ
يسا َمَعُهم- أِل

َ
يسا فيِهم- َو َمَعُهم َو ل

َ
ماِن ف الّاِس َو ل الزَّ

يَس 
َ
ُة الِكتاِب- َو ل ئِمَّ

َ
نَُّهم أ

َ
ِة- َو افرَتَقوا ىلَعَ اَلماَعِة ك

َ
اجَتَمعا- فاجَتَمَع الَقوُم ىلَعَ الُفرق

بُل 
َ
ُه َو َزبرَهُ- َو ِمن ق  َخطَّ

ّ
 اسُمُه- َو ال يَعرِفوَن إاِل

ّ
م يَبَق ِعنَدُهم ِمنُه إاِل

َ
ل
َ
الِكتاُب إِماَمُهم- ف

ُهم ىلَعَ اهللِ فِريًَة َو َجَعلوا ف اَلَسَنِة ُعقوَبَة 
َ
وا ِصدق ٍة- َو َسمَّ

َ
ما َمثَّلوا بِالّصاِلَي ُكَّ ُمثل

يَِّئِة.(. .  السَّ

سادسا: 60 إلى 61 هـ نهضة الحسين  إلحياء االمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهداية الجيل الذي اضله معاوية. وتحرير 

الكوفة من سيطرة بني امية لتنطلق بمشروع علي  من جديد. 
كان.احلسني .هو.املعد.اهليا.يف.مواجهة.فتنة.معاوية.وضاللته.كما.كان.ابوه.
علي .من.قبل.معد.اهليا.ليقف.امام.ضاللة.قريش.املسلمة.حني.قال .)انا.

فقأت.عني.الفتنة.ومل.يكن.ليجترئ.عليها.غريي(..
.: ويف.الزيارة.قال.االمام.الصادق

امهلل إين أشهد ان هذا احلسني ويلك وابن ويلك وصفيك 
وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة... وأعطيته 
مواريث األنبياء وجعلته حجة ىلع خلقك،  فأعذر يف ادلاعء 
ومنع انلصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من اجلهالة 

وحرية الضاللة، 

وقد.توازر.عليه.من.غرته.الدنيا.وباع.حظه.باألرذل.األدىن.وشرى.آخرته.

بالثمن.األوكس.وتغطرس.وتردى.يف.هواه.وأسخطك.وأسخط.نبيك.وأطاع.

من.عبادك.أهل.الشقاق.والنفاق.ومحلة.األوزار.املستوجبني.للنار.فجاهدهم.

فيك.صابرا.حمتسبا،.حىت.سفك.يف.طاعتك.دمه.واستبيح.حرميه،.اللهم.!.

فالعنهم.لعنا.وبيال.وعذهبم.عذابا.أليما(..وتفصيل.ذلك.يف.حبث.قادم.ان.شاء.
...اهلل.تعاىل
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بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، نود ان نذكر ألعزاءنا 
االساتذة والمعلمين وأولياء الطالب بعض االمور:

اوال:
ليعلم.االخوة.االساتذة.يف.اجلامعات.واملدرسون.واملعلمون؛.أن.مهنة.التعليم.
والتربية.متثالن.يف.بعض.جوانبهما.امتدادا.ملهنة.االنبياء.واالئمة.)عليهم.
السالم(.يف.تعليم.الناس.وتربيتهم.فأجعلوا.مقصدكم.والباعث.لديكم.هي.
النية.اخلالصة.هلل.تعاىل.ليكون.لكم.بذلك.االجر.يف.عملكم.ولتجعل.ساعات.

تعليمكم.يف.ميزان.حسناتكم.
.

ثانيًا:
املأمول.من.االخوة.االساتذة.واملعلمني؛.ان.يلتفتوا.اىل.ان.هؤالء.الطلبة.
امانة.يف.اعناقهم.فاآلباء.واالمهات.بل.املجتمع.بأكمله.قد.سّلموا.اليكم.
عقول.وقلوب.هؤالء.تصوغوهنا.مبا.تشاءه.افكاركم.وتعاليمكم.فأعيدوا.
هذه.االمانة.صاحلة.باملبادئ.واخللق.الرفيع.مصونة.من.اجلهل.واالحنراف.

وتذكروا.ان.مهمتكم.ال.تقتصر.على.التعليم.املهين.يف.جمال.اختصاصاتكم.

بل.مهمتكم.هي.التعليم.والتربية.على.االخالق.الفاضلة.واملواطنة.الصاحلة.

معًا.فال.مثرة.للتعليم.بدون.االخالق.وتربية.النفس.على.هذه.القيم،.واالستاذ.

االكثر.تأثريًا.يف.طلبته.هو.الذي.يبدأ.بنفسه.فريبيها.ويؤدهبا.على.حماسن.

االخالق.وحمامد.الصفات.ويترمجها.اىل.سلوك.فعلي.امام.طلبته.ومن.ذلك.

حسن.التعامل.مع.الطلبة.بالتواضع.هلم.وعدم.التعايل.عليهم.وسعة.الصدر.

والتحمل.هلفواهتم.وسلوكهم.اخلاطئ.احيانًا.وذلك.بإرشادهم.باحلسىن.

واملوعظة.احلسنة.اىل.السلوك.الصحيح.وتنبيههم.على.ضرورة.االهتمام.

باخالقهم.وسلوكياهتم.كاهتمامهم.باحلصول.على.الدرجات.املتقدمة.يف.
دروسهم...

وعلى.املعلم.ان.حيترم.مجيع.الطلبة.وال.يهني.من.ال.ميتلك.الذكاء.العايل.

لتلقي.العلم.بل.حياول.ان.يعلمه.كيفية.تطوير.قابلياته.ليتقدم.يف.مسريته.

العلمية،.وعليه.ان.يوضح.للطلبة.ان.النجاح.يف.الدراسة.مهم.لكنه.جزء.

من.النجاح.االكرب.املطلوب.يف.احلياة.اال.وهو.بناء.العالقة.الصحيحة.مع.

اهلل.تعاىل.ومع.بقية.افراد.املجتمع.وامتالك.الشعور.باملسؤولية.يف.أي.موقع.

كان.بعد.التخرج.والقدرة.على.النجاح.فيه.وبناء.االسرة.الصاحلة.وخدمة.
املجتمع.بصورة.صحيحة.

.
ثالثًا:

تذكر.ايها.االستاذ.وايها.املعلم.ان.لديك.ابناء.يدرسهم.اساتذة.ومعلمون.

مثلك.فأحسن.التعليم.والتربية.لتالميذك.وابذل.كل.ما.بوسعك.لالرتقاء.

مبستوياهتم.العلمية.يقيض.اهلل.تعاىل.ألبنائك.معلمني.حيسنون.اليهم.فاجلزاء.
من.جنس.العمل.

وتذكر.ان.بني.يديك.جيل.املستقبل.الذي.هو.امل.جمتمعك.فأشعرهم.

بذلك.وبث.يف.روحهم.العزمية.واهلمة.واالندفاع.للتعلم.وحبب.اليهم.وطنهم.

وايقظ.فيهم.النخوة.واحلمية.ليكونوا.بناة.صاحلني.هلذا.الوطن.وقادة.امناء.
هلذا.الشعب.

الخطبة الثانية لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في ۲1 ذي الحجة 14۳۷ هـ الموافق ۲۳ ايلول ۲016 م

●تذكر ايها االستاذ وايها المعلم ان لديك ابناء 
التعليم  يدرسهم اساتذة ومعلمون مثلك فأحسن 
والتربية لتالميذك وابذل كل ما بوسعك لالرتقاء 
بمستوياتهم العلمية يقيض اهلل تعالى ألبنائك 
معلمين يحسنون اليهم فالجزاء من جنس العمل.

●ونوجه كالمنا ألولياء االمور من االباء واالمهات 
من  ألبنائكم  التعليم  فرصة  توفير  ان  فنقول 
ضروريات الحياة وليس من كمالياتها وال يصح ان 
يجعل ضعف االمكانات ومحدودية الدخل المالي 
مبررًا لعدم توفير هذه الفرصة لهم، توكلوا على 
اهلل تعالى واطلبوا منه العون والتسهيل ليعينكم 
على تحمل اعباء ذلك وفتح السبل امامكم لتعلم 

بنائكم ا
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وتذكر.ان.اوقات.الدوام.هي.حق.للطلبة.والتالميذ.وعليك.استفراغها.

لتعليمهم.وتربيتهم.وليس.لك.ان.تنتقص.من.حقهم.شيئًا،.ان.تأخرك.عن.

الدوام.ولو.قليالً..او.خروجك.من.املدرسة.قبل.هنايته.خالفًا.للتعليمات.

او.غيابك.عن.بعض.احلصص.التعليمية.من.دون.عذر.يعترب.ختلفًا.عن.عقد.
توظيفك.والوفاء.بالعقود.واجب.شرعًا.واخالقًا.

.
رابعًا:

املأمول.من.وزارة.التربية.ان.توفر.مستلزمات.الدراسة.والتعليم.جلميع.

املؤهلني.لذلك.وتعمل.على.تطوير.قدرات.املعلمني.واملدرسني.واالستفادة.

من.البحوث.املقدمة.من.الباحثني.املتخصصني.لتحديث.اساليب.التدريس،.

ودراسة.اسباب.هبوط.املستوى.العلمي.واخنفاض.نسب.النجاح.بصورة.
حادة.يف.بعض.املدارس.

وعلى.االجهزة.التربوية.املعنية.خلق.جهاز.تعليمي.وتربوي.قادر.حقًا.على.

اداء.هذه.الرسالة.العظيمة.وذلك.بتوفري.الرغبة.الصادقة.واحلقيقية.للمعلمني.

ملهمة.التعليم.واالميان.برسالة.العلم.والقدرة.على.محلها.واالخالص.يف.اداء.

الواجب.فان.االندفاع.والرغبة.لدى.املعلم.واالستاذ.تنعكس.بكل.تأكيد.

على.التالميذ.الذين.يتوىل.تربيتهم.وتعليمهم.وبذلك.ينشط.التالميذ.وجيعلهم.
يقبلون.على.الدرس.جبد.واشتياق..

.

خامسًا:
ونوجه.كالمنا.ألولياء.االمور.من.االباء.واالمهات.فنقول.ان.توفري.فرصة.
التعليم.ألبنائكم.من.ضروريات.احلياة.وليس.من.كمالياهتا.وال.يصح.ان.
جيعل.ضعف.االمكانات.وحمدودية.الدخل.املايل.مربرًا.لعدم.توفري.هذه.
الفرصة.هلم،.توكلوا.على.اهلل.تعاىل.واطلبوا.منه.العون.والتسهيل.ليعينكم.
على.حتمل.اعباء.ذلك.وفتح.السبل.امامكم.لتعلم.ابنائكم،.فان.اهلل.تعاىل.

عند.حسن.ظن.عبده.به.وهو.رازقكم.ومعينكم.يف.ذلك.
واذا.كانت.الضرورة.تستلزم.عمل.ابنائكم.لفقد.رب.االسرة.او.عجزه.عن.
العمل.وحنو.ذلك.فامنحوهم.فرصة.تقسيم.اوقاهتم.وجعل.بعضها.للعمل.
وبعضها.للدراسة.كما.كان.عليه.حال.الكثري.من.العوائل.يف.العقود.السابقة.
وعليكم.بالتواصل.مع.ادارات.مدارس.اوالدكم.فانه.ضروري.لنجاحهم.
وتقدمهم.وليس.من.الصحيح.امهال.ذلك.بعذر.االنشغال.بأمور.الكسب.
ومهوم.احلياة،.بل.ان.من.اهم.واجباتكم.متابعة.سلوك.اوالدكم.وتوجيههم.
الصحيح.يف.عالقاهتم.مع.االخرين.وماذا.يقرأون.وماذا. باألسلوب.

يشاهدون.ومن.يصاحبون.
.نسأل.اهلل.تعاىل.ان.يوفقنا.للعلم.النافع.والعمل.الصاحل.وان.جيعل.ذلك.سبياًل.

للهداية.والفالح.يف.الدنيا.واالخرة.انه.مسيع.جميب.■■
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أنقل.لكم.نصني.عن.أمري.املؤمنني.،.مبا.يتعلق.بعمارة.األرض،
َن  م ِمّ

ُ
ك

َ
نَشأ

َ
ومن.مجلة.ما.قال:.فأما.وجه.العمارة.فقوله.تعاىل:.﴿ُهَو أ

ْم فِيَها﴾،.فأعلمنا.سبحانه.أنه.قد.أمرهم.بالعمارة.
ُ
ْرِض َواْسَتْعَمَرك

َ
األ

ليكون.ذلك.سببًا.ملعايشهم.مبا.خيرج.من.األرض.من.احلب.والثمرات.وما.
شاكل.ذلك.مما.جعله.اهلل.تعاىل.معايش.اخللق.

وقال.أيضًا.يف.نص.آخر.وهو.من.كتابه.إىل.مالك.األشتر.قال:.)وتفقد.أمر.

اخلراج.مبا.يصلح.أهله،.فإن.يف.صالحهم.وصالحه.صالحا.ملن.سواهم،.

وال.صالح.ملن.سواهم.إال.هبم،.ألّن.الناس.كّلهم.عيال.على.اخلراج.وأهله..

وليكن.نظرك.يف.عمارة.األرض.أبلغ.من.نظرك.يف.استجالب.اخلراج.ألن.

ذلك.ال.يدرك.إال.بالعمارة،.ومن.طلب.اخلراج.بغري.عمارة.أخرب.البالد.
وأهلك.العباد،.ومل.يستقم.أمره.إال.قليال(.

طبعًا.ال.خيفى.على.األخوة.األعزاء.أن.هناك.مبحث.من.الشارع.املقدس.

على.استثارة.مجيع.الطاقات،.وأيضًا.الدخول.إىل.هتيئة.مستلزمات.املعيشة،.

.بعض.اآليات.القرآنية.تشري.إىل.الضرب.يف.األرض،.إشارة.اىل.العمل. ولعلَّ

بعنوانه.العام،.وهذا.العمل.بعنوانه.العام.مقوم.من.مقومات.الفرد،.ومقوم.من.

مقومات.املجتمع.أو.من.مقومات.الدولة،.ولذلك.كانت.األرض.هي.حمط.

اخلريات.دائما.وإىل.يومنا.هذا،.وترك.األرض.بال.استثمار.من.األمور.
املعيبة،.وأمري.املؤمنني..لعّله.قّرع.بعض.والته.عندما.جّرد.األرض.

قال..له:.أما.بعد.فقد.بلغين.عنك.أمٌر.إن.كنت.فعلته.فقد.أسخطت.ربك.

..وعصيَت.إمامَك.وأخزيَت.أمانتَك(.هبذه.احلاالت.الثالث.رتب.اإلمام
عليه،.فماذا.فعل؟

قال.:.)بلغين.أنك.جّردت.األرض،.وأخذت.ما.حتت.قدميَك.وأكلت.

ما.حتت.يديك،.أنت.إنسان.مل.حتافظ.على.مصلحة.الناس،.مل.حتافظ.على.

األموال.العامة،.وإمنا.أنت.جّردت.األرض.ومل.تبِق.هلم.بقية،.وإمنا.ماله.قد.

أخذته.أنت،.فارفع.إيّل.حسابك،.واعلم.أن.حساب.اهلل.أعظم.من.حساب.
الناس...والسالم(.

فاإلمام.علي..مل.يعطه.جمااًل،.والنص.الذي.قرأناه،.قال:.)فأعلمنا.

سبحانه.وتعاىل.أنه.قد.أمرهم.بالعمارة.فيكون.ذلك.سببًا.ملعايشهم،.

والحظوا.أخواين.الدقة.يف.التعبري،.والقرآن.الكرمي.يقول:.)انشأكم.من.

األرض.واستعمركم(،.فاإلنسان.إذا.مل.يعمر.األرض.فحقيقة.يكون.كما.

يقول.اإلمام.:.لقد.عصيت.وأخزيت.وخذلت،.وهذا.التعمري.مبيّن.على.

معايش.الناس.وأرزاق.الناس.هي.قائمة.على.إعمار.األرض،.وعمارة.
األرض.ال.شك.حتتاج.إىل.أناس.يقدرون.هذه.األرض.بتعمريها،

أمري.املؤمنني..عندما.كتب.عهده.إىل.مالك.وقد.ذكرنا.يف.اخلطب.

السابقة.فقرات.متعّددة.من.هذا.الكتاب.والعهد،.مل.يصب.اهتمامه.على.أمر.

اخلراج،.وهذا.الكالم.من.أمري.املؤمنني.بعض.من.جاء.بعد.أمري.املؤمنني.

على.طول.التاريخ.جند.أن.من.تصدى.لألمور.اهتموا.باخلراج.دون.إعمار.

األرض،.وفعاًل.فهم.مل.ميكثوا.إال.قليال،.قوام.الدولة.باصطالحاتنا.احلديثة.

اقتصاد.الدولة.مبين.على.استغالل.هذه.اخلريات،.ونالحظ.ذلك.من.النص.

ملالك.)رضوان.اهلل.تعاىل.عليه(.قال.:.)وتفقد.أمر.اخلراج.ملا.يصلح.

أهله(.أي.تفقد.ميزانية.الدولة،.واخلراج.املال.الذي.يؤخذ.ضريبة.ويأيت.إىل.

بيت.املال.ويوّزع.إىل.مستحقه.أو.مصاحل.الدولة،.ويقول:.)فإن.يف.صالحه.

وصالحهم.صالحًا.للناس،.فاملقوم.هو.إذا.صلح.اخلراج.وصلح.الناس.

املقيمني.عليه.فغريهم.يصلح،.والصالح.ملن.سواهم،.الحظوا،.)وال.صالح.

ملن.سواهم.إال.بصالح.اخلراج.وصالح.أهل.اخلراج(،.إما.إذا.فسدا.أو.قاّل.

فال.شك.ال.ميكن.أن.تصلح.احلال،.فاقتصاد.خاوي.وأموال.تسرق.وأرض.

: )وليكن نظرك في  قال امير المؤمنين 
عمارة األرض( ابحث عن عمارة األرض، فّجر 
العيون واألنهار وابحث عن الزراعة والمصانع 
كل بحسبه وبوقته )وليكن نظرك في عمارة 
األرض أبلغ من نظرك في استجالب الخراج(، 
ال تكن عينك على الدينار والدرهم فقط، ولكن 
اهتم بعمارة األرض، اذهب إلى األرض وعّمرها 
ألن ذلك الخراج ال يدرك إال بالعمارة، فمن أين 

لك الخراج وال توجد عمارة؟

النص الكامل للخطبة الثانية لصالة الجمعة بإمامة السيد أحمد الصافي بتاريخ 5 آب 2016 م الموافق 1 ذي القعدة 1437 هـ



39 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 38

ال.تعّمر.هذا.أمر.ال.يقبل.به.أمري.املؤمنني.،.الحظوا.قال:.ألن.الناس.

كلهم.عيال.على.اخلراج.وأهله،.فالناس.تريد.أن.تقتات.فالبد.من.استثارة.

هذه.األرض،.وأنت.يا.مالك.عامل.ووايل.وعليك.االهتمام.هبذا.األمر،.مث.

أمره.هبذا.النص.وهو.دستور.مهم.جدًا.ملن.يريد.أن.يطّور.اقتصاد.بلده،.قال:.

)وليكن.نظرك.يف.عمارة.األرض(.احبث.عن.عمارة.األرض،.فّجر.العيون.

واألهنار.واحبث.عن.الزراعة.واملصانع.كل.حبسبه.وبوقته.)وليكن.نظرك.

يف.عمارة.األرض.أبلغ.من.نظرك.يف.استجالب.اخلراج(،.ال.تكن.عينك.

على.الدينار.والدرهم.فقط،.ولكن.اهتم.بعمارة.األرض،.اذهب.إىل.األرض.

وعّمرها.ألن.ذلك.اخلراج.ال.يدرك.إال.بالعمارة،.فمن.أين.لك.اخلراج.وال.

توجد.عمارة؟،.والحظوا.اخواين.هذا.النص.)ومن.طلب.اخلراج.بغري.

عمارة(.أي.بال.عمل.وال.يعّمر.)ومن.طلب.اخلراج.بغري.عمارة.أخرب.

البالد.وأهلَك.العباد(،.هذا.األثر.عجيب.يذكره.اإلمام.،.فاملسألة.ال.

تكن.أثر.شخصي.وجزئي.وإمنا.قال.)أخرب.البالد.وأهلك.العبادة(.لذلك.

تكون.خربة.مع.أهنا.غنية.لكن.ال.توجد.عقول.حتاول.أن.تستثمر.وتعّمر.

األرض،.فالنتيجة.البالد.ستخرب.والعباد.سيهلكون،.)ومل.يستقم.أمره.إال.
قليال(،.ألنه.واقعًا.ال.يعرف.كيف.يعيش؟

أخويت....قبل.اخلتام.أحب.أن.أنقل.لكم.قصًة.جديرًة.بأن.تلقى،.هناك.

شخص.أمسه.)أجمد(.وأحتدث.باألمساء،.هذا.الشخص.)أجمد.عبد.سامل(.

خطب.امرأًة.وهذه.اخلطبة.استمرت.خلمس.سنوات.وهذه.الفتاة.هي.

الوحيدة.ألهلها،.فأهلها.يظنون.هبا.عزيزة.عندهم،.وحاولوا.أن.يشرطوا.

شروطًا.وهو.مل.ميل.من.القضية،.وهذا.الشخص.من.أهايل.الناصرية،.وخطب.

املرأة.وبالنتيجة.األهل.وافقوا.بعد.فترة.مخس.سنوات.أو.أقل،.البنت.أذكر.

امسها.)زهراء.صفاء(،.وهي.من.أهل.الديوانية،.خالل.هذه.الفترة.)اخلطبة(.

ذهب.أجمد.إىل.جبهات.القتال،.ويف.يوم.)31/.7/.2016(.أصيَب.مبنطقة.

اخلالدية،.واإلصابة.كانت.بليغة.وبُترت.كلتا.رجليه،.اآلن.الرجل.يسمعين.

وهو.يف.املستشفى،.وهو.رجل.موضوعي،.فبعد.هذه.اإلصابة.أفاَق.وطلب.

من.أهله.أن.يعتذروا.هلذه.املرأة.)خطيبته(.نسبة.لوضعه.اخلاص،.وعندما.

وصل.اخلرب.إىل.أهل.البنت،.ومسعوا.بإصابته.فالنتيجة.كانت.على.عكس.

ما.ظّن.هو،.فاألهل.أصّروا.)احلديث.حباجة.إىل.مشاعر.فبعض.الكلمات.

تعجز.عن.وصف.حقيقة.عن.بعض.ما.عندنا.من.طاقات.وبعض.ما.عندنا.

من.نفوس.وبعض.ما.عندنا.من.قلوب.ومن.سخاء.يف.النفس،.وحقيقة.هذا.

الوطن.فهي.رجال.وفيه.نساء.وعوائل.وضروري.على.القائمني.أن.يلتفتوا.
ويهتموا(

النتيجة.كانت.أن.األهل.قالوا.نعقد.القران.يف.املستشفى،.وجاءوا.فعال.قبل.

يومني.وانعقد.القران.يف.املستشفى،.بعد.مخس.سنوات،.ولكن.ألنه.تعامل.

مع.البلد،.واملهم.أن.هذه.هي.الرجولة.وهذه.هي.املواقف.اإلنسانية.احلقيقية،.

وأنا.من.هذا.املكان.أدعو.واقعًا.مجيع.املتصّدين.أن.يوثقوا.ويلتفوا،.وحنن.

ندعو.هلذه.العائلة.الكرمية.اليت.قبلت.وتشّرفت.بأن.هذا.الرجل.الذي.أوصى.

أن.تكون.قدماه.فداء.للعراق،.وال.نقدر.إال.ندعو.له.وللعائلة.وندعو.اهلل.أن.

مين.عليه.بالعافية.وأن.جيعلها.أسرة.كرمية.منتجة.للذرية.الصاحلة.للدفاع.عن.

البلد.وعن.كل.املقدسات..وآخر.دعوانا.أن.احلمد.هلل.رب.العاملني.وصلى.
اهلل.على.حممد.وآله.الطيبني.الطاهرين.■■.
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بسم.اله.الرمحن.الرحيم
وصلى.اهلل.على.حممد.واله.الطيبني.الطاهرين

))ذلك.ومن.يعظم.شعائر.اهلل.فاهنا.من.تقوى.القلوب((
يطل.علينا.شهر.حمرم.احلرام.ونستذكر.من.خالله.اعظم.حركة.قادها.
املصلحون.يف.جمال.تطوير.املجتمعات.وبعث.ارادة.االمم.واصالح.االوضاع،.
اال.وهي.احلركة.احلسينية.املباركة،.واستذكار.هذه.احلركة.املباركة.يلقي.
على.عواتقنا.حنن.اتباع.االمام.احلسني.بن.علي.)عليه.السالم(.مسؤولية.
كربى.وهي.مسؤولية.احلفاظ.على.استمرار.هذه.احلركة.وترسيخ.اثارها.
وابعادها.يف.النفوس.والقلوب،.وال.خيلو.انسان.حسيين.من.نوع.من.مسؤولية.
سواء.كان.عاملا.دينيا.او.مثقفا.او.متخصصا.يف.جمال.من.جماالت.العلوم.
املادية.واالنسانية.املختلفة،.فكل.منا.يتحمل.مسؤولية.احلفاظ.على.هذه.
الثورة.احلسينية.املباركة.من.خالل.اصالح.نفسه.واهله.واسرته.ومن.خالل.
قيامه.بتوعية.املجتمع.الذي.حوله.بأمهية.هذه.احلركة.وعظمة.هذا.املشروع.
احلسيين.العظيم،.ولكن.اخلطباء.يتحملون.املسؤولية.الكربى.بلحاظ.اهنم.
جيسدون.الوجه.االعالمي.حلركة.عاشوراء.وملشروع.سيد.الشهداء.)عليه.
السالم(.،.ولذلك.حنتاج.ان.نتوقف.قليال.لنتساءل:.هل.ان.املنرب.احلسيين.يقوم.
بتجسيد.وتفعيل.هذه.املسؤولية.مبا.ينسجم.مع.مقتضيات.الزمان.ومستجدات.

العصر.حبيث.حيقق.االثار.احلسينية.الشريفة.يف.النفوس.والقلوب؟
وانطالقا.من.هذه.النقطة.نستذكر.بعض.االرشادات.والنصائح.لكل.من.يعلو.

منرب.سيد.الشهداء.)عليه.السالم(.:.
1-..تنوع.االطروحات،.فان.املجتمع.حيتاج.اىل.موضوعات.روحية.
وتربوية.وتارخيية.وهذا.يقتضي.ان.يكون.اخلطيب.متوفرا.على.جمموعة.من.
املوضوعات.املتنوعة.يف.احلقول.املتعددة.تغطي.بعض.حاجة.املسترشدين.

من.املستمعني.وغريهم.
2-.ان.يكون.اخلطيب.مواكبا.لثقافة.زمانه،.وهذا.يعين.استقراء.الشبهات.
العقائدية.املثارة.بكل.سنة.حبسبها.واستقراء.السلوكيات.املتغرية.يف.كل.
جمتمع.ويف.كل.فترة.متر.على.املؤمنني،.فان.مواكبة.ما.يستجد.من.فكر.او.
سلوك.او.ثقافة.جتعل.االلتفاف.حول.منرب.احلسني.)عليه.السالم(.حيا.جديدا.

ذا.تاثري.وفاعلية.كبرية.
3-.حتري.الدقة.يف.ذكر.اآليات.القرآنية.او.نقل.الروايات.الشريفة.من.
الكتب.املعتربة.او.حكاية.القصص.التارخيية.الثابتة.حيث.ان.عدم.التدقيق.
يف.مصادر.الروايات.او.القصص.املطروحة.يفقد.الثقة.مبكانة.املنرب.احلسيين.

يف.اذهان.املستمعني.
4-.ان.يترفع.املنرب.عن.االستعانة.باالحالم.وبالقصص.اخليالية.اليت.تسيء.
اىل.مسعة.املنرب.احلسيين.وتظهره.انه.وسيلة.اعالمية.هزيلة.ال.تنسجم.وال.

تتناسب.مع.املستوى.الذهين.والثقايف.للمستمعني.
5-.جودة.االعداد،.بأن.يعىن.اخلطيب.عناية.تامة.مبا.يطرحه.من.موضوعات.

من.حيث.ترتيب.املوضوع.وتبويبه.وعرضه.ببيان.سلس.واضح.واختيار.

العبارات.واالساليب.اجلذابة.لنفوس.املستمعني.واملتابعني،.فان.بذل.اجلهد.

الكبري.من.اخلطيب.يف.اعداد.املوضوعات.وترتيبها.وعرضها.بالبيان.اجلذاب.
سيسهم.يف.تفاعل.املستمعني.مع.املنرب.احلسيين.

6-.ان.تراث.اهل.البيت.)عليهم.السالم(.كله.عظيم.مجيل.ولكن.مهارة.

اخلطيب.وابداعه.يربز.باختيار.النصوص.واالحاديث.اليت.تشكل.جاذبية.

جلميع.الشعوب.على.اختالف.ادياهنم.ومشارهبم.الفكرية.واالجتماعية.

انتهاجا.ملا.ورد.عنهم.)عليهم.السالم(.)إّن.الناس.لو.علموا.حماسن.كالمنا.

التبعونا(،.وحماسن.كالمهم.هو.تراثهم.الذي.يتحدث.عن.القيم.االنسانية.
اليت.تنجذب.اليها.كل.الشعوب.مبختلف.توجهاهتا.الثقافية.والدينية.

7-.طرح.املشاكل.االجتماعية.الشائعة.مشفوعة.باحللول.الناجعة،.فليس.

من.املستحسن.ان.يقتصر.اخلطيب.على.عرض.املشكلة.كمشكلة.التفكك.

االسري.او.مشكلة.الفجوة.بني.اجليل.الشبايب.واجليل.االكرب.او.مشكلة.

الطالق.او.غريها،.فان.ذلك.مما.يثري.اجلدل.دون.مسامهة.من.املنرب.يف.دور.

تغيريي.فاعل،.لذلك.من.املأمول.من.رواد.املنرب.احلسيين.استشارة.ذوي.

االختصاص.من.اهل.اخلربة.االجتماعية..ومحلة.الثقافة.يف.علم.النفس.وعلم.

االجتماع.يف.حتديد.احللول.الناجعة.للمشاكل.االجتماعية.املختلفة.ليكون.

عرض.املشكلة.مشفوعة.باحلل.عرضا.تغيرييا.تطويريا.ينقل.املنرب.من.حالة.
اجلمود.اىل.حالة.التفاعل.والريادة.والقيادة.يف.اصالح.املجتمعات.وهتذيبها.
8-.ان.يتسامى.املنرب.احلسيين.عن.اخلوض.يف.اخلالفات.الشيعية.سواء.يف.
جمال.الفكر.او.جمال.الشعائر.فان.اخلوض.يف.هذه.اخلالفات.يوجب.احنياز.
املنرب.لفئة.دون.اخرى.او.اثارة.فوضى.اجتماعية.او.تأجيج.االنقسام.بني.
املؤمنني،.بينما.املنرب.راية.لوحدة.الكلمة.ورمز.للنور.احلسيين.الذي.جيمع.
قلوب.حميب.سيد.الشهداء.)عليه.السالم(.هي.مسار.واحد.وتعاون.فاعل.
9-.االهتمام.باملسائل.الفقهية.االبتالئية.يف.جمال.العبادات.واملعامالت.من.
خالل.عرضها.باسلوب.شيق.واضح.يشعر.املستمع.مبعايشة.املنرب.احلسيين.

لواقعه.وقضاياه.املختلفة.
10-.التركيز.على.أمهية.املرجعية.واحلوزة.العلمية.والقاعدة.العلمائية.اليت.

هي.سر.قوة.املذهب.االمامي.ورمز.عظمته.ومشوخ.كيانه.وبنيانه.
.نسال.اهلل.تبارك.وتعاىل.للجميع.التوفيق.خلدمة.طريق.سيد.الشهداء.)عليه.
السالم(.وان.جيعلنا.مجيعا.وجهاء.باحلسني.)عليه.السالم(.يف.الدنيا.واالخرة.

واحلمد.هلل.رب.العاملني.والصالة.على.حممد.واله.الطيبني.الطاهرين.■■
.لندن. .مؤسسة.اإلمام.علي)عليه.السالم(ـ.

املصدر.موقع.املكتب.الرمسي.لسماحة.املرجع.االعلى.آية.اهلل.العظمى.
السيد.علي.احلسيين.السستاين.اطال.اهلل.بقاءه.
http://www.sistani.org/arabic/archive/25463/
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الصقت.بالتشيع.على.طول.تارخيه.منذ.عصره.االول.وإىل.يومنا.هذا.ُتهم.

وافتراءات.واكاذيب.كثرية،.وقد.بّين.علماؤنا.رمحهم.اهلل.تعاىل.زيفها.

وكذهبا،.من.سلسلة.التهم.واالفتراءات.واألكاذيب.اجلديدة.اليت.حياول.

الفكر.التكفريي.املعاصر.الصاقها.بالتشيع.هي:.ان.مشر.بن.ذي.اجلوشن.قاتل.

احلسني..كان.شيعيا،.وعليه.فان.قتل.احلسني..يلقى.على.عاتقهم.

وان.التشيع.ما.جلب.إىل.اهل.البيت..إال.املصائب.والفجائع..والعجيب.

أين.رأيت.بعض.الشباب.قد.تلقى.هذه.التهمة.على.اهنا.حقيقة.تارخيّية.ثابتة.
وأهنا.جديرة.بالعربة.ملن.اعترب..

لكن.مبراجعة.ترمجة.مشر.بن.ذي.اجلوشن.)عليه.لعنة.اهلل(.يف.الكتب.املختصة.

بالتراجم.ككتاب.تاريخ.مدينة.دمشق.البن.عساكر.وكتاب.الوايف.بالوفيات.

للصفدي)1(.وكتاب.ميزان.االعتدال.للذهيب.وكتاب.االعالم.للزركلي.

وغريها.يتضح.عدم.وجود.ما.يدل.على.ميل.الشمر.ألهل.البيت..فضال.
...عن.تشيعه.هلم،.بل.الذي.يفاجئنا.التصريح.منهم.بانه.قاتل.احلسني

اما.الذي.مت.العثور.عليه.من.تتبع.مصادر.التاريخ.ان.مشرا.)لعنه.اهلل(.كان.من.
:..خواص.عبيد.اهلل.بن.زياد.املعروف.بَنصبه.وبُغضه.آلل.البيت

1..نقل.ابن.كثري.يف.كتابه:.ان.عبيد.اهلل.بن.زياد.بعث.مشرا.)لعنه.اهلل(.فقال:.

»اذهب.فان.جاء.حسني.على.حكمي.واال.فمر.عمر.بن.سعد.ان.يقاتلهم.
فان.تباطا.عن.ذلك.فاضرب.عنقه،.مث.انت.األمري.على.الناس«.)2(

2..ونقل.ابن.حجر:.عن.ايب.إسحاق.كان.مشر.بن.ذي.اجلوشن.يصّلي.معنا.

الفجر،.مّث.يقعد.حّتى.يصبح،.مّث.يصّلي.فيقول:.الّلهّم،.إّنك.شريف.حتّب.

الّشرف،.وأنت.تعلم.أّني.شريف،.فاغفر.يل!.فقلت:.كيف.يغفر.اهلّل.لك،.وقد.

خرجت.إىل.ابن.بنت.رسول.اهلّل.صّلى.اهلّل.عليه.وسّلم.فأعنت.على.قتله؟.

قال:.وحيك،.فكيف.نصنع،.إّن.أمراءنا.هؤالء.أمرونا.بأمر،.فلم.خنالفهم،.ولو.
خالفناهم.كّنا.شّرا.من.هذه.احلمر.السقاة.)3(

وهذا.اخلرب.األخري.يدل.بوضوح.على.عقيدته.ورأيه.وطبيعة.ميوله.وطاعته.
لالموييني.ووالهتم.

واما.مصدر.الشبهة،.فهو.ما.ورد.يف.بعض.املصادر.من.ان.الشمر.كان.مع.

علي.بن.ايب.طالب..يف.صفني،.فقد.ذكر.الشيخ.عباس.القمي.يف.ترمجة.

..الشمر.يف.كتابه.سفينة.البحار.»كان.مشر.لعنه.اهلل.يف.جيش.امري.املؤمنني

)1(..قال.الصفدي:.»مشر.بن.ذي.اجلوشن،.أبو.السابغة.العامري.مث.الضبايب.حي.من.بين.

كالب؛.كانت.ألبيه.صحبة،.وهو.تابعي؛.أحد.من.قاتل.احلسني.رضي.اهلل.عنه،.وحدث.

عن.أبيه،.روى.عنه.أبو.إسحاق.السبيعي،.وفد.على.يزيد.مع.أهل.البيت،.وهو.الذي.احتز.

رأس.احلسني.على.الصحيح،.قتله.أصحاب.املختار.يف.حدود.السبعني.للهجرة.ملا.خرج.

املختار.وتطلب.قتلة.احلسني.وأصحابه؛.وإمنا.مسي.أبوه.ذو.اجلوشن.ألن.صدره.كان.ناتئًا،.

قال.خليفة.العصفري:.الذي.ويل.قتل.احلسني.مشر.ابن.ذي.اجلوشن،.وأمري.اجليش.عمر.

بن.سعد.بن.مالك؛.قال.حممد.بن.عمر.ابن.حسني:.كنا.مع.احلسني.بن.علي.بنهر.كربالء،.

فنظر.إىل.مشر.بن.ذي.اجلوشن.فقال:.صدق.اهلل.ورسوله،.قال.رسول.اهلل.صلى.اهلل.عليه.
وسلم:.كأين.أنظر.إىل.كلب.أبقع.يلغ.يف.دماء.أهل.بييت«..الوايف.بالوفيات.ترمجة.الشمر.

)2(..البداية.والنهاية.البن.كثري.ج8.ص140.
.153..وقد.علق.ابن.حجر.بعد.ايراده.اخلرب. )3(..لسان.امليزان.البن.حجر.ج3.ص152ـ.

بكالم.احب.نقله.هنا.قال.:.»ان.هذا.لعذر.قبيح،.فامنا.الطاعة.يف.املعروف«.

يوم.صفني«.)4(.وذكر.الزركلي.يف.كتاب.االعالم.حنو.ذلك.)ج4.ص175(.
وقد.استدل.بذلك.اتباع.الفكر.التكفريي.كذبا.وزورا.على.ان.مشرا.كان.
من.الشيعة،.القارئ.املثقف.فضال.عن.أصحاب.العلم.يعرف.ان.جمرد.كون.
الشخص.يف.جيش.امري.املؤمنني..يف.يوم.صفني.ال.يدل.على.كونه.شيعيا.
الن.اخلوارج.الذين.غرهتم.حيلة.عمرو.بن.العاص.مل.يكونوا.من.الشيعة.بل.
كانوا.يصّلون.صالة.التراويح.على.سنة.اخلليفة.الثاين.ومن.املعروف.ان.مشرا.

قد.انضم.إليهم.مع.مجاعة.
ما.ُقّدم.أجزأ.فيما.ُقِصد،.ولكن.نرجع.لطرح.املسألة.من.زاوية.أخرى.تنقلب.
فيها.املعادلة.ويتضح.فيه.احلق،.حيث.ان.الصفدي.قال.يف.كتابه.الوايف.
بالوفيات.بترمجة.الشمر:.»كانت.ألبيه.صحبة.وهو.تابعي«..أي.ان.مشرا.كان.
تابعيا،.واذا.كان.الشخص.تابعيا.فانه.من.اهل.خري.القرون.حسب.تصور.
اتباع.الفكر.التكفريي.النه.مزنه.عندهم.على.أساس.رواية)5(.البخاري.
»خري.الناس.قرين،.مث.الذين.يلوهنم،.مث.الذين.يلوهنم«،.وعليه.لو.ضممنا.
اىل.ذلك.ما.قاله.ابن.حجر.يف.لسان.امليزان.عن.مشر:.»أحد.قتلة.احلسني.
رضی.اهلل.عنه«)6(.تكون.النتيجة.ان.مشرا.)لعنه.اهلل(.وهو.من.خري.القرون.
)أي.التابعني(.قتل.احلسني.سبط.رسول.اهلل..الذي.أمجعت.االمة.على.
انه.خري.الناس.وافضلهم.واجلهم.الحاديث.النيب..فيه:.»حسني.مين.

وانا.من.حسني«،.»احب.اهلل.من.احب.حسينا«.
والعربة.هنا.تقع.ملن.يريد.ان.يعترب،.ولكن.االعجب.ان.طائفة.من.علماء.
العامة.كيحىي.بن.معني.واشباهه.يرون.وثاقتة.الشمر.)لعنه.اهلل(.على.الرغم.
من.ان.ايب.إسحاق.السبيعي.يقول.فيه:.»كان.مشر.بن.ذي.اجلوشن.الضبايب.
ال.يكاد.أو.ال.حيضر.الصالة.معنا«)7(..وصدق.اهلل.تعاىل.حيث.يقول:.﴿قُْل 
اِب 
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لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾.املائدة/100.■■

)4(.راجع.سفينة.البحار.للقمي.ج4.ص492..وينقل.الشيخ.عباس.القمي.يف.نفس.الصحفة.

عن.كتاب.مثالب.العرب.البن.الكليب.ان.امرأة.ذي.اجلوشن.خرجت.من.جبانة.السبيع.إىل.

جبانة.كندة.فعطشت.يف.الطريق.والقت.راعيا.يرعى.الغنم.فطلبت.منه.املاء.فاىب.ان.يعطيها.
اال.باالصابة.منها.فمكنته.فواقعها.الراعي.فحملت.بشمر..

)5(..الشيعة.ال.يرون.صحة.هذا.احلديث.
)6(..ج4.ص259..

)7(..لسان.امليزان.البن.حجر.ج4.ص259..

هل كان الشمر شيعيا! 

■ السيد.حسني.البدري.
النجف.االشرف.7.حمرم.احلرام.1438
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»قصة.واقعية«
))أمونديت((.))Un.monde.athée((.هذه.
وتلفظ. العامل((. ))ملحد. معناها. فرنسية. كلمة.

هكذا( بالفرنسية.
كان.أمونديت.إسم.املستخدم.User.يف.األنترنيت.
ألحد.أصدقائي.من.فرنسا.وهو.طيار.يف.سالح.
اجلو.الفرنسي.وشارك.يف.الكثري.من.العمليات.

ومنها.حرب.العراق.يف.العام.2003.
صديقي.هذا.كان.ملحدًا.كما.يظهر.من.امسه...
وشديد.الدفاع.عن.اإلحلاد..وكان.حبكم.ذهابه.
يف.مهمات.عسكرية.عديدة.لسنوات.طويله.اىل.
الشرق.األوسط.ومشال.أفريقيا.قد.طور.قدرته.

على.التحدث.بالعربية.ولو.بشكل.ركيك..
نقاشات. آخرين. . إخوة مع. . جتمعنا كانت.
ومساجالت.تستمر.لفترة.طويله...انتهى.معها.
صديقي.أمونديت.اىل.االعتراف.بوجود.إله.خالق.
مدبر.هلذا.الكون...وذلك.بطريق.احلوار.العقلي.
والربهان.املنطقي...الذي.تبني.أن.أبسط.وأقدم.
طرقه.اليت.درسناها.يف.احلوزة.العلمية.يف.الباب.
احلادي.عشر.وغريه...تعترب.بالنسبة.هلؤالء.شيئًا.
متقدمًا._.بشرط.إتقان.صياغتها._.وقد.ساعد.
الفصل. انتهي. بعض.األحبة.يف.ذلك...وهكذا.

األول..
االعتراف. باملطلق. @.ولكن.صاحيب.رفض.
بوجود.األديان...وكان.يردد.تلك.العبارة)اهلل.

خلق.البشر،.والبشر.خلقوا.الدين(
كانت.مشكلة.صديقي.األساسية.يف.هذه.املرحلة.
ليست.احلاجة.للدليل.العلمي.فكلما.كنت.أقدم.
له.دلياًل.على.ضرورة.وجود.الدين.يف.منظومة.
احلياة.واألنسان.وأنه.ال.ميكن.أن.تسري.البشرية.
بدون.إيديولوجية.معينه...واحلديث.عن.إستلزام.
العبث.من.اخللقة.ان.مل.نفترض.الدين.أمر.فطري...
كان.رده.املتكرر.إننا.إذا.قلنا.بأن.الدين.من.اهلل.
فإننا.نتهمه.بكل.هذه.اجلرائم.واملشاكل.اليت.بني.

األديان...امنا.االديان.امر.اخترعه.البشر.ليربر.
حقدهم.وجشعهم.حتت.مسمى.ان.اهلل.يريد.ذلك.
عرفت.أن.هذه.الردود.تنطوي.على.نفور.نفسي...
وكان.أمونديت.بسبب.ما.رآه.من.قسوة.احلروب.
ودمارها.يعترب.أن.التقاتل.بدوافع.إيديولوجية.
بني.البشر.ان.كان.بسبب.األديان.فإما.ان.يكون.
اهلل.شريكًا.فيه.أو.أن.نزنهه.من.اختراع.األديان.
وهو. آخر... طريقًا. معه. سلكت. عندها. .@
طريق)التضميد.والطبابة.النفسية(.وكان.حموره.
االساسي)الرمحة.من.اهلل.ألخطائنا...والسعي.منا.

.) ملحبته
بدأت.أحدثه.عن.الدين.مبعناه.األنساين.الذي.
يعود.للتوحيد.اخلالص.للرمحن.الرحيم...املزنه.
عن.التفسريات.املغلوطة.والقراءات.امللتوية.

كلمته.عن.مدى.رمحته.ولطفه...عن.ذلك.الشخص.

الذي.يأمر.به.اىل.النار.فيلتفت.وينظر.اىل.جهة.

احلساب.فيقال.له.ملاذا.تلتفت.فيقول.ليس.هذا.
ظين.برمحتك...فيغفر.له.

حدثته.عن.القصة.املؤثرة.لتلك.األم.اليت.قتلها.

ولدها.واستخرج.قلبها.ليقدمه.هدية.حلبيبته.وعند.

نزوله.من.اجلبل.تعثر.فناداه.قلب.األم.ولدي.هل.

تأذيت...وأن.اهلل.تعاىل.يقول:.أنا.أرحم.بعبدي.
من.األم.بولدها.

شرحت.له.بعض.مضامني.دعاء.كميل.)ماهكذا.

الظن.بك.وال.أخربنا.بفضلك.عنك(.و.)هيهات.

أنت.أكرم.من.أن.تضيع.من.ربيته.أو.تشرد.من.
آويته(.

ودعاء.اإلفتتاح.)فلم.أر.مواًل.كرميًا.أصرب.على.
عبد.لئيم.منك.علي.يارب(.

ودعاء.أيب.محزة.الثمايل.)احلمد.هلل.الذي.حتبب.
ايل.وهو.غين.عين(

كنت.أضرب.على.هذا.الوتر.طيلة.حديثي...أن.

الدينية.التعكس.دينًا.ارهابيًا. هذه.النصوص.
متعطشًا.للدم.والدمار..

واهنا.ال.تعلم.االنسان.على.النفاق.يف.التعامل.

اعتمادًا.على.رمحة.اهلل...بل.تؤدبه.على.ان.جيعل.

من.حب.اهلل.واالستحياء.منه.منهجًا.حلياته...وكأن.

اهلل.تعاىل.يريدك.صديقًا.له._.مبساحمة.التعبري._.
ولذلك.فهو.)الرفيق.االعلى(.

فإذا.كان.بعضهم.يستغل.هذه.املعاين.استغالل.
سيئ.فما.ذنب.الدين.؟!

@.وكان.ما.ابذله.من.جهود.أشبه.بصعقات.

كهربائية.ولكنها.لك.تكن.تؤثر.فيه...فبالنسبة.

إليه.هذه.الكلمات.إذا.ما.قورنت.بالواقع.نوع.من.
)الفنتازيا(.اليت.ال.واقعية.هلا...

فكنت.حباجة.اىل.قدوة.وملهم.يثبت.لنا.ان.من.

املمكن.تطبيق.الدين.والرمحة.اإلهلية.على.االرض.

لنتحقق.من.وجود.هكذا.دين.ولو.بأن.يطبقه.

شخص.واحد.يتعامل.بأيديولوجية.غري.منافقه..

هذا.يذكرين.حبال.بعض.الشباب.الذي.يعاين.من.

استعداء.ال.أرادي.للدين.وعدم.تقبله.بسبب.تغذية.

العقل.الباطن.بأنه.اليوجد.احد.ميكنه.فعاًل.تطبيق.

الدين.وما.نعيشه.ليس.اكثر.من.مسرحية.كبرية.
خيدع.فيها.الناس.بعضهم.بعضًا.

كنت.أقول.له.مبا.أنك.فرنسي.فليس.من.األنصاف.

أن.تقرأ.يف.تراثك.اجلانب.السليب.الذي.رمسه.

فكتور.هوجو.يف.رواية.البؤساء.وتفترض.أن.ما.
يقابله.من.اخلري.ال.خيلو.من.النفاق.والدجل.

ويف.كل.االحوال.مل.يكن.هناك.أي.تأثري.هلذا.

الكالم.على.الرجل.أمونديت...ففي.مقابل.ما.

شاهده.من.بشاعه...مل.يعرف.شيئًا.عن.التضحية.
الصادقة.اليت.ميكن.أن.نسميها.)دين(

@.وأخريًا:.تكلمت.عن.احلسني.عليه.السالم...
وما.يقوله.يف.دعاء.عرفه.

قلت.له.إن.احلسني.اعطى.درسني.يف.التوحيد.
درس.نظري.يف.يوم.التاسع.من.شهر.ذي.احلجة...
ولو.بقينا.حنن.وهذا.الدرس.ألمكن.القول.انه.جمرد.

فنتازيا

لماذا عاشوراء.. لماذا عاشوراء.. 
 ربيع التوحيد.. ربيع التوحيد..
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ولكن.بعد.شهر.واحد._.هكذا.يصادف._.اعطانا.

درسا.اخر.عمليًا.يف.يوم.عاشوراء...اثبت.فيه.ان.

هناك.حقيقة.امسها.الدين.تستحق.ان.نل.تزم.هبا.

وليس.جمرد.اختراع.نصل.من.خالله.اىل.غاياتنا.
املصلحية.

وتناولت.احلديث.من.جانبني:.
جانب.القسوة.الشديدة.اليت.القاها.من.اعدائه.
ومدى.توحشهم.وغلظتهم.يف.ارتكاب.اجلرائم.
املروعة.حبق.أهل.بيته.وعياله.الذين.مل.يألفوا.مثل.
هذه.القسوة.وهم.أبناء.بيوت.العز.والستر.مما.زاد.

األمل.واللوعة.فيهم.
وجهه. وهتلل. لسالم. ا عليه. صربه. وجانب.
وإستبشاره.كلما.فقد.غصنًا.من.أغصان.الشجرة.

لنبوية. ا
استرسلت.يف.احلديث.عن.حمور.واحد.وهو...
كيف.ميكن.لشخص.جتري.عليه.كل.هذه.املصائب.
واآلالم...اليت.اليطيق.اخليال.تصورها...كيف.
له.أن.يواجهها.بكل.هذا.الصرب.وثبات.اجلنان...

وعندما.كان.طرحيًا.يف.آخر.حلظاته...
متوزع.احلال.بني.سهم.شق.قلبه.اىل.نصفني...

وعطش.أفقده.القدرة.على.النظر.حىت.حال.بينه.
وبني.السماء.كالدخان

وعيال.تركهم.يف.تلك.البيداء.بني.عسالن.الفلوات.
ووحوش.األرض...

وصحب.جمزرين.كاألضاحي...
وأمة.مأسوف.على.حاهلا.تقتل.رحيانة.نبيها...

وسط.كل.تلك.املصائب.واآلالم.كان.هناك.دين.

حقيقي...وارتباط.حقيقي...وحب.حقيقي...هلل.
اخلالق..

كان.على.تلك.الرمال.الساخنة.اليت.ال.ميكنك.

حىت.جمرد.املشي.عليها...وهو.جمروح.األعضاء.

وجراحه.على.الرمل.الالهب...والشمس.من.

فوقه.تصهر.جسمه.الشريف.والعطش.أخذ.منه.

كل.مأخذ...يف.تلك.اللحظات.كان.وجهه.اىل.

السماء...وكانت.شفتاه.اليابستني.تتحركان...هبذه.
الكلمات:.

.َاْنَت.ُمَتعاِلي.اْلَمكاِن،.َعظيُم.اْلَجَبُروِت،. »َالّلـُهمَّ

َعريُض. ْلَخالِيِق،. ا عِن. .َ َغِنيٌّ ِلمحاِل،. ا َشديُد.

ْحَمِة،. اْلِكْبِرياِء،.قاِدٌر.َعلى.ما.َتشاُء،.َقريُب.الرَّ

صاِدُق.اْلَوْعِد،.ساِبُغ.النِّْعَمِة،.َحَسُن.الَْبالِء،.َقريٌب.

إذا.ُدعيَت،.ُمحيٌط.ِبما.َخَلْقَت،.قاِبُل.التُّوَبِة.َلَمْن.

َوُمْدِرُك.ما. َاَرْدَت،. قاِدٌر.َعلى.ما. لَْيَك،. ِا تاَب.

َطَلْبَت،.َوَشُكوٌر.ِاذا.ُشِكْرَت،.َوَذُكوٌر.ِاذا.ُذِكْرَت،.

َاْدُعوَك.ُمْحتاجًا،.َوَاْرَغُب.اِلَْيَك.َفقريًا،.َواَْفَزُع.اِلَْيَك.

خاِئفًا،.واَْبكي.اِلَْيَك.َمْكُروبًا،.َوَاْسَتعنُي.ِبَك.َضعيفًا،.

ُل.َعَلْيَك.كاِفيًا،.ُاْحُكْم.بَْيَننا.َوبَْيَن.َقْوِمنا. َوَاتَوكَّ

ونا.َوَخَدُعونا.َوَغَدروا.بِنا.َوَقَتُلونا،.وَنْحُن. َفِانَُّهْم.َغرُّ

ِد.ْبِن.َعْبِداهلِل،.الَّذي. ِعْتَرُة.نَِبيَِّك،.َوَوَلُد.َحبيِبَك.ُمَحمَّ

ساَلِة،.َواْئَتَمْنَتُه.َعلى.َوْحِيَك،.َفاْجَعْل. اصَطَفْيَتُه.بِالرِّ
لَنا.ِمْن.َاْمِرنا.فرجا...«

هل.ترى.يا.صديقي.أمونديت.شيئًا.من.النفاق.يف.

قصة.احلسني.جيعلك.تعتقد.أن.هذا.الدين.جمرد.
أكذوبة.للكسب.والسيطرة.؟؟.

أليس.دين.هذا.الرجل.مهما.كان.امسه.يستحق.أن.
نفكر.من.أين.جاء.؟.

أليست.املدرسة.اليت.ترىب.فيها.احلسني.على.عشق.

اهلل.وحبه.واالخالص.له.مهما.كان.مصدر.واسم.

هذه.املدرسة...مكان.كله.صدق.واخالص.وحب.

حقيقي.هلل.ال.ميكن.ان.خيترع.شيئًا.من.عنده.مامل.
يكن.منتميًا.اىل.اهلل.تعاىل.؟.

هل.لديك.شك.يا.صديقي.أن.عني.اخلالق.كانت.

يف.تلك.اللحظات...تنظر.وتراقب.ذلك.الرجل...

الرماح. املصائب.وتنهش.جسمه. تقطعه. كيف.
والسيوف...وهو.يقول.)خذ.حىت.ترضى(.؟

يا.صديقي.لقد.كانت.أصوات.املالئكة.وسكان.

السماوات.تضج.وتصرخ...غري.قادرة.على.حتمل.

هذا.الكم.من.األمل...وتريد.ان.تنتهي.هذه.القصة.
اىل.هنا...

ولكن.احلسني.كان.يبتسم...فيبان.ثغره.الشريف.

من.بني.حبر.الدماء.والرمال.الذي.غرق.به.وهو.
يقول.)هون.ما.نزل.يب.أنه.بعني.اهلل(

يبدو.أهنا.كانت.صفقة.يا.صديقي...بني.إله.عظيم.

يريد.أن.تفهم.اخلالئق.أن.حلبه.وطاعته.والرضا.

حبكمه.مراتب.عظيمة.وجليلة...وبني.خملوق.جيب.

ان.يعطي.الدرس.العملي...ليثبت.أن.هذه.املراتب.

ليست.أمرًا.نظريًا.وال.)فنتازيا(.بل.هي.طريق.
يسلكه...وعلى.اجلميع.ان.يقتدوا.به.

حنن.نعتقد.بدين.هذا.الرجل...ونؤمن.مبعتقداته...

ونعتقد.ان.اهلل.هو.الذي.أنزل.هذا.الدين...ومن.
املستحيل.ان.يكون.من.سواه..

لنفترض.أن.الكل.منافقون.يف.تدينهم.وحديثهم.

عن.اهلل...أليس.هذا.الرجل.لوحده.يستحق.ان.

نتمسك.بدينه.من.اجله.وال.نضيع.كل.آالمه.و.
مهومه.اليت.حتملها.من.أجل.أن.يوقظنا.؟!

كن.مع.اهلل.ياصديقي.بالشكل.الذي.أراده.هو...

طائعًا...مسلمًا.أمرك...راضيًا.حبكمه.….وإذا.

وجدت.يف.نفسك.نفورًا.من.ذلك...فليكن.قدوتك.
احلسني.

اىل.هنا.أهنيت.كالمي.وكان.صديقي.مستمعًا...

ولكنين.فوجئت.به.يصرخ.بطريقة.مل.افهمها.وهو.

يقول.بلغته.العربيه.الركيكة.والبكاء.خينقه:.أخي.

أخي...أرجوك.أن.تكلم.اهلل.ليغفر.يل...لقد.ارتكبت.
الكثري.من.الذنوب.واالخطاء.

كانت.هذه.اخر.مرة.امسع.فيها.صوت.صديقي.

أمونديت...مث.قطع.االتصال.ومل.اعرف.اين.ذهب.
بعد.ذلك..

بعد.سنة.أو.أقل.بقليل...أخربتين.إحدى.األخوات.

اليت.كانت.تشاركنا.احلوارات...أهنا.تلقت.رسالة.

من.صديقتها.بنت.أمونديت.اليت.تدرس.الطب.يف.

كاليفورنيا.ختربها.أن.والدها.تويف.يف.حادث.
سيارة.■■

)قصة.واقعية(بقلم:.ايليا.امامي
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متواصلتني  جبلستني  ُلقد  قد  ملؤمتر  ا
ب را ج جكتوء حسني لبد اهلل مرذ السالج 
الساب ج والرصف وحىت السالج ال ا رة 
والرصف من مسار يوم اجلم جا وكانت 

 قرات برامج املؤمتر كما يلي:
1. تالوة لطرة من  وءة االحقاف تالجا 

املقرأ مصطفى الكرمرجي.
مركز  حول  موجزة  ت ريفيج  كلمج   .2
 جر لا وءارا ألقاجا مساحج السيد حيدء 
ال ذاءي حول مرا م االحيار املركزي 
الذي اقيم يف كربالر املقد ج يف املخيم 

الشريف احلسيين 
املو وي  تركي  مىن  أ.م.ج.  كلمج   .3
حول مرا م االحيار الرسوي يف املخيم 

ملشرف. ا
4. تقريرحول مرا م االحيار يف باقي 
املحا ظات ال راقيجا م.م.  جاج نايف 
لتواصل  ا بطج  ءا وءئيس  لصاحليا  ا

البصرة. يف  اجلام ي 
5. مداخالت من ب ض اال تاذة وطالب 

اجلام ات حول مشروع مركز واحيار 
ليلج ال ا ر وما هلا من تأثري اجايبا وحول 
الكراس الذي وزع من قبل املركز والذي 
حيمل لروان )مـشروع املرج يج ال ليا يف 

الرجف األ رف(.
الدكتوء ءاضي زبون ـ ءئيس قسم ـ 

الرياضيات يف كليج ال لوم يف اجلام ج 
املسترصريج.

الدكتوء اياج مراج ـ مسالد ءئيس ـ 
الرهرين. جام ج 

الدكتوء  اءس كبج ـ لميد كليج ـ 
. لتقريج ا

الدكتوء كرمي ء يد كبا ي ـ كليج ـ 
اهلرد ج  اجلام ج  املسترصريج.

الدكتوء حيدء  يصل غازي السراي ـ ـ 
كليج الطبـ  جام ج الرهرين.

اال تاذ ومد جابر الدءاجي ـ كليج ـ 
التربيج ـ جام ج املسترصريج.

ازجر البشري من كليج الطبـ  جام ج ـ 
الكو ج.

التميمي ـ جام ج ـ  ومد لبد االمام 
لكو ج. ا

6. حبث حول حتديد يوم ال ا ر ولمر 
االمام احلسني  يف يوم لا وءار ـ  
الدكتوء حسني لبد اهلل ـ كليج الطب.

7. اختتام اجللسج االوىل مبجلس لزار 
وصرخج ب باءات من جلار الردبج )أين 
السيد  بكربالر(ا  املقتول  بدم  الطالب 

البدءي. ج فر 
8. ا تراحج لدقائق م دوجة مع ضيا ج 

املؤمترينا وابتدار اجللسج الثانيج.
9. ندوة أللضار برنامج التاءيخ يف جائرة 
الضور )اخلطيب احلسيين مساحج الشيخ 
لقيل احلمداين وأ. السيد ومد ال واجيا 
نبذة  ألطوا  حيث  الربنامج.(  ومقدم 

خمتـصرة لن الربنامج.
10. الكلمج اخلتاميج للمؤمترا املـشرف 
ال ام للى مركز  جر لا وءار الثقايف 
لسيد  امي  ا املحقق  ل المج  ا مساحج 

لبدءي. ا

تحت شعار »المواكب الحسينية عزاء ومدارس ومعسكرات« عقد مركز فجر عاشوراء الثقافي 
التابع لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة مؤتمره السنوي الثاني للفكر الحسيني 
في يوم الجمعة 30 محرم الحرام 1437هـ، الموافق لـ 13 / 11 / 2015م ، على قاعة االمام 

الحسن  في العتبة العباسية المقدسة

مؤتمر فجر عاشوراء 
السنوي الثاني
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كلمة تعريفية موجزة حول مركز فجر 
عاشوراء  السيد حيدر العذاري:

انه مركز يعمل لخدمة الجمهور الحسيني المليوني في مسيرة افرزتها 
حركة االنبياء وحركة خاتمهم محمد واالئمة االثني عشر من 
اهل بيته . هذه المسيرة هي مسيرة شيعة اهل البيت  اسسها 
  بأمر اهلل تعالى في الحجاز وتولى رعايتها من بعده علي النبي

واالئمة من ولده  في الكوفة.
مث.توىل.رعايتها.يف.بغداد.يف.عصر.الغيبة.الصغرى.افاضل.ممن.محل.علومهم.
وبتسمية.منهم.وهم.النواب.االربعة.اخلاصون،.مث.توالها.من.بعدهم.يف.عصر.
الغيبة.الكربى.افاضل.آخرون.كالشيخ.املفيد.زعيم.احلوزة.العلمية.يف.بغداد.مث.
تلميذه.السيد.املرتضى.مث.تلميذه.الشيخ.الطوسي.الذي.ورث.زعامة.احلوزة.
العلمية.يف.بغداد.عنه.وبعد.حمنته.على.يد.السالجقة.هاجر.إىل.النجف.سنة.
448هـ.ونقل.حوزته.العلمية.اىل.النجف.االشرف.وتويف.سنة.460هـ.وقربه.
فيها،.مث.ابن.ادريس.احللي.واملحقق.احللي.والعالمة.احللي،.مث.الشهيد.االول.
العاملي.والشهيد.الثاين.العاملي.مث.العالمة.املجلسي.االصفهاين.مث....مث.الوحيد.
البهبهاين.يف.كربالء....مث.الشيخ.جعفر.كاشف.الغطاء.اجلناجي.الذي.واجه.
اهلجمة.الوهابية.االوىل.على.النجف.اىل.السيد.علي.السيستاين.الذي.واجه.

تنظيم.الدولة.االسالمية.يف.العراق.والشام.)داعش(..
من.هم.املخاطبون.يف.مركز.فجر.عاشوراء؟.

ان.املخاطبني.مبركز.فجر.عاشوراء.هم.ذلك.القطاع.الذي.يشكل.جزءا.مهما.

من.اجلمهور.احلسيين.املليوين.الذي.خرجته.املدرسة.احلديثة.خالل.مثانني.

سنة.منذ.عهدها.ايام.استقرار.االحتالل.االنكليزي.بسقوط.بغداد.علي.يده.

سنة.1917م.وتأسيس.اول.ثانوية.)متوسطة(سنة.1918،.وتكليف.االب.

انستاس.الكرملي.يف.تأليف.كتاب.عن.تاريخ.العراق.ليكون.مادة.تدريسية.

مث.فصلت.فيما.بعد.بثالثة.كتب.تاريخ.العراق.القدمي.وتاريخ.العراق.بعد.الفتح.

االسالمي.مث.تاريخ.العراق.يف.العهد.العثماين.واىل.عصرنا.احلاضر،.وبتكليف.

غريه.يف.املواد.االنسانية،.وبذلك.فان.افق.اخلدمة.يف.القطاع.املدرسي.يبدا.بعمر.

13سنة.وينتهي.بعمر.الثمانني.سواء.وقفت.به.ظروفه.اخلاصة.عند.املتوسطة.

ام.استمر.يف.دراسته.فاكمل.دراسته.العليا.سواء.أ.يف.هذا.التخصص.ام.ذاك.

سواء.بقي.يعمل.يف.حقل.التعليم.او.تقاعد.فان.االجيال.االربعة.هذه.تشترك.

يف.املادة.التارخيية.وبقية.املواد.االنسانية.اليت.درسوها.وشكلت.اخللفية.الفكرية.

ملعظم.افراد.هذا.القطاع،.هذه.اخللفية.اليت.تتصف.على.اقل.ما.توصف.به.اهنا.

وحدة.غري.متجانسة.من.املعلومات.مع.تغييب.ملعلومات.اخرى.ضرورية.جدا.

للنشء.العراقي.غيب.بعضها.بشكل.غري.مقصود.وغيب.البعض.االخر.بسبب.

مقصود.لتحقيق.اهداف.مطلوبة.من.قبل.املعنيني.باملدرسة.احلديثة.بوصفها.
جزءا.من.هيكل.الدولة..

وبعبارة.أكثر.تفصيال.اننا.لو.اخذنا.كتب.التاريخ.على.سبيل.املثال.ملراحل.

املدرسة.املتوسطة.خالل.مثانني.سنة.خلت.لوجدنا..ان.منهج.تاريخ.االول.

متوسط.يستهدف.ختريج.مثقفني.ال.يعرفون.صلة.العراق.القدمي.خبدمات.

االنبياء.لإلنسانية.بشكل.عام.ولإلنسان.العراقي.القدمي.بشكل.خاص،.بل.

حيملون.فكرة.ان.الفكر.الديين.يف.نشاته.االوىل.هو.تصورات.بشرية.تعكس.
جهله.بقوانني.الطبيعة،.وحني.اكتشف.اسرارها.ختلى.عن.الدين..

اما.منهج.التاريخ.للصف.الثاين.املتوسط.اي.تاريخ.العراق.منذ.الفتح.االسالمي.

فانه.يستهدف.ختريج.مثقفني.جيهلون.صلة.العراق.االسالمي.بتاريخ.اهل.البيت.

.وخدماهتم.للعراقيني.بدءا.من.علي.واحلسن..صاحيب.اروع.جتربة.

..حكومة.مدنية.يف.تاريخ.العراق.بعد.النيب.ادريس.وابراهيم،.واحلسني

صاحب.الفضل.الكبري.ليس.على.العراقيني.بتحريرهم.من.استعباد.اهل.الشام.

هلم.بل.االمة.املسلمة.مجعاء.حني.انقذ.االسالم.من.حتريف.بين.امية.اذ.حرفوه.

اىل.دين.يدعو.اىل.السكوت.على.الظلم.مهما.كان.شكله،.مث.جعلوه.يدعو.اليهم.

بوصفهم.يقودون.الناس.اىل.اجلنة.فمن.واالهم.دخل.اجلنة.ومن.عاداهم.دخل.

النار.وهكذا.جيهلون.خدمات.االمام.الصادق..الذي.حّول.مسجد.الكوفة.

اىل.جامعة.للعلوم.بعد.عهد.علي.،.وكذلك.جيهل.هؤالء.املثقفون.خدمات.

الشيخ.املفيد.والسيد.املرتضى.والشيخ.الطوسي..العلمية.على.ساحة.بغداد.
يف.القرن.الرابع.اهلجري.واخلامس.اهلجري.وغريها..

اما.منهج.التاريخ.للصف.الثالث.متوسط.اي.التاريخ.احلديث.فيستهدف.ختريج.

مثقفني.جيهلون.خدمات.املرجعية.الدينية.الشيعية.يف.النجف.للعراق.العلمية.
واالجتماعية.والسياسية..

ان الثقافة الدينية التي يتبنى المركز نشرها والتثقيف عليها هي الثقافة 
الدينية التي حملتها المرجعية الدينية خالل مسيرتها الطويلة، وهي 
علوم اهل البيت  وهي تراث النبوة الخاتمة؛ القرآن الكريم والسنة 
 . و االئمة المعصومين من اهل بيته  النبوية المطهرة برواية علي

مهام.مركز.فجر.عاشوراء.الثقايف:
.االهتمام.الثقايف.باجلمهور.احلسيين.يف.ايام.املحرم.واالربعني.بإصدار.نشرة.
حتمل.اسم.»فجر.عاشوراء«.لتيسري.الثقافة.احلسينية.تصدر.مرتني.بالسنة.

ومبستويني.مستوى.الناشئة.ومستوى.طالب.اجلامعة..
.التشجيع.على.احياء.ليلة.العاشر.من.املحرم.بالعزاء.والقرآن..والعبادة.ضمن.
منهج.معني،.يبدا.بعد.منتصف.الليل.باملجلس.احلسيين.املعتاد.مث.قصيدة.رثاء.
)لطم(.مث.جلسة.قراءة.القرآن.الكرمي.مث.صرخة.حسينية.مهدوية.)يا.حسني.يا.
مظلوم.اين.الطالب.بدم.املقتول.بكربال(..مث.فترة.استراحة.مث.وقت.لصالة.الليل.
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واالستغفار.وصالة.الفجر.مجاعة.مث.قراءة.زيارة.عاشوراء.وينتهي.االحياء..
.خدمة.املشاة.ايام.االربعني.ثقافيا.وترويج.توجيهات.املرجعية.العليا.

واصدارات.العتبة.احلسينية.املجانية.بالتنسيق.مع.قسم.االعالم..
.اقامة.جمالس.حسينية.للناشئة.)طالب.املدارس(.من.افراد.املواكب.من.
اعمار.اخلامس.االبتدائي.اىل.الثانوية.ضمن.االيام.العشرة.االوىل.وليلة.احياء.

ليلة.العاشر..
.العمل.ايضا.على.احياء.ليلة.اخلامس.عشر.من.شعبان.وليلة.القدر.وليلة.

الفطر.وليلة.االضحى.ضمن.برامج.ثقافية.حسينية..
.العمل.على.تربية.رواديد.وخطباء.خاصني.بالناشئة.من.اعمارهم.

مواضيع.التثقيف:.
1..العقائد.االسالمية.

2..الفقه.
3..االخالق.

4..القرآن.الكرمي.تالوة.وتفسريا.وتارخيا.
5..احلديث.الشريف.روايًة.ودراية.

6..التاريخ.االسالمي.وسرية.النيب...واالئمة.،.يلحظ.فيه.تصحيح.

درس.التاريخ.للصف.الثاين.متوسط.مع.زيادات.يقتضيها.مستوى.اعضاء.
الدورة..

7..تاريخ.العراق.القدمي.وقصص.القرآن.حول.االنبياء.االولني،.ويلحظ.فيه.

تصحيح.درس.تاريخ.الصف.االول.متوسط.مع.زيادات.يقتضيها.مستوى.
اعضاء.الدورة..

8..تاريخ.العراق.احلديث.منذ.الغزو.الوهايب.لكربالء.والنجف.سنة.1802م.

/1216هـ..ودور.احلوزة.واملرجعية.الدينية.العليا.يف.النجف.االشرف.يف.حفظ.
اهلوية.العراقية.وبناء.العراق.احلديث..

9..علم.االستشراف.املهدوي..
10..نقاط.الضعف.والقوة.يف.الدستور.العراقي..

11..التنمية.البشرية..
12..االدب.احلسيين.قريض.وشعيب.
13..اخلربة.االجتماعية.والسياسية.

14..املعلومات.العامة.ملواكبة.التطور.العلمي.والصناعي.يف.املجتمع.البشري.

كلمة الدكتورة منى تركي الموسوي 
ـ تدريسية في كلية العلوم للبنات 

جامعة بغداد.

نوجه.السالم.والتحية.اىل.قيادة.األمانة.العامة.للعتبتني.احلسينية.

والعباسية.النبثاق.مركز.فجر.عاشوراء.والسالم.والتحية.موصولة.اىل.

العالمة.املحقق.السيد.سامي.البدري.جلهوده.الكبرية.إلحياء.الفكر.
احلسيين.خصوصا.احياء.ليلة.العاشر.من.املحرم..

كنا.يف.بقعة.من.اجلنة.يف.ليلة.االحياء.هذا.العام.كان.لنا.شرف.كبري.

مع.زميالتنا.من.أساتذة.خمتلف.اجلامعات.العراقية.وعددنا.كان.حمدود.

الن.املكان.ضيق.وكنا.نتمىن.ان.يتسع.املكان.للعديد.وينالون.هذا.

الشرف،.العام.املاضي.كنا.احييناها.يف.مناطقنا.يف.خمتلف.املحافظات.

على.شكل.هيئات.االحياء.والربنامج.توزع.للجميع،.هذا.العام.تكرر.

نفس.الربنامج.واضيف.اليه.املزيد.من.الصلوات.واخلتمات.القرآنية.

.،حىت.وصلت.اىل.اكثر.من.مائة.ختمة.اهديت.اىل.امامنا.احلسني
مع  الليلة  الحسيني مفرغا إلحياء هذه  المخيم  ان يكون  ونتمنى 
برامجها ال جزء صغير منه فانه سوف يمتلئ المكان بكل المحبين 
لمراسم االحياء، ونرفع هذه التوصية بان يفرغ المخيم الحسيني 

إلحياء هذه الليلة من قبل مركز فجر عاشوراء.
يف.هذه.الليلة.اليت.صبيحتها.كان.االمام.احلسني.عليه.السالم.يف.ساحة.
القتال.يتوقع.االستشهاد.مع.اهل.بيته.وانصاره.كان.حيي.هذه.الليلة.
بالصالة.وقراءة.القرآن.والعبادة،.حنن.حني.هذه.الليلة.مواساة.لفاطمة.
الزهراء..وللعقيلة.زينب،.ونتمنى فعال ان نصل الى أكبر عدد من 
الهيئات في المحافظات إلحياء هذه الليلة مع هذه البرنامج التي تضع 
االنسان في األجواء وفي ركاب الحسين  إضافة.للحاضرين.يف.
كربالء،.ونذكر.خبطبة.السيدة.زينب.عليها.السالم.يف.جملس.الطاغية.
يزيد.)لعنه.اهلل(.حني.قالت.له."اسع.سعيك.وناصب.جهدك.فو.اهلل.ال.
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متحو.ذكرنا.وال.متيت.وحينا".فال.ميكن.ان.ميحو.ذكركم.احد.فانتم.يف.
القلب.ويف.العني.ويف.ضمائرنا.

وهذا.الكراس.الذي.بني.أيدينا.فيه.جهد.فكري.وعلمي.كبري.فيما.

خيص.السيد.السيستاين.دام.ظله.صمام.امان.العراق.والتعريف.مبنهجه.

وطبيعة.حركته.وخطورة.املرحلة.اليت.حنن.فيها،.وكذلك.يف.الكراس.

توصياته.للمقاتلني.ونتمىن.ان.يصل.هذه.الكراس.وهذه.التوجيهات.

اىل.مجيع.مقاتلينا.والساحة.اإلعالمية.لدفع.االعالم.املضاد.املوجه.ضد.

توجهات.املرجعية.ومواقفها،.ونتمىن.ان.نشارك.حنن.األساتذة.يف.هذا.
الكراس.وان.يصدر.بشكل.فصلي.وليس.سنوي..

مداخلة واحصائيات حول مراسيم االحياء 
لسنة 1437ه   ـ االستاذ سجاد الصالحي

.جامعة.البصرة( )ماجستري.هندسة.مدنية.ورئيس.رابطة.التواصل.اجلامعيـ.
عندما.بلغنا.تاسيس.مركز.هبذه.الكيفية.وعندما.طرحنا.مشروعه.على.
طلبة.اجلامعني.القى.ترحيبا.كبريا.بني.األوساط.اجلامعية.واالوساط.
الطالبية.وكانت.االعداد.غفرية.يف.البداية.رغم.قصر.مدة.اإلعالن.
والترتيبات.وأود.ان.ابني.على.حضراتكم.االحصائيات.املتوفرة.حول.

اهليئات.املنشئة.يف.حمافظات.العراق.ككل.
االحياء.املركزي.يف.املخيم.احلسيين.يف.كربالء.املقدسة.كان.يضم.
اكثر.من.500.شخص.وكان.املحاضر.مساحة.السيد.البدري.يف.املخيم.
احلسيين،.واما.بقية.املحافظات.سوف.ابدا.من.اجلنوب.حىت.الشمال:.
البصرة 15.هيئة.وبعدد.امجايل.350.شخص..وذي.قار.10.هيئات.
وبعدد.ما.يقارب.500.شخص..وميسان.3.هيئات.والعدد.60.شخص..
وبابل.هيئة.واحدة.و50.شخص..والديوانية.هيئة.واحدة.و50.
شخص..بغداد.5.هيئات.رجالية.ونسوية.ما.يقارب.600.شخص..
العدد.اإلمجايل.للهيئات.33.هيئة مع.حضور.1500.شخص...اما.

املداخلة.على.الكراسة.فاود.ان..اقتصر.على.ما.كتبته.يف.الورقة.النه.

كان.نابعا.من.إحساس.حقيقة.وواقعي.يف.تلك.اللحظة.اليت.اطلعت.

فيها.على.كراسة.مشروع.املرجعية..نعم.انه.النهر.العذب.الذي.يروي.

ظمأ.العطاشى.نعم.انه.الفكر.الصايف.الذي.يبحث.عنه.رعاة.الثقافة.

نشكر.اهلل.ان.عرفنا.بك.ووفقنا.الن.نكون.من.الشاربني.من.هذا.العلم.

الصايف.النابع.من.معني.اهل.البيت.،.هذه.الكراسة.سوف.تكون.

الفتح.لندوات.فكرية.كبرية.سنعمل.على.إجنازها.مع.اؤلئك.الثلة.

الصاحلة.اليت.ستكون.ان.شاء.اهلل.من.املمهدين.لظهور.صاحب.العصر.

والزمان.)عجل.اهلل.تعاىل.فرجه.الشريف(.كان.االقتراح.ان.يرفق.مع.
الكراس.قرص.مبحاضرات.تعىن.بنفس.األفكار.اليت.تضمنها.الكراس.

مداخلة االستاذ الدكتور  راضي زبون ـ 
رئيس قسم الرياضيات ـ كلية العلوم ـ 

الجامعة المستنصرية.

الرحيم.والصالة.والسالم.على.سيد.األوصياء. بسم.اهلل.الرمحن.

واملرسلني.حممد.وآله.الطاهرين.وبعد،.فأين.قد.طالعت.نشرة.فجر.

عاشوراء.اليت.يصدرها.مركز.فجر.عاشوراء.الثقايف.التابع..للعتبة.

احلسينية.املقدسة.وبإشراف.من.مساحة.العالمة.السيد.سامي.البدري.

فوجدهتا.مشروعا.حسينيا.يبعث.األمل.املوعود.يف.األمة.اإلسالمية.

وتعىن.بنشر.الثقافة.اإلسالمية.الصحيحة.واملستندة.على.رواية.اهل.

البيت.عليهم.أفضل.الصالة.والسالم.أمجعني،.فقد.اختذ.العاملون.عليها.

من.املواكب.احلسينية.يف.العراق.واالمة.االسالمية،.هدفا.ومشروعا.

ـ.عزاء.ـ.مدارس.ـ.معسكرات،. وكان.شعارهم.املواكب.احلسينية.

وهو.شعار.حيمل.يف.طياته.هدفا.ساميا.ملتصقا.بالثورة.احلسينية.ضد.

الظلم.والطغيان.ومتطلعا.اىل.دولة.العدل.االهلي.والقائد.املوعود.)عجل.
اهلل.تعاىل.فرجه(.
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فأين.أعتقد.أن.هذا.املشروع.حيتاج.عوامل.عدة.منها،.األنسان.

احلسيين.املؤمن.والثقافة.اإلسالمية.احلقة،.ولقد.مركز.فجر.عاشوراء.

الثقايف.والعاملني.عليه.على.هذين.العاملني..وذلك.بإعداد.هيئات.

فجر.عاشوراء.واليت.تضم.العديد.من.املؤمنني.من.الشباب.واملثقفني.

وأساتذة.اجلامعات.العراقية.والتدريسني.وطلبة.اجلامعات.وآخرين.

ممن.محلوا.الثقافة.احلسينية.فكرا.وعمال.وواصلوا.على.إحياء.شعائرها.

وحتقيق.جزء.من.أهدافها.وخصوصا.يوم.عاشوراء،.حيث.يقام.جتمع.

كبري.يف.املخيم.احلسيين.الشريف.بكربالء.املقدسة.للعزاء.والوعظ.

واإلرشاد.واملحاضرات.الدينية.وختمات.القران.الكرمي.مهداة.اىل.

األمام.احلسني..وصرخة.نداء.استغاثة.)أين.الطالب.بدم.املقتول.
بكربالء(.

أما.نشرة.مركز.فجر.عاشوراء.فلقد.جعلت.من.نشر.الثقافة.اإلسالمية.

برواية.أهل.البيت.عليهم.السالم.وأهداف.اإلمام.احلسني..هدفا.

ومشروعا.هلا،.فمركز.فجر.عاشوراء.ونشرته.يتكامالن.يف.تعدد.
األدوار.ووحدة.هدف.

لقد.كان.مؤمتر.مركز.فجر.عاشوراء.السنوي.واملنعقد.يف.العتبة.العباسية.

املقدسة.وعلى.قاعة.األمام.احلسن.املجتىب.عليه.السالم.نقطة.حوار.

ونقاش.ومطالعة.وحتديد.السبل.السليمة.لالرتقاء.مبستوى.املشروع.

وتطوير.آلياته.الفكرية.والعملية.والعلمية،.وكان.لوجود.ودعم.العالمة.

السيد.سامي.البدري.املباشر.وقراءاته.االستشرافية.حول.النجف.

األشرف.املعاصرة.وحجر.الزاوية.يف.املستقبل.املشرق.املوعود.وبيانه.

وتبيينه.للدور.املهم.للمرجعية.العظمى.منذ.جتربة.اجلهاد.الدفاعي.

بفتوى.الشيخ.جعفر.كاشف.الغطاء.ملواجهة.الوهابية.وإىل.فتوى.

املرجع.الديين.األعلى.السيد.علي.السيستاين.أدام.اهلل.ظله.الوارف.

ضد.داعش.والترابط.الوثيق.بينهما.وحدة.اهلدف،.الدور.الكبري.يف.

إيضاح.الصورة.الذهنية.اىل.عمق.املشروع.وبعده.التارخيي.ومتطلبات.

املرحلة.وعمقها.وتداخل.قضاياها.وهتيئة.مستلزمات.املرحلة.من.
اإلعداد.الفكري.والبشري.

فوفق.اهلل.العاملني.والداعمني.واملواكبني.املخلصني.هلذا.املشروع.يف.

خدمة.اإلسالم.احلق.وللدفاع.عن.عقائده.وأسال.اهلل.تعاىل.أن.يسدد.

ويبارك.االمانتني.املقدستني.احلسينية.والعباسية.لدعمهما.املستمر.

لإلسالم.واملذهب.واملسلمني.ولإلنسانية،.وان.مين.على.مساحة.السيد.
سامي.البدري.بالتوفيق.والسداد.

مداخلة االستاذ محمد جابر الدراجي ـ األستاذ 
في كلية التربية ـ جامعة المستنصرية.: 

يل.نظرة.من.زاوية.أخرى.حول.مركز.فجر.عاشوراء،.وهو.ان.املسرية.

العاشورائية.هي.مسرية.ضخمة.ومن.يشارك.يف.احياء.مراسيم.والشعائر.

احلسينية.هم.خمتلف.شرائح.املجتمع.مبختلف.اذواقهم.وافكارهم.

باختالف.بناهم.التربوية.والفكرية.وقد.تشوب.هذه.الشعائر.بعض.

الشوائب.واكيد.ان.الكثري.من.املتخصصني.واملتتبعني.شخصوا.ذلك.

فنظريت.حول.مركز.فجر.عاشوراء.انه.ايت.ليوضح.اخلط.ويشيع.الثقافة.
االصيلة،.ارفع.يدي.اىل.اهلل.تعاىل.ان.يوفق.القائمني.على.هذه.املركز.

مداخلة الدكتور كريم رشيد كباشي ـ 
كلية الهندسة  الجامعة المستنصرية:

حول.مقال.مشروع.السيد.السيستاين،.املقال.يف.صفحة.14.للنشرة.

الصادرة.من.مركز.فجر.عاشوراء.الثقايف.العدد.الثاين.القسم.االول.

28.حمرم.1437.هـ.بّين.النقاط.والصفات.االساسية.ألفكار.وآراء.

السيد.السيستاين.خالل.االحداث.بعد.التغيري.عام.2003.وسقوط.

الطاغية.صدام.وان.مجيع.رجال.السياسة.العاملية.جيمعون.ان.السيد.

السيستاين.ميلك.من.القابلية.والقدرة.على.ادارة.االزمات.وتوجيهها.
باالجتاه.الصحيح.وانه.يقف.بالضد.من.خمططات.االعداء.لصاحل.العراق.
لوحظ.يف.الفترة.القريبة.من.هناية.رئاسة.وزراء.نوري.املالكي.وكيف.
اقترب.الدواعش.من.بغداد.وسقوط.ثالث.حمافظات.عراقية.وصدور.
فتوى.السيد.السيستاين.باجلهاد.الدفاعي.وقد.فاجئت.الكثري.من.
السياسيني.واملراقبني.للوضع.السياسي.واذهلت.االعداء.من.الداخل.
واخلارج.واستجابة.اجلمهور.احلسيين.السريعة.هلذه.الفتوى.وشاركت.
بعض.املكونات.االخرى.من.الشعب.العراقي.للنهوض.والدفاع.عن.
ارض.العراق.وعاد.االمل.وارتفعت.املعنويات.للشعب.العراقي.بعد.
االحباط.والشعور.باالنتكاسة.لتكالب.االعداء.واحتالل.املحافظات.
السيد. للبلد.هو. القائد.احلقيقي. ان. الناس. الثالث.وشعور.مجيع.
السيستاين.وليس.رئيس.احلكومة.احلالية.او.اي.من.الكتل.السياسية.
الفاعلة.يف.الساحة.العراقية.واثبتت.املرجعية.بالواقع.العملي.الوقفة.
اجلادة.إلنقاذ.العراق.واجلميع.يشهد.بدون.استثناء.تأثري.فتوى.السيد.

السيستاين.بصد.الدواعش.وطرد.املحتلني..
ان.مشروع.السيد.السيستاين.بعد.سقوط.الطاغية.ودخول.االمريكان.
طلب.عدم.رفع.السالح.بوجه.املحتل.وكما.قال.عنه.اسحاق.نقاش.
االستاذ.يف.جامعة.برانديز.االمريكية.)ان.السيستاين.ميثل.املدرسة.
االهدأ.يف.الفكر.االسالمي.داخل.التشيع(.وكأن.السيد.السيستاين.
يتصرف.وفق.رؤية.الواقع.واهلام.رباين.بالسياسة.احلسنّية.يف.اهلدوء.
واحلكمة.ملصلحة.معينة.ومن.جانب.اخر.يتخذ.اسلوب.السياسة.
احلسينية.باجلهاد.والنهضة.حني.يتطلب.الواقع.واالمر.ذلك.رغم.
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االختالف.اجلذري.بني.املوقفني.واثبت.يف.احلالتني.احللول.الناجعة.
والسديدة.للواقع.العملي.

السؤال.املطروح.هنا.ملاذا.مل.يصل.الشعب.العراقي.اىل.الوعي.والصحوة.

الختاذ.من.السيد.السيستاين.قائدا.اوحدا.لقيادة.البلد.والوقوف.معه.

واتباع.توجيهاته.وجعلها.طريق.عمل.يف.مسرية.احلياة.وقيام.اجلماهري.

بتظاهرات.للمطالبة.من.املرجعية.وعلى.رئاستها.السيد.السيستاين.
لقيادة.البلد.بعد.سقوط.مجيع.قيادات.الكتل.السياسية.احلالية.؟..

مداخلة الدكتور فارس عبد الكريم 
كبة ـ عميد الكلية التقنية:

بسم.اهلل.الرمحن.الرحيم،.تعترب.نشرة.فجر.عاشوراء.اليت.عرضت.

ملف.مشروع.املرجعية.الدينية.العليا.يف.النجف.االشرف.وثيقة.تتناول.

وللمرة.االوىل.وبدراسة.حتليلية.أكادميية.وليس.سردا.لألحداث.فقط.

جوانب.مهمة.من.تاريخ.العراق.احلديث،.والبد.من.اعتماد.هذه.الوثيقة.

كي.تكون.شاهدا.توثيقيا.صادقا.ملجريات.االحداث.ودور.املرجعية.

العليا.يف.التصدي.للمحاوالت.واملشاريع.الساعية.جلر.البلد.حنو.

صراعات.دائمة.بني.أبناءه.وهدم.بناه.التحتية.كي.يكون.تابعا.سهل.
االنقياد.وراء.تلك.املخططات.

كما.توضح.الوثيقة.اجلهد.الكبري.الذي.بذله.العالمة.واملحقق.مساحة.

السيد.سامي.البدري.إلجنازها.لتكون.مصدرا.مهما.افتقدته.املكتبات.

العراقية.والعربية.عن.أحداث.هذه.احلقبة.من.تاريخ.العراق.املعاصر،.

وأظهرت.الوثيقة.الدور.الذي.تسعى.أطراف.معروفة.حبقدها.على.

االسالم.واملذهب.يف.تغييبه.عن.عامة.الناس.وابعاد.حقيقة.دورها.يف.
احلفاظ.على.أمن.البلد.ومقاومة.االحتالل.

وإلغناء.هذا.اجلهد.الطيب.فأننا.نرى.أن.يربز.هذا.الدور.ببعض.االمور.
اليت.ندرجها.يف.أدناه:

1..ان.تشخيص.الوثيقة.بأن:."املشروع.االمريكي.للعراق.كان.يريد.

عراقا.علمانيا.شيعيا.مواليا.للغرب.يف.سياساته.ومناهجه".وهو.

تشخيص.صائب.ولكن.مشروع.ماعرف.بـ."مشروع.بايدن".واليت.

تسعى.االدارة.االمريكية.اىل.تطبيقه.هو.تقسيم.العراق.اىل.ثالثة.اقاليم.
متهيدا.لتمزيقه،.وان.رأي.املرجعية.واضح.بالتصدي.للتقسيم.

2..الشك.أن.ما.ميلكه.الغرب.وأذنابه.من.الوهابيني.واحلكومات.يف.

دول.املنطقة.من.امكانيات.اعالمية.مسمومة.هائلة،.فأن.االعالم.

العراقي.بشكل.عام.واعالم.املرجعية.)عرب.خطب.اجلمعة.وترقب.كل.

دول.العامل.هلا(.بشكل.خاص.مل.يستطع.املقاومة.و.الصد.هلكذا.اعالم..ان.

هذه.املالحظة.جيب.أن.تؤخذ.بنظر.االعتبار.يف.تقوية.االعالم.العراقي.
ليتصدى.إلعالم.التكفرييني.

3..بالنظر.خلصوصية.املجتمع.العراقي.بطوائفه.املختلفة.فأن."املشروع.

االيراين".ال.يشكل.املشروع.املناظر.قبالة."املشروع.االمريكي".وقد.

كان.للمرجعية.العليا.دور.واضح.يف.استقطاب.كافة.الطوائف.بكل.

مسمياهتا.واللجوء.اليها.يف.البحث.عن.حلول.لوضع.كل.طائفة..وكان.

لتوجيهات.مساحة.السيد.السيستاين.)دام.ظله(.دورا.يف.متاسك.ووحدة.
الشعب.العراقي.بكل.طوائفه.

4..ان.الدور.الذي.حتملته.املرجعية.العليا.يف.افشال.كل.خمططات.

عمالقة.السياسة.االمريكية.وخرباؤهم.يف.الفتاوى.والنصح.والذي.

يقلب.بني.فترة.واخرى.الطاولة.على.صانعي.هذه.املخططات.فأن.ذلك.

وبدون.شك.يدخل.يف.باب.التوفيق.االهلي،.وان.صدور.الفتوى.يف.

اجلهاد.الكفائي.قد.حريت.هؤالء.السياسيني.وقلبت.خمططاهتم.الرامية.

اىل.ايقاف.املد.والنفوذ.الشيعي.وعرقلة.املسرية.الشريفة.وادخال.

صنيعتهم.داعش.اىل.املناطق.الشيعية.املقدسة.إلبعادهم.عن.دورهم.
يف.البناء.العقائدي.والفكري.والسياسي.واالجتماعي،

5..أن.ظهور.)احلشد.الشعيب(.كقوة.ساندة.للجيش.والشرطة.ومنضوية.

حتت.لوائهما.وتوجيه.املرجعية.بأن.تكون.بتشريع.وحتت.قيادة.الدولة.

ال.منفلتة.وخارجة.عن.سيطرة.القيادة.العسكرية،.وختوف.الساسة.

االمريكان.من.ظهور.جيش.عراقي.عقائدي.جديد.مسلح.بعقائد.

دينية.ويبذل.النفوس.للحفاظ.والدفاع.عن.مقدساته.وبفتوى.ال.تتجاوز.

بضعة.سطور.أثار.ذهول.الساسة.وافشل.خمططاهتم.وحاولوا.جاهدين.

بكل.الوسائل.إلضعافه.وعدم.مشاركته.ولكن.اسناد.املرجعية.هلذا.

احلشد.جعل.)أوباما(.يصرح.يف.مكاملة.مع.رئيس.الوزراء.السيد.

العبادي.بأنه.يدعم.احلشد.مبسامهته.يف.االنبار.بالرغم.من.معارضة.

السياسة.االمريكية.للحشد.والذي.اصبح.قوة.تقارن.بأكرب.اجليوش.
العاملية.صاحبة.العدة.والعدد.وكل.ذلك.بفضل.املرجعية.

6..سعي.السياسة.االمريكية.اىل.هتجري.الكفاءات.وتفريغ.البلد.من.

علمائه.مبختلف.اختصاصاهتم.والسعي.جلعل.البلد.ال.يلتزم.بالقانون.

وتفعيل.ادوار.لبعض.اجلهال.من.العشائر.يف.اعمال.مل.يعهدها.جمتمعنا،.

فكان.للمرجعية.العليا.دور.واضح.يف.التثقيف.والتأثري.يف.هذا.املجال.
واحتضان.الكفاءات.وحث.احلكومة.على.االهتمام.بالعلماء.ودعمهم.
7..هنالك.تصريح.مهم.لرئيس.وزراء.اسرائيل.نتنياهو.يوضح.بلسان.
عدو.واعتراف.واضح.لدور.املرجعية.وخطرها.عليهم.كان.بودي.لو.

وضع.حتت.عنوان."مشروع.السيد.السيستاين.يف.نظر.السياسيني".
..........................................
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مداخلة الدكتور  حيدر فيصل غازي 
السراي ـ كلية الطب ـ جامعة النهرين:

النشرة.قيمة.جدا.وال.ميكن.لشخص.التعليق.عليها.اال.اذا.كان.ذا.
مستوى.عال.من.العلمية،..وقد.قرأهتا.واعجبت.هبا.

وأريد.ان.أوضح.للشباب.يف.عمر.املتوسطة.واالعدادية.وحىت.طالب.

اجلامعة.انه.البد.ان.نكون.على.وعي.ودراية.حول.دور.املرجعية،.فأنه.

يوجد.تشويش.كبري.على.عقول.الشباب.ووعيهم،.والبد.من.وصول.
هذه.الكراسة.جلميع.الشباب.لبناء.الوعي.الصحيح.عندهم.

مداخلة الطالب محمد عبد االمام 
التميمي من جامعة الكوفة:

نتمىن.من.مركز.فجر.عاشواء.واملشرف.العام.عليه.مساحة.العالمة.

السيد.سامي.البدري.ان.يستمر.هبذا.املجهود.الذي.هو.أكثر.من.رائع.
وكراس.مشروع.املرجعية.كان.فيه.كثري.من.املعلومات.اخلافية.علينا.

مداخلة الدكتورة شروق كاظم سلمان/عميدة 
كلية التربية للبنات/جامعة بغداد

لقد.اعتمد.مساحة.السيد.سامي.البدري.يف.حبوثه.على.أسس.واضحة.

املعامل.يف.تناوله.لألحداث.التارخيية.وقد.كان.موفقا.يف.مقارنته.بني.

املاضي.واحلاضر..وهذه.القراءة.لسماحتة.تنبثق.عن.رؤية.شاملة.

حلركة.التاريخ.ومراحل.تطوره.مما.أعطى.للقارئ.صورة.متقنة.للواقع.
الذي.يعيشه.اآلن.وعالقته.باملاضي.البعيد.....

مداخلة الطالب ازهر البشير كلية 
الطب ـ جامعة الكوفة

بسم.اهلل.الرمحن.الرحيم.السالم.عليك.أيها.احلضور.الكرام.ورمحة.اهلل،.

أحببت.ان.تكون.تعليقيت.على.جملة.فجر.عاشوراء.مشروع.املرجعية.
وقد.اطلعتم.عليه،.

موضوع.املرجعية.الدينية.بني.احتاللني.االحتالل.الربيطاين.االحتالل.

االمريكي.ميكن.ان.نستخلص.من.هذه.املقال.الكثري.من.النقاط.اليت.

تشري.اىل.دور.املرجعية.املتميز.يف.مواجهة.االحتالل.باساليب.وطرائق.

خمتلفة.فكلما.اتى.االحتالل.واتى.املحتلون.بآليات.وأساليب.جديدة.

واسلحة.متطورة.وخربات.متراكمة.توجه.علمائنا.االبرار.بأساليب.

متنوعة.أيضا.ولعلها.تفوق.تلك.األساليب.أحيانا.مع.احلفاظ.على.

قداسة.هوية.الكيان.اإلسالمي.والثورات.اإلسالمية.اليت.حتقق.يف.هذا.

املجال،.ولذلك.جند.ان.األسلوب.قد.اختلف.من.الزمان.اىل.الزمان.

واحلدث.اىل.احلدث.ومن.البلد.اىل.البلد.اال.ان.اهلدف.مشترك.وواحد.

وهو.احلفاظ.على.هوية.الدين.اإلسالمي.ولذلك.جند.ان.املراجع.

العظام.على.الرغم.من.تغيري.اساليبهم.اال.ان.جوهر.قضيتهم.قد.انصبت.

على.أمور.متميزة،.فمرجعية.العراق.دائما.ركزت.على.موضوع.

استقاللية.البلد.نرى.املراجع.العظام.يف.مواجهة.االحتالل.الربيطاين.

كانت.الركيزة.األساسية.اليت.استندوا.عليها.يف.حترمي.املشاركة.يف.

االنتخابات.هي.قضية.استقالل.البلد.وهو.االمر.األهم.الذي.يشغل.

بال.املراجع.ولذلك.اكدوا.على.حرمة.املشاركة.يف.هذه.االنتخابات.

بعد.ان.تبينت.ان.هذه.االنتخابات.هتدف.اىل.ادخال.العراق.يف.مشروع.

االنتداب.الربيطاين.وابرام.اتفاقية.سايكس.بيكو.ولذلك.كان.البد.من.

يربز.املرجع.كمحرم.هلذه.االنتخابات.اليت.لن.جتدي.اخلري.للبلد.بل.

جتعله.تبعا.للبدان.األجنبية.املستعمرة.ولألجنيب.الكافر.كما.اصطلحوا.
هم.االبرار.رضوان.اهلل.عليهم.

اما.اليوم.فنرى.ان.مرجعية.آية.اهلل.السيد.السيستاين.اختذت.موقفا.

مغايرا..ولكن.جوهر.القضية.واحد.ألهنا.من.البداية.اكدت.ان.الثابت.

هلا.هي.قضية.استقرار.البلد.واستقالل.العراق.فما.دام.ان.املحتل.حياول.

ان.يكتب.الدستور.بيده.ومبا.تفرزه.أفكاره.فلن.يقبل.املرجع.بصياغة.

هذا.القانون.ورفض.هذا.النظام.وابدى.حتفظاته.ورفضه.حىت.ان.حيني.

احلني.ويقر.املحتل.حبق.الشعب.العراقي.يف.اجراء.انتخابات.متهيدية.

إلنشاء.مجعية.وطنية.هي.ترعى.كتابة.الدستور.العراقي.الدائم.الدستور.

الذي.يضمن.حقوق.الشعب.العراقي.بكافة.اطيافه.اذن.جوهر.القضية.

واحد.ولكن.اختلفت.األساليب.النقطة.اجلديرة.اليت.احب.ان.اشري.اليها.

يف.هذا.اجلانب.هو.دورنا.حنن.كطالب.ما.هو.الدور.الذي.لعبه.الطالب.

يف.مشروع.االحتالل.او.مشروع.املراجع.العظام.يف.كال.املشروعني.

كان.الطالب.العراقي.الركيزة.األساسية.نرى.املحتل.كما.اشارت.
املجلة.الفاضلة.أيضا..

حنن.نشيد.مبا.يفعله.مركز.فجر.عاشوراء.الثقايف.من.جهد.متميز.يف.

رعاية.الطالب.اجلامعيني.وحماولته.توحيد.األفكار.واجلهود.لتؤدي.

ما.ناشدته.املراجع.العظام.وهذه.احلركات.اإلسالمية.كلها.ال.ميكن.ان.

تتحقق.نتاجاهتا.اال.بتوافر.هذه.اجلهود.ومشاركة.الطلبة.األعزاء.ينبغي.

ان.ال.يكون.حصرا.يف.مشاركة.لزيارة.االمام.احلسني.ع.ولكن.بعد.

الزيارة.ال.بد.ان.تبقى.القلوب.متحدة.واألفكار.متحدة.وتكون.هناك.

مشاركة.حقيقية.بني.األفكار.ويتعرف.الطالب.من.جامعة.النهرين.

على.الطالب.من.جامعة.الكوفة.والبصرة.وتنصب.اجلهود.يف.خانة.

واحدة.وحنن.نامل.هذا.الشيء.من.مركز.فجر.عاشوراء.ونتوقع.املزيد.

ان.شاء.اهلل.بربكة.جهود.املركز.والعاملني.املبلغني.وكذلك.جهود.

الشباب.ونتمىن.للجميع.مبزيد.من.العطاء.والصالة.والسالم.على.حممد.
وآله.الطيبني.الطاهرين.
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مداخلة الدكتور اياد مراد مساعد 
رئيس جامعة النهرين:

السالم.عليكم.ورمحة.اهلل..نيابة.عنكم.مجيعا.اشكر.العتبة.احلسينة.

والعتبة.العباسية.إلتاحة.هذه.الفرصة.الطيبة.للتواصل.يف.سبيل.اعالء.

كلمة.اإلسالم.من.خالل.تداول.املواضيع.من.شأهنا.ان.تكون.يف.

بداية.مشروع.كبري.جدا.ان.شاء.اهلل،.وليس.اهلدف.باألساس.هو.

تقييم.الكراس.بل.هذه.هذا.الكراس.هو.اللبنة.األوىل.ملشروع.بناء.

الدولة.الكرمية.لسماحة.السيد،.االخوة.واالعزاء.والطلبة.واألساتذة.ال.

اعرف.ما.اذا.كان.هناك.تداول.ومناقشة.يف.هذا.املشروع.او.مواضيع.

متعددة.تصب.يف.هدف.واحد،.وكراسة.مشروع.املرجعية.بدأت.هبذا.

املشروع،.فكيف.نستطيع.ان.نكون.احدى.األدوات.او.والسائل.لبناء.

الدولة.الكرمية.يف.العراق،.وليست.من.باب.الصدفة.ان.يكون.العراق.

ارض.األنبياء.ومهد.احلضارات.وفيه.ستتكون.دولة.االئمة.وهي.

حمور.دعواتنا.)اللهم.انا.نرغب.اليك.يف.دولة.كرمية(.وهي.دولة.االمام.

املهدي.)عجل.اهلل.تعاىل.فرجه.الشريف(.عندما.يظهر.البد.ان.تكون.

هناك.قاعدة.مجاهريية.سياسة.اجتماعية.اقتصادية.تكون.هي.ادواته.

يف.بناء.الدولة،.فالشخصيات.والقيادات.الفكرية.وامليدانية.والسياسية.

والقاعدة.اجلماهريية.ينغي.ان.تأيت.وتنبع.من.الناس.لذلك.البد.ان.
يكون.هناك.عمل.من.اجل.الوصول.اىل.هذا.األساس.

املطلب.األساسي.إلدارة.مركز.فجر.عاشوراء.هو.املواكب.احلسينية،.

املواكب.احلسينية.هي.هبة.من.اهلل.سبحانه.وتعاىل.وتسديد.إهلي.

ان.تكون.هنالك.قاعدة.او.وسيلة.تكون.حمور.للعمل،.واي.مشروع.

البد.ان.يلحظ.فيه.عدة.أمور:.منها.اهلدف.ومنها.املعوقات.واألدوات.

والوسائل،.اما.اهلدف.فهو.مشروع.الدولة.الكرمية.وان.تكون.هنالك.

قاعدة.مجاهريية.متتلك.مجيع.مقومات.بناء.الدولة.الكرمية،.واما.

ثقة. كيفية.كسب. وتدريسيني.هي. فبنظرنا.كجامعيني. املعوقات.

املواكب.احلسينية.او.شباب.اجلامعة.واملجتمع.والبد.ان.يكون.العمل.

على.طلبة.اجلامعات.الهنم.هم.األداة.والوسيلة.اليت.هبا.تكسب.ثقة.

باقي.جهات.املجتمع،.من.هنا.حيتاج.اىل.إيصال.املعلومة.الصحيحة.

واالصيلة.بشكلها.االحدث.اىل.الطلبة.واألساتذة.للتأثري.والتأثر.

لكسب.اجلماهري.والوصول.اىل.اهلدف.املرجو،.لذلك.أرى.ان.الطلبة.

واألساتذة.هم.األداة.والوسيلة.لعكس.الفكر.والثقافة.االصيلة.وما.

هو.مطلول.ايصاله.من.مشروع.املرجعية.وخطاباهتا،.فان.وسائل.

االتصاالت.احلديثة.واليت.منها.االنترنيت.جعلت.الساحة.الفكرية.

والعقائدية.هي.عرضة.للهجمات.الفكرية.املتكررة،.فالبد.ان.يكون.

لنا.حضور.واضح.ملواجهة.تلك.اهلجمات.واألفكار.الدخيلة.واملنحرفة.
لتضليل.عقول.الشباب.واملجتمع.
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بحث للدكتور حسين عبد اهلل 
بعنوان تحديد يوم عاشوراء:

إن.تشخيص.اليوم.األسبوعي.للعاشر.من.املحّرم..-.الذي.ُقتل.يف.

احلسني..-.هلو.أمٌر.صعب؛.الختالف.النقوالت.يف.حتديده.اختالفًا.

...كثريًا،.وقد.طال.هذا.االختالف.ما.نُقل.عن.أهل.بيت.العصمة

وُيضاف.إىل.هذا.االختالف.اختالف.آخر.يف.حتديد.عمر.سيد.
.الشهداء

وقد.تعّددت.املحاوالت.هبدف.تشخيص.يوم.عاشوراء.على.الدقة.

باستخدام.احلسابات،.وسوف.نعرض.ملحاولتني.منها،.مث.نشفعهما.

مبحاولة.ثالثة.تكّفل.هذا.البحث.ببياهنا.على.التفصيل،.أراها.هي.األكثر.
دّقًة.واألقرب.إىل.الواقع.إن.شاء.اهلل.تعاىل.

اختلف.املؤرخون.يف.حتديد.اليوم.األسبوعي.العاشر.من.املحّرم،.

فاختار.بعضهم.يوم.السبت،.وذهب.آخرون.اىل.أيام.أخرى،.وفيما.
يأيت.عرض.لبعض.األقوال.يف.املسألة:

السبت:السبت:.أبو.خمنف.)على.قول(،.الفضل.بن.دكني،.البالذري،.الليث.بن.
سعد،.ابن.قولويه،.حممد.بن.صاحل،.الشيخ.املفيد،.أبو.زرعة.الدمشقي.

اجلم ج:اجلم ج:.أبو.الفرج.األصفهاين،.الدينوري،.املطهر.بن.طاهر.املقدسي،.
الزبري.بن.بكار.

األءب ار:األءب ار:.خليفة.بن.خياط،.تبناه.املجلسي.)على.ترديد(.
االثرني:االثرني:.الكليين،.الطوسي.)على.ترديد(،.رواية.)ابن.املشهدي(.

كما.اختلفت.األقوال.يف.حتديد.عمر.احلسني..اختالفًا.شديدًا،.
وتضاربت.األقوال.يف.تشخيصه.من.54.سنة.إىل.59.سنة..

احلسابات الفلكيج لألجّلج:احلسابات الفلكيج لألجّلج:.توّفر.مواقع.متخّصصة.على.اإلنترنت،.

تقوميات.مفّصلة.عن.حركة.اهلالل.لسنوات.طوال.سابقة.والحقة،.وأحد.

هذه.املواقع.يعطي.تفصيل.السنوات.القمرية.)Lunar calendar(.من.

سنة.500.إىل.سنة.4000.للميالد..وهذه.أداة.علمية.ميكن.االستفادة.

منها.يف.الترجيح.بني.النصوص.موضوعة.البحث،.وسنالحظ.كيف.

تتطابق.معطيات.التقومي.القمري.مع.بعض.النصوص.الثابتة.تطابقًا.
دقيقًا.أو.قريبًا.من.الدّقة.

مىت يبدأ التاءيخ اهلجري؟مىت يبدأ التاءيخ اهلجري؟.أثبت.العالمة.املحّقق.السيد.جعفر.مرتضى.

العاملي.يف.حبثه.عن.التاريخ.اهلجري،.أّن.أول.من.عمل.به.هو.رسول.

اهلل.،.ويبدأ.هذا.التاريخ.من.يوم.هجرة.النيب..من.مكة.إىل.

املدينة.يف.ربيع.األول،.وقد.عمل.هبذا.التاريخ.أمري.املؤمنني..أيام.
خالفته..ولكن.اخلليفة.الثاين.أمر.برّد.التاريخ.إىل.شهر.حمّرم.

وميكن.اختصار.هذه.النظرية.بقول.الصاحب.بن.عّباد.)ت:.385(:.

"دخل.]رسول.اهلل[.املدينة.يوم.االثنني.الثنيت.عشرة.خلت.من.ربيع.
األول،.وكان.التاريخ.من.ذلك،.مّث.ُردَّ.إىل.املحّرم".)1(

وعليه،.يكون.شهر.املحّرم.أول.أشهر.السنة.اهلجرية.املشهورة.هو.

.،.الشهر.احلادي.عشر.من.السنة.اهلجرية.اليت.أّرخ.هبا.رسول.اهلل
وأول.شهورها.هو.ربيع.األول.

واوالت لترجيح األقوال:واوالت لترجيح األقوال:.هناك.حماولتان.للترجيح.بني.النصوص.

باعتماد.احلسابات،.األوىل.للمؤرخ.أيب.الفرج.األصفهاين،.والثانية.

للعالمة.املجلسي.،.وسأكتفي.بعرض.نتائج.املحاولتني.تاركًا.
التعليق.عليهما.لالختصار.

العالمة.املجلسي:.العاشر.ال.خيرج.عن.الثلثاء.واالربعاء.واخلميس.
أبو.الفرج.األصفهاين:.العاشر.هو.يوم.اجلمعة.أو.السبت.)واألول.

أصح(.
املحاولج اجلديدة وأءكاهنا األءب ج:املحاولج اجلديدة وأءكاهنا األءب ج:.تتقّوم.املحاولة.اجلديدة.بأربعة.

أركان:
11. . تتّبع.املسار.التارخيي.حلركة.احلسني..بعد.موت.معاوية.

ذكرت.املصادر.أّن.احلسني..خرج.من.املدينة.ليلة.األحد.الثامن.

والعشرين.من.رجب.)لليلتني.بقيتا.من.رجب(.ودخل.مكة.ليلة.اجلمعة.

لثالث.مضني.من.شعبان،.وهذا.يعين.أّن.رجب.يف.تلك.السنة.كان.

تسعًة.وعشرين.يومًا..وبقي.احلسني..يف.مكة.حىت.يوم.التروية،.
الثامن.من.ذي.احلجة،.يوم.الثالثاء)2(.

إذن.توجد.لدينا.ثالثة.معامل.أساسية،.هي:.
ـ.خروج.احلسني.من.املدينة.ليلة.األحد.الثامن.والعشرين.من.

رجب.
ـ.ودخوله.مكة.ليلة.اجلمعة.لثالث.مضني.من.شعبان.

ـ.وخروجه.من.مكة.يوم.التروية،.الثامن.من.ذي.احلجة،.يوم.الثالثاء.
واعتمادًا.على.هذه.املعامل.ميكن.بناء.تقومي.لألشهر.اخلمسة.األخرية.
من.حركة.احلسني.،.وسأكتفي.هنا.بعرض.تقومي.شهر.شعبان.

وشهر.ذي.احلجة.
شعبان 60 هـ
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)1(.عيون.املعارف.وذكر.اخلالئف،.ص11..من.كتاب.الصحيح.من.سرية.النيب.األعظم.
.ج46/5..ويراجع.البحث.بأكمله.من.نفس.اجلزء.ص80-34

)2(.رواه.الطربي.يف.تارخيه،.وابن.أعثم.يف.الفتوح.ج69/5..واملسعودي.يف.مروج.
الذهب.ج60/3
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ذو الحجة 60 هـ
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22...اعتماد.احلسابات.الفلكية.وترجيح.سنة.60هـ./679.
اعتمادًا.على.السحابات.الفلكية،.سأعرض.جدولني.ملواعيد.األهلة.
لألشهر.السبعة.األخرية.من.حركة.احلسني..)من.شهر.رجب.إىل.
املحرم(،.وذلك.للعامني.اهلجريني.)59.مع.حمرم.60.هـ(.و)60.مع.حمرم.
61.هـ(..جتدر.اإلشارة.إىل.أن.االختالف.قد.حيصل.بني.احلسابات.يف.
حتديد.يوم.رؤية.اهلالل.)وليس.يف.حتديد.تارخيه(.ومقدار.االختالف.

هو.يوم.واحد.ال.أكثر.
وبعد.عرض.اجلدولني،.خنتار.السنة.األكثر.تطابقًا.وانسجامًا.مع.األيام.

والتواريخ.اليت.شّخصتها.النصوص.
جدول سنة 60 / 61 هـ  - الموافق  680م

الشهر

الل
اله

يخ 
اليومتار

حسب النصوصحساب 2حساب 1

سبتجمعة4/7رجب

ثالثاءأحدسبت5/6شعبان

ثالثاءاثنين6/5رمضان

أربعاءثالثاء7/4شوال

جمعةخميس8/3ذو القعدة

ثالثاءسبتجمعة9/1ذو الحجة

اثنينأحد10/1المحرم

جدول سنة 59 / 60 هـ - الموافق 679 م

الشهر

الل
اله

يخ 
اليومتار

حسب النصوصحساب 2حساب 1

اثنينأحد4/18رجب

ثالثاءأربعاءثالثاء5/18شعبان

خميسأربعاء6/16رمضان

سبتجمعة7/16شوال

اثنينأحد8/15ذو القعدة

ثالثاءثالثاءاثنين9/13ذو الحجة

خميسأربعاء10/13المحرم

إّن.اجلدول.الثاين.هو.األكثر.انسجامًا.مع.معطيات.النصوص.اليت.

تقّدمت،.وعليه.نرّجح.حدوث.واقعة.الطف.يف.حمّرم.سنة.60.للهجرة..
:.33...حديث.رسول.اهلل

روى.الطرباين)1(:.عن.أيب.جعفر.حممد.بن.علي.]الباقر.[،.عن.أم.

)1(.الطرباين.)ت:.360(،.املعجم.الكبري.105/3.

سلمة،.قالت:.قال.رسول.اهلل.:.)ُيقتل.حسني.بن.علي..على.
رأس.ستني.من.ُمهاَجَريت(..ويف.لفظ.آخر.)ِمن.ُمهاَجري(.

جاء.يف.املعجم.الوسيط:.)الرأس(.من.كل.شيء.أعاله،.وسيد.القوم،.

ورأس.الشهر.والسنة:.أول.يوم.منهما.)2(.وعليه،.فإن.)رأس.الستني(.
تعين.أول.سنة.ستني.

واملالحظ.أن.رسول.اهلل..استخدم.حرف.اجلر.)على(.بدل.)يف(،.

واحلكمة.يف.ذلك.-واهلل.العامل-.هو.أّن.حرف.اجلر.)على(.يدل.على.

االستعالء،.و)يف(.تفيد.الظرفية.وهي.للوعاء)3(؛.فمعىن.)على.رأس.

ستني(.هو.على.مشارف.أول.سنة.ستني،.وليس.)يف(.أول.سنة.ستني.
من.اهلجرة.

وهذا.يصّدق.ما.نقلناه.سابقًا.من.أن.السنة.اهلجرية.تبدأ.بشهر.ربيع.

األول،.وأّن.احلسني..قد.استشهد.يف.آخر.سنة.59.من.هجرة.النيب.

.أي.على.مشارف.سنة.60؛.إذ.ليس.بني.شهادته..وبني.سنة.
ستني.إال.شهر.وعشرون.يومًا.

44...اسشتهد.احلسني..وعمره.مخس.ومخسون.سنة.وأشهر:.مما.سبق.

يترّجح.عندنا.أن.احلسني..يوَم.شهادته.كان.قد.أمتَّ.مخسًا.ومخسني.

سنة.ومخسة.أشهر.وسبعة.أيام.)على.القول.بوالدته.يف.الثالث.من.
شعبان(..وهذا.ما.تبّناه.الواقدي.وغريه.كما.تقّدم.

قال.الواقدي:.والَثبُت.عندنا.أنه.ُقتل.يف.املحّرم.يوم.عاشوراء.وهو.ابن.
مخس.ومخسني.سنة.)4(

وقد.اختاره.العالمة.السدي.سامي.البدري.يف.حبثه.)احلسني..يف.

سورة.األحقاف(.تفسري.اآليتني.اخلامسة.عشرة.والسادسة.عشرة.من.
سورة.األحقاف.)5(

ترجيح يوم السبت:ترجيح يوم السبت:  مما.تقّدم.نصل.إىل.نتيجة.أن.اليوم.الذي.ُقتل.فيه.

احلسني..مرّدٌد.بني.اجلمعة.والسبت،.ويف.حبثنا.نرّجح.)السبت(،.
وذلك.لقرينتني.-.فضاًل.عن.النصوص.اليت.صّرحت.به.-.

أّما.القرينتان.فهي:
1..تشبيه.قتلة.احلسني..بأصحاب.السبت:.قال.أبو.خمنف:.عن.
أيب.سعيد.عقيصى،.عن.بعض.َأصحابه،.قاَل:.مسعت.احُلَسني.بن.علي.
َبرِي،.َفقاَل.َلُه.ابن.الزبري.إيلَّ.يا. وهو.مبكة.َوهَو.واقف.مع.َعبد.اهللَِّ.بن.الزُّ
.التفت.إلينا.احُلَسني.َفقاَل:. بن.فاطمة،.فأصغى.ِإلَيِه،.فساره،.قاَل:.ُثمَّ
.فداك!.َفقاَل:. َبري؟.فقلنا:.ال.ندري،.جعلنا.اهللَّ أتدرون.ما.يقول.ابن.الزُّ
.قاَل.احُلَسني:.واهللَِّ.ألن. قاَل:.أقم.يف.َهذا.املسجد.أمجع.لك.الناس،.ُثمَّ
أقتل.خارجا.منها.بشرب.أحب.إيل.من.أن.أقتل.داخال.منها.بشرب،.وامي.
.لو.كنت.يف.جحر.هامة.من.َهِذِه.اهلوام.الستخرجوين.حىت.يقضوا. اهللَّ

)2(.املعجم.الوسيط،.مادة.)رأس(..وجاء.يف.الصحاح.ولسان.العرب.من.نفس.املادة:.
وقوهلم:.أنت.على.رياِس.أمِرك،.أي.أّوله..والعامة.تقول:.على.رأِس.أمرك.

)3(..يراجع:.د..فاضل.السامرائي،.معاين.النحو.ج3/.47.و57.
)4(.ابن.عساكر،.تاريخ.دمشق.ج257/14.

)5(.السيد.سامي.البدري،.املكتبة.احلسينية.امليّسرة،.الكّراس.التاسع.
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يف.حاجتهم،.و.واهلل.ليعتدن.علي.كما.اعتدت.اليهود.يف.السبت.)1(
2..ظهور.املهدي..يف.يوم.عاشوراء.يوم.السبت:.روى.الطوسي.
بسنده.عن.أيب.جعفر.اجلواد..أنه.قال:.كأين.بالقائم.يوم.عاشورا.
يوم.السبت.قائمًا.بني.الركن.واملقام،.بني.يديه.جربئيل..ينادي:.

البيعة.هلل؛.فيمألها.عداًل.كما.ملئت.ظلمًا.وجورًا.)2(

حول برنامج "التاريخ في دائرة 
الضوء": 1. االستاذ محمد عزيز:

مقدم.برنامج."التاريخ.يف.دائرة.الضوء".على.قناة.كربالء.الفضائية:.ال.

شك.ان.قراءة.التاريخ.احلسيين.مهمة.صعبة.حيتاج.فيها.الباحث.واملتتبع.

والقارئ.ان.يكون.ممن.ينظر.اىل.القراءة.التارخيية.وما.سطرته.مصادر.

التاريخ.املغرضة.اليت.امنا.ارادت.تشويه.الصوة.الناصعة.لسيدنا.وموالنا.

االمام.احلسني...يف.برنامج."التاريخ.يف.دائرة.الضوء".الذي.قرأنا.

فيه.عدة.موضوعات.كان.أمهها.التركيز.على.ما.غّيب.من.صفحات.

..فان.املتتبع.لسرية.االمام.احلسني.،وادوار.مشرقة.للمعصومني

والفكر.احلسيين.جيد.ان.هناك.مواقفا.وأدوارا.البد.من.الوقوف.عندها.

والتحقيق.يف.مصادرها،.لذلك.البد.ان.يركز.بشكل.بالغ.على.كل.ما.

ذكره.املؤرخون.باألخص.يف.الفترة.العباسية،.فان.التاريخ.كتب.يف.

فترات.متأخرة.وحتت.ضغط.اموي.وعباسي.فاملنصور.الدوانيقي.هو.

الذي.اشرف.على.كتابة.التاريخ..حاولنا.يف.هذا.الربنامج.التركيز.على.

قضية.التحريف.املتعمد.يف.سري.موالنا.االمام.احلسني...نستقبل.
يف.هذه.الندوة.مساحة.الشيخ.عقيل.احلمداين.واألستاذ.حممد.العوادي.

حول برنامج "التاريخ في دائرة 
الضوء": الشيخ عقيل الحمداني: 

يف.البدء.نوجه.الشكر.اجلزيل.للعتبة.العباسية.املقدسة.والعتبة.احلسينية.

)1(.تاريخ.الطربي.ج385/5.
)2(.البحار.290/52.عن.كتاب.الغيبة.للشيخ.الطوسي..الفضل،.عن.حممد.بن.علي،.عن.

حممد.بن.سنان،.عن.حي.بن.مروان.عن.علي.بن.مهزيار.قال:."قال.أبو.جعفر".

املقدسة.وأيضا.لسماحة.العالمة.املحقق.السيد.سامي.البدري،.هذا.

الرجل.الرائد.الذي.اصطلحنا.عليه.يف.برنامج.)التاريخ.يف.دائرة.

الضوء(.بأنه.ابن.ادريس.الثاين،.الذي.وقف.بوجه.اجلمود.وأمام.

تقديس.النص.العباسي،.فابن.ادريس.اول.من.وقف.أمام.تقديس.

النص.الفقهي.بعد.رحيل.العالمة.الطوسي.والعالمة.البدري.وقف.أمام.
تقديس.النص.التارخيي.العباسي.

حماور.الربنامج:
يف.البدء.تناولنا.يف.برنامج.التاريخ.يف.دائرة.الضوء:

أوال:.دور.حركة.االستشراق.واثرها.يف.كتابة.النص.التارخيي.
ثانيا:.دور.سيف.بن.عمر.الوضاع..هو.من.مشايخ.املؤرخ.الطربي.
يف.تغيري.حركة.التاريخ.وطمس.احلقائق.والذي.وضع.أكثر.من.
الف.رواية.وزّج.هبا.يف.عمق.التاريخ.واليت.أصبحت.ولألسف.اليوم.
ثوابت.وحتولت.اىل.دراما.وافالم.يصرف.عليها.وينفق.عليها.ماليني.

الدوالرات،.وحتولت.اىل.قناعات.ثابتة،
ثالثا:.ملف.كعب.االحبار.ذلك.امللف.الشائك.الذي.نقل.فيه.كل.أفكار.
التلمود.اليهودي.اىل.واقع.املسلمني.وتسربت.افكار.اليهود.يف.العقائد.

الباطلة.والتاريخ.املزيف.اىل.كتاب.علماء.مدرسة.الصحابة،
رابعا:.نظرة.الصحاح.اىل.النيب...وماشاهبا.من.االساءة.اىل.شخصية.

النيب.اخلامت..االهلية.
خامسا:.سرية.االمام.أمري.املؤمنني..واحداث.السقيفة.وما.جرى.
.االموي.على.الشرعية.االهلية. فيها.من.االنقالب.العسكري.القرشيـ.
سادسا:.احلق.املضيع.للنيب..ومنعه.من.كتابة.وصيته.االهلية.

. سية لسيا ا
سابعا:.ملف.الزهراء..واستطعنا.ان.نربئ.جبهة.األنصار.من.
خذالهنم.عليا..باعتبار.كوهنم.ظلموا.وعصبت.املسالة.برؤوسهم.
بينما.اعترف.عمر.بتخلفهم.عن.بيعة.االول.وقال:.وختلفت.عن.االنصار.

باسرها.الهنم.كانوا.يقولون.النبايع.اال.عليا.
ما.توصلنا.اليه.يف.ذلك.الربنامج:.

فيما.خيص.ملف.االمام.احلسني..باعتبار.ان.املؤمتر.بعنوان.)فجر.
عاشوراء.الثقايف(،..وقد.استمر.البحث.فيه.ألكثر.من.مائة.حلقة.

وتوصلنا.حبمد.اهلل.اىل.نتائج.مهمة.ومدعومة.باالدلة..وكان.املحرك.
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والباعث.اىل.بعض.ما.توصلنا.اليه.هي.أفكار.مساحة.العالمة.املحقق.
السيد.سامي.البدري.وقد.أشار.اليها.يف.مجلة.من.مؤلفاته.وكتبه،.منها:
أ...هو.اعداد.السماء.ليوم.عاشوراء.فلم.تكن.صدفة.من.حيث.الزمان.

واملكان.والتخطيط.الستراتيجي.
..تبعا.لرواية.االمام.الصادق..ب..ان.الذي.قتل.االمام.احلسني
/.املغيبة.متاما.عن.منابرنا.واعالمنا./.)هم.خيل.اهل.الشام(..وهناك.
مجلة.من.الشاميني.العسكريني.كاحلصني.بن.منري.وكتيبته.اليت.أشرفت.
متاما.على.قتل.احلسني..وأشار.املؤرخون.اىل.ان.مشر.بن.ذي.
اجلوشن.ومعه.رجال.من.اهل.الشام.كانوا.يشرفون.على.ذبح.االمام.

..احلسني
أما.ماتوصلنا.اليه.من.افكار.وهي.كثرية.فمنها:

1..ان.مؤمتر.مىن.سنة.57.هـ،.عندما.أقامه.االمام.احلسني..ليس.

ليخرج.معارضا..فقط.كما.يشاع.اليوم.بل.ان.احلسني..قصد.

اخلالفة.وامللك.يف.ثورته.بالتحرك.لواقعة.كربالء.فاشترى.األرض.

وقام.باالعداد.العسكري.واإلداري.واللوجسيت.لكل.األمور.اليت.
تتعلق.بكربالء.

االنتصار. أسباب. من. سببا. كان. الذي. اخلندق. حفر. قضية. ...2

العسكري.للحسني..يف.معركة.كربالء.وكيف.ان.اخلندق.الذي.

حفره.احلسني..بطول.900.متر.تقريبا.وعرض.5.متر.ضمن.عدم.

الوصول.اليهم.حىت.نصف.عاشوراء.فكانت.للخندق.ابواب.خيرجون.
منها.للقتال.وهم.يف.منعة.

االمام. اليت.قضاها. يوما(. املكية.)125. األيام. تناولنا.ملف. ...3

احلسني..يف.مكة.وكيف.ان.االمام.خاطب.كل.األقاليم.واستطعنا.

بعد.جهد.جهيد.ان.نثبت.ان.للحسني..انصارا.من.اليمن.ولبنان.
وهجر.أي.البحرين.او.االحساء.والقطيف.

4...تناولنا.حركة.الرسائل.الشريفة.اليت.أرسلها.االمام..واليت.اثبتنا.

ان.الكوفة.مل.تكن.مقصدا.له.ومل.يفكر.هبا.اصال.ولو.كانت.مقصده.وفكر.

هبا.ملا.أرسل.إليها.مسلما.واثبتنا.ان.كل.عدد.الرسائل.اليت.وصلت.

اىل.احلسني..ما.يقرب.من.مخسني.رسالة.فقط.كما.أشار.اىل.ذلك.
العالمة.البالذري،

5...تتبعنا.مسافة.ومساحة.االنطالق.حنو.العراق.وهي.اثنان.واربعون.

حمطة.قد.مر.هبا.موكب.االمام.احلسني..واستبعدنا.ان.يكون.معه.

موكب.النساء.اهلامشيات.باعتبار.انه.اربع.وعشرون.يوما.ال.تفي.

بالغرض.كي.يصل.املوكب.ضمن.مساحتها.الزمنية.فاملسافة.تبلغ.

1600.كم.من.مكة.اىل.كربالء،.الن.املساحة.الزمنية.ال.تفي.بالغرض..

فالتاريخ.العباسي.رفع.عامل.الزمان.واملكان.واالشارة.اىل.مجلة.من.
القضايا.

6...توصلنا.اىل.موقعة.كربالء.واثبات.كثري.من.القضايا.اليت.تتعلق.

باحلسني..منها.ان.عدد.أصحاب.االمام.احلسني..السبعون.

هؤالء.هم.الصفوة.من.القيادات.العسكرية.فقط.وامنا.العدد.كان.اكرب.
من.ذلك.

7..توصلنا.يف.عبارة.احلر.كتاب.ايب.خمنف.اليت.قال.فيها.)سيدي.انا.

اول.من.خرجت.اليك(.وصودرت.النسخة.االصلية.من.قبل.العباسيني.

واعطيت.للطربي.فرفع.كلمة.اليك.واستبدهلا.بكلمة.عليك(.وتغريت.
صورة.احلر.بن.يزيد.الرياحي.امام.الكثري.من.حمبيه.وعشاقه.

حول برنامج "التاريخ في دائرة 
الضوء": 

األستاذ السيد محمد العوادي:

)كنت.افكر.سابقا(..أن.احلسني..قاد.حراكا.سياسيا.معارضا.مقاوما.

للنهج.االموي.بعد.استشهاد.االمام.احلسن..على.اقل.التقديرات.

فلكل.حراك.هدف.يبغي.الوصول.اليه.بعد.استكمال.بناءه.الفكري.

والتعبوي.فلما.توىل.يزيد.اخلالفة.كان.هو.خط.الالعودة.منه.اىل.

اخللف.فال.ميكن.حلراك.يقوده.احلسني..ان.يتعايش.مع.حكم.يقوده.

يزيد.واالمام..مل.يتحرك.يف.زمن.ضعف.معاوية.السباب.عديدة.

منها.ان.معاوية.كان.قادرا.على.تاطري.حركة.االمام..باهنا.حركة.
نقض.عهد،.وكنت.ساذجا.بامتياز!

مث.انفتحت.على.جتربة.الشيخ.الكرمي.عقيل.احلمداين.فال.بد.من.قراءة.
التاريخ.مبفاصل.خفية.وخطرة.جدا.تبدأ.بالتريث.يف.قبول.املشهور.

اللهم.احفظ.شيخي.مساحة.السيد.سامي.البدري.والقائمني.على..
املؤمتر.
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كلمة سماحة العالمة المحقق السيد سامي 
البدري المشرف العام على مركز فجر 

عاشوراء الثقافي.
اكتفى.العالمة.البدري.ببحوثه.حول.املشروع.السياسي.للمرجعية.الدينية.العليا.
يف.النجف.االشرف.الذي.وزع.على.املؤمترين.واشار.يف.حديثه..بشكل.خمتصر.

اىل.حماور.عديدة.منها.هي:

صورة. على. تعليقه. . . .1

من. لثالث. ا لعدد. ا غالف.

اليت. فجرعاشوراء. نشرة.

السيستاين. بالسيد. متثلث.

حييط.به.اساتذته.اهنا.صورة.

مبتكرة.مقصودة،.ليشري.هبا.

اىل.حقيقة.ان.املرجع.الديين.

االعلى.للشيعة.بشكل.عام.

يربز.من.قمة.اهلرم.العلمي.

الشيعي.وليس.من.قاعدته.
او.حاشيته.

2...ان.املرجعية.الدينية.العليا.

للشيعة.يف.العراق.انفتحت.

لفتوى. ا . . رسة مما على.

اجلهادية.يف.مطلع.القرن.التاسع.عشر.20.نيسان./1902املوافق.18من.ذي.

القعدة./1216هـ.على.عهد.الشيخ.جعفر.كاشف.الغطاء.للدفاع.عن.النجف.من.

غزو.الوهابيني.مث.فتوى.التنباك.من.املجدد.الشريازي.مث.فتوى.السيد.اليزدي.

والعلماء.يف.زمانه.فتوى.اجلهاد.ضد.االحتالل.االنكليزي.مث.فتوى.اجلهاد.

من.السيد.علي.السيستاين.للدفاع.عن.العراق.من.الداعشيني..وتفصيل.ذلك.

السنوات القادمة حبلى بانتشار نور الحسين  وهديه الذي تحمله المواكب الحسينية للعراق والعالم
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يف.نشرة.فجر.عاشوراء.اليت.وزعت.منذ.وصول.ضيوف.املؤمتر.اىل.كربالء،.

3...ان.املناهج.املدرسية.العراقية.منذ.1917.قد.غيبت.جهد.املرجعية.يف.بناء.

العراق.احلديث،.ومن.هنا.تايت.احلاجة.امللحة.اىل.تثقيف.ابناءنا.اليوم.من.عمر.

15سنة..)عمر.مرحلة.الدراسة.املتوسطة(.اىل.عمر.22سنة.)عمر.الدراسة.

االكادميية.(.باملعلومات.اليت.انطوت.عليها.كراسة.فجر.عاشوراء...إذ.فيها.
تعويض.ال.باس.به،

4...السنوات.القادمة.حبلى.بانتشار.نور.احلسني..وهديه.الذي.حتملة.
املواكب.احلسينية.للعراق.والعامل.

5...امله.يف.مركز.فجر.عاشوراء.التابع.للعتبة.احلسينية.إذا.حالفه.التوفيق.ان.

يصدر.اثين.عشر.عددا.من..نشرة..فجر.عاشوراء.واثين.عشر.جملدا.من.كتاب.

فجر.عاشوراء.لتكون.زادا.ثقافيا.واستشرافيا.للسنوات.اخلمس.القادمة.حيمله.

املركز.اىل.اجلمهور.املليوين..املدرسي.واجلامعي.يف.موج.املشاة.واملواكب.

احلسينية.اليت.برزت.كاعظم.ظاهرة.جتمع.شعيب.على.الساحة.العراقية.يف.

مرحلتنا.الراهنة.وال.ميكن.ان.تكون.جمرد.طقس.عابر.مث.ينتهي.اىل.ال.شئ.،.

ليس.من.شك.اهنا.الناعي.العظم.قتيل.والبشري.العظم.بركان.بالنور.اىل.العامل.
امجع.وان.غدا.لناظره..

6..اما.تعليقه.على.كلمة.الشيخ.عقيل.وكلمة.السيد.حممد.العوادي.فقد.جاء.
ت.فيه.النقاط.التالية:

النقطة.االوىل:.اشكر.الشيخ.عقيل.والسيد.العوادي.على.حسن.ظنهما.يب.وكان.

بودي.ان.تذكر.املوارد.اجلديدة.يف.اعمايل.التحقيقية.اليت.نفعتهما.يف.حبوثهما،.
النقطة.الثانية:.ما.ذكره.الشيخ.عقيل.حول.دور.سيف.بن.عمريف.طمس.حقائق.
ربع.قرن.من.التاريخ.بعد.وفاة.النيب.ص.عمل.ضروري.جدا.وكذلك.فتح.ملف.
كعب.االحبار.الذي.نشر.االساطري.التوراتية.ولسيت.التلمودية.بني.املسلمني.
عمل.هو.االخر.مفيد.ولكن.االول.اكثر.فائدة.على.مستوى.تصحيح.املعلومات.

التارخيية.عن.اخطر.فترة.يف.تاريخ.املسلمني،.
النقطة.الثالثة:..االفكار.اليت.طرحاها..وكانت.حباجة.اىل.تعليق.كثري.اخص.منها.
بالذكر.رايهما.يف.هنضة.علي.واحلسني..واهنما.يستهدفان.اقامة.الدولة.
..واستالم.امللك،.فانين.اخالف.هذا.الراي.كثريا.واعترب.ان.حركتيهما
كانت.تستهدف.هداية.املسلمني.اىل.سنة.النيب..واىل.امامة.اهل.بيت.
النيب..الدينية.وهي.امشل.من.االمامة.السياسية..ومن.اجلدير.ذكره.ان.
ما.ذكراه.قد.طرحه.الشيخ.جنف.آبادي.ومن.قبل.املستشرق.فلهاوزن.ومن.
قبلهم.االعالم.العباسي.لتطويق.حركتهما.باخبار.كاذبة.اهنما.فشال.يف..حتقيق.
هدفهما،.واحلال.ان.كال.من.هنضة.علي.وهنضة.احلسني..قد.حققت.اعظم.
جناح.يف.تاريخ.النهضات.الرسالية،والتفصيل.موكول.اىل.حبوثي.التفصيلية.
يف.كتيب.عن.االمام.احلسني.واالمام.احلسن..فقد.اشرت.فيه.اىل.هدف.

هنضة.علي..تفصيال.
اكرر.شكر.هلما.ودعائي.جلهدمها.ان.يشق.طريقه.اىل.النور.قريبا.فانه.بالتاكيد.

سوف.يثري.الساحة.وينشط.حركة.البحث.■■

مجلس ذكر ابي عبد اهلل الحسين  والقيام والصرخة بعبارات من دعاء الندبةـ  السيد جعفر البدريـ  علوم القرآن والحديثـ  كلية الشيخ الطوسي.
اين الطالب بدم المقتول بكربال، اين المعد لقطع دابر الظلمة، اين المرتجى إلزالة الجور والعدوان، اين المدخر لتجديد 
الفرائض السنن، اين المؤمل إلحياء الكتاب وحدوده،  اين هادم أبينة الشرك والنفاق، اين مبيد اهل الفسق والعصيان والطغيان، 
اين طامس آثار الزيغ واالهواء، اين معز االولياء ومذل األعداء ، اين جامع الكلمة على التقوى، اين باب اهلل الذي منه يؤتى، اين 

صاحب يوم الفتح ، وناشر راية الهدى ، اين الطالب بذحول األنبياء وأبناء األنبياء، اين الطالب بدم المقتول بكربالء .
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أ. المقدمة:
ال.أحسب.أن.أمة.من.الناس.قد.عاشت.على.هذه.األرض.من.دون.أن.
تعتنق.دينا.تدين.به.للخالق.جل.وعال.ومن.خالل.مجلة.من.املعتقدات.
اليت.تكّون.مبجموعها.ذلك.الدين،.وبغض.النظر.عن.مدى.االستقامة.
أو.االحنراف.الذي.قد.تنطوي.عليه.تلك.املعتقدات..إن.مجيع.األديان.
والشرائع.السماوية.وعلى.مدى.التاريخ.اإلنساين،.كان.هلا.َحَملة.
وأمناء.يبلغوهنا.إىل.الناس.ويوضحون.هلم.منظومة.العقائد.والقيم.
واألخالق.اليت.جاء.هبا.ذلك.الدين.أو.الشريعة..إن.أهم.ما.مييز.محلة.
الدين.أهنم.جيسدون.وبشكل.كامل،.منظومة.الدين.الذي.يدعون.إليه.
وجيسدون.كل.تعاليمه.بطريقة.جتعل.منهم.أمنوذج.عملي.ٌيحتذى.به،.
ومثاال.تطبيقيا.كامال.يترجم.كل.معاين.الدين.إذ.ال.ميكن.أن.نتصور.
أن.هناك.دين.أو.شريعة.بدون.محلة.أو.مبلغني،.سواء.كانوا.من.قمة.
هرم.القيادة.وهم.األنبياء.والرسل.وأوصيائهم.وحواريهم.أو.كانوا.من.
قاعدة.هرم.القيادة.وهم.الكهنة.أو.الرهبان.أو.العلماء.املجتهدين.الذين.
يضطلعون.بدور.اهلداية.بالعلم.والعمل.ويغدون.بذلك.دينا.ميشي.على.

األرض.وأجسادا.تتحرك.بوحي.العقيدة.وعلى.مدار.الزمن.
إذن.فالدين.ببساطة.هو.تلك.الثنائية.املترابطة.واملتالزمة.من.تشريع.
مكتوب.وحامل.لذلك.التشريح.تتمثل.فيه.روح.النص..وهبذه.الثنائية.
يعيش.الدين.حيا.يف.نفوس.أتباعه،.وإال.فأنه.يصبح.مومياء.خال.من.

الروح.ال.حيمل.من.صفات.اجلسد.إال.املالمح.الظاهرية.

وبنظرة.فاحصة.دقيقة.للديانات.والشرائع.واملذاهب.اليت.تدين.هبا.

مجوع.الناس.يف.هذه.املعمورة،.وعلى.ضوء.هذا.املقياس.ميكن.أن.

منّيز.الشرعة.احلية.اليت.يتسق.فيها.النص.مع.التطبيق،.من.غريها.من.
الشرائع.املحنطة.اليت.عجزت.عن.تقدمي.أمنوذجها.احلي!.

ب . اإلسالم في الدائرة الشيعية:
قدم.اإلسالم.وطبقا.للرؤية.الشيعية.)اإلمامية.اإلثين.عشرية(.منهجا.
واضحا.وجليا.يف.إدارة.الدين.ملسرية.اخللق.يف.هذا.العامل،.هذا.املنهج.
الذي.شّرع.له.وحدد.معامله.كال.من.النص.الديين.املقدس.وحامل.
النص.املعصوم،.وذلك.ابتداء.من.أعلى.قمة.يف.هرم.القيادة.وهو.
الرسول.األعظم.صلى.اهلل.عليه.واله.مرورا.بأوصيائه.من.األول.وحىت.
آخرهم.صلوات.اهلل.تعاىل.عليهم.أمجعني،.حيث.املسار.الذي.اتسقت.
فيه.النظرية.بالتطبيق.واملمارسة.بالنص.الشرعي،.وحيث.الشرعة.
املنسجمة.من.الفطرة.السليمة.واخلالية.من.العقد.واملآزق.والتناقضات.
واملفارقات.وعلى.مدى.الزمن.وليومنا.هذا،.فال.جيد.املتتبع.الفطن.
والباحث.املنصف.وصاحب.الفطرة.السليمة،.ال.جيد.يف.هذا.النهج.
أي.نوع.من.التناقض.أو.التهافت.الذي.ميكن.أن.ُيسّجل.على.مسرية.
هذا.اخلط،.ال.بني.النص.الشرعي.وسلوك.راعي.النص،.وال.بني.رعاة.
النص.أنفسهم،.مما.يقدم.ظاهرة.وحيدة.يف.مضموهنا.وفريدة.من.نوعها،.
ميزت.اإلسالم.يف.دائرته.الشيعية.اإلمامية.اإلثىن.عشرية.اليت.اختذت.
من.القران.دستورا.حمفوظا.ومن.املعصوم.راعيا.وأمينا.ومترمجا.ومطبقا.

المرجعية 
الدينية الرشيدة

 مدار الحجة وسطوع البرهان
في النجف األشرف ...

د..ابو.عباس.النجفي
5.حزيران.2016.م.النجف.األشرف
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ومفسرا.هلذا.الدستور.وقائدا.للمسرية.)الكتاب.

والعترة(،.مّيزته.عن.بقية.املذاهب.اإلسالمية.

األخرى.من.جهة.وعن.وبقية.الديانات.والشرائع.

يف.العامل.من.جهة.أخرى..إن.املتابع.احلصيف.

املثالية. الصورة. أن. ملسرية.هذا.اخلط.سيجد.

الكاملة.اليت.رمسها.النص.املقدس.عن.اإلنسان.

الكامل.وطبيعته.وخواصه.ال.ميكن.أن.جندها.

جمسدة.جتسيدا.تاما.شامال،.إال.يف.شخص.الراعي.

واألمني.على.هذا.النص.وهو.قائد.هذا.اخلط.دون.

غريه.من.الناس،.وهذا.ما.ال.جنده.يف.أي.ديانة.

أو.شرعة.منذ.أن.بزغ.فجر.اإلسالم.على.هذه.
األرض.وإىل.يومنا.هذا.

إن.من.أعظم.التحديات.اليت.طرأت.خالل.مسرية.

هذا.اخلط.وهو.عندما.اقتضت.احلكمة.اإلهلية.أن.

حتجب.شخص.القائد.والراعي.واألمني.على.النص.

املقدس،.عن.األنظار.من.دون.أن.تغيب.إدارته.

وتدبريه.للمسرية،.ولقد.مت.اإلعداد.هلذه.املرحلة.
احلرجة.وهلذا.التحدي.الكبري.يف.فترات.زمنية.سبقت.غياب.القائد،.
حيث.كان.التوجيه.بإتباع.العلماء.العاملني.املجتهدين.يف.حتصيل.
العلم.واملنضبطني.حبدود.النص.املقدس،.ليشّكلوا.بذلك.امتدادا.لذلك.
القائد.ولو.بدرجات.كبرية.دون.العصمة،.ليكونوا.مبثابة.قبسا.من.نور.
العصمة.الوهاج،.ولكي.يقودوا.املسرية.بتسديد.ورعاية.من.صاحب.
املقام.األول..ومرة.أخرى.قدم.هذا.اخلط.للعامل.أمجع،.أمنوذجا.للدين.
احلي.عندما.اتسقت.شخصية.القائد.وممارساته.مع.النص.الشرعي،.
ليقدم.ألتباع.هذا.اخلط.ولغريهم.مناذج.مشّرفة.غري.خافية.على.كل.
مراقب.منصف،.بينما.انزلقت.املذاهب.والديانات.والشرائع.األخرى.
إىل.متاهات.ومآزق.كربى.على.مستوى.النص.والتطبيق.وخّلفت.
لنا.إرثا.ملطخا.بالدماء.ويعج.بالظلم.واجلور.واخلروقات.والكبوات.

والفضاعات.والفضائح.واجلرائم.املروعة.
ج. مالمح القيادة في المرجعية:

لعل.من.أبرز.املالمح.العامة.واألساسية.اليت.اتسمت.هبا.املرجعية.

بصفتها.قائد.املسرية.وعلى.مدى.قرون.من.تويل.رجاالهتا.هلذا.
التكليف.الشرعي،.وعلى.سبيل.اإلمجال.ال.التفصيل.واحلصر،.هي:-
-.قبس.من.نور.الراعي.األول:.وهو.أمر.بديهي.يفرضه.منطق.العقل.
والدين.واملعتقد،.إذ.ال.ميكن.أن.نتصور.أن.مستوى.من.مستويات.
النيابة.العامة.تعضدها.حالة.من.حاالت.التسديد.والرعاية.ميكن.أن.
تتحقق.يف.شخص.املرجع.من.دون.أن.حتمل.شخصية.ذلك.املرجع.
قبسات.من.هدي.ومسة.وُخلق.الراعي.والقائد.األصيل.صاحب.
املقام.األول،.وهو.ما.يعزز.حقيقة.انتماء.املرجعية.إىل.خط.الوصاية.
اليت.أوصى.هبا.رسول.اهلل.صلى.اهلل.تعاىل.عليه.وآله..وهنا.ميكن.أن.
حنصل.على.عدة.مثرات.من.خالل.هذه.امليزة.الرفيعة.الثمرة.األوىل.

هي.أن.األطروحة.اإلمامية.اإلثين.عشرية.هي.

أطروحة.عملية.واقعية.استطاعت.عرب.قرون.

طويلة.أن.تؤدي.رسالة.الدين.احلنيف.وأن.حتمل.

كل.وصاياه.وتعاليمه.ومعتقداته.وهديه.بالشكل.

الذي.جتعل.منه.دينا.نابضا.باحلياة.يتحقق.فيه.

التناسق.بني.النص.وحامل.النص..الثمرة.الثانية.

هو.قدرة.هذا.اخلط.على.اجتياز.كل.العقبات.

واملخاطر.وحرب.اإلبادة.والتشويه.واإلقصاء.

عن.احلياة.العامة.والعزلة.و.وضغط.الظلم.واجلور.

وشدة.الفنت.اليت.واجهته.وابتداء.من.وفاة.صاحب.

الرسالة.صلى.اهلل.عليه.وآله.وإىل.يومنا.هذا،.فكان.

على.رأس.هذا.اخلط.إما.إمام.معصوم.حاضر.أو.

نائب.عام.إلمام.معصوم.غائب،.يقوم.مقامه.ويبلغ.

الدين.عنه.من.خالل.العلم.والرواية.والتحقيق.

واالجتهاد..الثمرة.الثالثة.وهي.حالة.االنسجام.

والتناسق.التام.الذي.ميّزت.قيادات.هذا.اخلط.

و.وحدة.النسق.العقائدي.اليت.اتسمت.به،.فال.

تناقض.وال.تشتت.وال.تعارض.يف.املباين.االعتقادية.واالستداللية.
بل.كانت.وما.تزال.قلعة.حمصنة.بالدليل.الساطع.والربهان.الرصني.
-.تعاضد.السرية.واملسرية:.إذا.ما.أردنا.أن.نعّرف.هذه.امليّزة.الرفيعة،.
فإننا.ميكن.أن.نقول.أنه.وعلى.مدى.اتساع.ساحات.األديان.وتعدد.
ميادينها.على.مستوى.التاريخ.واجلغرافيا.فإننا.مل.نشهد.حالة.تعززت.
فيها.عرى.الترابط.بني.سرية.القائد.الشخصية.وبني.طبيعة.املهمة.اليت.
ينهض.هبا،.كما.نشهده.يف.قيادة.املرجعية.املمثلة.خلط.اإلسالم.مبداره.
الشيعي.اإلمامي.اإلثين.عشري..فمن.خالل.نظرة.حمايدة.ومنصفة.
للصفات.وامللكات.اليت.تتمتع.هبا.شخصية.املرجع.القائد،.ميكن.أن.
تتضح.لنا.هذه.امليّزة.العظيمة،.فعلى.خطى.الرعاة.األوائل،.تبلورت.
شخصية.املرجع.واستجمعت.كل.امللكات.اليت.تؤهله.لالضطالع.
هبذا.الدور.اخلطري،.فطهارة.املولد.وطيبة.النشأة.وحسن.السرية.مزينة.
بالورع.وطاعة.اهلل.تعاىل.وخمالفة.اهلوى.والعدالة.واجلد.يف.التحصيل.
واالجتهاد.ممزوجة.بالزهد.والعفة.والصرب.والتواضع.هلل.تعاىل.والعفو.
عن.املسيء.مرصعة.باحلكمة.والشجاعة.والثبات.واألمانة.وسداد.
الرأي.وطول.الصمت،.كل.ذلك.وأكثر.من.معايل.الصفات.وطّيب.
السمات.نراها.قد.رمست.معامل.الطريق.وبينت.طبيعة.املنهج.وأفصحت.
عن.عظيم.الترابط.و.وثاقة.التالحم.بني.شخص.املرجع..ومنهجه.املبين.

على.رفعة.الدين.و.دعوة.الناس.للتمسك.به.
-.مسو.الغاية.وصالح.الوسيلة:.ويف.هذه.امليّزة.يتجّلى.عمق.التواصل.بني.
شخصية.املرجع.القائد.وروح.الدين.وقيمه.ومسو.أهدافه.ونقاء.أدواته،.
كما.وتظهر.واضحة.للعيان.قوة.اإلرادة.والثقة.باهلل.تعاىل.وحسن.الظن.
به.والتصديق.بوعده،.وذلك.من.خالل.التوجه.إىل.الغايات.السامية.
الرفيعة..عرب.التوسل.بالوسائل.األخالقية.والشرعية.اليت.رمسها.

التي  التحديات  أعظم  من  ●إن 
طرأت خالل مسيرة هذا الخط وهو 
اإللهية  الحكمة  اقتضت  عندما 
أن تحجب شخص القائد والراعي 
واألمين على النص المقدس، عن 
إدارته  أن تغيب  األنظار من دون 
تم  لقد  و  ، ة للمسير ه  بير تد و
الحرجة  المرحلة  لهذه  اإلعداد 
فترات  في  الكبير  التحدي  ولهذا 
القائد، حيث  زمنية سبقت غياب 
ء  لعلما ا ع  تبا بإ جيه  لتو ا ن  كا
المجتهدين في تحصيل  العاملين 
العلم والمنضبطين بحدود النص 

. س لمقد ا
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لنا.الشرع.املقدس.والسرية.املباركة.ألصحاب.

املقام.األول،.فال.يشوب.التقدم.إىل.األهداف.

الرفيعة،.كل.ما.يثلم.عقائد.الدين.واإلميان.هبا.

واالحنراف.عن.خطه.املستقيم،.بل.ال.مكان.حىت.

للشبهات.والعثرات.واهلفوات،.فكم.من.الفرص.

الساحنة.واملراتب.املتاحة.واالنتصارات.الساحقة.

والفتوحات.الكبرية.حال.دون.الوصول.إليها،.

الورع.عن.حمارم.اهلل.وشدة.االحتياط.والوقوف.

عند.الشبهات.ودقة.التحري.لصريح.احلق،.وهذا.

هو.االبتالء.األكرب.واالمتحان.األصعب.واجلهاد.

ئزها،. وغرا ونزعاهتا. لنفس. ا هلوى. األعظم.

فالنجاح.يف.هذا.االختبار.ال.يكون.إال.ملن.نال.

املراتب.العالية.يف.رياضة.النفس.وجهادها،.وهو.

ما.وسم.قيادة.املرجعية.الصاحلة.على.مدى.الزمن.

دون.غريها.من.القيادات.الدينية.لدى.األديان.
والشرائع.يف.كل.زمان.ومكان.

د. شواهد من أدوار المرجعية في العراق:
يف.عامل.اليوم.ويف.العراق.حتديدا.ومن.عاصمة.
التشيع.النجف.األشرف.على.وجه.اخلصوص،.
تقف.املرجعية.القائدة.بكل.وعي.وحزم.وحكمة.
أسوة.بأسالفها.وعلى.خطى.منهجهم.القومي،.تقف.
لتجابه.أمواج.التحديات.واملخاطر.واألزمات.
املحدقة.باإلنسان.واألرض.واملقدسات،.وقد.
كانت.هلا.عدة.أدوار.تتماشى.وطبيعة.املرحلة.
والظرف،.ولكن.مع.دخول.العراق.مرحلة.االنعتاق.
من.سطوة.الدكتاتورية.اليت.اندحرت.يوم.أن.قرر.
الشعب.العراقي.الصابر.واملمتحن،.أن.يقف.جانبا.
ويتركها.تواجه.مصريها.املحتوم.على.يد.القوات.
األجنبية.اليت.دخلت.العراق،.عند.تلك.املرحلة.
احلساسة.واخلطرية.برز.دور.جديد.للمرجعية.
القائدة.بطريقة.تتناسب.ودقة.املوقف.وتطور.

األحداث.حيث.ٌسجل.هلا.من.األدوار.العظيمة.واملواقف.الكبرية.

املشّرفة.اليت.حفظت.هبا.العراق.وشعبه.وبكل.مكوناته.وأطيافه،.من.

تآمر.أهل.الداخل.وأهل.اخلارج،.ضاربًة.بذلك.أروع.األمثلة.للقيادة.

احلكيمة.املتزنة.اليت.ال.يغلب.غضبها.حلمها.وال.يقعد.هبا.حلمها.عن.

الغضب.هلل.وللدين.احلق.والوطن،.كما.قدمت.أجلى.املواقف.اليت.
متثلت.فيها.بأخالق.أصحاب.املقام.األول.وهبدي.سريهتم.النّيرة.

إن.مقطعا.من.الزمن.تقف.فيه.املرجعية.بكل.ملكاهتا.مع.مجوع.الشعب.

املوالية.والشجاعة،.لتقود.فيه.معارك.العراق.كافة.وعلى.أكثر.من.صعيد.

وأكثر.من.جبهة.وضد.أكثر.من.عدو،.البد.من.التوقف.عنده.واستجالء.

الدروس.والعرب.منه.وذلك.من.أجل.الوعي.بطبيعة.املرحلة.وأمهيتها.

يف.حتديد.حاضر.ومستقبل.العراق.واملنطقة.أمجع..

وبوقفة.فاحصة.دقيقة.ميكن.تتبع.طبيعة.األدوار.

اليت.اضطلعت.هبا.املرجعية.خالل.عملية.صنع.

العراق.اجلديد،.عراق.حيمل.إرثه.العظيم.ويعي.

دوره.الكبري،.ولعل.من.أبرز.هذه.األدوار.هي:.بناء.

الدولة.الرشيدة،.لكي.يتسىن.فهم.حقيقة.هذا.الدور.

الكبري.البد.من.فهم.واستيعاب.مصطلح.)األبوة.

الصاحلة(.بكل.ما.حيمل.هذا.املصطلح.من.معىن.

وعمق،.فكما.أن.األب.الصاحل.يريب.أبنائه.على.

أسس.من.التربية.األخالقية.العالية.اليت.جتعل.

منهم.أبناء.صاحلني.يتحملون.مسؤولية.الواجبات.

امللقاة.على.عاتقهم.أمام.األسرة.واملجتمع.من.

دون.أي.تدخل.لألب.يف.خيارات.األبناء،.كذلك.

الساعات. ومنذ. وقفت. حيث. املرجعية،. هي.

األوىل.اليت.أعقبت.اهنيار.النظام.الدكتاتوري.

يف.العراق،.وقفت.لتعلن.منهجها.ورؤيتها.للعراق.

اجلديد.وطبيعة.بناء.نظام.احلكم.وإنشاء.الدولة،.

وكانت.رؤيتها.تتلخص.يف.ضرورة.بناء.دولة.

حتترم.وحتتضن.كل.مكونات.الشعب.وفق.معيار.

العدالة،.وقد.أطلقت.عليها.مصطلح.الدولة.الرشيدة.

واليت.يعتمد.يف.بناءها.على.عدة.مرتكزات.أمها.

إعداد.دستور.تشارك.مجيع.املكونات.يف.كتابته.

وحيظى.بالقبول.من.أغلبية.الشعب.ومن.مث.اعتماد.

نظام.انتخايب.عادل.يتم.عربه.انتخاب.جملس.

النواب.والذي.بدوره.يقوم.بتشكيل.احلكومة.اليت.

تكون.مسئولة.عن.حفظ.الوطن.وخدمة.الشعب.

وفق.منهج.العدل.واملساواة.بني.مجيع.املواطنني.

التنفيذية. واعتماد.مبدأ.الفصل.بني.السلطات.

والتشريعية.والقضائية.لتكون.الشرعية.يف.هناية.

املطاف.بيد.الشعب،.والشعب.وحده.هو.مصدر.

الشرعية،.وهنا.ترتكز.النقطة.اجلوهرية.يف.رؤية.

املرجعية،.وهذا.ما.يفسر.وقوفها.بصالبة.وحزم.من.أجل.إقرار.هذه.

املبادئ.يف.بناء.الدولة.وذلك.بعدما.حاولت.أطراف.داخلية.وخارجية.

االلتفاف.على.إرادة.الشعب.وتشكيل.دولة.وفق.مبدأ.الدكتاتورية.

املبطنة.اليت.تديرها.جمموعة.حمدودة.من.الكيانات.من.دون.أن.تكون.
هناك.إرادة.شعبية.يف.اختيارهم.أو.حماسبتهم.أو.استبداهلم..

لقد.وعت.املرجعية.وعيا.تاما.لتاريخ.هذا.الوطن.وتاريخ.شعبه.

الصبور،.واطلعت.على.احلقب.الزمنية.واألدوار.السياسية.اليت.مرت.

عليه.حيث.كانت.القوى.اخلارجية.وبالتعاون.مع.فئات.داخلية.

حمدودة.متسك.بزمام.األمور.وتعمل.على.احتكار.اإلرادة.الوطنية.

وتشكيل.سلسلة.من.احلكومات.واألنظمة.املوالية.هلا.عرب.االنقالبات.

في  المرجعية  رؤية  ●تتلخص 
العراق الجديد بضرورة بناء دولة 
ت  نا مكو كل  تحتضن  و م  تحتر
وقد  العدالة،  معيار  وفق  الشعب 
لة  و لد ا مصطلح  عليها  طلقت  أ
الرشيدة والتي يعتمد في بناءها 
إعداد  أهما  مرتكزات  عدة  على 
المكونات  جميع  تشارك  دستور 
من  بالقبول  ويحظى  كتابته  في 
اعتماد  ثم  ومن  الشعب  أغلبية 
عبره  يتم  عادل  انتخابي  نظام 
انتخاب مجلس النواب والذي بدوره 
يقوم بتشكيل الحكومة التي تكون 
الوطن وخدمة  مسئولة عن حفظ 
الشعب وفق منهج العدل والمساواة 
بين جميع المواطنين واعتماد مبدأ 
التنفيذية  السلطات  بين  الفصل 
ن  لتكو ئية  لقضا ا و يعية  لتشر ا و
بيد  المطاف  نهاية  في  الشرعية 
الشعب، والشعب وحده هو مصدر 
النقطة  ترتكز  وهنا  الشرعية، 
المرجعية،  رؤية  في  الجوهرية 
بصالبة  وقوفها  يفسر  ما  وهذا 
وحزم من أجل إقرار هذه المبادئ 
في بناء الدولة وذلك بعدما حاولت 
أطراف داخلية وخارجية االلتفاف 

على إرادة الشعب .
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واملؤامرات.والصفقات.اليت.مل.يكن.للشعب.فيها.

أي.رأي.أو.قرار.أو.مصلحة.وإمنا.كانت.كلها.

بالضد.من.مصاحل.الوطن.وخيارات.الشعب..لذلك.

ومن.خالل.هذا.الفهم.لتاريخ.الوطن.وتاريخ.

األنظمة.املتوالية.عليه.فقد.قررت.املرجعية.إرساء.

معادلة.جديدة.لبناء.نظام.احلكم.يف.العراق.تغاير.

املعادالت.اجلائرة.السابقة،.ليكون.الشعب.هو.

مفتاح.هذه.املعادلة.اجلديدة.اليت.بتطبيقها.يتمكن.

العراق.من.أن.يطوي.مرحلة.مظلمة.دامت.قرابة.

واملؤامرات. العسكرية. االنقالبات. القرن.من.

واجلور.والظلم.ومصادرة.اإلرادة.الوطنية.وانتهاك.

الثروات.واملقدرات،.وهبذه. السيادة.وتبديد.

اإلستراتيجية.قررت.املرجعية.املضي.قدما.يف.

بناء.هذا.النظام.اجلديد.ولكن.التحدي.األكرب.

كان.يتمثل.بوعي.الشعب.وإدراك.أمهية.الدور.
املناط.به.يف.بناء.الوطن.وتقرير.مصريه.ألن.النظام.اجلديد.ال.ميكن.
أن.يبىن.بدون.شعب.واع.معبأ.بثقافة.وطنية.عالية.تشعره.مبسؤوليته.
اخلطرية.واملباشرة.يف.انتخاب.وصناعة.مؤسسات.احلكم.وحماسبتها.
واستبداهلا.يف.حالة.التقصري.عن.أداء.واجباهتا،.و.وفق.هذا.املنهج.
جندت.املرجعية.كل.طاقاهتا.من.أجل.حث.الشعب،.وبروح.األبوة.
الصاحلة.احلانية،.على.املشاركة.يف.بناء.وطنه.وعدم.االتكال.على.
اآلخرين.والتقاعس.والتراخي.يف.اجناز.هذه.املهمة.الوطنية.املقدسة،.
كما.أهنا.أي.املرجعية.وقفت.وأعلنت.بصوت.عال.و.وبوضوح.تام.
ال.لبس.فيه.من.أهنا.تقف.على.مسافة.واحدة.من.اجلميع.وأهنا.ال.
تدعم.جهة.سياسية.معينة.دون.أخرى.وإمنا.تركت.حتديد.ذلك.إىل.
الشعب.ليتحمل.بذلك.كل.املسؤولية.عن.خياراته،.ومن.دون.أن.تبخل.
)املرجعية(.عليه.بالنصح.واإلرشاد.والتوجيه.حلسن.االختيار..إن.
تداول.السلطة.وبناء.مؤسساهتا.وفق.مبدأ.االنتخابات.هو.األسلوب.
األمثل.إلدارة.بلد.متعدد.املكونات.كالعراق.والطريقة.املثلى.للحفاظ.
على.وحدته.وتوفري.احلد.األمثل.للعدل.واملساواة.وإال.فإن.بديل.
االنتخابات.سيكون.التسلط.والتآمر.واالنقالبات.والعودة.إىل.املربع.
األول.واحلقب.املظلمة،.وهنا.جتدر.اإلشارة.إىل.املحاوالت.العديدة.
البائسة.واليائسة.اليت.قامت.هبا.عبثا.وختبطا.وتضليال،.عدة.أطراف.
داخلية.وخارجية.للطعن.باملرجعية.من.خالل.حتميلها.مسؤولية.
صعود.أطراف.فاسدة.إىل.سدة.احلكم.عرب.بوابة.االنتخابات،.وللرد.
على.تلك.اإلدعاءات.الباطلة.ميكن.العودة.إىل.املصطلح.الذي.على.
ضوئه.ُبين.حترك.املرجعية.وهو.األبوة.الصاحلة.اليت.تريب.الشعب.وتثقفه.
وحتثه.على.املشاركة.وتوجهه.الختيار.األصلح.من.دون.أن.يكون.هلا.
تدخل.يف.نوعية.ذلك.اخليار.فإن.وفق.الشعب.لذلك.فبها.وأن.مل.حيسن.
االختيار.فإن.أبواب.التغري.مشرعة.وتصحيح.األخطاء.متاح.وكل.
شيء.بيد.الشعب.ال.بيد.غريه،.وهذا.الكالم.موجه.لكل.عاقل.فطن.

ومنصف،.أما.من.كان.خالف.ذلك.فال.كالم.معه...........

-.فأس.هتدم.أصنام.الفساد:.لقد.قادت.املرجعية.

معركة.اإلصالح.وحماربة.رموز.الفساد،.بطريقة.

كانت.غاية.يف.احلكمة.والصرب.واألناة.والتدرج.يف.

إلقاء.احلجة.وسحب.كل.املربرات.من.األطراف.

اليت.تدور.حوهلا.شبهات.الفساد.وذلك.ألن.هذا.

امللف.خطري.وحساس.نتيجة.لتأثريه.املباشر.على.

الوضع.اإلداري.واالقتصادي.والتنموي.ومن.

مث.الوضع.السياسي.واألمين.للبلد،.وباختصار.

شديد.فهو.يؤثر.على.بقاء.الكيان.العراقي.كدولة،.

لذا.فقد.اتسمت.طريقة.معاجلة.هذا.امللف.من.

قبل.املرجعية.بأقصى.درجات.الوعي.لطبيعة.

الظرف.وجتنب.التأثري.السليب.على.بقية.اجلبهات.

املفتوحة.على.العراق،.فمن.جهة.يتوجب.إيقاف.

استزناف.العراق،.ومن.جهة.أخرى.يتوجب.منع.

أعداء.العراق.من.االستفادة.من.هذه.املعركة.واستغالهلا.لصاحلهم،.

فكان.السري.يف.هذا.الطريق.أشبه.باملشي.وسط.حقل.مليء.باأللغام.
واملفخخات..

لقد.وظفت.املرجعية.منرب.اجلمعة.الذي.يصدح.من.مرقد.اإلمام.احلسني.

صلوات.اهلل.تعاىل.عليه.يف.كربالء.املقدسة،.من.أجل.توجيه.وإدارة.

هذه.املعركة.ومعارك.العراق.األخرى،.فقد.كانت.تبث.خالل.خطب.

اجلمعة.وصاياها.لكل.من.املتصدين.والشعب.وترسم.هلم.اخلطوط.

واملحددات.واملطالب.اليت.ينبغي.األخذ.هبا.ألجل.مكافحة.الفساد،.

كما.وكانت.تشري.إىل.اجلهات.اليت.يتوجب.عليها.املبادرة.هبذه.العملية.

وتبني.موقفها.من.األطراف.املمتنعة.عن.السري.يف.طريق.اإلصالح،.

وكل.هذا.مت.على.مراحل.وحسب.ما.يفرضه.منطق.االستجابة.

والرفض.ومبدأ.إلقاء.احلجة.على.املعنيني.باألمر،.وهنا.ميكن.للمراقب.

أن.يرصد.مخسة.مراحل.من.اخلطاب.املرجعي.والذي.اخذ.منحى.
تصاعديا.يف.هذه.املعركة،.واملراحل.هي:

املرحلة.األوىل:.النصيحة.اخلالصة،.حيث.بدأت.بعد.أن.تشكلت.

أول.حكومة.دائمة.فكان.اخلطاب.واضحا.وموجها.لكل.من.تسنم.

املسؤولية،.ولكن.كانت.استجابة.اجلهات.السياسية.املتصدية.للعمل.

السياسي.واملشاركة.يف.احلكومة.وصنع.القرار،.استجابة.متكّبرة.

ومتعالية.على.مساع.هذا.النصح.وكأهنم.يقولون.يف.سرهم:.وهل.مثلنا.

من.تقدم.له.هذه.النصائح.وقد.جئنا.من.أحزاب.وتيارات.إسالمية.
نعرف.فيها.احلالل.واحلرام؟!

املرحلة.الثانية:.إعادة.تذكري.اجلهات.املتصدية.بالنصيحة.وذلك.بعدما.

صموا.وعموا.عن.السماع.والنظر.يف.أمهية.هذا.النصح.وهنا.كانت.

االستجابة.عبارة.عن.خطابات.شكلية.وإجراءات.إعالمية.مضللة.

للرأي.العام.مل.تقترب.إطالقا.من.رموز.الفساد.وال.من.حصوهنم.املنيعة.
ومل.تفتح.أو.تعاجل.أي.قضية.فساد.

مشروع  امام  األكبر  ●التحدي 
كان  الدولة  بناء  في  المرجعية 
يتمثل بوعي الشعب وإدراك أهمية 
الوطن  بناء  المناط به في  الدور 
وتقرير مصيره ألن النظام الجديد 
واع  يبنى بدون شعب  أن  ال يمكن 
معبأ بثقافة وطنية عالية تشعره 
والمباشرة  الخطيرة  بمسؤوليته 
ت  سسا مؤ عة  صنا و ب  نتخا ا في 
الحكم ومحاسبتها واستبدالها في 
حالة التقصير عن أداء واجباتها.
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الثالثة:.اإلنذار.والتحذير.من.خالل. املرحلة.

تشخيص.اجلهات.اليت.كانت.وما.تزال.سببا.هلذا.

الفساد.واالحنراف،.حيث.قامت.حبث.رأس.اجلهاز.

التنفيذي.على.الضرب.بيد.من.حديد.على.تلك.

اجلهات.وحماسبتها.قبل.فوات.األوان،.وأحدث.

اخلطاب.هزة.واضحة.يف.أركان.املنظومة.السياسية.

املعنية.به.وبدأ.جو.من.التوتر.والقلق.ينتاب.رموز.

هذه.اجلهات.وبدأت.تفكر.يف.كيفية.التخلص.من.

هذا.املأزق.الكبري.وذلك.بعدما.تورطت.وعلى.

مدى.أعوام.طويلة.يف.عملية.الفساد.مما.جعلهم.يف.

حالة.من.التالزم.الوجودي.مع.الفساد.فوجودهم.

صار.مرهونا.بوجوده.وهنايتهم.مرهونة.بنهايته،.

وهنا.وبالرغم.من.عملية.االلتفاف.والضغط.اليت.

مارسوها.على.هذه.املطالب،.إال.أن.ما.أصاهبم.

من.ذعر.وارتباك.وتضعضع،.يعترب.موقف.متقدم.
لصاحل.احلركة.املناهضة.للفساد.بقيادة.املرجعية.
بالصمت. لتقريع. وا لتوبيخ. ا . بعة: لرا ا املرحلة.
واإلعراض.عنهم.وذلك.بعدما.حبت.األصوات.
بالنصح.والتوجيه.من.دون.استجابة.ملموسة،.
وهذا.ما.أحدث.زلزاال.كبريا.يف.أطراف.العملية.

االهتامات.وتصدع. تبادل. عنيفا.مما.سبب. واضطرابا. السياسية.

التحالفات.املعقودة.فيما.بينهم.واهنيار.التفامهات.املبنية.على.تقاسم.

املصاحل.واستزناف.املوارد،.مما.ساعد.يف.حدوث.شروخ.كبرية.يف.
املنظومة.املسؤولة.عن.الفساد.وهو.موقف.متقدم.لصاحل.حماربة.الفساد.
املرحلة.اخلامسة:.التنكيل.املباشر.هبذه.األطراف.املشّكلة.ملنظومة.
الفساد.والشكوى.إىل.اهلل.تعاىل.من.أعماهلم،.حيث.جاءت.هذه.
املرحلة.بعدما.ران.على.قلوهبم.واستعصوا.على.اهلداية.والرشاد،.
وهو.ما.عزز.حالة.االنقسام.الكبري.يف.منظومة.الفساد.و.وسع.الشروخ.
فيما.بينهم.وسحب.بساط.الشرعية.منهم،.وسّرع.بظهور.الزناعات.
واالهتامات.بالفساد.وكشف.امللفات.املتبادلة.وإزالة.األقنعة.بعدما.
كانوا.يعيشون.يف.أبراجهم.املحصنة.بالشرعية.ومتسترين.بعباءة.الدين.
وخطابات.الشرع.املقدس,.إن.تفشي.الصراع.بني.تلك.األطراف.قد.
سّرب.الضعف.إىل.كياناهتا.وأدى.إىل.حماصرهتا.من.قبل.الرأي.العام.
وإسقاط.كافة.الذراع.واحلجج.من.أيديهم،.وهو.موقف.متقدم.كبري.
آخر.ما.كان.من.املمكن.الوصول.إليه.لوال.صرب.ومثابرة.وثبات.
املرجعية.يف.هذه.املعركة.وعزمها.على.االنتصار.فيها.لصاحل.الشعب.
والوطن..والزالت.املعركة.مستمرة.والزالت.اآلمال.معقودة.على.اهلل.
تعاىل.أوال.وعلى.املرجعية.يف.قيادة.هذه.احلرب.الكبرية.ضد.الفساد.
ورموزه.والزالت.اإلرادة.ثابته.بإزاحتهم.والزال.األمل.بالنصر.راسخا.

ال.يتزحزح.
-.سيف.يقطع.دابر.اإلرهاب:.إن.مواقف.املرجعية.املتواترة.من.العفو.

والصفح.عن.املسيء.وإطفاء.نريان.الفنت.والصرب.

عند.الشدائد.وكظم.الغيظ.واإلغضاء.عن.األذى.

والتشديد.على.الوحدة.الوطنية،.قد.بلغت.من.

احلد.أن.ظن.العادي.إّن.هذا.كله.من.الضعف.

املرجعية. ينتاب. الذي. واالستكانة. واخلوف.

نفسه.أن. له. املؤمن،.فسولت. الشعب. ومجوع.

جيمع.فلوله.ويهجم.هجمًة.شرسًة.على.العراق.يف.

يوم.عز.فيه.النصري.وختاذل.فيه.القريب.والبعيد.

املؤسسات. يف. الفاضح. اخلور. فيه. وانكشف.

األمنية.والعسكرية.اليت.بنتها.احلكومة،.فما.كان.

من.املرجعية.إال.أن.تنهض.كاألسد.املغضب.يف.

ساعة.العسرة،.وتصول.برجاهلا.وحشدها.املقدس.

من.أبناء.العراق.الربرة.عرب.فتوى.اجلهاد.الكفائي.

املقدسة،.لتسحق.مجوع.العدوان.وتطحنهم.طحنا.

يف.معارك.العز.والشرف.ليعلو.عندها.صراخ.العدو.

وعويله.ويتردد.صداه.يف.دول.التآمر.وعواصم.
العدوان،.وسط.دهشة.العامل.بأسره.

لقد.كشفت.هذه.املعركة.العادلة.اليت.فرضتها.قوى.

اإلرهاب.العاملي.على.العراق.وهي.كما.يقال.

الضارة.النافعة،.كشفت.عن.وجه.آخر.ناصعا.

من.وجوه.القيادة.املرجعية.وأظهرت.املزيد.من.ملكاهتا.الفريدة.

وأبرزت.أهليتها.وقدرهتا.على.إدارة.امللفات.الكربى.والعمل.بثبات.

وصرب.وشجاعة.يف.األزمات.اليت.تعصف.باألمة.واملحن.اخلطرية.اليت.

تدامهها،.ففي.الوقت.الذي.ينكص.فيه.اجلميع.ومبا.فيهم.الرؤوس.

املتربعة.على.هرم.املسؤولية.وتتفرق.اجلموع.ويصمت.املّدعني.عند.

ساعة.الشدة.والضر،.تنهض.املرجعية.كالطود.الشامخ.هنضًة.يتفاجئ.

هبا.القريب.ويصدم.هبا.البعيد.ويذهل.هبا.املتابع،.لتذود.عن.األمة.

وتدفع.عنها.اخلطوب.واملحن.وتأخذ.بيدها.بعيدا.عن.موارد.اهللكة،.

وهي.على.هذا.احلال.حافظة.حلدود.الشرع.ومتبعة.للسنن.احلميدة.

واألخالق.الكرمية.ال.تؤثر.هوى.على.رشد.وال.تركن.للباطل.دون.

احلق،.تسري.هبدي.األوصياء.األوائل.صلوات.اهلل.تعاىل.عليهم.أمجعني.

واثقة.بنصر.اهلل.وحسن.وعده.لعباده.الصاحلني..ويف.الوقت.ذاته.فقد.

كشفت.هذه.املعركة.حقيقة.األغلبية.اليت.يتشكل.منها.الشعب.العراقي.

وطيبة.عنصرهم.ونفيس.معدهنم.وكرمي.سجاياهم.وحقيقة.انتمائهم.

املصريي.والوجودي.والوجداين.إىل.هذا.اخلط.العظيم.يوم.التفوا.

حول.قيادهتم.احلقيقية.الشجاعة،.وهم.الفقراء.واملعدمني.والعّزل.

إال.من.اإلباء.واحلمية.والشجاعة.والبطولة.والنخوة.والتضحية.يف.

سبيل.اهلل.واملقدسات.والوطن،.فكانوا.حبق.أبناء.بررة.للمرجعية.

وللوطن،.وازدهت.بفضل.بطوالهتم.أيام.العراق.رغم.املآسي.وجسامة.

التضحيات،.وعادت.محى.الوطن.ومقدساته.حمفوظة.ومصونة.على.
أيديهم.وبربكة.دمائهم.الطاهرة..■■

منبر  جعية  لمر ا ظفت  و ●لقد 
مرقد  من  يصدح  الذي  الجمعة 
اإلمام الحسين صلوات اهلل تعالى 
من  المقدسة،  كربالء  في  عليه 
المعركة  أجل توجيه وإدارة هذه 
ومعارك العراق األخرى، فقد كانت 
تبث خالل خطب الجمعة وصاياها 
لشعب  ا و ين  لمتصد ا من  لكل 
وترسم لهم الخطوط والمحددات 
والمطالب التي ينبغي األخذ بها 
ألجل مكافحة الفساد، كما وكانت 
يتوجب  التي  الجهات  إلى  تشير 
عليها المبادرة بهذه العملية وتبين 
موقفها من األطراف الممتنعة عن 

اإلصالح. طريق  في  السير 
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سماحة السيد غيث شبرسماحة السيد غيث شبر
احد الباحثين المتخصصين في الحوزة العلمية في النجف 
االشرف حول مشروعه الرجالي الكبير

إن إهمال قراءة التاريخ بحجة أن التاريخ إنما كتبه اتباع السالطين، أدى إلى أمر خطير في 
المنظومة المعلوماتية للعاملين في الحديث، فإني أَُشبِّه من ال يعرف التاريخ كفاقد الذاكرة، فالعامل 

في التراث ينبغي أن يهيئ نفسه ألن يعاصر ذلك التراث، ويعيش معه في كل أزمانه وآناته،
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اجرت.جملة.فجر.عاشوراء.مقابلة.مع.الباحث.

السيد.غيث.شرب.حول.مشروعه. الفاضل.

الكايف. كتاب. خدمة. يف. الكبري. الرجايل.
املعنون.بـ.)الوايف(.

 هل من الممكن أن تعرفنا 
بأقصر  الكتاب  بالضبط على مضمون 

ممكنة؟ كلمات 
ج:.ال.خيفى.أن.من.أهم.الكتب.اليت.مجع.فيها.
أصحابنا.روايات.األئمة.)عليهم.السالم(.هو.
ما.يسمى.بكتاب.الكايف.الذي.استغرق.مؤلفه.
عشرين.عاما.جلمع.تلك.األحاديث.من.مظان.
خمتلفة.فاحتوى.قرابة.ستة.عشر.الف.حديث،.
وكتابنا.الذي.امسه.الوايف.مسؤوليته.حتقيق.
صدور.تلك.األحاديث.من.جهة.املعصومني.
)عليهم.السالم(.وذلك.بتتبع.الطرق.والوسائل.
كافة.كجمع.القرائن.السندية.ومقارنة.املتون.
والتدقيق.يف.شأهنا.من.أي.تصحيف.وقع.
وجرى.خالل.األلف.واملائة.سنة.املاضية.على.
الكتاب،.فهدف.الكتاب.باختصار.أن.حيدد.يف.
كل.حديث.نسبة.الوثوق.به.وبصدوره.من.

املعصوم.)عليه.السالم(....
 أال تخشى أن يتطرق إليكم 
مجموعة  هذا  إلى  سبقكم  فقد  النقد 
أحاديثنا،  معظم  وضعف  فند  ممن 
وانتهى به الحال إلى العزلة العلمية؟
ج:.بالعكس،.فالكتاب.هو.رد.على.من.ضعف.
الكايف.كله،.أو.معظمه،.نعم.قد.يظن.ألول.وهلة.
أن.كتاب.الوايف.يف.حتقيق.أسناد.كتاب.الكايف.
الشريف.هو.كتاب.من.ضمن.تلك.الكتب.اليت.
حتاول.قدر.اإلمكان.النيل.من.قيمة.التراث.
احلديثي،.بإعمال.القواعد.الرجالية.الصارمة،.
مما.يفضي.بالنهاية.إىل.إلغاء.صدور.كثري.من.

أحاديثنا،.لكنه.ظن.ليس.يف.حمله.أبدًا.
فالذي.جيب.أن.يعرف:.أن.هذا.الكتاب.إمنا.
هو.رد.على.من.شكك.يف.كثري.من.أحاديث.
كتاب.الكايف،.ولتوضيح.األمر.أكثر.ينبغي.

مدرستني. البني. يف. أن. معلوما. يكون. أن.

التراث. التعامل.مع. نقيض.يف. على.طريف.

احلديثي،.املدرسة.األوىل.هي.تلك.املدرسة.

اليت.تعاملت.بصرامة.بالغة،.ومبنطق.أرسطي،.

وبرياضيات.خاطئة،.مع.علم.الرجال،.من.

غري.أعمال.الدقة.املطلوبة.يف.البحث.الرجايل،.

حبيث.أغفلت.كثريا.من.املتغريات.يف.املعادلة،.

فأنتجت.نتاجا.عقيما.متخض.عنه.عدم.العمل.

بأكثر.األحاديث،.وإعدام.اجلزء.األكرب.من.

تراثنا.احلديثي،.وال.خيفى.خطورة.هذا.األمر.
يف.قطعنا.على.تعاليم.أئمتنا.)عليهم.السالم(.
.وبدال.من.معاجلة. .وهروبا.من.تلك.املشكلةـ.
الطريقة.اليت.أدت.إىل.هذا.األمر.وإصالحها.
.قسم.من.العاملني.يف.هذا.املجال.من. ـ.فرَّ
هذه.الرمضاء،.وظهرت.معامل.املدرسة.الثانية.
بشكل.أكثر.وضوحا.نتيجة.لذلك،.ولكن.هذه.
املدرسة.هي.اأُلخرى.أفرطت.إفراطا.مبالغا.
فيه،.فحاولت.إثبات.صدور.االحاديث.بكل.
وسيلة،.من.غري.النظر.املوضوعي،.وتفاوتت.
أقواهلم:.بني.من.قال.بصدور.كل.االحاديث.
املودوعة.يف.كتبنا.الواصلة،.وبني.اختصاص.
ذلك.يف.الكتب.األربعة،.وبني.اختصاص.ذلك.
يف.الكايف.دون.غريه،.وبني.من.قال.بوثاقة.كل.
األحاديث.اليت.وصلت.إلينا،.وأعملوا.تلك.
القواعد.الرجالية.الصماء.فقط.فيما.تعارض.
من.االحاديث،.وقبلوا.أحاديث.الكذابني.
وأضراهبم،.وبأقل.مرتبة.من.مراتب.ذلك.
اإلفراط.عمل.قوم.بطريقة.تشم.منها.رائحة.
عدم.املوضوعية،.فتوسعوا.يف.طرق.التوثيق.
وضيقوا.يف.طرق.التضعيف،.حىت.وثقوا.الناس.
ألدىن.مالبسة،.وامهلوا.تضعيفات.علمائنا.
األولني.ممن.عاصر.هؤالء.الضعفاء.أو.من.
قارب.عصورهم.بأضعف.احلجج،.وأهون.
األدلة،..وتصورا.أهنم.بعملهم.هذا.أهنم.إمنا.
ينقذون.تراثنا،.وهم.يف.عملهم.هذا.ـ.غفر.
.إمنا.ينسبون.إىل.أهل.البيت.ما.تفوه. اهلل.هلمـ.
به.الكذبة.واملحتالون.من.حيث.ال.يشعرون.

وبدال.من.هذا.التفريط.واإلفراط.املخلني؛.

إذ.نتيجة.األول.تغييب.الكثري.من.أقواهلم.

)عليهم.السالم(،.ونتيجة.الثاين.نسبة.ما.ليس.

هلم.إليهم.)عليهم.السالم(،.كان.ينبغي.إتعاب.

بإصالح.اخللل. النفوس،.وشغل.األذهان.

وترميم.الدواء،.ال.التخيري.بني.منع.املريض.

من.الدواء،.أو.إعطائه.أي.دواء.وجدوه.

يف.طريقهم،.فالطريقني.أحدمها.أخطر.من.
اآلخر.

وكل.هذا.إمنا.ظهر.بسبب.عوامل،.أمهها.
هي:. ثالثة،.

فقدان.الذاكرة.االجتماعية.وإمهال.التاريخ..

وعدم.النظر.الدقيق.الثاقب.يف.علم.الرجال..

وعدم.قراءة.كتب.تراثنا.بالدقة.الكافية...وإال.

لو.راعى.الباحث.هذه.األركان.الثالثة؛.لبانت.
الطريق.السالكة.ملحققي.الصدور.

.بيان.ذلك:
إن.إمهال.قراءة.التاريخ.حبجة.أن.التاريخ.
أمر. أدى.إىل. السالطني،. اتباع. كتبه. إمنا.
خطري.يف.املنظومة.املعلوماتية.للعاملني.يف.
احلديث،.فإين.ُأَشبِّه.من.ال.يعرف.التاريخ.
كفاقد.الذاكرة،.فالعامل.يف.التراث.ينبغي.أن.
يهيئ.نفسه.ألن.يعاصر.ذلك.التراث،.ويعيش.
معه.يف.كل.أزمانه.وآناته،.فالشخص.الذي.
يريد.أن.يكتب.أو.يبحث.يف.الدين.أو.تراثه.
وهو.ال.يعلم.ما.جرى.يف.املاضي.هو.كشخص.
فاقد.للذاكرة.يريد.أن.يكتب.عن.نفسه.وهو.
يف.اخلمسني!.فلن.يفهم.نفسه.وما.جيري.اآلن.
كما.يفهم.نفسه.وما.جيري.عليها.اآلن.من.مل.
يفقد.ذاكرته.ومن.جتمعت.وتراكمت.لديه.
معلومات.املاضي،.والواقع.املؤمل.أننا.كمجتمع.
نعاين.بشكل.فضيع.من.فقدان.الذاكرة.واجلهل.
بالتاريخ،.وال.أقصد.باملجتمع.عامة.الناس،.
بل.املجتمع.العلمي.الذي.يتعامل.مع.النصوص.

والتراث.احلديثي،.هذا.هو.الركن.األول.
أما.الركن.الثاين،.فإنه.ينبغي.أن.يدرك.الكثري.
أن.علم.الرجال.علم.اجتماعي،.وليس.علما.
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رياضيا.أو.تقنيا،.والعلوم.االجتماعية.تفرق.

عن.العلوم.الرياضية.بأمور.عدة،.ومن.أمهها.

أننا.ال.نستطيع.إجراء.املعادالت.الرياضية.

بسهولة.يف.العلوم.االجتماعية.واالستنتاج.

منها؛.ألن.املتغريات.أكثر.من.أن.حتصى.فيها،.

باجلزئيات. هتتم. االجتماعية. العلوم. وأن.

بالكليات،.على. اهتمامها. يفوق. مبا. كثريا.

خالف.الرياضيات.اليت.هتتم.بالقواعد.الكلية.

وتطبيقاهتا،.ولعدم.إدراك.تلك.احلقيقة،.أو.

التغافل.عنها،.أو.لالشتغال.بالعلوم.العقلية.

الصرفة.ـ.أو.اليت.يسموهنا.عقلية.ـ.والبعد.

لرواة. واالجتماعي. احلديثي. الواقع. عن.

احلديث،.تعامل.قوم.مع.احلديث.والرجال.

بتلك.الطريقة،.وكأهنم.يزرعون.النخيل.يف.

بالد.الشمال،.وليس.الفريق.األول.ممن.وقع.

ضحية.هذا،.بل.الفريقان.ممن.ابتلي.هبذا.الداء.

العضال،.والتباساهتم.وشطحاهتم.أكثر.من.
أن.حتصى.

وأما.الركن.الثالث،.فإنه.ينبغي.أن.يعلم.أن.

التتبع.احلثيث،.والنظرة.عن.كثب.ملتون.األخبار.

وأوصاف.الرواة،.واهليمنة.على.تسلسالت.

املخطوطات. ومتابعة. وتكررها،. األسناد.

القدمية،.ومزاولة.النسخ.واالستماع.والتلقي.

كما.كان.يفعله.الرواة.ويعيشونه؛.مما.يكشف.

للباحث.الكثري.من.اخلفايا.املخبأة،.ولعمري.

ال.يعلم.متعة.ذلك.إال.من.مارسه،.فتنكشف.

له.التصحيفات،.وتتضح.له.الطبقات،.وكم.

من.حديث.يتصوره.القوم.هونا.ضعيفا،.وال.

جمال.ـ.حىت.للمتساهلني.يف.أمر.اإلسناد.ـ.

لتصحيحه.وفق.التعامل.السندي.املعروف،.

فتتضح.صحته.ويطمأن.بصدوره،.وكم.من.

حديث.يصح.سنده.فينكشف.غلطه.وتتبدد.
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ویعیش معھ في كل أزمانھ وآناتھ، فالشخص الذي یرید أن یكتب أو یبحث في الدین أو تراثھ وھو ال یعلم ما جرى ،التراث
ما یجري اآلن كما یفھم ونفسھ ! فلن یفھم في الماضي ھو كشخص فاقد للذاكرة یرید أن یكتب عن نفسھ وھو في الخمسین

، والواقع المؤلم أننا كمجتمع ومن تجمعت وتراكمت لدیھ معلومات الماضيمن لم یفقد ذاكرتھلیھا اآلن وما یجري عنفسھ 
قصد بالمجتمع عامة الناس، بل المجتمع العلمي الذي یتعامل ن الذاكرة والجھل بالتاریخ، وال أنعاني بشكل فضیع من فقدا

مع النصوص والتراث الحدیثي، ھذا ھو الركن األول.

والعلوم قنیا،ولیس علما ریاضیا أو ت،لركن الثاني، فإنھ ینبغي أن یدرك الكثیر أن علم الرجال علم اجتماعيأما ا
سھولة في ضیة باالجتماعیة تفرق عن العلوم الریاضیة بأمور عدة، ومن أھمھا أننا ال نستطیع إجراء المعادالت الریا

ثیرا الجزئیات كبتھتم ، وأن العلوم االجتماعیةفیھاأكثر من أن تحصىالعلوم االجتماعیة واالستنتاج منھا؛ ألن المتغیرات 
أو ك الحقیقة،دراك تلالتي تھتم بالقواعد الكلیة وتطبیقاتھا، ولعدم إعلى خالف الریاضیاتیفوق اھتمامھا بالكلیات، بما

رواة لاالجتماعي ولحدیثي ابعد عن الواقع والـ أو التي یسمونھا عقلیة ـ لتغافل عنھا، أو لالشتغال بالعلوم العقلیة الصرفة ا
األول ممنلفریقولیس ا، الحدیث، تعامل قوم مع الحدیث والرجال بتلك الطریقة، وكأنھم یزرعون النخیل في بالد الشمال

.ن ممن ابتلي بھذا الداء العضال، والتباساتھم وشطحاتھم أكثر من تحصىوقع ضحیة ھذا، بل الفریقا

ى الھیمنة عللرواة، واب لمتون األخبار وأوصاف ، والنظرة عن كثالتتبع الحثیثھ ینبغي أن یعلم أن إنف،الركن الثالثوأما 
لرواة افعلھ كان یكماومزاولة النسخ واالستماع والتلقي ،تسلسالت األسناد وتكررھا، ومتابعة المخطوطات القدیمة

ھ لتنكشف مري ال یعلم متعة ذلك إال من مارسھ، فكشف للباحث الكثیر من الخفایا المخبأة، ولعمما ی؛ویعیشونھ
إلسناد ي أمر افوال مجال ـ حتى للمتساھلین ،ضعیفاھونا وكم من حدیث یتصوره القوم ،التصحیفات، وتتضح لھ الطبقات

لطھغـ لتصحیحھ وفق التعامل السندي المعروف، فتتضح صحتھ ویطمأن بصدوره، وكم من حدیث یصح سنده فینكشف 
.وثاقتھبدد توت

ظنا أننا ، الحفحسبومن جھة العد والحساب ،أما نتیجة تلك الطریقة، فكانت مذھلة فعال، فعلى سبیل المثال ال الحصر
التي األحادیثمن %٧٦قد قلنا بالوثوق باعتبار ـ ولم نكملھ بعد ـ أثناء عملنا في تحقیق روایات كتاب الحجة في الكافي 

(رحمھ هللا) قد أشار إلى عكس تلك النسبة فقال باعتبار فرغنا من تحقیقھا، بینما كان ا ولذلك لما ..!!نھام%٢٩لمجلسي
(قدس سره) التجأ إلى أن الكل صادر إال عند التعارض فیعمل بالسند.تراهلضاقت بھ السب

: كم جزءا صدر من ھذا الكتاب، وكم جزءا بقي؟٣سؤال

عد ھو یحتاج بعال، فالرابع، أما عن إكمالھ، فھو یحتاج إلى التوفیق من هللا جل وج: صدر منھ ثالثة أجزاء، وال زلت في 
امھ.إلتمإلى أربعین جزءا أو نحوه إلكمال الكافي كلھ، ولذا فھو لیس لھذا الجیل بل ألبنائنا إن وفقني هللا

نھ عن نعرف ھل من الممكن أ: مركز المرتضى إلحیاء التراث ھو الناشر لكتبكم وھو اسم جدید في عالم النشر ٤سؤال
شیئا؟

ج: ھو اسم جدید فلم یقض من عمره أكثر من ست سنین، لكن نتاجھ كثیر بالنسبة إلى عمره، فقد قدم العدید من األعمال 
كتحقیق بعض المخطوطات الھامة التي لم تطبع كمخطوطة األنوار الغرویة في شرح اللمعة في عدة أجزاء وھو من 

مدرسي كتاب اللمعة في الحوزة المباركة، وكذا اخرج إلى النور بعض المخطوطات األصولیة التي الكتب المھمة خاصة ل
الذي ینبغي مؤكدا للعاملین في علم األصول التوقف (قدس سره) األعرجيلم تر النور بعد ككتاب المحصول للمقدس 
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هذا  من  صدر  جزءا  كم   
بقي؟ جزءا  وكم  الكتاب، 

ج:.صدر.منه.ثالثة.أجزاء،.وال.زلت.يف.الرابع،.

أما.عن.إكماله،.فهو.حيتاج.إىل.التوفيق.من.اهلل.

جل.وعال،.فهو.حيتاج.بعد.إىل.أربعني.جزءا.

أو.حنوه.إلكمال.الكايف.كله،.ولذا.فهو.ليس.
هلذا.اجليل.بل.ألبنائنا.إن.وفقين.اهلل.إلمتامه.

إلحياء  المرتضى  مركز   
اسم  وهو  لكتبكم  الناشر  هو  التراث 
جديد في عالم النشر هل من الممكن 

نعرف عنه شيئا؟ أن 
ج:.هو.اسم.جديد.فلم.يقض.من.عمره.أكثر.
من.ست.سنني،.لكن.نتاجه.كثري.بالنسبة.إىل.
عمره،.فقد.قدم.العديد.من.األعمال.كتحقيق.
تطبع. مل. ليت. ا اهلامة. املخطوطات. بعض.
كمخطوطة.األنوار.الغروية.يف.شرح.اللمعة.

يف.عدة.أجزاء.وهو.من.الكتب.املهمة.خاصة.

ملدرسي.كتاب.اللمعة.يف.احلوزة.املباركة،.

وكذا.اخرج.إىل.النور.بعض.املخطوطات.

ككتاب. بعد. لنور. ا تر. مل. اليت. األصولية.

املحصول.للمقدس.األعرجي.)قدس.سره(.

الذي.ينبغي.مؤكدا.للعاملني.يف.علم.األصول.
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أمحد.الصايف.الذي.يقدم.رعاية.منقطعة.النظري.

للباحثني.وملراكز.البحث.العلمي.حفظه.اهلل.
من.كل.سوء..

 ما هي ردود األفعال وخاصة 
يقال أن مجتمع الحوزة مجتمع متشدد 
وأن المؤلف سيلقى عند تأليفه معاناة 

شديدة؟
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على.العلم.يلقى.هجمة.شرسة.من.اتباع.العلم،.
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اهلل.ملا.حيب.ويرضى.ودفع.عنهم.كل.سوء.
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علمائنا.)قدس.اهلل.أسرار.املاضني.وحفظ.اهلل.

الباقني.منهم(،.وأوجه.النقد.هلم.وألساتذيت.

وهم.فرحون.بالنتاج.الذي.أقدمه،.وإن.كانوا.

ال.يوافقونين.الرأي،.بل.حىت.أساتذتنا.حفظهم.

اهلل.اعتادوا.مناقشة.آراء.أساتذهتم.األحياء.

منهم.واألموات،.وما.ازدادوا.هبذا.إال.تقديرا.

ورفعة،.فمن.يكتب.ضمن.املعيار.العلمي.ال.

خيشى.من.أهل.العلم،.وملا.كان.الكثري.من.

املنتمني.للحوزة.من.أهله.كان.الكاتب.يف.
مأمن.مما.خيافه.الُكّتاب.

ولذا.كانت.ردود.األفعال.متلخصة.باجتاهني:.

أوهلا.الدفع.واحلض.على.إمتام.العمل،.وثانيها.

حماولة.نقد.الكتاب.بشكل.موضوعي.وبيان.

ما.وقعت.فيه.من.هفوات.أو.أخطاء،.حىت.أنين.

استفدت.من.اجلانب.الثاين.أكثر.مما.استفدته.

من.اجلانب.األول؛.حيث.كان.له.األثر.البليغ.

يف.تغري.أسلوب.الكتاب.من.جزء.إىل.آخر،.

وكله.بربكة.ما.قدمه.زمالئي.وأساتذيت.من.

نقد.ترشح.عنه.مزيد.دقة.فيما.أكتب،.وبفضل.
اهلل.ذلك.كله.

 هل هناك جديد في الكتاب 
أم إنه ال يعدو نقال لما في كتب القدماء 
في  نراه  ما  اغلب  في  الحال  هو  كما 

الرجالية؟ التأليفات 
ج:.نسبة.اجلديد.متفاوتة.بني.كتاب.وآخر،.
ففي.اجلزء.األول.كان.هناك.القليل.من.اجلديد،.
أما.اجلزء.الثاين.فقد.حوى.كمية.أكرب.منه،.
فإين.قد.آليت.على.نفسي.أن.ال.أترجم.لرجل.
إال.وأحاول.قدر.اإلمكان.اخلروج.جبديد.فيه،.
وأما.اجلزء.الثالث.فقد.كثر.فيه.اجلديد.على.
سابقه،.ولعل.الرابع.يكون.كذلك.بالنسبة.إىل.

سابقه،.واهلل.هو.املعني.
 ما نوع الجديد في كتابكم؟
ج:.هناك.أصناف.متعددة،.فمن.ناحية.القواعد.
الرجالية.أضفنا.طريقة.جديدة.يف.التوثيق.هي.
التوثيق.الفطري،.وهي.تتلخص.يف.استكناه.
طرق.التوثيق.عند.البشر.واستحصال.املناط.
بالنفس،.مث. الوثوق. املسؤول.عن.تواجد.
حماولة.تطبيقها.على.الرواة.مباشرة.بغض.
النظر.عن.الرجوع.إىل.توثيقات.القدماء.أو.
غريها.من.أنواع.التوثيق،.ومنها.أيضًا.الكالم.
يف. وأيضًا. السندي،. التسلسل. حجية. يف.
أنواع.التصحيف.احلاصلة.يف.كتب.القدماء.
وحماولة.تصنيفها.ولو.بشكل.مبعثر.يف.أجزاء.
الكتاب.املختلفة،.بل.وإطالق.تسميات.على.
بشكل. إحصائها. لغرض. التصحيف؛. نوع.
علمي،.وغري.ذلك.من.قواعد.كلية،.ومن.
ناحية.جزئية.فقد.مت.الكشف.عن.كثري.من.
االلتباسات.يف.فهم.عبائر.القدماء.وما.وقع.فيه.
الكثري.من.الباحثني.يف.سوء.فهم.هلا،.وأيضًا.

تفسري.بعض.الكلمات.الغامضة،.بل.وكشف.

التهافتات.الكثرية.يف.ما.جنده.يف.بعض.الكتب.

ككتاب.ابن.حجر.حيث.جاس.وحاس.ونقل.

منه.الكثري.من.أصحابنا.من.غري.روية.ولو.

تريثوا.لضحكوا.كثريا.من.هتافتات.ما.ينقله.

عن.علي.بن.احلكم،.وأيضًا.مت.تصحيح.بعض.

األسناد.اليت.اتفق.الكل.على.ضعفها.بطريقة.

تصحيح.تقترب.إىل.القطع.عند.املمارس.منه.

إىل.الوثوق.واالطمئنان،.وتوثيق.جمموعة.

من.الرجال.الذين.غفل.عن.حاهلم،.وحتديد.

طبقة.كل.رجل.وزمنه.ويف.هذا.أيضًا.ظهرت.

لنا.الكثري.من.سنوات.الوفاة.اليت.مل.تكن.

معروفة.عند.أوساط.الرجاليني.كسنة.وفاة.

ابن.أيب.يعفور.وكوهنا.131هـ..ومحران.بن.

أعني.وكوهنا.سنة.130هـ.واستكشاف.سنة.

وفاة.الفضل.بن.شاذان.من.كوهنا.259هـ.

وغريها.كثري،.وأيضًا.لعل.من.اجلديد.املهم.

هو.نقل.آراء.مرجع.الطائفة.السيد.السيستاين.

)دام.ظله(،.إذ.ختفى.على.الكثريين،.ولعلي.يف.

األجزاء.القادمة.أقدم.شيئا.أكثر.من.اجلديد.
بربكة.دعوات.اخلريين.إن.شاء.اهلل.تعاىل...
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قال.العالمة.املحقق.السيد.عبد.احلسني.شرف.
:.الدين

َْك ِمْن  نِْزَل إِلَ
ُ
ْغ ما أ

ِّ
يَُّها الرَُّسوُل بَل

َ
بزنول.اآلية.﴿يا أ

َُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن 
َ

ْغَت رِساتل
َّ
ما بَل

َ
ْم َتْفَعْل ف

َ
َربَِّك َوإِْن ل

اكفِِريَن﴾.املائدة/67.
ْ
َقْوَم ال

ْ
الَّاِس إِنَّ اهلَل ال َيْهِدي ال

نزل..واستزنل.من.معه.عن.رواحلهم،.

فأرسل.من.استرجع.املتقدمني.من.احلجاج،.

وانتظر.املتأخرين،.حىت.اجتمع.الناس.كلهم.

يف.صعيد.واحد،.فصلى.هبم.فريضة.الوقت،.

وعمل.له.منرب.عال.من.حدائج.اإلبل.بني.

دوحتني.من.مسر.ظللوا.عليه.من.الشمس.

بينهما،.فرقي.ذروة.املنرب.وأجلس.عليا.دونه.

مبرقاة،.ووقف.للخطابة.عن.اهلل.عز.وجل.يف.

تلك.اجلماهري.فابتدأ.ببسم.اهلل.واحلمد.هلل،.

والثناء.على.اهلل،.والشكر.آلالئه،.فقال.يف.ذلك.

ما.شاء.أن.يقول،.مث.أهاب.بالناس.يسمعهم.

وأفئدهتم. أمساعهم. عليه. فقصروا. صوته،.
صاغني.

وإليكم.نص.بعض.املأثور.من.خطابه.يومئذ.

بعني.لفظه:."أيها.الناس.يوشك.أن.أدعى.

مسؤولون. وإنكم. مسؤول. وإين. فأجيب.

فماذا.أنتم.قائلون؟.قالوا:.نشهد.أنك.قد.بلغت.

وجاهدت.ونصحت،.فجزاك.اهلل.خريا.فقال:.

أليس.تشهدون.أن.ال.إله.إال.اهلل،.وأن.حممدا.

عبده.ورسوله.وأن.جنته.حق،.وأن.ناره.

حق،.وأن.املوت.حق،.وأن.البعث.حق.بعد.

املوت،.وأن.الساعة.آتية.ال.ريب.فيها،.وأن.

اهلل.يبعث.من.يف.القبور؟..قالوا:.بلى.نشهد.

بذلك..قال:.اللهم.اشهد.مث.قال:.يا.أيها.الناس.

إن.اهلل.موالي.وأنا.موىل.املؤمنني،.وأنا.أوىل.

هبم.من.أنفسهم،.فمن.كنت.مواله،.فهذا.علي.

مواله،.اللهم.وال.من.وااله،.وعاد.من.عاداه،.

مث.قال:.يا.أيها.الناس.إين.فرطكم.وإنكم.

داللة حديث الغدير داللة حديث الغدير 
على خالفة امير على خالفة امير 
 المؤمنين المؤمنين

■  من كتاب النص واإلجتهاد - السيد شرف الدين 
صفحة 585 - 592



69 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 68

69 جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج    جر لا وءارا ال دج 4 و 5ا ورم  رج 1438 ج 68

أعرض. حوض. احلوض،. على. واردون.

مما.بني.بصرى.إىل.صنعاء.فيه.عدد.النجوم.

قدحان.من.فضة،.وأين.سائلكم.حني.تردون.

علي.عن.الثقلني.كيف.ختلفوين.فيهما،.الثقل.

األكرب.كتاب.اهلل.عز.وجل.سبب.طرفه.بيد.

اهلل.تعاىل.وطرفه.بأيديكم.فاستمسكوا.به.ال.

تضلوا.وال.تبدلوا.وعتريت.أهل.بييت،.فإنه.قد.

نبأين.اللطيف.اخلبري.أهنما.لن.ينقضيا.حىت.
يردا.علي.احلوض.ا.ه....)احلديث(...

احلديث. هذا. كالم.يف.صحة. ال. .:.قال

بلفظه،.وال.ريب.يف.تواتره..من.حيث.املعىن.

بألفاظ.متقاربة.غري.أن.شيخ.اإلسالم.شيخنا.

البشري..قال.فيما.راَجَعنا.به.مما.يتعلق.هبذا.
احلديث:.

)إن.محل.الصحابة.على.الصحة.يستوجب.

الغدير.-. تأويل.هذا.احلديث.-.حديث.

متواترا.كان.أو.غري.متواتر،.ولذا.قال.أهل.

السنة.لفظ.املوىل.يستعمل.يف.معاين.متعددة،.
ورد.هبا.يف.القرآن.العظيم،.

فتارة.يكون.مبعىن.األوىل،.كقوله.تعاىل.خماطبا.

للكفار.)مأواكم.النار.هي.موالكم(.أي.أوىل.
بكم،.

وتارة.مبعىن.الناصر.كقوله.عز.امسه:.)ذلك.

بأن.اهلل.موىل.الذين.آمنوا.وأن.الكافرين.ال.
موىل.هلم(.

ومبعىن.الوارث.كقوله.سبحانه:.)ولكل.جعلنا.

موايل.مما.ترك.الوالدان.واألقربون(.أي.ورثة،.

ومبعىن.العصبة.حنو.قوله.عز.وجل:.)وإين.
خفت.املوايل.من.ورائي(.

ومبعىن.الصديق:.)يوم.ال.يغين.موىل.عن.موىل.
شيئا(.

األوىل. مبعىن. جيئ. لويل. ا لفظ. وكذلك.

بالتصرف،.كقولنا:.فالن.ويل.القاصر،.ومبعىن.

الناصر.واملحبوب..قالوا:.فلعل.معىن.احلديث،.

َمن.كنُت.ناصَره،.أو.صديَقه،.أو.حبيَبه،.فإن.

عليا.كذلك،.وهذا.املعىن.يوافق.كرامة.السلف.

الصاحل،.وإمامة.اخللفاء.الثالثة.رضي.اهلل.عنهم.

أمجعني..
قال.:فقلت.له.يف.اجلواب:.أنا.أعلم.بأن.
قلوبكم.ال.تطمئن.مبا.نقلتموه.ونفوسكم.ال.
..تركن.إليه،.وإنكم.تقدرون.رسول.اهلل
يف.حكمته.البالغة،.وعصمته.الواجبة،.ونبوته.
اخلامتة،.وأنه.سيد.احلكماء،.وخامت.األنبياء.
)وما.ينطق.عن.اهلوى.إن.هو.إال.وحي.يوحى.

علمه.شديد.القوى(،.
فلو.سألكم.فالسفة.األغيار.عما.كان.منه.يوم.
غدير.خم،.فقال:.ملاذا.منع.تلك.األلوف.املؤلفة.

يومئذ.عن.املسري؟.
وعلى.َم.حبسهم.يف.تلك.الرمضاء.هبجري؟.

وفيم.اهتم.بإرجاع.من.تقدم.منهم.وإحلاق.
من.تأخر؟.

ومل.أنزهلم.مجيعا.يف.ذلك.العراء.على.غري.كالء.
وال.ماء؟.

مث.خطبهم.عن.اهلل.عز.وجل.يف.ذلك.املكان.

منهم. الشاهد. ليبلغ. . يتفرقون، منه. الذي.

الغائب،.وما.املقتضي.لنعي.نفسه.إليهم.يف.
خطابه؟. مستهل.

إذ.قال:.يوشك.أن.يأتيين.رسول.ريب.فأجيب،.

وإين.مسؤول،.وإنكم.مسؤولون،.وأي.أمر.
يسأل.النيب..عن.تبليغه؟.

وتسأل.األمة.عن.طاعتها.فيه؟.
وملاذا.سأهلم.فقال؟.ألستم.تشهدون.أن.ال.إله.
إال.اهلل،.وإن.حممدا.عبده.ورسوله،.وإن.جنته.
حق.وأن.ناره.حق،.وإن.املوت.حق،.وإن.
البعث.حق.بعد.املوت،.وأن.الساعة.آتية.ال.
ريب.فيها،.وأن.اهلل.يبعث.من.يف.القبور؟.قالوا:.

بلى.نشهد.بذلك.
وملاذا.أخذ.حينئذ.على.سبيل.الفور.بيد.علي.
فرفعها.إليه.حىت.بان.بياض.إبطيهما؟.فقال.
".يا.أيها.الناس.إن.اهلل.موالي،.وأنا.موىل.
املؤمنني."،.وملاذا.فسر.كلمته.-.وأنا.موىل.
املؤمنني.-.بقوله.وأنا.أوىل.هبم.من.أنفسهم؟.
التفسري.".فمن.كنت. بعد.هذا. وملاذا.قال.
مواله،.فهذا.مواله،.أو.من.كنت.وليه.فهذا.

وليه،.اللهم.وال.من.وااله.وعاد.من.عاداه،.
وانصر.من.نصره،.واخذل.من.خذله؟.".

ومل.خصه.هبذه.الدعوات.اليت.ال.يليق.هلا.إال.
أئمة.احلق،.وخلفاء.الصدق؟.

وملاذا.أشهدهم.من.قبل.فقال:.ألست.أوىل.

بكم.من.أنفسكم؟.فقالوا:.بلى..فقال:.من.كنت.

مواله،.فعلي.مواله،.أو.من.كنت.وليه،.فعلي.

وليه،.وملاذا.قرن.العترة.بالكتاب،.وجعلها.
قدوة.ألويل.األلباب.إىل.يوم.احلساب؟.

ومب.كانت.لديه.عدل.القرآن؟.ومل.أخرب.أهنما.
ال.يفترقان؟.

وأنذر. هبما،. متسك. من. بّشر.هبدي. وفيم.

هذا. َم. وعلى. عنهما؟. ختلف. من. بضالل.
احلكيم؟. النيب. من. لعظيم. ا االهتمام.

وما.املهمة.اليت.احتاجت.إىل.هذه.املقدمات.

كلها؟.وما.الغاية.اليت.توخاها.يف.هذا.املوقف.
املشهود؟.

وما.الشئ.الذي.أمره.اهلل.تعاىل.بتبليغه.إذ.قال.

عز.من.قائل:.)يا.أيها.الرسول.بلغ.ما.أنزل.

إليك.من.ربك.وإن.مل.تفعل.فما.بلغت.رسالته.
واهلل.يعصمك.من.الناس(.

وأي.مهمة.استوجبت.من.اهلل.هذا.التأكيد،.

يشبه. مبا. تبليغها. على. احلض. قتضت. وا

التهديد؟.وأي.أمر.خيشى.النيب.الفتنة.بتبليغه؟.

وحيتاج.إىل.عصمة.اهلل.من.أذى.املنافقني.
نه؟. ببيا

أكنتم.-.جبدك.لو.سألكم.عن.هذا.كله.-.

جتيبونه.بأن.اهلل.عز.وجل.ورسوله..إمنا.

أرادا.بيان.نصرة.علي.للمسلمني،.وصداقته.
هلم.ليس.إال؟.

ما.أراكم.ترتضون.هذا.اجلواب،.وال.أتوهم.

أنكم.ترون.مضمونه.جائزا.على.رب.األرباب،.

الرسل. وخامت. احلكماء،. سيد. على. وال.

واألنبياء،.وأنتم.أجل.من.أن.جتوزوا.عليه.

أن.يصرف.مهمه.كلها،.وعزائمه.بأسرها،.إىل.

تبيني.شئ.بني.ال.حيتاج.إىل.بيان،.وتوضيح.

أمر.واضح.حبكم.الوجدان.والعيان،.وال.شك.
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أنكم.تزنهون.أفعاله.وأقواله.عن.أن.تزدري.

هبا.العقالء،.أو.ينتقدها.الفالسفة.واحلكماء،.

بل.ال.ريب.يف.إنكم.تعرفون.مكانة.قوله.وفعله.

من.احلكمة.والعصمة،.وقد.قال.اهلل.تعاىل:.

)انه.لقول.رسول.كرمي.ذي.قوة.عند.ذي.

العرش.مكني.مطاع.مث.أمني.وما.صاحبكم.

مبجنون(.فيهتم.بتوضيح.الواضحات،.وتبيني.

ما.هو.حبكم.البديهيات،.ويقدم.لتوضيح.هذا.

الواضح.مقدمات.أجنبية.ال.ربط.له.هبا،.وال.

دخل.هلا.فيه،.تعاىل.اهلل.عن.ذلك.ورسوله.
علوا.كبريا،.

وأنت.-.نصر.اهلل.بك.احلق.-.تعلم.أن.الذي.

اهلجري،. ذلك. واهتمامه.يف. مقامه. يناسب.

ويليق.بأقواله.وأفعاله.يوم.الغدير،.إمنا.هو.

تبليغ.عهده،.وتعيني.القائم.مقامه.من.بعده،.

والقرائن.القطعية،.واألدلة.العقلية،.توجبان.

القطع.الثابت.اجلازم.بأنه..ما.أراد.يومئذ.

إال.تعيني.علي.واليا.لعهده.وقائما.مقامه.من.

بعده..فاحلديث.مع.ما.قد.حف.به.من.القرائن،.

نص.جلي،.يف.خالفة.علي،.ال.يقبل.التأويل،.

وليس.إىل.صرفه.عن.هذا.املعىن.من.سبيل،.

وهذا.واضح.واحلمد.هلل.)ملن.كان.له.قلب.أو.
ألقى.السمع.وهو.شهيد(..

على.أن.هذا.احلديث.مل.يسلم.من.االختصار.

حبذف.شئ.من.نصوصه.قطعا.ألن.القوة.الفعالة.

واألكثرية.الساحقة.يومئذ.إمنا.كانتا.يف.جانب.

املعارضني.احلول.القلب،.وهلم.كانت.الغلبة.

وعاقبة.السلطة،.ومع.ذلك.فإن.الشذرة.الباقية.

من.شذور.احلديث.كافية.وافية.واحلمد.هلل،.

والعجب.كل.العجب.من.بقائها،.وإمنا.بقيت.

)ليهلك.من.هلك.عن.بينة.وحيىي.من.حي.عن.
بينة(.)وهلل.احلجة.البالغة.على.الناس(..

أما.حنن.اإلمامية.فقد.تواتر.لدينا.من.طريق.

آبائه. عن. الصادق. اهلل. عبد. أيب. اإلمام.

امليامني..عن.جدهم..أنه.نص.على.

نصا. ..عنه باخلالفة. لغدير. ا يوم. علي.

صرحيا.بكل.جالء،.وأنه.أمر.أصحابه.يومئذ.

بأن.يسلموا.عليه.بإمرة.املؤمنني،.وأن.البعض.

منهم.سلم.ومل.يقل.شيئا..والبعض.إمنا.سلم.

بعد.أن.قال.للنيب.:.أعن.اهلل.ورسوله.ذلك.

يا.رسول.اهلل؟..فقال..نعم.إمنا.هو.عن.اهلل.
ورسوله...

فصرح.احلق.يومئذ.عن.حمضه..وأسفر.الصبح.

واحلمد.هلل.لذي.عينني..كما.قال.أبو.متام.

الطائي..من.قصيدة..له.عصماء.هي.يف.
ديوانه.:.

ويوم الغدير استوضح الحق أهله
بفيحاء ما فيها حجاب وال ستر

نه أ يعلم  و بضبعيه  يمد 
خبر لكم  فهل  وموالكم  ولي 

لمعشر بالبيان  ويغدو  يروح 
يروح بهم غمر ويغدو بهم غمر

حقه بإثبات  جهر  له  فكان 
وكان لهم في بزهم حقه جهر

مرهف حد  حظه  جعلتم  أثم 
من البيض يوما حظ صاحبه القبر

وقال.الكميت.بن.زيد...تعاىل:.
خم غدير  دوح  الدوح  ويوم 

أطيعا  لو  الخالفة  له  أبان 
ها يعو تبا ل  جا لر ا لكن  و

مبيعا  ا  خطر مثلها  ر  أ فلم 
يوما اليوم  ذاك  مثل  أر  ولم 

ضيعا  أ حقا  مثله  ر  أ لم  و
لكن و لعنا  بها  بلغ  أ فلم 

صنيعا لهم  و أ ء  سا أ ل  قو أ
وقال.اهلل.تعاىل:.)لقد.ابتغوا.الفتنة.من.قبل.
وقلبوا.لك.األمور.حىت.جاء.احلق.وظهر.أمر.

اهلل.وهم.كارهون(..
..ما.كان.املعارضون.ليحسبوا.أن.رسول.اهلل.
سيقف.موقفه.الذي.وقفه.يوم.الغدير.أبدا،.فلما.
فاجأهم.به.وأدى.فيه.عن.اهلل.ما.أدى،.رأوا.
أن.معارضته.يف.آخر.أمره.وقد.خبعت.العرب.
لطاعته،.ودخل.الناس.يف.دين.اهلل.أفواجا.ال.
جتديهم.نفعا،.بل.تسبب.هلم.الويالت،.ألهنا.
تستلزم.إما.سقوطهم.باخلصوص،.أو.سقوط.

يفوهتم. وحينئذ. عامة،. والعرب. اإلسالم.

الغرض.الذي.كانوا.يأملون،.واملنصب.الذي.

كانوا.له.يعملون..هلذا.رأوا.أن.الصرب.عن.

الوثبة.أحجى،.فأمجعوا.على.تأجيلها.إىل.بعد.

النيب.،.لئال.يكون.اخلروج.عليه.نفسه،.

وهكذا.كان.األمر.منهم.بكل.لباقة.ممكنة،.

وكل.عناية.بالشعائر.اإلسالمية.واحتياط.

عليها،.وجهاد.يف.سبيلها.أبلوا.فيه.بالءا.حسنا،.

وقد.أوحى.اهلل.عز.وجل.إىل.نبيه.مبا.كانوا.

يضمرون،.وأطلعه.على.ما.سيكون،.لكن.

الدين.ال.بد.من.اكماله،.والنعمة.ال.حميص.

من.امتامها،.والرسالة.ال.مندوحة.من.تبليغها،.

)ليهلك.من.هلك.عن.بينة.وحيىي.من.حي.
عن.بينة(..

.)وما.على.الرسول.إال.البالغ.املبني(...
أن. بعده،. من. وخليفته. لوصيه. عهد. نعم.
ذرعه،. بسعة. يعارضونه. حني. يتغمدهم.
ويتلقاهم.بطول.أناته،.وأمره.أن.يصرب.على.
استئثارهم.حبقه،.وأن.يتلقى.تلك.املحنة.بكظم.
الغيظ.واالحتساب،.احتياطا.على.اإلسالم،.
العام،.وأمر.األمة.بالصرب. وإيثارا.للصاحل.
على.تلك.امللمة.-.كما.فصلناه.يف.كتاب.

املراجعات.-..
..وحسبك.مما.صح.من.أوامره.بذلك.قوله
يف.حديث.حذيفة.بن.اليمان:.".يكون.بعدي.
أئمة.ال.يهتدون.هبداي،.وال.يستنون.بسنيت،.
وسيقوم.فيهم.رجال.قلوهبم.قلوب.الشياطني.
يف.جثمان.أنس.قال.حذيفة:.كيف.أصنع.
يا.رسول.اهلل.إن.أدركت.ذلك..قال:.تسمع.
وتطيع.لألمري.وإن.ضرب.ظهرك.وأخذ.مالك.

فامسع.له.وأطع."...
ومثله.قوله..يف.حديث.عبد.اهلل.بن.مسعود:.
".ستكون.بعدي.إثرة.وأمور.تنكروهنا،.قالوا:.
يا.رسول.اهلل.كيف.تأمر.من.أدرك.منا.ذلك؟..
قال.:.تؤدون.احلق.الذي.عليكم.وتسألون.
اهلل.الذي.لكم."..وكان.أبو.ذر.يقول:.".إن.
أمسع. أن. أوصاين. ..اهلل خليلي.رسول.
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وأطيع.وإن.كان.عبدا.جمدع.األطراف."...
وقال.سلمة.اجلعفي.فيما.أخرجه.عنه.مسلم.
ص.119.من.اجلزء.2.من.صحيحه.يا.نيب.اهلل.
أرأيت.أن.قامت.علينا.أمراء.يسألوننا.حقهم،.
ومينعوننا.حقنا.فما.تأمرنا.قال.:.".امسعوا.
وأطيعوا،.فإمنا.عليهم.ما.محلوا.وعليكم.ما.

محلتم."...
قال:. ..اهلل أن.رسول. أم.سلمة:. وعن.
ستكون.أمراء.عليكم.فتعرفون.وتنكرون،.
فمن.عرف.برئ،.ومن.أنكر.سلم.قالوا.أفال.
نقاتلهم؟..قال.ال.ما.صلوا."...والصحاح.يف.
هذا.املعىن.متواترة،.وال.سيما.من.طرق.العترة.

الطاهرة.
ولذا.صربوا..ويف.العني.منهم.قذى،.ويف.
احللق.شجى،.عمال.هبذه.األوامر.املقدسة،.
إليهم.باخلصوص،. النيب. وغريها.مما.عهد.
احتياطا.على.األمة،.واحتفاظا.بالشوكة،.
ملسلمني،. ا بريح. . وضنا . للدين، يثار. وإ
فكانوا..كما.قلناه.)يف.املراجعات.وغريها.
من.كتبنا(.يتحرون.للقائمني،.بأمور.األمة.
وجوه.النصح،.وهم.-.من.استئثارهم.-.على.
أمر.من.العلقم.ويتوخون.هلم.مناهج.الرشد.
وهم.-.من.تبوئهم.عرشهم.-.على.آمل.للقلب.
من.حز.الشفار.تنفيذا.للعهد،.وعمال.مبقتضى.
بالواجب.عقال.وشرعا.من. العقد،.وقياما.
تقدمي.األهم.)يف.مقام.التعارض(.على.املهم،.
وهبذا.حمض.أمري.املؤمنني.كال.من.اخللفاء.
الثالثة.نصحه،.واجتهد.هلم.يف.املشورة،.فإنه.
بعد.أن.يئس.من.حقه.يف.اخلالفة.شق.بنفسه.
طريق.املوادعة،.وآثر.مساملة.القائمني.باألمر،.
فكان.يرى.عرشه.-.املعهود.به.إليه.-.يف.
قبضتهم.فلم.حيارهبم.عليه،.ومل.يدافعهم.عنه،.
احتفاظا.باألمة،.واحتياطا.على.امللة،.وضنا.
بالدين.وإيثارا.لألجلة.على.العاجلة،.وقد.
مين.مبا.مل.مين.به.أحد،.حيث.وقف.بني.خطبني.
فادحني:.اخلالفة.بنصوصها.وعهودها.إىل.
بصوت. إليها. وتستفزه. تستصرخه. جانب.

يدمي.الفؤاد،.وشكوى.تفتت.األكباد،.والفنت.

الطاغية،.إىل.جانب.آخر.تنذره.بانتقاض.

اجلزيرة.وانقالب.العرب،.واجتياح.اإلسالم،.

وهتدده.باملنافقني.من.أهل.املدينة.وقد.مردوا.

األعراب. من. حوهلم. ومبن. لنفاق،. ا على.

وهم.منافقون.بنص.الكتاب،.بل.هم.أشد.

كفرا.ونفاقا،.وأجدر.أال.يعلموا.حدود.ما.

أنزل.اهلل.على.رسوله،.وبأهل.مكة.الطلقاء.

مضمري.العداوة.والبغضاء.ومن.كان.على.

شاكلتهم.من.ضواري.الفتنة،.وطواغي.الغي.

الغارة.وأعداء.احلق،.وقد.قويت. وسباع.

بفقد.النيب..شوكتهم،.إذ.صار.املسلمون.

بعده..كالغنم.املطرية.يف.الليلة.الشاتية.بني.

ذئاب.عادية.ووحوش.ضارية،.ومسيلمة.

لدجال،. ا خويلد. بن. وطليحة. لكذاب،. ا

وسجاح.بنت.احلارث.األفاكة،.وأصحاهبم.

قائمون.)يف.حمق.اإلسالم.وسحق.املسلمني(.

على.ساق..والرومان.واألكاسرة.وغريمها.

من.ملوك.األرض.كانوا.للمسلمني.باملرصاد.

إىل.كثري.من.هذه.العناصر.اجلياشة.بكل.حنق.

من.حممد..وبكل.حقد.وحسيكة.لكلمة.

اإلسالم.تريد.أن.تنقض.أساسها،.وتستأصل.

شأفتها.وأهنا.لنشيطة.يف.ذلك.مسرعة.متعجلة،.

ترى.أن.األمر.قد.استتب،.هلا.وأن.الفرصة.

بفقد.رسول.اهلل..قد.حانت،.فأرادت.أن.

تسخر.تلك.الفرصة.وتنتهز.تلك.الفوضى،.

وانتظام،. قوة. اإلسالم.إىل. يعود. أن. قبل.

فوقف.أمري.املؤمنني.بني.هذين.اخلطرين،.

فكان.من.الطبيعي.له.أن.يضحي.حقه.قربانا.

لدين.اإلسالم.وإيثارا.للصاحل.العام،.لذلك.قعد.

يف.بيته.-.فلم.يبايع.حىت.أخرجوه.كرها.-..

احتفاظا.حبقه.واحتجاجا.على.املستأثرين.

به.وعلى.أوليائهم.يوم.القيامة.ولو.أسرع.

إىل.البيعة.ما.قامت.له.بعد.حجة،.وال.سطع.

ألوليائه.برهان،.لكنه.مجع.فيما.فعل.بني.حفظ.

الدين.واملسلمني،.واالحتفاظ.حبقه.يف.إمرة.

املؤمنني.فدل.هذا.على.أصالة.رأيه،.ورجاحة.

حلمه،.وسعة.صدره،.وإيثار.املصلحة.العامة.

حبكمة.بالغة،.ومىت.سخت.نفس.امرئ.عن.

هذا.اخلطب.اجلليل.واألمر.العظيم.يزنل.من.

اهلل.تعاىل.بغاية.منازل.الدين،.وإمنا.كانت.

وأعود. له. احلالني. أربح. فعل. مما. غايته.

املقصودين.عليه.باألجر.والثواب،.والقرب.

من.رب.األرباب.)سبحان.ربك.رب.العزة.عما.

يصفون.وسالم.على.املرسلني.واحلمد.هلل.رب.

العاملني(.وصلى.اهلل.على.سيد.النبيني.وخامت.
املرسلني.وآله.اهلداة.امليامني.■■

آية.اهلل.العظمى.السيد.حمسن.احَلكيم:
للّرمحة. َمنبعًا. لّدين. ا شرف. لسّيد. ا كان.
واإلحسان،.هنَل.منه.الَكثري،.وارتوى.به.

األكرب. لقسم. ا
آية.اهلل.العظمى.السيد.اخلوئي)ره(:

لقد.رأيُت.بأّم.َعيين.فضائله.األخالقّية.وهي.

َفضل،. ُيدانيها. ال. امَلراتب،. أعلى. ترتقي.

وال.ُيضارعها.عّز،.وقد.امتلك.من.اآلراء.

والنظريات.ما.ال.ُيستطاع.لغريه،.وال.ُيتاح.
لَغرميه.

آية.اهلل.السّيد.جواد.التربيزّي:
كانت.شخصّية.املرحوم.السّيد.شرف.الّدين.
تّتسم.حُبرّية.الِفكر،.وتّتصف.بشجاعة.املنطق،.
وجهادًا.ال.يوَصف،.حىت.لتظّن.أّن.عناصر.

األّمة.كّلها.جمموعة.يف.َرجل.واحد.
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تهمة الشرك
)تطهير المناهج من التكفير(

■ حجج اإل الم واملسلمني الشيخ لبد اهلل الد يت/ الكويت

لماذا أصبح جيش العدو الصهيوني أقل خطرا بحيث تكالبت 
هذه الفئة على الشعب المسلم في العراق بنسائه وأطفاله 
وشيوخه؟ هل ألن جيش العدو الصهيوني أصبح كتابيا بينما 

الشعب العراقي شعب مشرك؟!!
لقد تم حشو عقول هؤالء الشباب بمقولة إن العراق أصبح 
موطنا للشرك والمشركين بحيث لم يعد مجتمعا مسلما، 
وهذا األمر لم يكن ليكتب له النجاح لوال وجود رواد لهذا 
لتحريف  جهدهم  وبكل  سعوا  المضلل  التكفيري  الفكر 
مقاييس الشرك والتوحيد عند الشباب المغرر بهم، ولم 
يتوقف التضليل عند هذا الحد بل تعداه إلى مقولة إنه ال 
فرق في جواز القتل بين الكبير والصغير والشيخ والطفل 
حفظها  كما  ألحد  حرمة  تحفظ  فلم  والمرأة،  والرجل 
اإلسالم، فأصبحت هذه الضاللة هي أكبر منبع ورافد لما 
نجده في ساحتنا السياسية من مجازر وفظائع تمارس ضد 

المسلمين خاصة واإلنسانية عامة وباسم اإلسالم !!
ولألسف الشديد فإن الخطر األهم واألعظم أن البعض 
ممن يحارب اإلرهاب مخلصا في حربه لها وقع تحت طائلة 
تسربت  حيث  يشعر،  ال  حيث  من  الخطيرة  الرؤية  هذه 
إلى أهم مراكز المجتمع التعليمية )المدراس ومناهجها 
التعليمية(، فنجد أنه بدال من أن يدرس فيها ما يعرضه 
مقاييس  من  الطاهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
للتوحيد والشرك تم تدريس تلك الرؤية الضالة والخاطئة 
لهؤالء التكفيريين وفهمهم الخاطئ للتوحيد والشرك.
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المقدمة
ال.شك.بأن.الوحدة.ونبذ.التنازع.هدف.يصبو.إليه.كل.مسلم.يريد.
اخلري.لإلسالم.واملجتمعات.اإلسالمية،.والوحدة.ال.تعين.إلغاء.
التنوعات.املوجودة.يف.جمتمعاتنا.اإلسالمية.بل.تعين.التالقي.والتفاهم.
بني.املجاميع.املتنوعة.واملختلفة.يف.رؤاها.داخل.اإلطار.اإلسالمي.
العام.حبيث.تعترف.كل.طائفة.ومجاعة.منها.بانطباق.عنوان.اإلسالم.

على.األخرى.
وعليه.ليس.كل.حديث.عن.االختالف.واملختلفني.يعين.إثارة.
الكراهية.والبغضاء.بل.قد.يقصد.منه.عكس.ذلك.أي.ترسيخ.املحبة.
واملودة.بني.أولئك.املختلفني،.وذلك.اعتمادا.على.أصلني،.األول.أهنم.
إخوة.مسلمون.أمحل.هلم.كل.املحبة.يف.قليب،.واآلخر.أهنم.أصحاب.
رأي.ِقوامه.األدلة.اليت.قامت.عندهم،.فأحترم.رأيهم.وإن.خطأهتم،.
واحلصيلة.أن.املهم.واملطلوب.مع.التنوع.واالختالف.العمل.بقوله.
 ﴾.آل.عمران:103.وقوله.عز.

ْ
قُوا يًعا َواَل َتَفرَّ  ِبَبِْل اهلِل َجِ

ْ
تعاىل.﴿ َواْعتَِصُموا

 َوتَْذَهَب ِرحيُُكمْ ﴾.األنفال:.46.
ْ
 َفتَْفَشلُوا

ْ
وجل.﴿ َواَل َتنَازَُعوا

فال.ميكن.ألحد.جتاهل.اختالف.الرؤى.بني.املسلمني.فهو.أمر.واقع.ال.

حميص.عنه،.بل.صرح.القرآن.بأن.حياة.البشر.قائمة.على.االختالف.
ًة واِحَدًة َوال يَزالُوَن ُمْتَِلِفنَي *  مَّ

ُ
ََعَل انلَّاَس أ

َ
فقال.تعاىل.﴿ َولَْو شاَء َربَُّك ل

نَِّة  ِ
ْ
نَّ َجَهنََّم ِمَن ال

َ
ْمأل

َ
ْت َكَِمُة َربَِّك أل  َمْن رَِحَم َربَُّك َوِللَِك َخلََقُهْم َوَتمَّ

َّ
إِال

ْجَِعنَي ﴾.هود:.118.–.119،.وليس.هو.أمر.متحقق.بني.الطوائف.
َ
َوانلَّاِس أ

فقط.بل.حىت.يف.الطائفة.الواحدة.كما.هو.واضح.وجلي.ونلمسه.يف.
واقعنا.املعاش.

واملشكلة.الكبرية.اليت.نريد.التركيز.عليها.هنا.أن.هذه.الوحدة.املنشودة.

تصبح.غري.ممكنة.مع.وجود.طرف.ال.يرى.أن.هناك.جماال.للتالقي.مع.

اآلخرين،.بل.ويتجاوز.هذه.املرحلة.إىل.اهتام.األطراف.األخرى.)اليت.

يفترض.أهنا.تشاركه.مسمى.الدين.اإلسالمي.والعيش.املشترك(.أهنا.

ليست.من.اإلسالم.يف.شيء،.فيحمل.راية.التكفري.واإلخراج.من.امللة،.

وهنا.يطل.شيطان.التنازع.والفشل.برأسه.بكل.ما.حيمل.من.خماطر.
ونتائج.مدمرة.على.األمة.

الفئة.وما.حتمله.من.أفكار.هدامة.سيجر.األمة. إن.وجود.هذه.

إىل.الصراع.الداخلي.بل.االقتتال.فيشكل.أرضية.هامة.وأساسية.

للتدخالت.األجنبية.اليت.نلمسها.اليوم.ونلمس.اآلالم.واملآسي.اليت.

جلبتها.لألمة.وعمت.اجلميع.ومل.ختتص.بفئة.دون.أخرى،.ولنا.يف.قوله.
نَّ اهلَل 

َ
 أ
ْ
 ِمنُكْم خاصة َواْعلَُموا

ْ
يَن َظلَُموا ِ

َّ
 تُِصيَبَّ ال

َّ
 فِتْنًَة ال

ْ
تعاىل.﴿ َواتَُّقوا

ِعَقاِب ﴾.األنفال:.25.عربة.
ْ
َشِديُد ال

ولكن.ما.زال.يف.هذه.األمة.خملصون.من.أبنائها.ممن.حيمل.هّم.إماطة.

األذى.عنها.ويعمل.على.نشر.روح.املحبة.واملودة.بني.خمتلف.الكيانات.
والطوائف.اإلسالمية.

ونعتقد.أن.اخلطوة.السابقة.يف.السري.باجتاه.الوحدة.

بالنسبة.ملثل.هذه.الفئة.املكفرة.هو.بيان.خطأها.يف.

التكفري.وضاللتها،.وهنا.يتلخص.اخلري.الذي.نقصده.
وتكمن.الفائدة.املرجوة.من.كتابة.هذه.األسطر.

وصحيح.أن.جزءا.من.مشاكل.اخلالف.واالختالف.بني.املسلمني.تتم.

معاجلتها.من.خالل.الدعوات.املتكررة.للوحدة.اإلسالمية.والتآلف.بني.

املسلمني.وإقامة.املؤمترات.املباركة.هبذا.االجتاه،.ولكن.ال.أعتقد.أن.

مثل.هذه.الدعوات.وتلك.املؤمترات.جمدية.جتاه.هذه.الفئة.التكفريية،.

إذ.ما.الفائدة.يف.املطالبة.بالوحدة.والتآلف.ومواجهة.العدو.الواحد.

املشترك.مع.من.يكفرك.ويعتربك.مشركا؟.فكأن.لسان.حاله.يقول:.

أتريدين.أن.أضع.يدي.يف.أيديكم.وأنتم.أجلى.مصاديق.الكفر.والشرك.

عندي؟.هل.أضع.يدي.يف.يد.مشرك.ملواجهة.كافر؟!.إن.خطرا.من.

هذا.القبيل.ال.يعاجل.إال.ببيان.مواطن.اخللل.يف.رؤيتهم.للكفر.واإلميان.
والشرك.والتوحيد.

وخالصة.ليس.مكمن.اخلطر.الذي.يواجه.املجتمعات.اإلسالمية.يف.

جمرد.االختالف،.بل.على.العكس.من.ذلك.إذ.يعرب.عن.حالة.طبيعية.

وصحية،.وإمنا.مكمن.اخلطر.ينحصر.يف.الفئات.اإلقصائية.اليت.تريد.

أن.تفرض.رؤيتها.اخلاصة.على.اآلخرين.ممن.يعيشون.معهم.يف.

نفس.املجتمع،.وأخطر.األدوار.اليت.ميارسوهنا.تتلخص.يف.اعتبار.من.
خيالفهم.يف.بعض.الرؤى.كافرا.خارجا.عن.ملة.اإلسالم.

بل.إن.الكفر.مبعناه.املجرد.أمر.هني،.إذ.إن.من.أنواعه.الكتايب.وهو.الذي.

قد.حفظ.له.اإلسالم.ذمته،.كما.هو.احلال.بالنسبة.لليهود.والنصارى،.

ولكن.أسوأ.أنواع.التكفري.وأخطره.هو.التجرؤ.باحلكم.على.أن.

املسلم.الذي.يشهد.الشهادتني.مشرك،.فالشرك.باهلل.أسوأ.الضالالت.
َك بِِه َوَيْغِفُر ما ُدوَن  ْن يُْشَ

َ
البشرية.كما.قال.عز.وجل.﴿ إِنَّ اهلَل ال َيْغِفُر أ

ذلَِك لَِمْن يَشاُء َوَمْن يُْشِْك بِاهلِل َفَقِد اْفَتى إِثْماً َعِظيماً ﴾.النساء:.48،.وأخطر.

ما.يرتبونه.على.الكفر.الشركي.هو.احلكم.هبدر.دم.من.يكفرون.
وإباحة.ماله.

التكفير بتهمة الشرك:
إن.األمر.الذي.نود.تفصيله.يرتبط.بإبراز.فهم.خاطئ.وشاذ.للتوحيد.
والشرك،.بل.رؤية.خطرية.تنتشر.بني.الشباب.املسلم.-.السيما.يف.
اخلليج.واجلزيرة.العربية.-.تقلب.خارطة.العامل.السياسية.حيث.ُتخرج.
جل.املسلمني.املقرين.بالشهادتني.عن.اإلسالم.باعتبارهم.مشركني.
إهنا.دعوى.عظيمة.حبق.مسلمني.يشهدون.الشهادتني.يقشعر.منها.
بدن.كل.سليم.الفطرة،.والسؤال:.كيف.آمن.هبذه.الدعوى.هذا.العدد.

الكبري.من.الشباب.املسلم؟!
بل.األنكى.كيف.مت.إقناع.بعضهم.مبمارسة.أبشع.جرائم.العصر.احلديث.
واملتمثلة.باملفخخات.اليت.نراها.على.حنو.شبه.يومي.على.شاشات.
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الفضائيات؟!
ملاذا.أصبح.جيش.العدو.الصهيوين.أقل.خطرا.حبيث.تكالبت.هذه.
الفئة.على.الشعب.املسلم.يف.العراق.بنسائه.وأطفاله.وشيوخه؟.هل.
ألن.جيش.العدو.الصهيوين.أصبح.كتابيا.بينما.الشعب.العراقي.شعب.

مشرك؟!!
لقد.مت.حشو.عقول.هؤالء.الشباب.مبقولة.إن.العراق.أصبح.موطنا.
للشرك.واملشركني.حبيث.مل.يعد.جمتمعا.مسلما،.وهذا.األمر.مل.يكن.
ليكتب.له.النجاح.لوال.وجود.رواد.هلذا.الفكر.التكفريي.املضلل.سعوا.
وبكل.جهدهم.لتحريف.مقاييس.الشرك.والتوحيد.عند.الشباب.املغرر.
هبم،.ومل.يتوقف.التضليل.عند.هذا.احلد.بل.تعداه.إىل.مقولة.إنه.ال.فرق.
يف.جواز.القتل.بني.الكبري.والصغري.والشيخ.والطفل.والرجل.واملرأة،.
فلم.حتفظ.حرمة.ألحد.كما.حفظها.اإلسالم،.فأصبحت.هذه.الضاللة.
هي.أكرب.منبع.ورافد.ملا.جنده.يف.ساحتنا.السياسية.من.جمازر.وفظائع.

متارس.ضد.املسلمني.خاصة.واإلنسانية.عامة.وباسم.اإلسالم.!!
ولألسف.الشديد.فإن.اخلطر.األهم.واألعظم.أن.البعض.ممن.حيارب.
اإلرهاب.خملصا.يف.حربه.هلا.وقع.حتت.طائلة.هذه.الرؤية.اخلطرية.
من.حيث.ال.يشعر،.حيث.تسربت.إىل.أهم.مراكز.املجتمع.التعليمية.
)املدراس.ومناهجها.التعليمية(،.فنجد.أنه.بدال.من.أن.يدرس.فيها.ما.
يعرضه.القرآن.الكرمي.والسنة.النبوية.الطاهرة.من.مقاييس.للتوحيد.
والشرك.مت.تدريس.تلك.الرؤية.الضالة.واخلاطئة.هلؤالء.التكفرييني.

وفهمهم.اخلاطئ.للتوحيد.والشرك.
ونكتفي.بعرض.منوذجني.لذلك.على.سبيل.املثال.ال.احلصر:

أوهلما:.فقرات.من.منهج.التربية.اإلسالمية.للصف.التاسع،.حيث.نقرأ.
فيه.حتت.عنوان.)معىن.العبادة.ومن.يستحقها(:

".من.دعا.غري.اهلل.أو.ذبح.أو.نذر.لغري.اهلل.أو.استعان.أو.استغاث.مبيت.

أو.غائب.أو.حبي.حاضر.فيما.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل.فقد.أشرك.الشرك.

األكرب،.وسواء.صرف.هذا.النوع.من.العبادة.لصنم.أو.شجر.أو.حلجر.

أو.لنيب.من.األنبياء.أو.لويل.من.األولياء،.فهذا.كله.شرك.واهلل.عز.وجل.

ال.يرضى.أن.يشرك.معه.يف.عبادته.أحد،.ال.مقرب.قوم.وال.نيب.مرسل.
َك بِِه َوَيْغِفُر  ْن يُْشَ

َ
وال.ويل.وال.غريهم،.قال.تعاىل.﴿ إِنَّ اهلَل ال َيْغِفُر أ

ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاُء َوَمْن يُْشِْك بِاهلِل َفَقِد اْفَتى إِثْماً َعِظيماً ﴾،.وقال.
َحداً "، وقال سبحانه " 

َ
َمساِجَد هلِلِ فَال تَْدُعوا َمَع اهلِل أ

ْ
نَّ ال

َ
عز.وجل.﴿ َوأ

ُكوا بِِه َشيْئاً ﴾. َواْعبُُدوا اهلَل َوال تُْشِ
ومع.األسف.الشديد.فقد.اختذت.القبور.يف.بعض.البالد.أوثانا.تعبد.من.
دون.اهلل،.يذهب.إليها.الناس.يطلبون.من.أصحاهبا.قضاء.حوائجهم.
حبجة.أهنم.أناس.صاحلون.وهلم.جاه.عند.اهلل،.وقد.نسوا.أن.هذا.-.واهلل.
-.هو.قول.املشركني.كما.ذكره.يف.القرآن.يف.قوله.تعاىل.﴿ َوَيْعبُُدوَن 
ُهْم َوال َينَْفُعُهْم َوَيُقولُوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعنَْد اهلِل قُْل  ِمْن ُدوِن اهلِل ما ال يَُضُّ

ا  رِْض ُسبْحانَُه َوتَعاىل َعمَّ
َ
ماواِت َوال ِف األ تُنَبِّئُوَن اهلَل بِما ال َيْعلَُم ِف السَّ

َ
أ

َُذوا ِمْن ُدونِِه  يَن اتَّ ِ
َّ

الُِص َوال
ْ
يُن ال ال هلِلِ ادلِّ

َ
ُكوَن " وقوهل عز وجل " أ يُْشِ

ىف إِنَّ اهلَل حَيُْكُم بَيْنَُهْم ِف ما ُهْم 
ْ
 اهلِل ُزل

َ
ُبونا إِىل  ِلَُقرِّ

َّ
ْوِلاَء ما َنْعبُُدُهْم إِال

َ
أ

ار ﴾)1(. ِفيِه َيْتَِلُفوَن إِنَّ اهلَل ال َيْهِدي َمْن ُهَو اكِذٌب َكفَّ
وثانيهما.من.منهج.التربية.اإلسالمية.للصف.العاشر،.وصياغته.أخطر.
ألنه.يصرح.بأن.حكم.هؤالء.هو.القتل،.فُكتب.يف.املنهج.حتت.عنوان.
نواقض.التوحيد:."الشرك.نوعان:.أ-.الشرك.األكرب:.وهو.صرف.
شيء.من.أنواع.العبادة.لغري.اهلل.سبحانه.وتعاىل.كالدعاء.لغري.اهلل.
عز.وجل.أو.التقرب.بالذبائح.والنذور.لغري.اهلل.عز.وجل.من.القبور.
واجلن.والشياطني.واخلوف.من.املوتى.أو.غريهم.أن.يضروه.أو.
ميرضوه.وعبادة.غري.اهلل.كالذين.عبدوا.العجل.والكواكب.واألحجار.
ُهْم َوال َينَْفُعُهْم  واألصنام.قال.تعاىل.﴿ َوَيْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل ما ال يَُضُّ

َوَيُقولُوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعنَْد اهللِ ﴾".
مث.يضع.جدوال.يفرق.فيه.بني.حكم.الشرك.األكرب.والشرك.األصغر.
فيذكر.أنه.من.حيث.العقيدة.الشرك.األكرب.خيرج.من.ملة.اإلسالم،.
ومن.حيث.العقوبة.فعقوبة.الشرك.األكرب.هي.إباحة.دم.املشرك.وماله.
وخلوده.يف.النار)2(،.هذا.بعد.أن.تعلموا.أن.زوار.القبور.من.املشركني.

عوامل انتشار الفكر التكفيري:
املهم.أن.هذا.الفكر.أصبح.مستوعبا.لعدد.كبري.من.الشباب.املسلم.يف.
اخلليج.واجلزيرة.العربية،.و.الشك.بأن.فيهم.املخلص.لإلسالم.وأمته،.

ويرجع.ذلك.االنتشار.إىل.عاملني.أساسيني:
األول:.القدرة.املالية:.فال.شك.بأن.لوجود.القدرة.املالية.عند.املتبنني.
لتلك.الرؤية.دورا.كبريا.يف.انتشارها.وبلوغها.مناطق.بعيدة.من.العامل.

اإلسالمي.
الثاين:.التلبيس.القرآين:.إن.املتتبع.ملا.كتبه.مؤسسو.تلك.الرؤية.
وعلماؤها.يرى.أن.هناك.عامال.آخر.غري.القدرة.املالية.ال.ينبغي.
إغفاله.كان.له.دور.مهم.يف.جذب.الشباب.وأدى.إىل.ازدياد.أتباع.

تلك.الرؤية.للتوحيد.والشرك.وانتشارهم.يف.بالد.املسلمني.
وخالصته.أهنم.ألبسوا.عقيدهتم.ورؤيتهم.لباسا.قرآنيا.من.خالل.
االستناد.على.بعض.اآليات.اليت.ادعوا.أهنا.حمكمة.يف.رؤيتهم.للتوحيد.
والشرك،.وغدت.مادهتم.التعليمية.والتربوية.قائمة.على.تلك.القراءة.
اخلاصة.لتلك.اآليات،.فكان.هلذه.الصبغة.اإلعالمية.القرآنية.دور.كبري.

يف.انتشار.ذلك.الفهم.اخلاطئ.وتلك.الرؤية.الضالة.
ولذا.فإن.لبيان.خطأهم.وخللهم.يف.قراءة.اآليات.وفهمها.الدور.األكرب.
واألساس.يف.مواجهة.هذه.الضاللة.الكبرية.اليت.خنرت.ومازالت.تنخر.

)1(.التربية.اإلسالمية.للصف.التاسع.يف.دولة.الكويت.ص.22-.23،.الطبعة.الثانية.
1423.هـ.

)2(.التربية.اإلسالمية.للصف.العاشر.يف.دولة.الكويت.ص.44-.45،.الطبعة.الثانية.
1423.هـ.
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يف.اجلسد.اإلسالمي.
وهذا.البحث.يهدف.لبيان.مدى.اخللل.الكبري.الذي.وقعوا.فيه.يف.
قراءهتم.وفهمهم.لآليات.اليت.استندوا.إليها،.وهذا.البيان.من.شأنه.-.
بإذن.اهلل.-.العمل.على.إنقاذ.الشباب.من.براثن.هذه.الرؤية.اخلطرية.

تمهيد 
عرض للرؤية التكفيرية:

تقوم.الرؤية.التكفريية.اليت.نتحدث.عنها.على.أساس.التفريق.بني.

نوعني.من.التوحيد.مها.توحيد.الربوبية.وتوحيد.اإللوهية.ومن.مث.

يقابلهما.نوعان.من.الشرك.مها.شرك.الربوبية.وشرك.اإللوهية.)وُيعرب.

عنه.أحيانا.بشرك.العبادة(،.وتتقوم.رؤيتهم.آليات.التوحيد.والشرك.
يف.القرآن.هبذا.التنويع.

ما المقصود بتوحيد الربوبية؟
توحيد.الربوبية.هو.إفراد.اهلل.عز.وجل.باخللق.وامللك.والتدبري،.
وينطلق.هذا.االصطالح.من.املعىن.اللغوي.لكلمة.الرب،.قال.ابن.
فارس:.".الراء.والباء.يدل.على.أصول،.فاألول:.إصالح.الشيء.والقيام.
عليه،.فالرب:.املالك.واخلالق.والصاحب،.والرب:.املصلح.للشيء....

واهلل.جل.ثناؤه.الرب.ألنه.مصلح.أحوال.خلقه....")1(.
ما المقصود بتوحيد األلوهية؟

توحيد.اإللوهية.)ويعرب.عنه.أحيانا.بتوحيد.العبادة(.هو.إفراد.اهلل.عز.

وجل.بالعبادة)2(،.فسجودك.وصالتك.جيب.أن.يكونا.هلل.وليس.ألي.

موجود.آخر،.وهذا.أيضا.ينطلق.من.املعىن.اللغوي.لكلمة.اإلله،.قال.

ابن.فارس:.".إله.اهلمزة.والالم.واهلاء.أصل.واحد.وهو.التعبد.فاإلله.

اهلل.تعاىل.ومسي.بذلك.ألنه.معبود.ويقال:.تأله.الرجل.إذا.تعبد.….

")3(،.وبناء.على.هذا.الفارق.اللغوي.سيتضح.الفرق.بني.كلميت.رب.
ُعوُذ بَِربِّ انلَّاِس * َمِلِك انلَّاِس 

َ
وإله.يف.سورة.الناس،.قال.تعاىل.﴿ قُْل أ

* إِهِل انلَّاِس ﴾.الناس:.1-.3.
تعليق على هذا التمييز:

إن.هذا.التمييز.بني.املفردتني.غري.مرفوض.من.الناحية.النظرية،.ولكن.

من.الناحية.العملية.يرى.املتتبع.أن.األديان.قامت.على.التالزم.بني.

هذين.األمرين،.فهو.األصل.عند.مجيع.الديانات.حىت.املنحرفة.منها.
واملشركة.

ونقصد.هبذا.التالزم.أن.أتباع.الديانات.املختلفة.إذا.اعتقدوا.بربوبية.

موجود.ما.-.مبعىن.أن.له.قدرته.الذاتية.واملستقلة.يف.النفع.والضر-.

عبدوه،.كما.أهنم.إذا.عبدوا.موجودا.ما.-.مبعىن.قصدوه.يف.طقوسهم.
وعباداهتم.-.فهذا.يعين.أهنم.يرون.أن.له.شأنا.يف.الربوبية.

لكن.هذا.ال.مينع.وال.ينفي.فرضية.وجود.بعض.من.خالف.هذا.األصل.

)1(.معجم.مقاييس.اللغة.ص.378.
)2(.القول.املفيد.على.كتاب.التوحيد.ج1.ص.14.

)3(.معجم.مقاييس.اللغة.ص.69.

فعبد.من.ال.يعتقد.بربوبيته.أي.تأثريه.املستقل.يف.شئون.الكون.أو.

بعضها،.فتقوم.عقيدته.على.التفكيك.بني.األمرين.خالفا.لأَلصل.القائم.
على.املالزمة.عند.جل.البشر.

كيف حكم التكفيريون على جل األمة بالشرك؟
وبعد.التمييز.السابق.ادعى.أصحاب.هذه.الرؤية.اخلاصة.دعويني.
رئيسيني.حكموا.من.خالهلما.بشرك.مجع.كبري.من.املسلمني،.مها:
الدعوى.األوىل:.إن.املشركني.مل.يشركوا.يف.الربوبية:.يركز.أصحاب.
هذه.الرؤية.على.أن.مشركي.البشر.ومنهم.مشركو.قريش.مل.يشركوا.
باهلل.يف.الربوبية.بل.كانوا.يوحدونه.يف.هذا.اجلانب،.وكان.شركهم.
يقتصر.على.شرك.األلوهية،.وقد.استدلوا.بآيات.عدة.يروهنا.صرحية.

يف.الداللة.على.دعواهم.هذه.
الدعوى.الثانية:.إن.املسلمني.اليوم.يشركون.باهلل.يف.األلوهية:.ويف.
هذه.الدعوى.يعترب.هؤالء.أن.بعض.األعمال.اليت.يقوم.هبا.املسلمون.
اليوم.هي.من.الشرك.يف.األلوهية،.فريون.أن.النذر.والذبح.والدعاء.
من.مجلة.العبادات.اليت.صرفها.بعض.املسلمني.لغري.اهلل،.وقصد.غري.

اهلل.هبذه.العبادات.موجب.للوقوع.يف.شرك.األلوهية.
نتيجة الدعويين المدمرة:

وينتج.من.الدعويني.أن.املسلمني.الذين.يقومون.بتلك.األعمال.املنافية.

-.وفق.وجهة.نظر.تلك.الفئة.-.لتوحيد.األلوهية.أشركوا.باهلل.كما.

أشرك.من.كان.قبلهم،.وعليه.تستباح.دماء.أولئك.املسلمني.وأمواهلم.

كما.استبيحت.دماء.وأموال.املشركني.من.قبل.ألنه.ال.فرق.بينهم.
فكلهم.مشرك.يف.األلوهية.وإن.وحد.اهلل.يف.ربوبيته.!!!

فال.ينبغي.أن.نستغرب.إذن.من.مشاعر.احلماس.لدى.بعض.الشباب.

املضلل.الناجتة.من.هذه.الرؤية.اخلاطئة.واهلدامة.جتاه.املسلمني.املقرين.

بالشهادتني،.تلك.املشاعر.اليت.أصبحت.نفس.املشاعر.جتاه.مشركي.

قريش.يف.جزيرة.العرب،.وهذا.يكشف.لك.جزءا.من.احلقد.األسود.

الذي.يقف.خلف.املفخخات.ويفسر.لك.حقيقة.ما.جيري.يف.العراق.
الدامي.حيث.متزق.أجساد.األبرياء.

منهج البحث:
واملهم.عندنا.أن.نتناول.مبوضوعية.اآليات.اليت.اسُتدل.هبا.على.
الدعويني.مبينني.الفهم.السليم.هلا.وبالتايل.تتبني.حقيقة.اخللل.الذي.
جر.الويالت.وما.زال.جير.أعظم.املخاطر.بل.ويهدد.أصل.اإلسالم،.

وسنقسم.البحث.إىل.فصلني،.مها:
الفصل.األول:.حقيقة.ما.ادعي.من.توحيد.املشركني.يف.الربوبية:

سنتناول.فيه.الدعوى.األوىل.إذ.سنناقش.فيه.األدلة.القرآنية.اليت.

استظهروا.منها.إقرار.املشركني.بتوحيد.الربوبية،.وسيتبني.أن.الواضح.

من.النصوص.الشرعية.وقوع.الشرك.يف.الربوبية.عند.املشركني.قبل.
اإلسالم.كما.أشركوا.يف.األلوهية.
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الفصل.الثاين:.حقيقة.ما.ادعي.من.شرك.املسلمني.يف.األلوهية:
سنتناول.فيه.الدعوى.الثانية.إذ.سنناقش.فيه.اآليات.اليت.يستدل.هبا.
أصحاب.تلك.الرؤية.للحكم.على.جل.املسلمني.بالوقوع.يف.شرك.
األلوهية،.وسيتبني.أن.الدعوى.الثانية.ليست.إال.مغالطة.وتلبيسا.

للباطل.باحلق.وفهما.خاطئا.آليات.القرآن.الكرمي.
تنبيه:

وال.بد.يف.املقام.من.التنبيه.على.أن.لب.مشكلتهم.يتركز.يف.الفصل.

الثاين،.فالدعوى.األوىل.أي.جمرد.قصر.شرك.املشركني.على.شرك.
األلوهية.ال.يوجب.هتمة.املسلمني.بشيء.من.الشرك.

وبعبارة.أخرى.نقول.حىت.لو.سلمنا.بصحة.دعواهم.األوىل،.وأن.

املشركني.وحدوا.اهلل.يف.الربوبية.وأشركوا.يف.األلوهية.فقط،.فذلك.ال.

يعين.أهنم.استطاعوا.أن.يثبتوا.بذلك.وقوع.املسلمني.يف.الشرك،.بل.

جوهر.خللهم.ينصب.يف.أهنم.وضعوا.معايري.خاطئة.لشرك.األلوهية.
وطبقوها.على.املسلمني.كما.سيتنب.لك.يف.الفصل.الثاين.

وتبقى.الفائدة.املرجوة.عندهم.من.احلديث.عن.عدم.وقوع.املشركني.

يف.شرك.الربوبية.تتلخص.يف.حتضري.نفس.املستمع.كي.تتكون.عنده.

-.جتاه.املسلمني.املتهمني.-.نفس.املشاعر.اليت.تكونت.جتاه.املشركني.
..زمن.النيب

الفصل األول: 
حقيقة توحيد المشركين 

باهلل في الربوبية
أدلتهم على توحيد المشركين في الربوبية:

ذكرنا.فيما.سبق.أن.هؤالء.ادعوا.أن.املشركني.موحدون.هلل.يف.

الربوبية،.وإمنا.كان.شركهم.يقتصر.على.شرك.األلوهية،.وقد.استدلوا.

على.هذه.الدعوى.باآليات.اليت.تفيد.إقرار.املشركني.خبالقية.اهلل.
وتدبريه،.ومنها.اآليات.التالية:

َقَمَر 
ْ
ْمَس َوال َر الشَّ رَْض وََسخَّ

َ
ماواِت َواأل َُهْم َمْن َخلََق السَّ لْ

َ
1..﴿ َولَِئْ َسأ

 ُ
َ

ْزَق لَِمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدهِ َوَيْقِدُر هل نَّ يُْؤفَُكوَن * اهلُل يَبُْسُط الرِّ
َ
َُقولُنَّ اهلُل فَأ لَ

ْحيا بِِه 
َ
ماِء ماًء فَأ َل ِمَن السَّ َُهْم َمْن نَزَّ لْ

َ
إِنَّ اهلَل بُِكلِّ َشْ ٍء َعِليٌم * َولَِئْ َسأ

َثُُهْم ال َيْعِقلُوَن ﴾.
ْ
ك

َ
َْمُد هلِلِ بَْل أ

ْ
َُقولُنَّ اهلُل قُِل ال رَْض ِمْن َبْعِد َمْوتِها لَ

َ
األ

العنكبوت:.61.-.63.
بْصاَر َوَمْن 

َ
ْمَع َواأل ْن َيْمِلُك السَّ مَّ

َ
رِْض أ

َ
ماِء َواأل 2..﴿ قل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

ْمَر فََسيَُقولُوَن 
َ
َحِّ َوَمْن يَُدبُِّر األ

ْ
َميَِّت ِمَن ال

ْ
َميِِّت َوُيِْرُج ال

ْ
َحَّ ِمَن ال

ْ
ُيِْرُج ال

فَال َتتَُّقوَن ﴾.يونس:.31.
َ
اهلُل َفُقْل أ

َُقولُنَّ اهلُل... ﴾.لقمان:.25. رَْض لَ
َ
ماواِت َواأل َُهْم َمْن َخلََق السَّ لْ

َ
3..﴿ َولَِئْ َسأ

فَال 
َ
رُْض َوَمْن ِفيها إِْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن * َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل أ

َ
4..﴿ قُْل لَِمِن األ

َعِظيِم * َسيَُقولُوَن هلِلِ 
ْ
َعْرِش ال

ْ
بِْع َورَبُّ ال ماواِت السَّ ُروَن * قُْل َمْن رَبُّ السَّ تََذكَّ

رُي َوال ُياُر َعلَيِْه إِْن  فاَل َتتَُّقوَن * قُْل َمْن بِيَِدهِ َملَُكوُت ُكِّ َشْ ٍء َوُهَو ُيِ
َ
قُْل أ

نَّ تُْسَحُروَن ﴾.املؤمنون:.84.-.89.
َ
ُكنْتُْم َتْعلَُموَن * َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل فَأ

قالوا.إن.هذه.اآليات.صرحية.يف.إقرار.املشركني.بأن.اهلل.هو.اخلالق.

املدبر.وهو.يعين.نفي.هذه.الصفات.عن.آهلتهم،.وهذا.هو.حقيقة.توحيد.

الربوبية،.فال.يبقى.سبب.العتبارهم.مشركني.إال.شركهم.يف.األلوهية.
)العبادة(.

واحلصيلة.إن.كل.آهلة.املشركني.غري.اهلل.ال.حول.هلا.وال.قوة.يف.نظر.

هؤالء.املشركني.إال.التوسط.والتشفع.عند.اهلل.لقضاء.احلوائج.فليس.
هلا.تأثري.مباشر.يف.قضائها.

وكمثال.على.استدالل.أصحاب.هذه.الرؤية.على.توحيد.املشركني.

يف.الربوبية.باآليات،.قال.الشيخ.حممد.بن.عبد.الوهاب:."....أن.الكفار.

الذين.قاتلهم.رسول.اهلل..كانوا.مقرين.هلل.بتوحيد.الربوبية.يشهدون.

أن.اهلل.هو.اخلالق.الرازق.املحي.املميت.املدبر.جلميع.األمور.ومل.
يدخلهم.ذلك.يف.اإلسالم.والدليل.قوله.تعاىل.﴿ قل َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن 
َميِِّت 

ْ
َحَّ ِمَن ال

ْ
بْصاَر َوَمْن ُيِْرُج ال

َ
ْمَع َواأل ْن َيْمِلُك السَّ مَّ

َ
رِْض أ

َ
ماِء َواأل السَّ

فاَل َتتَُّقوَن... ﴾.
َ
ْمَر فََسيَُقولُوَن اهلُل َفُقْل أ

َ
َحِّ َوَمْن يَُدبُِّر األ

ْ
َميَِّت ِمَن ال

ْ
َوُيِْرُج ال
يونس:.31".

مناقشة هذا الرأي:
إن.من.الغريب.حقا.اعتبار.هذا.الفهم.من.املسلمات.والواضحات.مع.
وجود.ثالثة.أمور.واضحة.يف.اآليات.واألخبار.تتناىف.مع.ذلك.الفهم.

وتتعارض.معه،.وإليك.بياهنا:
األمر األول: اآليات والروايات تصرح بأنهم كانوا يعتقدون بأن آلهتهم 

تضر وتنفع:
فهناك.العديد.من.النصوص.اليت.تصرح.باعتقاد.املشركني.بأن.آهلتهم.

تضر.وتنفع،.وميكننا.تقسيمها.إىل.القسمني.التاليني:
أوال: اآليات الكريمة:

 اْعَتاَك َبْعُض آلَِهِتنا بُِسوٍء... ﴾.هود:.54،.فهذه.اآلية.
َّ
1(.﴿ إِْن َنُقوُل إِال

صرحية.الداللة.على.اعتقاد.املشركني.بأن.آهلتهم.ضرت.نيب.اهلل.
..هودا

ا ﴾.مرمي:.81،.فاآلية.ظاهرة. َُذوا ِمْن ُدوِن اهلِل آلَِهًة ِلَُكونُوا لَُهْم ِعزًّ 2(.﴿ َواتَّ

الداللة.على.أن.املشركني.عبدوا.غري.اهلل.ألن.آهلتهم.املعبودة.حتقق.العز.
والنصر.بنفسها.وذلك.ملا.متلك.من.قدرة.خارقة.وفق.عقيدهتم.الباطلة.
يَن َتْعبُُدوَن ِمْن  ِ

َّ
 إِنَّ ال

ً
ْلُُقوَن إِفاْك ْوثاناً َوتَ

َ
3(.﴿ إِنَّما َتْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل أ

ْزَق َواْعبُُدوُه َواْشُكُروا  ُدوِن اهلِل ال َيْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَُغوا ِعنَْد اهلِل الرِّ
ِْه تُرَْجُعوَن ﴾.العنكبوت:.17،.وهذه.اآلية.تشري.إىل.أهنم.يعتقدون.أن.

َ
ُ إِل

َ
هل

آهلتهم.ترزق.إذ.من.غري.املعقول.أن.يقال.ملن.يعتقد.أن.الرزق.بيد.اهلل.
يَن َتْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن  ِ

َّ
وأن.اآلهلة.ليست.إال.وسيطا.يف.رزق.اهلل:.﴿ ... إِنَّ ال

ْزَق ﴾.ألن.رد.ذلك.سيكون. اهلِل ال َيْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَُغوا ِعنَْد اهلِل الرِّ

واضحا.إذ.سيقولون:.حنن.نعرف.أهنا.ال.ترزق.والذي.يرزق.هو.اهلل.
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ونبتغي.الرزق.من.اهلل.وهذه.اآلهلة.فقط.تتوسط.عند.اهلل.كي.يرزقنا.
يَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن يُْضِلِل  ِ

َّ
فُونََك بِال لَيَْس اهلُل بِكاٍف َعبَْدُه َوُيَوِّ

َ
4(.﴿ أ

لَيَْس اهلُل بَِعِزيٍز ِذي 
َ
ُ ِمْن ُمِضلٍّ أ

َ
ُ ِمْن هاٍد * َوَمْن َيْهِد اهلُل فَما هل

َ
اهلُل فَما هل

ْيتُْم 
َ
فََرأ

َ
َُقولُنَّ اهلُل قُْل أ رَْض لَ

َْ
ماواِت َواأل َُهْم َمْن َخلََق السَّ لْ

َ
انِْتقاٍم * َولَِئْ َسأ

راَدِن 
َ
ْو أ

َ
هِ أ راَدِنَ اهلُل بُِضٍّ َهْل ُهنَّ اكِشفاُت ُضِّ

َ
ما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل إِْن أ

وَن ﴾.الزمر:.
ُ ُمتََوكِّ

ْ
ُ ال بِرَْحٍَة َهْل ُهنَّ ُمْمِساكُت رَْحَِتِه قُْل َحْسِبَ اهلُل َعلَيِْه َيتََوكَّ

36.–.38،.ووجه.االستدالل.باآلية.أهنا.تصرح.بأن.املشركني.خيوفون.
فُونََك  الرسول..بآهلتهم،.قال.البغوي.يف.تفسري.اآلية:.﴿... َوُيَوِّ
يَن ِمْن ُدونِِه...﴾.وذلك.أهنم.خوفوا.النيب..معرة.معاداة.األوثان،. ِ

َّ
بِال

وقالوا:."لتكفن.عن.شتم.آهلتنا.أو.ليصيبنك.منهم.خبل.أو.جنون")1(،.
فكالمهم.صريح.بنسبة.اإلضرار.إىل.آهلتهم.

ثانيا: األخبار:
1(.روى.ابن.هشام.يف.سريته.قال:.".حدثين.بعض.أهل.العلم.أن.
عمرو.بن.حلي.خرج.من.مكة.إىل.الشام.يف.بعض.أموره،.فلما.قدم.
مآب.من.أرض.البلقاء.وهبا.يومئذ.العماليق....رآهم.يعبدون.األصنام،.
فقال.هلم:.ما.هذه.األصنام.اليت.أراكم.تعبدون؟.قالوا.له:.هذه.أصنام.
نعبدها،.فنستمطرها.فتمطرنا،.ونستنصرها.فتنصرنا،.فقال.هلم:.أال.
تعطوين.منها.صنما.فأسري.به.إىل.أرض.العرب.فيعبدونه،.فأعطوه.
صنما.يقال.له.هبل،.فقدم.به.مكة.فنصبه،.وأمر.الناس.بعبادته.وتعظيمه.
")2(،.فقوهلم:.".فتمطرنا.ونستنصرها.فتنصرنا.".صريح.يف.الداللة.على.
أهنم.ينسبون.تلك.األفعال.إىل.آهلتهم،.وليس.ذلك.إال.ألهنم.اعتقدوا.

بوجود.قدرة.ذاتية.هلا.على.ذلك.
يَن ِمْن ُدونِِه... ﴾. ِ

َّ
فُونََك بِال 2(.روى.الطربي.يف.تفسري.قوله.تعاىل.﴿ َوُيَوِّ

عن.قتادة.أنه.قال:.".بعث.رسول.اهلل..خالد.بن.الوليد.إىل.شعب.

بسقام.ليكسر.العزى،.فقال.سادهنا.وهو.قيمها:.يا.خالد.أنا.أحذركها.

إن.هلا.شدة.ال.يقوم.إليها.شيء،.فمشى.إليها.خالد.بالفأس.فهشم.أنفها.

")3(،.فعبارهتم.صرحية.يف.أن.هلا.شدة.بنفسها.ال.من.خالل.االستعانة.
بقوة.أخرى.

3(.قال.السهيلي.عند.احلديث.عن.مبدأ.قصة.األوثان.يف.قوم.نوح.

ورواية.البخاري.لذلك:.".وذكر.الطربي.هذا.املعىن.وزاد.أن.سواعا.

كان.ابن.شيث.وأن.يغوث.كان.ابن.سواع.وكذلك.يعوق.ونسر.كلما.

هلك.األول.صورت.صورته،.وعظمت.ملوضعه.من.الدين.وملا.عهدوا.

يف.دعائه.من.اإلجابة.فلم.يزالوا.هكذا.حىت.خلفت.اخللوف.وقالوا:.
ما.عظم.هؤالء.آباؤنا.إال.ألهنا.تزرق.وتنفع.وتضر.واختذوها.آهلة.")4(.
توضيح:.إن.تنايف.هذه.النصوص.مع.توحيد.املشركني.يف.الربوبية.

)1(.تفسري.البغوي.ج.4.ص.69
)2(.سرية.ابن.هشام.ج.1.ص.94.–.95
)3(.تفسري.الطربي.مج.12.ج.24.ص.9

)4(.الروض.االنف.ج1.ص168.

واضح.حيث.أهنم.لو.كانوا.موحدين.يف.الربوبية.ملا.اعتقدوا.بأن.آهلتهم.

تضر.وتنفع.إذ.إن.وجود.آهلة.تضر.وتنفع.ومستقلة.يف.قدرهتا.على.
ذلك.يتناىف.مع.وحدة.املدبر.يف.العامل.

األمر الثاني: االعتقاد بوجود أبناء وبنات هلل من مسلمات عقائد 
المشركين:

إن.أعظم.آيات.التوحيد.يف.القرآن.الكرمي.هي.سورة.التوحيد.أي.قوله.
 ُ

َ
ْ * َولَْم يَُكْن هل

َ
َمُد * لَْم يَِلْ َولَْم يُودل َحٌد * اهلُل الصَّ

َ
عز.وجل.﴿ قُْل ُهَو اهلُل أ

َحٌد ﴾.سورة.التوحيد.وهي.تتحدث.عن.أحد.أهم.منافيات.التوحيد.
َ
ُكُفواً أ

أي.االعتقاد.بوجود.ولد.هلل،.فهل.تتحدث.هذه.اآليات.عن.أمر.نظري.

مل.حيدث.يف.الواقع،.فلم.يوجد.من.املشركني.من.اعتقد.بوجود.أوالد.

وبنات.هلل؟!.أليس.االعتقاد.بوجود.بنات.هلل.أهم.عقائد.املشركني.
وخاصة.مشركي.اجلزيرة.العربية؟!

وقد.حتدث.عنها.القرآن.بنحو.جلي.وواضح.يف.موارد.عدة:
ماواِت  ُ ما ِف السَّ

َ
اً ُسبْحانَُه بَْل هل

َ
ََذ اهلُل َودل منها.قوله.تعاىل.﴿ َوقالُوا اتَّ

يَن قالُوا  ِ
َّ

ُ قانِتُوَن ﴾.البقرة:.116.،.وقوله.عز.وجل.﴿ َوُينِْذَر ال
َ

رِْض ُكٌّ هل
َْ
َواأل

اً ﴾.الكهف:.4..
َ

ََذ اهلُل َودل اتَّ
أمل.يعترب.القرآن.ادعاء.الولد.هلل.أقبح.مقاالت.مشركي.العرب.فقال.عز.
ماواُت  ا * تَكاُد السَّ اً * لََقْد ِجئْتُْم َشيْئاً إِدًّ

َ
ََذ الرَّْحُن َودل وجل.﴿ َوقالُوا اتَّ

اً * َوما 
َ

ْن َدَعْوا لِلرَّْحِن َودل
َ
ا * أ باُل َهدًّ ِ

ْ
رُّ ال ِ

َ
رُْض َوت

َ
ْرَن ِمنُْه َوتَنَْشقُّ األ َيتََفطَّ

 آِت الرَّْحِن 
َّ
رِْض إِال

َ
ماواِت َواأل اً * إِْن ُكُّ َمْن ِف السَّ

َ
ْن َيتَِّخَذ َودل

َ
يَنْبَِغ لِلرَّْحِن أ

َعبْداً ﴾.مرمي:.98.88؟!.أال.تعين.اآلية.األخرية.أهنم.اعتقدوا.بأن.هناك.يف.
السماوات.واألرض.أبناء.هلل.ليسوا.عبيدا.له؟!

وقد.حددت.آيات.سورة.النجم.أمساء.آهلتهم.اليت.اعتقدوا.أهنا.بنات.
لَُكُم 

َ
ْخرى * أ

ُ
ُعزَّى * َوَمناَة الَّاِلََة األ

ْ
ْيتُُم الالََّت َوال

َ
فََرأ

َ
اهلل.فقال.تعاىل.﴿ أ

ْنتُْم 
َ
يْتُُموها أ ْسماٌء َسمَّ

َ
 أ

َّ
َك إِذاً قِْسَمٌة ِضزيى * إِْن ِهَ إِال

ْ
ُ األنىْث * تِل

َ
َكُر َوهل الَّ

طاٍن... ﴾.النجم:.23.19.
ْ
نَْزَل اهلُل بِها ِمْن ُسل

َ
َوآباُؤُكْم ما أ

فهل.هؤالء.األوالد.جمرد.شفعاء.ومل.يكن.هلم.أي.تأثري.يف.الكون؟!.

إن.كان.هذا.هو.املراد.فلماذا.إذن.عنونوا.بعنوان.أبناء.اهلل.وبناته؟!.أال.

يدل.ذلك.على.اعتقادهم.بوجود.نوع.احتاد.وجتانس.بني.األب.اإلله.

واألبناء.اآلهلة؟،.فاالبن.له.بعض.قدرات.األب،.إن.االعتقاد.بوجود.

أبناء.هلل.يعين.شرك.الربوبية،.فاآلهلة.األوالد.هم.أرباب.كما.أن.اإلله.
األب.رب،.وال.معىن.للتجانس.بني.االبن.واألب.إال.ذلك.

وهذا.ما.صرح.به.القرطيب.بقوله:.".ومن.أجاز.أن.تكون.املالئكة.بنات.
اهلل.فقد.جعل.املالئكة.شبها.هلل.ألن.الولد.من.جنس.الوالد.وشبهه.")5(.

األمر الثالث: استدالل القرآن بدليل التمانع القائم على افتراض وجود 
قدرتين مستقلتين:

لقد.واجه.القرآن.عقيدة.املشركني.بتعدد.اآلهلة.بدليل.التمانع.يف.موارد.

)5(.تفسري.القرطيب،.جملد8،.ج16،.ص66..
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متعددة.)ومفاده:.لو.كان.يف.السموات.واألرض.آهلة.غري.اهلل.لبطلتا.

وفسدتا،.ملا.سيقع.بينهم.من.االختالف.والتضاد.والتمانع(.منها.قوله.
ا  َعْرِش َعمَّ

ْ
 اهلُل لََفَسَدتا فَُسبْحاَن اهلِل رَبِّ ال

َّ
تعاىل.﴿ لَْو اكَن ِفيِهما آلَِهٌة إِال

ٍ َوما اكَن َمَعُه ِمْن إِهٍل 
َ

ََذ اهلُل ِمْن َودل يَِصُفوَن ﴾.األنبياء:.22.وقوله.تعاىل.﴿ َما اتَّ
ا يَِصُفوَن   إِهٍل بِما َخلََق َولََعال َبْعُضُهْم َع َبْعٍض ُسبْحاَن اهلِل َعمَّ

َهَب ُكُّ َ إِذاً لَ
ُكوَن ﴾.املؤمنون:.91.–.92.،.وهذا.يعين. ا يُْشِ هاَدِة َفتَعاىل َعمَّ َغيِْب َوالشَّ

ْ
* اعلِِم ال

-.بشكل.واضح.-.أن.املشركني.كانوا.يعتقدون.بوجود.مؤثرين.يف.

الكون.حيث.كان.الرد.القرآين.صرحيا:.أنه.لو.كان.هناك.موجودان.

يؤثران.يف.الكون.وكل.منهما.إله.لفسدت.السموات.واألرض.والهنار.
نظام.الكون.املتسق.

فهل.يعقل.أن.يكون.هذا.الرد.القرآين.لعقيدة.املشركني.رد.على.

مشركني.يعتقدون.بأن.اخلالق.املالك.املدبر.واحد؟!.لو.كان.املشركون.

موحدين.يف.الربوبية.-.كما.ذهب.إليه.أصحاب.هذه.الرؤية.-.ألجابوا.

وبكل.سهولة.بأهنم.ال.يعتقدون.بوجود.إهلني.هلما.تأثري.يف.الكون،.
بل.حنن.نعتقد.بأن.املؤثر.واحد.واآلخر.جمرد.إله.للعبادة.والشفاعة.!!
وآيات.سورة.املؤمنون.ذكرت.دليل.التمانع.لكنها.أضافت.احلديث.
عن.أمرين.آخرين.مها.إقرارهم.خبالقية.اهلل.وزعمهم.وجود.أبناء.
له.مبا.يكشف.أن.عقيدة.هؤالء.املشركني.املقرين.بأن.اهلل.هو.اخلالق.
املدبر.تتضمن.وتترافق.مع.االعتقاد.بوجود.أبناء.مستقلني.يف.التأثري.
ببعض.جوانب.الكون،.فهناك.ثالثة.حماور.يف.اآليات.تكشف.حقيقة.

عقيدة.هؤالء:.
األول:.إقرار.املشركني.خبالقية.اهلل.وتدبريه.للكون..

الثاين:.اعتقادهم.بوجود.أبناء.هلل.
الثالث:.اعتقادهم.بوجود.تأثري.مستقل.لآلهلة.عن.اهلل،.لذا.رد.عليهم.

بدليل.التمانع.
وإليك.اآليات.مبحاورها.الثالث،.قال.تعاىل.يف.سورة.املؤمنون.﴿ قُْل 
ُروَن *  فَال تََذكَّ

َ
رُْض َوَمْن ِفيها إِْن ُكنْتُْم َتْعلَُموَن * َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل أ

َ
لَِمِن األ

فَال 
َ
َعِظيِم * َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل أ

ْ
َعْرِش ال

ْ
بِْع َورَبُّ ال ماواِت السَّ قُْل َمْن رَبُّ السَّ

رُي َوال ُياُر َعلَيِْه إِْن ُكنْتُْم  َتتَُّقوَن * قُْل َمْن بِيَِدهِ َملَُكوُت ُكِّ َشْ ٍء َوُهَو ُيِ
ُهْم لاَكِذبُوَن  َقِّ َوإِنَّ

ْ
تَيْناُهْم بِال

َ
نَّ تُْسَحُروَن * بَْل أ

َ
َتْعلَُموَن * َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل فَأ

 إِهٍل بِما َخلََق َولََعال 
َهَب ُكُّ َ ٍ َوما اكَن َمَعُه ِمْن إِهٍل إِذاً لَ

َ
ََذ اهلُل ِمْن َودل * َما اتَّ

هاَدِة َفتَعاىل  َغيِْب َوالشَّ
ْ
ا يَِصُفوَن * اعلِِم ال َبْعُضُهْم َع َبْعٍض ُسبْحاَن اهلِل َعمَّ

ُكوَن ﴾.املؤمنون:.84.–.92. ا يُْشِ َعمَّ
فكما.ترى.بدأت.اآليات.بذكر.إقرارهم.باهلل.وخالقيته،.مث.كشفت.عن.
التناقض.بني.ادعائهم.بربوبية.اهلل.وبني.ادعاء.الولد.له.والذي.مقتضاه.
تعدد.املؤثرين.يف.تسيري.شئون.الكون.وإدارته،.لذا.ردت.عليهم.بدليل.
التمانع.القائم.على.فرضية.وجود.قدرتني.مستقلتني.يف.التأثري،.معتربا.
اعتقادهم.بوجود.ولد.هلل.عني.القول.بتعدد.اآلهلة.املستقلة.يف.التأثري.

وهناك.كلمة.البن.كثري.يف.هذا.املقام.تؤكد.ما.نقوله.هنا.إذ.قال.يف.

 إِهٍل بِما َخلََق... ﴾:.".يزنه.تعاىل.نفسه.
َهَب ُكُّ َ تفسري.قوله.تعاىل.﴿ إِذاً لَ

عن.أن.يكون.له.ولد.أو.شريك.يف.امللك.والتصرف.والعبادة،.فقال.
 إِهٍل بِما َخلََق َولََعال 

َهَب ُكُّ َ ٍ َوما اكَن َمَعُه ِمْن إِهٍل إِذاً لَ
َ

ََذ اهلُل ِمْن َودل ﴿ َما اتَّ
ر.تعدد.اآلهلة.النفرد.كل.منهم.مبا.خلق. َبْعُضُهْم َع َبْعٍض ﴾.أي.لو.ُقدِّ
فما.كان.ينتظم.الوجود،.واملشاهد.أن.الوجود.منتظم.متسق.كل.من.
ا تََرى  العامل.العلوي.والسفلي.مرتبط.بعضه.ببعض.يف.غاية.الكمال.﴿ مَّ
ِق الرَّْحَِن ِمن َتَفاوٍُت ﴾.لكان.كل.منهم.يطلب.قهر.اآلخر.وخالفه،.

ْ
ِف َخل

فيعلو.بعضهم.على.بعض.واملتكلمون.ذكروا.هذا.املعىن،.وعربوا.

عنه.بدليل.التمانع،.وهو.أنه.لو.فرض.صانعان.فصاعدا.فأراد.واحد.

حتريك.جسم.واآلخر.أراد.سكونه،.فإن.مل.حيصل.مراد.كل.منهما.

كانا.عاجزين،.والواجب.ال.يكون.عاجزا.وميتنع.اجتماع.مراديهما.

للتضاد،.وما.جاء.هذا.املحال.إال.من.فرض.التعدد،.فيكون.حماال،.فأما.

إن.حصل.مراد.أحدمها.دون.اآلخر،.كان.الغالب.هو.الواجب.واآلخر.

املغلوب.ممكنا،.ألنه.ال.يليق.بصفة.الواجب.أن.يكون.مقهورا،.وهلذا.

ا يَِصُفوَن ﴾.أي. قال.تعاىل.﴿ َولََعال َبْعُضُهْم َع َبْعٍض ُسبْحاَن اهلِل َعمَّ
عما.يقول.الظاملون.يف.دعواهم.الولد.أو.الشريك.علوا.كبريا.﴿ اعلِِم 
هاَدةِ ﴾.أي.يعلم.ما.يغيب.عن.املخلوقات.وما.يشاهدونه. َغيِْب َوالشَّ

ْ
ال

ُكوَن ﴾.أي.تقدس.وتزنه.وتعاىل.وعز.وجل.عما.يقول. ا يُْشِ ﴿ َفتَعاىل َعمَّ
الظاملون.واجلاحدون.")1(.

إذن ما حقيقة ذلك اإلقرار بالربوبية في جواب المشركين؟
بعد.وضوح.ذلك.يبقى.علينا.أن.نفسر.تلك.اآليات.اليت.ظاهرها.إقرار.
املشركني.بربوبية.اهلل.وهناك.رأيان.جندمها.يف.كلمات.املفسرين،.
مقتضى.األول.أنه.إقرار.حقيقي.بالتوحيد،.لكنه.جواب.العقل.الباطن.
والفطرة.السليمة،.ومقتضى.الثاين.أنه.إقرار.بربوبية.اهلل.وخالقيته.دون.
توحيده.يف.ذلك.وإمنا.اقتصروا.على.ذكر.اهلل.يف.اجلواب.ألنه.األب.
واإلله.األكرب.الذي.تنتهي.إليه.علة.املوجودات،.وإليك.كلمات.

املفسرين:
الرأي األول: إنه جواب الفطرة:

يرى.أصحاب.هذا.الرأي.أن.اإلقرار.املذكور.يف.اآلية.ليس.اعتقادا.

للمشركني.وإمنا.هو.إقرار.بلسان.الفطرة.أو.لوضوحه.للعقل.وضوحا.
ال.ميكن.معه.اإلنكار،.أو.هو.معلق.على.اإلنصاف.

	.عرض.القرطيب.رأين.يف.تفسري.﴿ فََسيَُقولُوَن اهلُل... ﴾.قال:.".ألهنم.

كانوا.يعتقدون.أن.اخلالق.هو.اهلل.أو.فسيقولون.هو.اهلل.إن.فكروا.
وأنصفوا.")2(،.والثاين.هو.ما.نقصده.هنا.

	.قال.ابن.عطية.يف.تفسري.قوله.تعاىل.يف.سورة.يونس.﴿ فََسيَُقولُوَن 

)1(.تفسري.ابن.كثري.ج3.ص264.
)2(.تفسري.القرطيب.جملد.4.ج.8.ص.247.
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اهلُل... ﴾:.".ال.مندوحة.هلم.عن.ذلك.وال.متكنهم.املباهتة.بسواه.")1(.
	.قال.البيضاوي.يف.تفسري.قوله.تعاىل.يف.سورة.يونس.﴿ فََسيَُقولُوَن 
اهلُل... ﴾:.".إذ.ال.يقدرون.على.املكابرة.والعناد.يف.ذلك.لفرط.وضوحه.
"،.وقال.يف.تفسري.قوله.تعاىل.يف.سورة.املؤمنون.﴿ َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل 
نَّ 

َ
فَال َتتَُّقوَن *.... َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل فَأ

َ
ُروَن *... َسيَُقولُوَن هلِلِ قُْل أ فاَل تََذكَّ

َ
أ

تُْسَحُروَن ﴾:.".ألن.العقل.الصريح.قد.اضطرهم.بأدىن.نظر.إىل.اإلقرار.
بأنه.خالقها.")2(.

	.وقال.الثعاليب.يف.سورة.يونس:.".﴿ فََسيَُقولُوَن اهلُل ﴾.أي.ال.مندوحة.

هلم.عن.ذلك.وال.متكنهم.املباهتة.بسواه."،.وقال.يف.سورة.املؤمنون:.".

أمر.اهلل.تعاىل.نبيه..بتوقيفهم.على.هذه.األشياء.اليت.ال.ميكنهم.إال.
اإلقرار.هبا.ويلزم.من.اإلقرار.هبا.توحيد.اهلل.")3(.

	.وقال.الشوكاين.يف.سورة.يونس:.".﴿ فََسيَُقولُوَن اهلُل ﴾.أي.سيكون.

قوهلم.يف.جواب.هذا.االستفهام.إن.الفاعل.هلذه.األمور.هو.اهلل.سبحانه.

إن.أنصفوا.وعملوا.ما.يوجبه.الفكر.الصحيح.والعقل.السليم."،.وقال.يف.

سورة.املؤمنون:.".<.َسَيُقوُلوَن.هلِلِ.>.أي.ال.بد.هلم.أن.يقولوا.ذلك.ألنه.
معلوم.ببديهة.العقل.")4(.

	.ويف.تراث.أهل.البيت..يكفي.أن.ننقل.ما.رواه.الكليين.بسند.

حسن.بل.صحيح.عن.زرارة.عن.أيب.جعفر.الباقر..قال:.".قال.

رسول.اهلل..كل.مولود.يولد.على.الفطرة،.يعين.املعرفة.بأن.اهلل.عز.
ماواِت  َُهْم َمْن َخلََق السَّ لْ

َ
وجل.خالقه،.كذلك.قوله.تعاىل.﴿ َولَِئْ َسأ

َُقولُنَّ اهلُل.... ﴾)5(. رَْض لَ
َ
َواأل

الرأي الثاني: إنه إقرار بالربوبية دون التوحيد بذلك:
وهذا.ما.قرره.السيد.الطباطبائي)رمحه.اهلل(.يف.تفسريه.لآليات.31.-.
36.من.سورة.يونس.حينما.اعترب.إقرارهم.بأن.اهلل.هو.املدبر.إقرارا.
حقيقيا.باعتبار.عدم.تنافيه.يف.نظرهم.مع.تدبري.اآلهلة.الصغرية.لبعض.
شئون.الكون،.قال:.".فاحلجة.األوىل.تسلك.من.الطريق.الذي.يعتربه.
الوثنيون.وعبدة.األصنام.فإهنم.إمنا.يعبدون.أرباب.األصنام.بأصنامهم.
من.جهة.تدبريهم.للكون.......فاهلل.سبحانه.يلقن.نبيه..احلجة.على.
توحيده.بالربوبية،.فأمر.بقوله.)ُقْل(.أن.يقول.هلم.يف.سياق.االستفهام.
رِْض...... فََسيَُقولُوَن اهلُل ﴾.اعترافا.بأنه.

َ
ماِء َواأل ﴿ َمْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّ

الذي.ينتهي.إليه.مجيع.هذه.التدبريات.يف.اإلنسان.وغريه.ألن.الوثنيني.
يعتقدون.ذلك.")6(.

فكما.ترى.يعترب.إقرارهم.املصرح.به.يف.اآليات.هو.إقرار.بربوبية.

اهلل.عز.وجل.وليس.إقرارا.بتوحيده.يف.ذلك.وإمنا.يذكرون.اهلل.دون.

)1(.املحرر.الوجيز.ج.9.ص.38.
)2(.أنوار.التزنيل.ج.1.ص.434،.ج.2.ص.110.
)3(.اجلواهر.احلسان.ج2.ص.96،.ج2.ص.431.

)4(.فتح.القدير.ج2.ص504،.ج3.ص.586.
)5(.الكايف.ج.2.ص.12.–.13.

)6(.امليزان.ج.11.ص.47.–.51.

غريه.من.آهلتهم.املؤثرة.ألنه.األكرب.أو.ألنه.الذي.تنتهي.إليه.مجيع.هذه.
التدبريات.باعتبار.أنه.اإلله.األب.يف.نظرهم.خالفا.لألوالد.املزعومني.
نعم.هناك.من.املتقدمني.من.فسر.اإلقرار.مبا.فسره.به.أصحاب.هذه.
الرؤية،.فقد.ذهب.إىل.ذلك.الطربي.من.القدماء،.فقال.يف.تفسري.قوله.
ْنتُْم َتْعلَُموَن ﴾.البقرة:.22،.".وأحسب.أن.

َ
نْداداً َوأ

َ
َْعلُوا هلِلِ أ

َ
تعاىل.﴿ فَال ت

الذي.دعا.جماهدا.إىل.هذا.التأويل.وإضافة.ذلك.إىل.أنه.خطاب.ألهل.

التوراة.واإلجنيل.دون.غريهم.الظن.منه.بالعرب.أهنا.مل.تكن.تعلم.أن.

اهلل.خالقها.ورازقها.جبحودها.وحدانية.رهبا.وإشراكها.معه.يف.العبادة.

غريه،.وإن.ذلك.لقول،.ولكن.اهلل.جل.ثناؤه.قد.أخرب.يف.كتابه.عنها.

أهنا.كانت.تقر.بوحدانيته.غري.أهنا.كانت.تشرك.يف.عبادته.ما.كانت.

َُقولُنَّ اهلُل ﴾...،. ْن َخلََقُهْم لَ َُهم مَّ لْ
َ
تشرك.فيها.فقال.جل.ثناؤه.﴿ َولَِئ َسأ

ْنتُْم َتْعلَُموَن ﴾.إذ.كان.ما.كان.عند.
َ
فالذي.أوىل.بتأويل.قوله.﴿ َوأ

العرب.من.العلم.بوحدانية.اهلل.وإنه.مبدع.اخللق.وخالقهم.ورازقهم....

أن.يكون.تأويله.ما.قاله.ابن.عباس.وقتادة.من.أنه.يعين.بذلك.كل.

مكلف.عامل.بوحدانية.اهلل.وأنه.ال.شريك.له.يف.خلقه.يشرك.معه.يف.
عبادته.غريه.")7(.

وقد.بينا.بطالن.هذا.الرأي.فيما.سبق،.ولكن.حىت.لو.سلمنا.هبذا.

الرأي.وقبلنا.به،.فإن.اهتام.أصحاب.تلك.الرؤية.املضللة.للمسلمني.

بالشرك.ال.يبتين.على.هذه.املقدمة،.إذ.ال.مدخل.هلا.يف.موجب.احلكم.

بشرك.املسلم.يف.معايريهم.وإمنا.يذكرونه.توطئة)8(،.فسواء.أثبت.أن.

املشركني.يقرون.بوحدانية.اهلل.يف.الربوبية.أم.مل.يثبت.فأصحاب.تلك.

الرؤية.يرون.أن.الشرك.هو.شرك.األلوهية،.وهو.يقع.من.كافر.ال.يشهد.

الشهادتني.ومن.مسلم.يشهد.الشهادتني،.وكل.هؤالء.إمنا.يشركون.

من.حيث.األلوهية.فقط.دون.الربوبية،.وعلى.هذا.سنبحث.يف.الفصل.
التايل.حقيقة.ما.ادعوه.من.حتقق.شرك.األلوهية.عند.املسلمني.

الفصل الثاني:
هل وقع المسلمون في 

شرك األلوهية؟
يدور.البحث.يف.هذا.الفصل.حول.لب.اخللل.الذي.وقعت.فيه.تلك.
الفئة،.وهذا.اخللل.يرتبط.بشرك.األلوهية.)شرك.العبادة(.الذي.يدعي.
أصحاب.هذه.الرؤية.أنه.واقع.بني.املسلمني،.وهي.دعوى.مل.يسبق.
إليها.أحد.قبل.القرن.الثامن.اهلجري.حني.نشأت.بذور.الفكرة.عند.

ابن.تيمية.
إن.اآليات.اليت.تتحدث.عن.العبادة.وضرورة.توحيد.اهلل.يف.العبادة.
وعدم.عبادة.موجودات.أخرى.معه.تتكرر.يف.القرآن.فهي.من.
مسلمات.القرآن.وحمكماته،.قال.تعاىل.﴿ َوَيْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اهلِل ما ال 

)7(.تفسري.الطربي،.جملد.1،.ج.1.ص.238.
)8(.راجع ما ذكرناه يف التمهيد حتت عنوان " تنبيه ".
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ُهْم َوال َينَْفُعُهْم َوَيُقولُوَن هُؤالِء ُشَفعاُؤنا ِعنَْد اهلِل... ﴾.يونس:.18،.وهكذا. يَُضُّ
يظهر.أنه.أصل.يف.دعوة.األنبياء.كما.يف.قوله.تعاىل.﴿ َولََقْد َبَعثْنا ِف ُكِّ 

اُغوَت.... ﴾.النحل:.36. ِن اْعبُُدوا اهلَل َواْجتَنِبُوا الطَّ
َ
ٍة رَُسواًل أ مَّ

ُ
أ

العبادات المدعى وقوعها عند القبور:
غري.أن.السؤال.املهم.املوجه.إىل.تلك.الفئة.يف.هذا.البحث.هو.التايل:.
كيف.تتهمون.املسلمني.بأهنم.يعبدون.غري.اهلل.عند.قبور.األولياء.يف.
حني.أهنم.يصلون.هلل.عندها.ويصومون.هلل،.وإذا.حجوا،.حجوا.هلل؟.
فأين.العبادة.اليت.مارسها.املسلمون.عند.قبور.األولياء.لغري.اهلل.سبحانه.

حىت.يقال:.إهنم.أشركوا.باهلل.يف.العبادة؟
ورد.يف.تراث.هؤالء.ذكر.ثالثة.عبادات.ادعوا.إن.املسلمني.قصدوا.
هبا.غري.اهلل،.وهي.الدعاء.والذبح.والنذر،.وسوف.نتناول.الذبح.والنذر.

يف.املبحث.األول.من.هذا.الفصل.والدعاء.يف.املبحث.الثاين.
المبحث األول: الذبح والنذر)1(.

إن.اخللل.الذي.وقعت.فيه.تلك.الفئة.بالنسبة.للذبح.والنذر.ليس.خلال.

فكريا.عقديا،.وإمنا.كفروا.املسلمني.بناء.على.معلومات.مغلوطة.

نبعت.من.فهم.خاطئ.لتصرفات.بعض.املسلمني.أو.كذب.وتشنيع.

من.بعض.هؤالء.على.من.خيالفهم.يف.الرأي،.واملهم.أنه.على.ضوء.

تلك.املعلومات.اخلاطئة.واملغلوطة.تصور.أتباع.تلك.الفئة.أن.هناك.

من.املسلمني.من.ينذر.لغري.اهلل.أو.يذبح.لغري.اهلل،.وهذا.ادعاء.باطل.
غري.صحيح.أبدا:

	.فأما.بالنسبة.للذبح.فقد.كان.رد.املرجع.الكبري.الشيخ.جعفر.كاشف.

الغطاء.يف.رسالته.لألمري.عبد.العزيز.بن.سعود.صرحيا.وواضحا.ودافعا.

لكل.شك.ولبس،.فقد.كتب.إليه:.".ال.يشك.أحد.من.املسلمني.يف.أن.

من.ذبح.لغري.اهلل.ذبح.العبادة.كما.يذبح.أهل.األصنام.ألصنامهم.حىت.

يذكروا.على.الذبايح.أمساءهم.ويهلون.هبا.لغري.اهلل.خارج.عن.ربقة.

املسلمني.سواء.اعتقدوا.آهليتهم.أو.قصدوا.أن.يقربوهم.زلفى.ألن.ذلك.
عبادة.لغري.اهلل.

وأما.من.ذبح.عن.األنبياء.واألوصياء.واملؤمنني.ليصل.الثواب.إليهم.

كما.نقرأ.القرآن.وهندي.إليهم.ونصلي.هلم.وندعو.هلم.ونفعل.مجيع.

اخلريات.عنهم،.ففي.ذلك.أجر.عظيم.وليس.قصد.أحد.من.الذاحبني.

لألنبياء.أو.لغري.اهلل.سوى.ذلك...،.وإين.والذي.نفسي.بيده.منذ.عرفت.

نفسي.إىل.يومي.هذا.ما.رأيت.وال.مسعت.أحدا.من.املسلمني.ذبح.أو.

حنر.ذاكرا.السم.نيب.أو.وصي.أو.عبد.صاحل،.وإمنا.يقصدون.إهداء.

الثواب.إليهم،.فإن.كان.يف.أطرافكم.قبل.تسلطكم.مثل.ذلك.فصاحب.
الدار.أدرى.بالذي.فيها.")2(.

	.أما.ما.خيتص.بالنذر.فقد.أوضح.الشيخ.حممد.أمني.زين.الدين.-.أحد.

كبار.علماء.النجف.املعاصرين.-.احلقيقة.قائال:.".ال.جيوز.النذر.لغري.

)1(.مجعنا.الذبح.والنذر.يف.مبحث.واحد.نظرا.لوحدة.املشكلة.املرتبطة.هبما.
)2(.منهج.الرشاد.ملن.أراد.السداد.ص.92.–.94.

اهلل.سبحانه.من.رسول.أو.نيب.أو.ويل.أو.ملك.أو.عبد.صاحل.وال.جيوز.

للكعبة.واملشاهد.واملساجد.واملعابد....والنذر.حنو.من.أحناء.العبادة،.

ومن.أجل.ذلك.فال.بد.فيه.من.القربة....ولذلك.كله.فال.جيوز.النذر.
لغري.اهلل.تعاىل.

واألنبياء.واألولياء....واملساجد....إمنا.هي.وجوه.من.القربات.اليت.

يتقرب.بتكرميها.إىل.اهلل.فيصح.للعبد.أن.ينذر.شيئا.هلل....على.أن.
يصرف.املنذور.يف.بعض.هذه.الوجوه.املقربة.

والفارق.كبري.وواضح.جدا.بني.أن.ينذر.اإلنسان.هلل.وحده.متقربا.

إليه.ويعني.يف.نذره.صرف.ما.نذره.هلل.يف.بعض.هذه.الوجوه.املقربة.

إىل.اهلل....-.وهذا.هو.ما.يفعله.خاصة.الشيعة.وعامتهم.حىت.اجلهلة.

منهم.باألحكام،.وهذا.ما.يقصدونه.يف.نذرهم.حىت.من.يغلط.منهم.يف.

التعبري.-.وبني.أن.ينذرها.للنيب.أو.الويل.أو.املعبد.أو.املشهد.أنفسها،.

فال.ينعقد.النذر.وال.جيوز.ألنه.لغري.اهلل،.وهذا.ما.تصرح.كتب.علماء.
الشيعة.بعدم.جوازه.")3(.

المبحث الثاني: الدعاء.
إن.دعوى.هؤالء.املتعلقة.بالدعاء.وكونه.عبادة.هي.أساس.عملية.
التكفري.ولب.املسألة.اليت.نريد.إيضاحها.يف.هذا.الفصل،.واخلطأ.الذي.
وقعوا.فيه.هنا.خطأ.علمي.يف.فهم.اآليات.اليت.يتكرر.فيها.ذكر.دعاء.
غري.اهلل.كأحد.حماور.الشرك،.وهو.خطأ.نبع.غالبا.من.قصور.يف.فهم.
مفردات.اآليات.املستدل.هبا،.ولكن.تشعر.يف.بعض.األحيان.بالتعمد.

ووضع.الكلم.يف.غري.مواضعه.
لقد.صور.أصحاب.هذه.الرؤية.أن.دعاء.غري.اهلل.مبعىن.مسألة.غريه.
عبادة.لذلك.الغري.وبالتايل.أصبح.من.يدعو.غري.اهلل.ويطلب.من.ذلك.
الغري.مشركا.يف.األلوهية،.وعدوا.هذا.األمر.من.واضحات.القرآن.

الكرمي،.ويسوقون.آيات.عديدة.يف.هذا.الصدد.
اآليات المستدل بها:

استدل.هؤالء.على.دعواهم.بآيات.عديدة،.أمهها:
ا قاَم َعبُْد اهلِل  نَُّه لَمَّ

َ
َحداً * وأ

َ
َمساِجَد هلِلِ فاَل تَْدُعوا َمَع اهلِل أ

ْ
نَّ ال

َ
1..﴿ َوأ

َحداً ﴾.
َ
ْشُِك بِِه أ

ُ
ْدُعوا َربِّ َوال أ

َ
ْل إِنَّما أ

يَْدُعوُه اكُدوا يَُكونُوَن َعلَيِْه ِلَداً * قُ
اجلن:.19.–.20.

يَن َتْعبُُدوَن  ِ
َّ

ْعبُُد ال
َ
َها انلَّاُس إِْن ُكنْتُْم ِف َشكٍّ ِمْن ِديِن فَال أ يُّ

َ
2..﴿ قُْل يا أ

إِنََّك 
َت فَ

ْ
إِْن َفَعل

َك فَ ِمْن ُدوِن...... َوال تَْدُع ِمْن ُدوِن اهلِل ما ال َينَْفُعَك َوال يَُضُّ
الِِمنَي ﴾.يونس:.104.–.106. إِذاً ِمَن الظَّ

يَن يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعباَدِت  ِ
َّ

ْستَِجْب لَُكْم إِنَّ ال
َ
3..﴿ َوقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

يَن  ُ ادلِّ
َ

 ُهَو فَاْدُعوُه ُمِْلِصنَي هل
َّ
َحُّ ال إِهَل إِال

ْ
َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم داِخِريَن... ُهَو ال

يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل  ِ
َّ

ْعبَُد ال
َ
ْن أ

َ
ْل إِنِّ نُِهيُت أ

عالَِمنَي * قُ
ْ
َْمُد هلِلِ رَبِّ ال

ْ
ال

عالَِمنَي ﴾.غافر:.60.–.66.
ْ
ْسِلَم لَِربِّ ال

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
َيِّناُت ِمْن َربِّ َوأ ا جاَءِن الْ لَمَّ

)3(.كلمة.التقوى.ج6.ص422.–.423.
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ُروِن ما ذا َخلَُقوا 
َ
يَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل أ ِ

َّ
اكَءُكُم ال ْيتُْم ُشَ

َ
َرأ

َ
4..﴿ قُْل أ

ماواِت ﴾.فاطر:.40. ْم لَُهْم ِشٌْك ِف السَّ
َ
رِْض أ

َ
ِمَن األ

ِقياَمِة 
ْ
ُ إِىل يَْوِم ال

َ
ْن يَْدُعوا ِمْن ُدوِن اهلِل َمْن ال يَْستَِجيُب هل َضلُّ ِممَّ

َ
5..﴿ َوَمْن أ

ْعداًء َواكنُوا بِِعباَدتِِهْم 
َ
َوُهْم َعْن ُداعئِِهْم اغفِلُوَن * َوإِذا ُحِشَ انلَّاُس اكنُوا لَُهْم أ

اكفِِريَن ﴾.األحقاف:.5.–.6.
ِّ َعنُْكْم  يَن َزَعْمتُْم ِمْن ُدونِِه فَال َيْمِلُكوَن َكْشَف الضُّ ِ

َّ
6..﴿ قُِل اْدُعوا ال

قَْرُب 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
وَِسيلََة أ

ْ
يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إِىل َربِِّهُم ال ِ

َّ
وئِلَك ال

ُ
ِْوياًل * أ

َ
َوال ت

َوَيرُْجوَن رَْحَتَُه َوَيافُوَن َعذابَُه إِنَّ َعذاَب َربَِّك اكَن َمُْذوراً ﴾.اإلسراء:.56.–.57.
فكما.ترى.فإن.مجيع.هذه.اآليات.تدل.وبصراحة.على.أن.شرك.
املشركني.كان.يف.دعاء.اآلهلة.اليت.عبدوها.من.دون.اهلل،.وهل.هناك.

حاجة.ألدلة.أصرح.من.هذه.اآليات؟!!
قال.الشيخ.سليمان.حفيد.ابن.عبد.الوهاب.يف.شرحه.لكتاب.جده.
التوحيد:.".الدعاء.عبادة.من.أجل.العبادات.بل.هو.أكرمها.على.اهلل....
فإن.مل.يكن.اإلشراك.فيه.شركا.فليس.يف.األرض.شرك.وإن.كان.يف.
األرض.شرك.فالشرك.يف.الدعاء.أوىل.أن.يكون.شركا.من.اإلشراك.يف.
غريه.من.أنواع.العبادة.بل.اإلشراك.يف.الدعاء.هو.أكرب.شرك.املشركني.
الذين.بعث.إليهم.رسول.اهلل..فإهنم.يدعون.األنبياء.والصاحلني.
واملالئكة.ليشفعوا.هلم.عند.اهلل،.وهلذا.خيلصون.يف.الشدائد.هلل.وينسون.

ما.يشركون.")1(.
وحىت.تصبح.املناقشة.علمية.وتامة.جيب:

أوال:.حتديد.املقصود.بالدعاء.املوجب.للوقوع.يف.شرك.العبادة،.فهل.

للكلمة.استعمال.واحد.يف.اللغة.والقرآن.أم.تتعدد.معانيها.واستعماالهتا؟.

وبعبارة.أخرى.هل.احلديث.القرآين.عن.شركية.دعاء.غري.اهلل.تنطبق.

على.ما.يدعيه.هؤالء.من.وقوع.املسلمني.يف.دعاء.غري.اهلل.أم.احلديث.

القرآين.عن.دعاء.غري.اهلل.يقصد.به.أمر.آخر.غري.الدعاء.والطلب.الذي.
قد.يقع.عند.أضرحة.األولياء.

ثانيا:.احلديث.عن.شركية.دعاء.غري.اهلل.مبعىن.الطلب.من.غري.اهلل.نراه.

مقيدا.يف.كلماهتم.خبصوص.طلب.ما.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل،.يف.حني.أن.

كل.اآليات.اليت.يستدلون.هبا.ال.تشري.إىل.هذا.التفصيل.والتقييد،.فما.
هو.الوجه.يف.هذا.التقييد.مع.إطالق.اآليات.املستدل.هبا؟.
وهناك.تساؤالت.وحقائق.عديدة.أخرى.ستتبني.فيما.بعد.

املهم،.مبالحظة.النقطتني.األخريتني.سينقسم.املوضوع.إىل.حبثني.
البحث األول: 

معنى الدعاء في اآليات المستدل بها:
وينبغي.أن.نبدأ.بعرض.معاين.كلمة.الدعاء.يف.كتب.اللغة.واستعماالت.
القرآن،.وأهم.املعاين.اليت.استعملت.فيها.كلمة.الدعاء.وانعكست.يف.

القرآن.هي.املعاين.التالية:.

)1(.دعاوى.املناوئني.ص.347.-.348.عن.تيسري.العزيز.احلميد.باختصار.يسري.

1(.جمرد.النداء:.مبعىن.أن.يصيح.عليه.مبا.ينبه.لاللتفات.أو.احلذر.أو.
 تُْسِمُع 

َ
املجيء.كما.يف.قولنا.ادعوا.زيدا،.ومنه.قوله.تعاىل.﴿ إِنََّك ال

اَعء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِريَن ﴾.النمل:.80،.وقوله.تعاىل. مَّ ادلُّ  تُْسِمُع الصُّ
َ

َمْوَت َوال
ْ
ال

 
ْ
رِْض ﴾.الروم:.25.،.وقوله.تعاىل.﴿ اْستَِجيبُوا

َ ْ
َن األ ﴿ ُثمَّ إَِذا َداَعُكْم َدْعَوًة مِّ

هلِلِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َداَعُكم لَِما حُيِْييُكمْ ﴾.األنفال:.24.
2(.التسمية.واالدعاء:.مثل.دعوت.املولود.زيدا.أي.مسيته.زيدا،.وهبذا.
ْرَن ِمنُْه َوتَنَشقُّ  َماَواُت َيتََفطَّ املعىن.استعملت.يف.قوله.تعاىل.﴿ تََكاُد السَّ
ا ﴾.مرمي:.90.–.91،.أي.اّدعوا. ً ن َدَعْوا لِلرَّْحَِن َودلَ

َ
ا * أ بَاُل َهدًّ ِ

ْ
رُّ ال ِ

َ
رُْض َوت

َ ْ
األ

ن َدَعْوا ﴾....قال.
َ
زورا.أن.هلل.ولدا،.قال.ابن.اجلوزي:.".قوله.تعاىل.﴿ أ

أبو.عبيدة:.معناه:.أن.جعلوا،.وليس.هو.من.دعاء.الصوت....")2(.
 َيْقتُلُوَن انلَّْفَس 

َ
 يَْدُعوَن َمَع اهلِل إِلًَها آَخَر َوال

َ
يَن ال ِ

َّ
ومنه.قوله.تعاىل.﴿ َوال

ثَاًما ﴾.الفرقان:.68،.
َ
َق أ

ْ
 يَْزنُوَن َوَمن َيْفَعْل َذلَِك يَل

َ
َقِّ َوال

ْ
 بِال

ّ
َم اهلُل إِال الَِّت َحرَّ

فجاء.الدعاء.هنا.مبعىن.االختاذ.واجلعل.وهاتان.املفردتان.أي.االختاذ.

واجلعل.جاء.ذكرمها.يف.القرآن.عند.احلديث.عن.عقيدة.املشركني.

ِبنٌي ﴾. نُْه نَِذيٌر مُّ َْعلُوا َمَع اهلِل إِلًَها آَخَر إِنِّ لَُكم مِّ
َ

كما.يف.قوله.تعاىل.﴿ َوال ت
ا ﴾. َُكونُوا لَُهْم ِعزًّ َُذوا ِمن ُدوِن اهلِل آلَِهًة لِّ الذاريات:.51.وقوله.عز.وجل.﴿ َواتَّ
مرمي:.81.ويدل.على.ذلك.ما.رواه.البخاري.يف.سبب.نزول.آية.الفرقان.
.:.عن.عبد.اهلل.بن.مسعود.)رض(.قال:.".سألت.أو.سئل.رسول.اهلل
أي.الذنب.عند.اهلل.أكرب؟،.قال:.أن.جتعل.هلل.ندا.وهو.خلقك،.قلت:.مث.
أي؟.قال:.مث.أن.تقتل.ولدك.خشية.أن.يطعم.معك،.قلت:.مث.أي؟.قال:.
أن.تزين.حبليلة.جارك،.قال:.ونزلت.هذه.اآلية.تصديقا.لقول.رسول.
َم   َيْقتُلُوَن انلَّْفَس الَِّت َحرَّ

َ
 يَْدُعوَن َمَع اهلِل إِلًَها آَخَر َوال

َ
يَن ال ِ

َّ
اهلل..﴿ َوال

َقِّ ﴾)3(.
ْ
 بِال

َّ
اهلُل إِال

3(.الطلب.واالستغاثة:.وهذا.كثري.يف.القرآن.مثل.قوله.تعاىل.﴿ ُهنَالَِك 
اَعء ﴾. يًَّة َطيِّبًَة إِنََّك َسِميُع ادلُّ نَْك ُذرِّ ُ َداَع َزَكِريَّا َربَُّه قَاَل رَبِّ َهْب ِل ِمن دلَّ
ْعَوتُُكَما فَاْستَِقيَما  ِجيبَت دَّ

ُ
آل.عمران:.38،.وكذلك.قوله.تعاىل.﴿ قَاَل قَْد أ

يَن اَل َيْعلَُموَن ﴾.يونس:.89،.وانطالقا.من.هذا.املعىن. ِ
َّ

َواَل تَتَِّبَعآنِّ َسِبيَل ال
تستعمل.مفردة.الدعاء.يف.الطلب.من.اهلل.واالستغاثة.به.كما.هو.ظاهر.
ِْه إِْن َشاء َوتَنَسْوَن َما 

َ
قوله.تعاىل.﴿ بَْل إِيَّاُه تَْدُعوَن َفيَْكِشُف َما تَْدُعوَن إِل

َن  ُكوَن ﴾.األنعام:.41،.وقوله.﴿ َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا إِنَّ رَْحََت اهلِل قَِريٌب مِّ تُْشِ
ُمْحِسنِنَي ﴾.األعراف:.56،.وهذا.االستعمال.هو.ما.اصُطِلح.عليه.بدعاء.

ْ
ال

املسألة.
4(.العبادة:.وهو.املذكور.يف.قول.األزهري:.".وقد.يكون.الدعاء.عبادة.
ْمثَالُُكمْ ﴾.

َ
يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل ِعبَاٌد أ ِ

َّ
ومنه.قول.اهلل.جل.وعز.﴿ إِنَّ ال

أي.الذين.تعبدون.من.دون.اهلل.")4(،.بل.أكثر.استعماالت.القرآن.قصد.

)2(.زاد.املسري.ج.5.ص.196.
)3(.صحيح.البخاري.ج.6.ص.137.–.138.

)4(.هتذيب.اللغة.ج.3.ص.76.
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منها.هذا.املعىن،.فقد.قرر.الشوكاين.استدالل.البعض.بقوله:.".الدعاء.

يف.أكثر.استعماالت.الكتاب.العزيز.هو.العبادة.")1(،.وهذا.االستعمال.
هو.ما.اصُطِلح.عليه.بدعاء.العبادة.كما.سيأيت.

وقد.خلص.أبو.البقاء.املعاين.املتعددة.للدعاء.مستشهدا.بآيات.القرآن.
الكرمي،.قال:.".والدعاء:.الرغبة.إىل.اهلل.والعبادة.حنو.﴿ َواَل تَْدُع ِمن ُدوِن 
 ُشَهَداءُكم ﴾،.

ْ
اهلِل َما اَل يَنَفُعَك َواَل يَُضَُّك ﴾،.واالستعانة.حنو.﴿ َواْدُعوا

ْستَِجْب لَُكمْ ﴾)2(،.والقول.حنو.﴿ َدْعَواُهْم ِفيَها 
َ
والسؤال.حنو.﴿ اْدُعوِن أ

َْعلُوا 
َ

 ت
َ

ُسبَْحانََك اللُهمَّ ﴾،.والنداء.حنو.﴿ يَْوَم يَْدُعوُكمْ ﴾،.التسمية.حنو.﴿ ال
ُداَعء الرَُّسوِل بَيْنَُكْم َكُداَعء َبْعِضُكم َبْعًضا ﴾)3(.

وعليه.جيب.علينا.حينما.نستدل.بآية.من.اآليات.اليت.استعملت.فيها.

كلمة.الدعاء.أن.حندد.أي.املعاين.املتعددة.اليت.عرضنا.هو.املقصود.
وامللحوظ.يف.اآلية.

إقرارهم بأن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة:
واحلق.إن.أصحاب.هذه.الرؤية.يقرون.بانقسام.الدعاء.إىل.نوعني.

دعاء.عبادة.ودعاء.مسألة،.فهو.أمر.واضح.يف.تراثهم.
قال.الشيخ.حممد.بن.صاحل.العثيمني:."الدعاء.ينقسم.إىل.قسمني:.

األول:.دعاء.عبادة.مثاله.الصوم.والصالة....وهذا.القسم.كله.شرك....
الثاين:.دعاء.املسألة.فهذا.ليس.كله.شركا.بل.فيه.تفصيل،.فإن.كان.
املخلوق.قادرا.على.ذلك.فليس.بشرك...،.وأما.من.دعا.املخلوق.مبا.

ال.يقدر.عليه.إال.اهلل.فإن.دعوته.شرك.خمرج.عن.امللة")4(.
وقال.الشيخ.صاحل.الفوزان:."أما.الدعاء.فهو.أعم.من.االستغاثة.–.كما.
سبق.-.هو.نوعان:.دعاء.عبادة.ودعاء.مسألة،.دعاء.العبادة.هو.الثناء.
على.اهلل.سبحانه.وتعاىل.بأمسائه.وصفاته.ودعاء.املسألة.هو.طلب.

احلاجات.من.اهلل.سبحانه.وتعاىل")5(.
والسؤال.الكبري.املهم.أنه.يترتب.على.ذلك.استفهام.كبري.وأساسي،.
هل.اآليات.اليت.استعملت.فيها.عبارة.يدعون.من.دون.اهلل.تتحدث.
عن.دعاء.العبادة.أي.النوع.األول.أو.دعاء.املسألة.وهو.النوع.الثاين.أو.

عن.كليهما.أو.بعضها.عن.األول.وبعضها.اآلخر.عن.الثاين؟!
ومن.الواضح.أن.املسلمني.املتهمني.بالشرك.من.قبل.هؤالء.هم.متهمون.

بدعاء.غري.اهلل.دعاء.املسألة.ال.دعاء.العبادة.قطعا.
وعليه.االستدالل.باآليات.على.شركية.دعاء.غري.اهلل.دعاء.املسألة.
مرهون.بأن.يقصد.منها.دعاء.املسألة،.وأما.إن.كان.احلديث.يف.اآليات.
عن.دعاء.العبادة.لن.يبقى.دليل.على.شركية.دعاء.املسألة،.فاملطلوب.
منهم.إثبات.أن.اآليات.تتحدث.عن.دعاء.املسألة.حىت.نقول.بعدها.

)1(.فتح.القدير.ج.4.ص.571.
)2(.سيأيت.أن.الصحيح.إن.ادعوين.هنا.مبعىن.اعبدوين.

)3(.الكليات.ص.447.
)4(.القول.املفيد.على.كتاب.التوحيد.ج.1.ص.120.–.121.

)5(.إعانة.املستفيد.ج.1.ص.267.

أن.القرآن.حكم.بكفر.من.يدعو.غري.اهلل.دعاء.مسألة.
واحلصيلة.عن.أي.املعنيني.تتحدث.اآليات؟.هذا.ما.سنبحثه.فيما.يلي.

هل اآليات تتحدث عن دعاء العبادة أو دعاء المسألة؟ 
بعد.أن.بينا.املعاين.املختلفة.للفظة.الدعاء.يف.اللغة.والقرآن.بل.يف.
تراث.أصحاب.هذه.الرؤية.وانقسامه.على.حنو.أساسي.إىل.دعاء.
عبادة.ودعاء.مسألة،.أصبح.من.املمكن.فهم.آيات.القرآن.الكرمي.اليت.
تتكلم.عن.الدعاء.أكثر،.فلننظر.أتقصد.اآليات.دعاء.املسألة.أم.دعاء.
العبادة؟.وإليك.تفسري.أربعة.مناذج.أساسية.من.اآليات.اليت.تتضمن.

كلمة.الدعاء:
ُكوَن 

َ
 أ

َّ
ال

َ
ْدُعو َربِّ َعَس أ

َ
لُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل َوأ ْعَتِ

َ
1(.﴿ َوأ

ُ إْسَحاَق 
َ

لَُهْم َوَما َيْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اهلِل َوَهبْنَا هل ا اْعَتَ بُِداَعء َربِّ َشِقيًّا * فَلَمَّ
َوَيْعُقوَب ﴾.مرمي:.48-.49..

هذه.اآلية.اليت.تنقل.قول.إبراهيم..هي.أوضح.آية.تدل.على.

الترادف.بني.كلميت.)يدعو(.و.)يعبد(.يف.القرآن،.فال.شك.أن.اآلية.

لُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ ﴾.مث.ُأعِقَبت. ْعَتِ
َ
حينما.بدأت.بقوله.﴿ َوأ

ا.اْعَتَزلَُهْم.َوَما.َيْعُبُدوَن.ِمن.ُدوِن.اهلِل...(.أثبتت.الترادف.بني. بقوله.﴿.َفَلمَّ

يدعون.من.دون.اهلل.ويعبدون.من.دون.اهلل.على.حنٍو.مل.يالحظ.فيه.
معىن.الطلب.واملسألة.

لُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ ﴾.أي.أعتزل.ما. ْعَتِ
َ
قال.البغوي:.".﴿ َوأ

تعبدون.من.دون.اهلل،.قال.مقاتل:.كان.اعتزاله.إياهم.أنه.فارقهم.من.

ْدُعو َربِّ ﴾.أي.أعبد.
َ
كوثى)6(،.فهاجر.منها.إىل.األرض.املقدسة.﴿ َوأ

ُكوَن بُِداَعء َربِّ َشِقيًّا ﴾.أي.عسى.أال.أشقى.بدعائه.
َ
 أ

َّ
ال

َ
ريب.﴿ َعَس أ

وعبادته.كما.أنتم.تشقون.بعبادة.األصنام.")7(.
وقال.ابن.اجلوزي.وديدنه.استقصاء.اآلراء.يف.تفسريه:.".ويف.معىن.
﴿ تَْدُعوَن ﴾.قوالن:.أحدمها:.تعبدون،.والثاين:.أن.املعىن.وما.تدعونه.
ُكوَن بُِداَعء َربِّ َشِقيًّا ﴾.

َ
 أ

َّ
ال

َ
ْدُعو َربِّ ﴾.أي.وأعبده.﴿ َعَس أ

َ
ربا،.﴿ َوأ

أي.أرجو.أن.ال.أشقى.بعبادته.كما.شقيتم.أنتم.بعبادة.األصنام.")8(،.

فنالحظ.أنه.مل.يذكر.الطلب.كأحد.االحتماالت،.بل.تردد.املعىن.عنده.
بني.يعبدون.ويسمون.

ْدُعو 
َ
لُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل َوأ ْعَتِ

َ
وقال.ابن.كثري:.".وقوله.﴿ َوأ

َربِّ ﴾.أي.أجتنبكم.وأتربأ.منكم.ومن.آهلتكم.اليت.تعبدوهنا.من.دون.
ْدُعو َربِّ ﴾.أي.وأعبد.ريب.وحده.ال.شريك.له.")9(.

َ
اهلل.﴿ َوأ

ِريًدا ﴾.النساء:.117.  َشيَْطانًا مَّ
َّ
 إِنَاثًا َوإِن يَْدُعوَن إِال

َّ
2(.﴿ إِن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه إِال

وقد.استعملت.مفردة.الدعاء.يف.هذه.اآلية.مبعىن.العبادة،.والدليل.على.

ِريًدا ﴾.فال.جمال.لتفسري.  َشيَْطانًا مَّ
َّ
ذلك.قوله.تعاىل.﴿ َوإِن يَْدُعوَن إِال

..6(.كوثى:.البلدة.اليت.نشأ.هبا.إبراهيم(
)7(.تفسري.البغوي.ج.3.ص.166.

)8(.زاد.املسري.ج.5.ص.176.–.177.
)9(.تفسري.ابن.كثري.ج.3.ص.130.
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ُْكْم 
َ

ْعَهْد إِل
َ
لَْم أ

َ
اآلية.إال.بعبادة.الشيطان.املذكورة.يف.قوله.تعاىل.﴿ أ

ِبنٌي ﴾.يس:.60،.إذ.إن. يَْطاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  َتْعبُُدوا الشَّ
َّ

ن ال
َ
يَا بَِن آَدَم أ

مشركي.قريش.مل.يكونوا.يدعون.الشيطان.دعاء.املسألة.ويطلبون.

منه.شيئا.بل.الدعاء.هنا.هو.العبادة.اليت.حقيقتها.بالنسبة.للشيطان.
طاعته.واتباعه.

 إِنَاثًا ﴾.نزلت.يف.أهل.
َّ
قال.البغوي:.".قوله.تعاىل.﴿ إِن يَْدُعوَن ِمن ُدونِِه إِال

مكة،.أي:.ما.يعبدون.كقوله.تعاىل.﴿ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن ﴾.بدليل.قوله.

يَن يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعبَاَدِت ﴾،.قوله.﴿ ِمن ُدونِهِ ﴾.من.دون. ِ
َّ

تعاىل.﴿ إِنَّ ال
ِريًدا ﴾.أي.وما.يعبدون.إال.شيطانا.  َشيَْطانًا مَّ

َّ
اهلل.......﴿ َوإِن يَْدُعوَن إِال

مريدا،.ألهنم.إذا.عبدوا.األصنام.فقد.أطاعوا.الشيطان.")1(.
يَن يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعبَاَدِت  ِ

َّ
ْستَِجْب لَُكْم إِنَّ ال

َ
3(.﴿ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِريَن ﴾.غافر:.60.
يدعي.هؤالء.بأن.هذه.اآلية.واضحة.يف.احلديث.عن.الدعاء.مبعىن.
يَن يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعبَاَدِت ﴾. ِ

َّ
الطلب.)دعاء.املسألة(،.قالوا.وذيلها.﴿ إِنَّ ال

يدل.على.ذلك.
ولكن.الذي.نراه.يف.كلمات.اللغويني.واملفسرين.أهنم.فسروا.كلمة.
الدعاء.هنا.بالعبادة.على.أهنا.مرادفة.هلا،.ال.أهنا.استعملت.مبعىن.الطلب.
والطلب.من.مصاديق.العبادة.كما.ختيل.هؤالء.استئناسا.بذيلها.﴿ إِنَّ 
ْستَِجْب لَُكمْ ﴾،.فاحلق.إن.

َ
يَن يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعبَاَدِت ﴾.أو.بقوله.﴿ أ ِ

َّ
ال

كلمة.الدعاء.يف.املقطع.األول.من.اآلية.قصد.هبا.العبادة،.ال.أن.كلمة.

العبادة.يف.املقطع.الثاين.يقصد.هبا.الدعاء.كمصداق.للعبادة.كما.فهم.
هؤالء.

فمفردة.الدعاء.يف.اآلية.فسرت.بالعبادة.يف.أثر.صحيح.مروي.عن.

بعض.الصحابة،.فقد.روى.احلاكم.النيسابوري.عن.جرير.بن.عبد.اهلل.

ْستَِجْب لَُكمْ ﴾.قال:.
َ
البجلي.)رض(.يف.قول.اهلل.عز.وجل.﴿ اْدُعوِن أ

".اعبدوين.استجب.لكم”.
قال.احلاكم:."هذا.حديث.صحيح.على.شرط.مسلم.ومل.خيرجاه”،.

قال.الذهيب:."على.شرط.مسلم”)2(.
وجند.هذا.صرحيا.يف.خرب.آخر.صحيح.روي.عن.رسول.اهلل..فهم.
منه.املفسرون.ما.نقوله.هنا.ال.ما.فهمه.هؤالء،.قال.القرطيب:.".قوله.
ْستَِجْب لَُكمْ ﴾.اآلية،.روى.النعمان.بن.

َ
تعاىل.﴿ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

بشري.قال:.مسعت.النيب..يقول:.الدعاء.هو.العبادة،.مث.قرأ.﴿ َوقَاَل 
يَن يَْستَْكِبُوَن َعْن ِعبَاَدِت َسيَْدُخلُوَن  ِ

َّ
ْستَِجْب لَُكْم إِنَّ ال

َ
َربُُّكُم اْدُعوِن أ

َجَهنََّم َداِخِريَن ﴾،.قال.أبو.عيسى)3(:."هذا.حديث.حسن.صحيح،.فدل.

هذا.على.أن.الدعاء.هو.العبادة،.وكذا.قال.أكثر.املفسرين،.وأن.املعىن:.

)1(.تفسري.البغوي.ج.1.ص.383.–.384.
)2(.املستدرك.على.الصحيحني.ج.2.ص.301.

)3(.املقصود.به.الترمذي.صاحب.السنن.

وحدوين.واعبدوين.أتقبل.عبادتكم.وأغفر.لكم")4(.
ِجيُب َدْعَوَة 

ُ
قال.األزهري:.".قال.أبو.إسحاق.يف.قول.اهلل.جل.وعز.﴿ أ

اِع إَِذا َداَعِن ﴾.البقرة:.186.يعين.الدعاء.هلل.على.ثالثة.أضرب،. ادلَّ

فضرب.منها.توحيده.والثناء.عليه.كقولك:.يا.اهلل.ال.إله.إال.أنت،.

وكقولك:.ربنا.لك.احلمد،.إذا.قلته.فقد.دعوته.بقولك.ربنا.مث.أتيت.
ْستَِجْب 

َ
بالثناء.والتوحيد،.ومثله.قوله.تعاىل.﴿ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن أ

وَن ﴾")5(. يَن يَْستَْكِبُ ِ
َّ

لَُكْم إِنَّ ال
فمن.الواضح.إذن.أن.الدعاء.يف.اآلية.دعاء.العبادة.وليس.دعاء.
املسألة،.فكيف.يستدل.باآلية.على.أن.دعاء.املسألة.عبادة؟!

وال.ينبغي.ادعاء.أن.كلمة.)َأْسَتِجْب.َلُكْم(.يف.اآلية.قرينة.واضحة.على.

أن.املقصود.دعاء.املسألة،.ألن.من.الواضح.أن.البشر.مارسوا.عباداهتم.

وطقوسهم.-.واليت.عرب.عنها.يف.القرآن.بالدعاء.-.كي.يتقربوا.إىل.

اآلهلة.ويكونوا.حمظوظني.عندهم.مستجايب.الدعاء،.فلذا.من.الطبيعي.

أن.يقال.هلم.اعبدوا.اهلل.وحده.مبعىن.اذكروه.وصلوا.له.كي.يستجيب.
لكم.ويقضي.حوائجكم،.فإمنا.يستجاب.للمصلي.الصائم.املزكي.

ن يَْدُعو ِمن ُدوِن اهلِل َمن  َضلُّ ِممَّ
َ
وكذلك.يقال.يف.مثل.قوله.تعاىل.﴿ َوَمْن أ

ِقيَاَمِة َوُهْم َعن ُداَعئِِهْم اَغفِلُوَن ﴾.األحقاف:.5.فاملعىن.
ْ
 يَوِم ال

َ
ُ إِىل

َ
 يَْستَِجيُب هل

َّ
ال

ومن.أضل.ممن.يعبد.من.دون.اهلل.من.ال.حتدث.عبادته.أي.ردة.فعل.

عند.املعبود،.فال.يكون.هذا.العابد.حمظيا.مستجاب.الدعاء.عند.املعبود.
ألنه.مجاد.غافل.عن.عبادته.له.

وما.روي.عنه.:.".من.سره.أن.يستجاب.له.عند.الكرب.والشدائد.

فليكثر.الدعاء.يف.الرخاء.")6(.يقرب.ما.نريده.قوله.هنا،.فهو.يستجاب.

له.يف.الشدائد.أي.عندما.تضيق.عليه.األمور.وتشتد.عليه.احلاجة.

ولكن.بشرط.أن.يكون.يف.حال.الرخاء.منشغال.بعبادته.اهلل.يف.حال.
الرخاء.وهو.ما.عرب.عنه.يف.اخلرب.فليكثر.الدعاء.حال.الرخاء.

ومبعناه.ما.رواه.الكايف.عن.الصادق.:.".من.تقدم.يف.الدعاء.استجيب.

له.إذا.نزل.به.البالء.وقالت.املالئكة.صوت.معروف.ومل.حيجب.عن.

السماء،.ومن.مل.يتقدم.يف.الدعاء.مل.يستجب.له.إذا.نزل.البالء.وقالت.
املالئكة:.إن.هذا.الصوت.ال.نعرفه”)7(.

ا قَاَم َعبُْد اهلِل  نَُّه لَمَّ
َ
َحًدا * َوأ

َ
َمَساِجَد هلِلِ فَاَل تَْدُعوا َمَع اهلِل أ

ْ
نَّ ال

َ
4(.﴿ َوأ

َحًدا ﴾.
َ
ْشُِك بِِه أ

ُ
 أ

َ
ْدُعو َربِّ َوال

َ
َما أ ْل إِنَّ

يَْدُعوُه اَكُدوا يَُكونُوَن َعلَيِْه ِلًَدا * قُ
اجلن:.18.–.20.

ومفردة.الدعاء.يف.هذه.اآلية.جاءت.مبعىن.العبادة.ال.الطلب.واملسألة،.

فالصراع.بني.رسول.اهلل..وقريش.كان.على.وحدانية.اهلل.يف.العبادة.

)4(.اجلامع.ألحكام.القرآن.مج.8.ج.15.ص.292،.قال.حمقق.الطبعة:.إسناده.صحيح.رواه.
الترمذي.يف.التفسري.)2969(.
)5(.هتذيب.اللغة.ج3.ص.76.

)6(.املستدرك.عل.الصحيحني.ج1.ص729.قال.احلاكم:.حديث.صحيح.اإلسناد،.ووافقه.
الذهيب.

)7(.الكايف.ج2.ص.472،.وصححه.املجلسي.يف.مرآة.العقول.ج12.ص.22.
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ومل.ُيقصد.من.كلمة.يدعو.إال.ذلك،.ولذا.انتهت.اآليات.بقوله.تعاىل.
َحًدا ﴾.

َ
ْشُِك بِِه أ

ُ
 أ

َ
ْدُعو َربِّ َوال

َ
َما أ ْل إِنَّ

﴿ قُ
َمَساِجَد 

ْ
نَّ ال

َ
قال.الطربي:.".يقول.تعاىل.ذكره.لنبيه.حممد.:....﴿ َوأ

َحًدا ﴾.وال.تشركوا.به.فيها.
َ
هلِلِ فَاَل تَْدُعوا ﴾.أيها.الناس.﴿ َمَع اهلِل أ

نَُّه 
َ
شيئا،.ولكن.أفردوا.له.التوحيد.وأخلصوا.له.العبادة....وقوله.﴿ َوأ

ا قَاَم َعبُْد اهلِل يَْدُعوُه اَكُدوا يَُكونُوَن َعلَيِْه ِلًَدا ﴾.يقول:.وأنه.ملا.قام. لَمَّ
حممد.رسول.اهلل..يدعو.اهلل.يقول:.ال.إله.إال.اهلل.﴿ اَكُدوا يَُكونُوَن 

َعلَيِْه ِلًَدا ﴾...
ا قَاَم َعبُْد اهلِل يَْدُعوُه اَكُدوا يَُكونُوَن َعلَيِْه  نَُّه لَمَّ

َ
عن.ابن.عباس.قوله.﴿ َوأ

ِلًَدا ﴾.يقول:.ملا.مسعوا.النيب..يتلو.القرآن.......عن.سعيد.بن.جبري.
ا قَاَم َعبُْد اهلِل يَْدُعوُه اَكُدوا  عن.ابن.عباس.قال:.قول.اجلن.لقومهم.﴿ لَمَّ
يَُكونُوَن َعلَيِْه ِلًَدا ﴾.قال:.ملا.رأوه.يصلي.وأصحابه.يركعون.بركوعه.

ويسجدون.بسجوده....")1(.
ا قَاَم َعبُْد اهللِ ﴾.يعين.النيب..﴿ يَْدُعوهُ ﴾.يعين.يعبده. قال.البغوي:."﴿ لَمَّ

ويقرأ.القرآن،.وذلك.حني.كان.يصلي.ببطن.خنلة.ويقرأ.القرآن”)2(.
وخالصة:

يتضح.من.العرض.السابق.أن.كلمة.الدعاء.يف.القرآن.الكرمي.تأيت.يف.

كثري.من.املوارد.مبعىن.العبادة.بل.هي.يف.أكثر.املوارد.هبذا.املعىن.كما.

يف.تقرير.الشوكاين.الستدالل.البعض.".الدعاء.يف.أكثر.استعماالت.

الكتاب.العزيز.هو.العبادة")3(،.ومن.هنا.حيق.لنا.أن.نتساءل:.كيف.

ُيّدعى.وضوح.القرآن.الكرمي.يف.اعتبار.الدعاء.عبادة.بنحو.مطلق.يف.

حني.أن.اآليات.اليت.تتحدث.عن.الشرك.تتحدث.عن.خصوص.دعاء.
العبادة.وال.تقصد.دعاء.املسألة.بوجه؟!

هل هناك تالزم بين دعاء المسألة والعبادة؟
هناك.دعوى.جتدها.يف.بعض.كلماهتم.حصيلتها.أن.دعاء.املسألة.
يتضمن.دعاء.العبادة،.قال.الفوزان:."والعالقة.بني.دعاء.العبادة.ودعاء.
َْمُد 

ْ
املسألة،.أن.دعاء.العبادة.مستلزم.لدعاء.املسألة،.فإذا.قال:.﴿ ال

يِن ﴾.يلزم.من.هذا.أنه. َعالَِمنَي * الرَّْحِن الرَِّحيِم * َمِلِك يَْوِم ادلِّ
ْ
هلِل رَبِّ ال

يسأل.اهلل.سبحانه.وتعاىل،.ودعاء.املسألة.متضمن.لدعاء.العبادة.مبعىن.

أن.دعاء.العبادة.داخل.يف.دعاء.املسألة،.فالذي.يسأل.اهلل.حوائجه.
يتضمن.هذا.أنه.يعبد.اهلل.بذلك")4(.

والقول.بأن.دعاء.العبادة.مستلزم.لدعاء.املسألة.ودعاء.املسألة.متضمن.

لدعاء.العبادة.كالم.غري.واضح.بل.غري.معقول،.واملعقول.منه.أن.من.

يرى.موجودا.ما.مستحقا.لدعاء.عبادة.ال.شك.أنه.يراه.أهال.ألن.يسأل.

دعاء.مسألة،.وأما.إذا.قصدوا.أن.دعاء.العبادة.حينما.حيدث.يلزم.منه.

)1(.تفسري.الطربي.مج.14.ج.29.ص.144.–.146.
)2(.تفسري.اللغوي.ج4.ص373.
)3(.فتح.القدير.ج4.ص571.

)4(.إعانة.املستفيد.ج1.ص.268.

حدوث.دعاء.مسألة.فغري.صحيح،.إذا.قد.يسبح.املرء.ربه.وليس.يف.

ذلك.دعاء.مسألة.حىت.يقال.لزم.من.دعاء.العبادة.دعاء.املسألة،.فال.
أعرف.كيف.لزم.من.قول.﴿ المد هلل رب العاملني ﴾.دعاء.مسألة؟!!

والقول.بأن.دعاء.املسألة.متضمن.لدعاء.العبادة.أبعد.عن.التعقل،.

فهل.املقصود.أن.كل.من.يدعو.دعاء.مسألة.ففعله.هذا.يتبطن.دعاء.

عبادة.للمدعو.أو.املسئول؟!.مبعىن.إذا.سألت.حاجة.من.أخيك.فدعاء.

املسألة.هذا.يتضمن.دعاء.عبادة.له،.أو.أن.ما.ذكره.عز.وجل.يف.قوله.

ي ِمن ِشيَعِتهِ ﴾.القصص:.15.وهو.دعاء.مسألة.يعىن.أن. ِ
َّ

تعاىل.﴿ فَاْستََغاثَُه ال
استغاثة.الذي.من.شيعته.تضمنت.دعاء.عبادة.ملوسى.؟!

نعم.حيتمل.وجود.من.يعبد.اهلل.بدعائه.دعاء.مسألة.كما.نعبد.اهلل.حنن.

بالصالة.والصيام،.لكن.أين.مثل.هذا.اإلنسان.يف.الواقع.اخلارجي؟!.

فالذي.يسأل.اهلل.حوائجه.يسأله.ألنه.رب.قادر.على.كل.شيء،.وال.

يقصد.عبادة.اهلل.بذلك.أبدا،.كما.ال.يتضمن.سؤال.غريه.شيئا.من.
العبادة.لذلك.الغري.

هل.ملقولتهم.تلك.معىن.معقول؟!.ال.أعرف،.على.أصحاب.هذه.الرؤية.
توضيح.األمر.!!

البحث الثاني: 
تقييد شركية دعاء المسألة بما ال يقدر عليه إال اهلل:

كما.رأيت.هم.يقرون.بأن.دعاء.املسألة.لغري.اهلل.ليس.شركا.بصورة.

مطلقة.بل.هو.مقيد.مبا.لو.دعا.وسأل.أمرا.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل،.

وكلمات.مشاخيهم.صرحية.يف.ذلك،.قال.حممد.بن.صاحل.العثيمني:.".
الدعاء.ينقسم.إىل.قسمني:.

األول:.دعاء.عبادة.مثاله.الصوم.والصالة....وهذا.القسم.كله.شرك....
الثاين:.دعاء.املسألة.فهذا.ليس.كله.شركا.بل.فيه.تفصيل،.فإن.كان.
املخلوق.قادرا.على.ذلك.فليس.بشرك......،.وأما.من.دعا.املخلوق.مبا.

ال.يقدر.عليه.إال.اهلل.فإن.دعوته.شرك.خمرج.عن.امللة.")5(.
وأصل.التقييد.جتده.يف.كلمات.ابن.عبدالوهاب.يف.رد.إشكال.أورده.
قال:.".وهلم.شبهة.أخرى.وهو.ما.ذكر.النيب..أن.الناس.يوم.القيامة.
يستغيثون.بآدم.مث.بنوح.مث.بإبراهيم.مث.مبوسى.مث.بعيسى.فكلهم.يعتذر.
حىت.ينتهوا.إىل.رسول.اهلل..قالوا:.فهذا.يدل.على.أن.االستغاثة.

بغري.اهلل.ليست.شركا.
واجلواب.أن.نقول:.سبحان.من.طبع.على.قلوب.أعدائه،.فإن.
االستغاثة.باملخلوق.فيما.يقدر.عليه.ال.ننكرها،.كما.قال.اهلل.تعاىل.
ي ِمْن َعُدوِّهِ ﴾،.وكما. ِ

َّ
ي ِمن ِشيَعِتِه َعَ ال ِ

َّ
يف.قصة.موسى.﴿ فَاْستََغاثَُه ال

يستغيث.اإلنسان.بأصحابه.يف.احلرب.أو.غريه.يف.أشياء.بقدر.عليها.

املخلوق،.وحنن.أنكرنا.استغاثة.العبادة.اليت.يفعلوهنا.عند.قبور.األولياء.

أو.يف.غيبتهم.يف.األشياء.اليت.ال.يقدر.عليها.إال.اهلل.")6(،.وعبارهتم.
)5(.القول.املفيد.على.كتاب.التوحيد.ج.1.ص.120.–.121.

)6(.شرح.كشف.الشبهات.ص.125.–.126.
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ظاهرة.يف.أن.الشرك.خيتص.مبا.إذا.كان.األمر.املسئول.واملطلوب.من.
اخلوارق.اليت.ال.ميكن.أن.تصدر.إال.من.اهلل.خالق.الكون.

واإلشكال.األساس.الذي.يرد.عليهم.أننا.نقطع.بأن.هناك.أمورا.هي.

من.قبيل.األمور.اليت.ال.يقدر.عليها.إال.اهلل.-.أي.اخلوارق.-.مكن.منها.

بعض.خملوقاته.الكرمية.كاملالئكة.وبعض.عباده.الصاحلني.املخلصني،.
فأصبحوا.قادرين.على.فعلها.

ويكفي.مثاال.على.ذلك.قدرة.املسيح..على.إحياء.املوتى.إبراء.

األكمه.واألبرص.بإذن.اهلل،.وال.شك.أن.املسلم.ال.يطلب.مثل.تلك.

األمور.اليت.هي.يف.مقدور.اهلل.أصالة.إال.إذا.اعتقد.أن.املدعو.أعطي.

..القدرة.من.اهلل.عز.وجل.ومكن.بإذنه.كالقدرة.اليت.أعطيت.للمسيح
نُفُخ 

َ
رْيِ فَأ

نِي َكَهيْئَِة الطَّ َن الطِّ ْخلُُق لَُكم مِّ
َ
نِّ أ

َ
واملذكورة.يف.قوله.تعاىل.﴿ أ

َمْوَت بِإِْذِن اهلِل 
ْ
ْحِي ال

ُ
بَْرَص َوأ

َ
َمَه واأل

ْ
بِْرُئ األك

ُ
ا بِإِْذِن اهلِل َوأ ِفيِه َفيَُكوُن َطرْيً

ِخُروَن ِف ُبيُوتُِكْم ﴾.آل.عمران:.49،.وهكذا. ُكلُوَن َوَما تَدَّ
ْ
نَبِّئُُكم بَِما تَأ

ُ
َوأ

ْمِرهِ رَُخاء 
َ
ِْري بِأ

َ
يَح ت ُ الرِّ

َ
ْرنَا هل بالنسبة.لسليمان..إذ.قال.تعاىل.﴿ فََسخَّ

َصاَب ﴾.ص:.63،.فوجود.مثل.تلك.القدرات.أمر.مصرح.به.يف.
َ
َحيُْث أ

القرآن،.فكيف.ميكن.تكفري.مسلم.العتقاده.بذلك.أو.ترتيبه.األثر.على.

تلك.العقيدة.وطلب.األمر.املعجز.من.ذلك.النيب،.وهل.يعقل.أن.يقال.

..وبكل.بساطة:.إن.دعاء.املرضى.الذين.عاشوا.يف.زمن.املسيح

وطلبهم.منه.الشفاء.أمر.موجب.للشرك،.فلو.طلب.األكمه.واألبرص.
الشفاء.من.عيسى..لكان.مشركا؟!

وإذا.أراد.مكابر.أن.يدعي.ذلك،.نقول:.يكفيك.أن.الذي.عنده.علم.من.

الكتاب.أتى.بعرش.ملكة.سبأ.بطلب.من.سليمان..كما.يف.قوله.

تُوِن ُمْسِلِمنَي ﴾.
ْ
ن يَأ

َ
تِيِن بَِعرِْشَها َقبَْل أ

ْ
يُُّكْم يَأ

َ
 أ

ُ
َها الَمأَل يُّ

َ
تعاىل.﴿ قَاَل يَا أ

النمل:.38،.فاستجاب.الذي.عنده.علم.من.الكتاب.لطلب.سليمان.a.وقام.
نَا آِتيَك بِِه 

َ
ِكتَاِب أ

ْ
َن ال ٌم مِّ

ْ
ي ِعنَدُه ِعل ِ

َّ
بذلك.كما.يف.قوله.تعاىل.﴿ قَاَل ال

ا ِعنَدُه قَاَل َهَذا ِمن فَْضِل َربِّ ﴾. ا َرآُه ُمْستَِقرًّ َْك َطْرفَُك فَلَمَّ
َ

ن يَْرتَدَّ إِل
َ
َقبَْل أ

النمل:.40،.فهل.أشرك.نيب.اهلل.سليمان..بطلبه.هذا؟!
ن.رسول.اهلل..من. بل.امليت.ميكن.أن.ميّكن.من.بعض.األمور،.فقد.ُمكِّ
رد.السالم.على.املؤمنني.وهو.ميت.يف.قربه،.فقد.روي.بسند.صحيح.
قوله.:.".ما.من.أحد.يسلم.علي.إال.رد.اهلل.علي.روحي.حىت.أرد.

عليه.السالم.")1(.
ولوضوح.األمر.أقر.الشيخ.ابن.عبد.الوهاب.بأن.الطلب.ممن.مّكنه.
اهلل.على.اخلوارق.ليس.شركا،.فقال:.".وهلم.شبهة.أخرى.وهي.قصة.
إبراهيم..ملا.ألقي.يف.النار.اعترض.له.جربيل.يف.اهلواء.فقال:.ألك.
حاجة؟.فقال.إبراهيم:.أما.إليك.فال،.قالوا:.فلو.كانت.االستغاثة.

جبربيل.شركا.مل.يعرضها.على.إبراهيم.
فاجلواب:.إن.هذا.من.جنس.الشبهة.األوىل،.فإن.جربيل.عرض.عليه.

)1(.ذكره.األلباين.يف.السلسلة.الصحيحة.ج5.ص.338.

ُقَوى ﴾،.
ْ
أن.ينفعه.بأمر.يقدر.عليه،.فإنه.كما.قال.اهلل.تعاىل.فيه.﴿ َشِديُد ال

فلو.أذن.اهلل.له.أن.يأخذ.نار.إبراهيم.وما.حوهلا.من.األرض.واجلبال.

ويلقيها.يف.املشرق.أو.املغرب.لفعل،.ولو.أمره.أن.يضع.إبراهيم.يف.مكان.
بعيد.عنهم.لفعل،.ولو.أمره.أن.يرفعه.إىل.السماء.لفعل.")2(.

وعلى.هذا.جيب.عليهم.أن.يعدلوا.يف.قيود.دعاء.املسألة.املوجب.

للشرك.فيقولون:.هو.أن.يطلب.اإلنسان.من.موجود.ما.أمرا.ال.يقدر.

عليه.إال.اهلل.ومل.يكن.ذلك.املوجود.حيا.كان.أو.ميتا.ممن.مكنه.اهلل.
على.مثل.ذلك.األمر.

وهنا.سندخل.يف.مشكلة.أخرى.إذ.ختتلف.آراء.املسلمني.حول.متكني.

اهلل.لبعض.عباده.املكرمني.بسبب.االختالف.يف.صحة.بعض.األحاديث.

وضعفها،.فسيكون.االختالف.من.قبيل.اخلالف.يف.بدعية.عمل.ما.

وسنيته،.فإذا.ثبت.متكني.اهلل.له.وثبت.جواز.الطلب.منه.بدليل.معترب.

فلن.يكون.بدعة.بل.هو.سنة.جائزة.بالدليل،.وأما.إذا.مل.يثبت.متكينه.

أو.ثبت.ولكن.مل.يثبت.جواز.الطلب.منه.بدليل.معترب.فسيكون.بدعة.

ال.سنة،.وعليه.ستخرج.املسألة.عن.حبث.التوحيد.والشرك.إىل.حبث.
السنة.والبدعة.

وهل.جيوز.يف.هذه.اخلالف.النابع.من.اخلالف.يف.تقييم.بعض.األحاديث.

أن.يتهموا.املسلمني.بالشرك.مستحلني.بذلك.دماءهم.وأمواهلم؟!.

فكيف.ميكن.احلكم.على.مسلم.بالشرك.ملجرد.أنه.أخطأ.يف.ختيل.

صحة.خرب.أثبت.متكني.اهلل.ملخلوق.كرمي.من.خملوقاته.ودعاه.دعاء.
مسألة.بناء.على.ذلك؟!

انتقال من دعاء العبادة إلى المسألة خروج عن بحث األلوهية:
االنتقال.من.دعاء.العبادة.إىل.املسألة.خروج.عن.حبث.األلوهية.لكن.
اخللل.كل.اخللل.يف.أهنم.جعلوا.الشرك.نوعني.شرك.ربوبية.وشرك.
ألوهية،.مث.جاءوا.إىل.أمر.مل.يتضح.دخوله.يف.النوع.األول.أو.الثاين.
ومع.ذلك.اعتربوه.شركا،.ونقصد.به.دعاء.املسألة.الذي.حتدثنا.عنه.

قبل.قليل.
وبتقريب.آخر.نقول:.ال.شك.بأن.املسلم.لو.دعا.غري.اهلل.دعاء.عبادة.عد.
مشركا،.ولكن.مشكلة.أصحاب.هذا.الرأي.أهنم.أقاموا.دعواهم.بأن.
املسلمني.وقعوا.يف.شرك.األلوهية.-.اليت.هي.الشرك.يف.العبادة.-.على.
فرضية.اعتبار.الدعاء.أحد.أجلى.مصاديق.العبادة،.مث.قسموا.الدعاء.
إىل.دعاء.عبادة.ودعاء.مسألة.مبا.ظاهره.خروج.دعاء.املسألة.عن.
عنوان.العبادة،.فكان.عليهم.بيان.وجه.بقائه.–.دعاء.املسألة.-.حتت.
عنوان.شرك.العبادة.بعد.ذلك،.فلم.يفعلوا.بل.اقتصروا.على.تقييده.
بطلب.ما.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل،.وجمرد.تقييده.بذلك.ال.يدخله.يف.سلك.

العبادة.كما.هو.واضح.
والنتيجة.مع.خروج.دعاء.املسألة.عن.عنوان.األلوهية.والعبادة.أو.

)2(.شرح.كشف.الشبهات.ص.129.–.130.
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على.األقل.عدم.اتضاح.اندراجه.حتت.ذلك.العنوان،.كيف.ميكن.إدراج.
دعاء.غري.اهلل.دعاء.مسألة.حتت.شرك.األلوهية.والعبادة؟!

وعليه.إذا.أردنا.أن.حنكم.بشركية.دعاء.غري.اهلل.دعاء.مسألة.فإما.أن.

نبني.وجه.دخوله.يف.العبادات.أو.خنضعه.للنوع.اآلخر.من.الشرك.أي.

شرك.الربوبية.-.بعد.أن.نبني.الوجه.والدليل.على.دخوله.حتت.النوع.

اآلخر.-.وإن.مل.يفلحوا.يف.إثبات.شيء.من.ذلك.لن.يكون.دعاء.
املسألة.من.الشرك.يف.شيء.

وأما.أن.يقروا.بأن.دعاء.املسألة.غري.دعاء.العبادة.ومع.ذلك.يصرون.

على.إبقائه.حتت.عنوان.شرك.األلوهية.وشرك.العبادة.دون.بيان.الوجه.
والدليل.على.ذلك.فهذا.العجب.الذي.صدر.من.هؤالء.

هل سيصبح دعاء المسألة عبادة بتقييده بما ال يقدر عليه إال اهلل؟
نعم.كما.قلنا.هم.وضعوا.لدعاء.املسألة.الشركي.قيدا.وهو.أن.يتعلق.
السؤال.والطلب.مبا.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل،.لكن.السؤال.املهم.هل.هذا.
التقييد.يرجع.دعاء.املسألة.إىل.حظرية.شرك.األلوهية.والعبادة.ويعد.

مبجرد.ذلك.عبادة؟!
أبدا،.فلن.يرجع.البحث.إىل.حبث.العبادة.واأللوهية.هبذا.القيد.ما.مل.
يتحقق.مع.هذا.الدعاء.قصد.اخلضوع.العبادي.اخلاص.الذي.جنده.يف.
الصالة.وغريه.من.العبادات،.وهذا.كما.قلنا.ال.واقع.له.يف.اخلارج.
فليس.دعاء.املسألة.عبادة.كما.الصالة.عبادة.على.حنو.يتقرب.به.إىل.
اهلل.تقربنا.حنن.بالصالة.والصيام،.نعم.ميكن.ختيل.أن.يقصد.أحد.بذلك.

العبادة.ولكنها.فرضية.غري.متحققة.يف.الواقع.
ومن.غري.الواضح.إدخاهلم.إياه.يف.حبث.شرك.الربوبية.وإال.ألدرجوه.
هناك،.نعم.ميكن.أن.يدخل.يف.شرك.الربوبية.لو.افترضنا.أن.من.يسأل.
دعاء.املسألة.ينطلق.من.االعتقاد.بالقدرات.الذاتية.للمسئول.واملدعو.

على.حنو.مستقل.عن.قدرة.اهلل.عز.وجل.ودون.إذنه.
وعلى.ذلك.سيضيع.املعيار.الذي.حكموا.على.أساسه.بشرك.من.يدعو.
غري.اهلل.دعاء.املسألة،.فهل.أخل.الداعي.بتوحيد.األلوهية.أو.توحيد.

الربوبية؟!.هذا.ما.ال.ميكن.حتديده.يف.كومة.كلماهتم.
دعاء المسألة يمكن أن يصبح شركا في أحد الفرضين التاليين:

بناء.على.ما.سبق.ال.ننفي.إمكان.دخول.دعاء.املسألة.حتت.عنوان.

الشرك،.ولكن.ليس.مبجرده.بل.إذا.صاحب.دعاء.املسألة.أمر.آخر.

يدخله.يف.شرك.الربوبية.أو.شرك.األلوهية،.والعقل.هو.الذي.يستقل.

يف.احلكم.بشركيته.بسبب.ما.الزمه،.وذلك.عند.حتقق.ضابطة.أحد.
نوعي.الشرك.إما.شرك.الربوبية.أو.شرك.األلوهية.

فهو.يدخل.يف.شرك.الربوبية.إذا.اعتقد.الداعي.السائل.أن.هذا.املوجود.

سواء.أكان.صنما.أم.غري.ذلك.قادر.على.قضاء.حاجاته.بشكل.

مستقل.عن.اهلل.ويف.عرض.قدرة.اهلل.تعاىل،.فهذا.شرك.بال.شك،.فلو.

سأل.أحدهم.غري.اهلل.أمرا.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل.واعتقد.أنه.مبقدور.

ذلك.الغري.من.دون.أن.ميكنه.اهلل.بل.بقدرته.الذاتية.املستقلة.عن.اهلل.

أصبح.مشركا.شرك.ربوبية،.وسبب.الشرك.هنا.يف.احلقيقة.ليس.دعاء.
املسألة.وإمنا.اعتقاد.السائل.الذي.يرجع.إىل.شرك.الربوبية.ال.األلوهية.
وهذا.ما.يدل.عليه.القرآن.صرحيا،.فتقييدنا.لشركية.دعاء.املسألة.
باالعتقاد.بربوبية.املدعو.الذاتية.املستقلة.عن.اهلل.مصرح.به.يف.قوله.
ا  نُفُخ ِفيِه َفيَُكوُن َطرْيً

َ
رْيِ فَأ

نِي َكَهيْئَِة الطَّ َن الطِّ ْخلُُق لَُكم مِّ
َ
نِّ أ

َ
تعاىل.﴿ أ

َمْوَت بِإِْذِن اهللِ ﴾.آل.عمران:.49،.
ْ
ْحِي ال

ُ
بَْرَص َوأ

َ
َمَه واأل

ْ
بِْرُئ األك

ُ
بِإِْذِن اهلِل َوأ

فمن.الواضح.من.اآلية.الكرمية.أن.تقييد.القدرات.اخلارقة.للعادة.بإذن.

اهلل.أي.بتمكني.اهلل.وعدم.استقالليته.كان.السبب.األساسي.يف.عدم.

اعتبار.ذلك.شركا،.وبالتايل.إذا.مل.يكن.االعتقاد.بقدرة.ذلك.املسئول.

-.على.فعل.اخلوارق.-.مقيدا.بإذن.اهلل،.كما.لو.اعتقد.استقالليته.يف.
ذلك.أصبح.شركا.يف.الربوبية.

وبناء.على.ما.سبق.فالصحيح.أن.يقال:.إن.من.شرك.الربوبية.أن.يطلب.

اإلنسان.من.موجود.غري.اهلل.قضاء.حاجته.انطالقا.من.االعتقاد.بأنه.

قادر.على.ذلك.بذاته.وبدون.إذن.اهلل،.وأما.إذا.اعتقد.أنه.بإذن.اهلل.كما.

هو.حال.املسيح..فهذا.اإلنسان.مل.يشرك.شرك.ربوبية.ألنه.يعتقد.

بأن.اخلالق.املدبر.هو.اهلل.وما.املسيح..إال.عبد.مكنه.اهلل.من.بعض.

اخلوارق.وهو.ليس.بشرك.حىت.لو.سأله.وطلب.منه.ذلك.األمر.اخلارق.
الذي.ال.يقدر.عليه.إال.اهلل.أصالة.

نعم.قد.يكون.مبتدعا.إذا.مل.يعتمد.على.دليل.معترب.يف.ذلك،.وخمطئا.

إذا.اعتمد.على.دليل.باطل.ختيل.صحته،.وقد.يكون.مصيبا.إذا.أفاد.

الدليل.الصحيح.ثبوت.ذلك.ألحد.عباده.املكرمني.كما.أفادت.اآليات.
..ثبوت.ذلك.للمسيح

وميكن.أن.يدخل.دعاء.املسألة.حتت.عنوان.شرك.األلوهية.إذا.رافق.

الدعاء.القصد.العبادي.اخلاص.يعين.اعترب.الداعي.دعاءه.-.دعاء.

املسألة.-.عبادة.مثل.الصالة.والصوم.يتقرب.به.إىل.اهلل.ويعبده.هبذا.

السؤال.والطلب،.وهذا.بعيد.فال.جند.بني.البشر.من.يعترب.دعاء.املسألة.
عبادة.فضال.عن.أن.يتخذ.كذلك.من.قبل.بعض.املسلمني.

التوحيد والشرك يعرفان بالعقل وال مدخل للنصوص فيها:
واحلقيقة.تكمن.يف.أن.العقل.بنفسه.يعرف.بطالن.االعتقاد.بوجود.
إله.آخر.مع.اهلل.مستقل.يف.تأثريه.على.الكون.وهو.ما.يعرف.بشرك.
الربوبية،.كما.أنه.مستقل.يف.معرفة.بطالن.أن.يقصد.اإلنسان.غري.اهلل.

بالعبادات.أي.ما.يعرف.بشرك.األلوهية.
وعليه.إذا.أدرك.العقل.حتقق.ضابطة.شرك.أكرب.يف.مورد.سواء.كان.
شركا.يف.الربوبية.أو.شركا.يف.األلوهية.فال.ميكن.أن.يأيت.النص.كي.
 
ْ
ن َتتَِّخُذوا

َ
ُمَرُكْم أ

ْ
جييز.ذاك.الشرك.كيف.وقد.قال.عز.وجل.﴿ َواَل يَأ

ْسِلُموَن ﴾.آل. نتُم مُّ
َ
ُكْفِر َبْعَد إِْذ أ

ْ
ُمُرُكم بِال

ْ
يَأ

َ
ْرَبابًا أ

َ
َماَلئَِكَة َوانلِِّبيِّنْيَ أ

ْ
ال

عمران:.80،.كما.إنه.استقل.بعدم.حتقق.ضابطة.الشرك.ال.شرك.ربوبية.وال.
شرك.ألوهية.ال.ميكن.للنص.الشرعي.أن.جيعله.شركا.
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ففي.مثل.موردنا.إذا.استقل.العقل.باحلكم.على.أن.دعاء.املسألة.ليس.

من.الشرك.يف.شيء،.فال.ميكن.أن.يأيت.بعد.ذلك.دليل.أو.نص.يعتربه.

شركا.يف.خصوص.ما.ال.يقدر.عليه.املدعو.دون.ما.يقدر.عليه،.وإذا.

استقل.باحلكم.على.أن.دعاء.املسألة.شرك.فال.ميكن.أن.يأيت.الدليل.

وجييزه.يف.خصوص.ما.يقدر.عليه.املدعو،.كما.هو.احلال.يف.دعاء.

العبادة.الذي.ال.ميكن.أن.جييزه.الشرع.يف.أية.حالة.ما.دام.العقل.متحققا.
من.شركيته.

تنبيهان ال بد منهما:
التنبيه األول: ال ربط للشفاعة بالشرك:

قد.يتصور.البعض.أن.اختاذ.الشفعاء.يعد.من.موجبات.الشرك.كما.قد.
ُهْم َواَل يَنَفُعُهْم  يفهم.من.قوله.تعاىل.﴿ َوَيْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اهلِل َما اَل يَُضُّ
َُذوا  يَن اتَّ ِ

َّ
َوَيُقولُوَن َهُؤالء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اهللِ ﴾.يونس:.18.وقوله.تعاىل.﴿َوال

ىَف﴾.الزمر:.3،.غري.أن.
ْ
 اهلِل ُزل

َ
ُبونَا إِىل  ِلَُقرِّ

َّ
ْوِلَاء َما َنْعبُُدُهْم إِال

َ
ِمن ُدونِِه أ

االعتقاد.بالشفاعة.يعترب.من.مسلمات.الدين.اإلسالمي.احلنيف،.فقد.
 

َّ
بني.القرآن.عقيدة.الشفاعة.يف.العديد.من.آياته،.قال.تعاىل.﴿ يَْوَمئٍِذ ال
 ﴾.طه:.109،.وقال.متحدثا.

ً
ُ قَْوال

َ
ُ الرَّْحَُن َورَِضَ هل

َ
ِذَن هل

َ
 َمْن أ

َّ
َفاَعُة إِال تَنَفُع الشَّ

 
َّ

 يَْشَفُعوَن إِال
َ

َفُهْم َوال
ْ
يِْديِهْم َوَما َخل

َ
عن.شفاعة.املالئكة.﴿ َيْعلَُم َما َبنْيَ أ

ْن َخْشيَِتِه ُمْشِفُقوَن ﴾.األنبياء:.28،.وهبذا.ال.ربط.للشرك. لَِمِن اْرتََض َوُهم مِّ
باالعتقاد.بالشفاعة.ال.من.قريب.وال.من.بعيد.

ُهْم َواَل  وأما.بالنسبة.لقوله.تعاىل.﴿ َوَيْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اهلِل َما اَل يَُضُّ
َُذوا  يَن اتَّ ِ

َّ
يَنَفُعُهْم َوَيُقولُوَن َهُؤالء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد اهللِ ﴾.وقوله.تعاىل.﴿ َوال

ىَف ﴾.فالشرك.املتحقق.
ْ
 اهلِل ُزل

َ
ُبونَا إِىل  ِلَُقرِّ

َّ
ْوِلَاء َما َنْعبُُدُهْم إِال

َ
ِمن ُدونِِه أ

عند.أولئك.مل.يكن.من.جهة.االعتقاد.بالشفاعة.وإمنا.كان.من.جهة.

عبادهتم.لغري.اهلل،.وأما.الشفاعة.املذكورة.يف.اآليتني.فهي.أمٌر.اعتقدوه.

يف.األوالد.املزعومني.زائٌد.على.عبادهتم.هلا،.فقد.ختيلوا.أن.إكرام.أبناء.

الرب.بعبادهتا.يقرب.من.اإلله.األكرب.ويرضيه.ويوجب.قبول.شفاعتها.

فيما.خيتص.به.اإلله.األكرب.من.قدرات،.واآليتان.غري.ناظرتني.إىل.

ممارساهتم.األخرى.مع.تلك.اآلهلة.من.قبيل.طلب.قضاء.احلوائج.منها.

باعتبار.أهنم.كانوا.يعتقدون.بقدرهتا.على.الضر.والنفع.بذاهتا.وبشكل.
مستقل.عن.اإلله.األكرب.فيما.ال.خيتص.به.من.قدرات.

التنبيه الثاني: ال عالقة للتوسل بالشرك أيضا:
حقيقة.التوسل.أن.يتوجه.العبد.هلل.ويدعوه.ولكن.يذكر.يف.دعائه.
صفاته.اجلليلة.اليت.تقتضي.قضاء.حاجة.العبد.كسعة.رمحته.وغفرانه،.
فيتوسل.هبذه.الصفات،.وقد.يتوسل.باملكانة.اخلاصة.اليت.لألنبياء.
والصاحلني.عنده.من.عباده،.وقد.توسل.عمر.بعم.النيب.العباس.بن.عبد.
املطلب.كما.يف.صحيح.البخاري.فقال:.".اللهم.إنا.كنا.نتوسل.إليك.

بنبينا.فتسقينا،.وإنا.نتوسل.إليك.بعم.نبينا.فاسقنا.")1(.

)1(.صحيح.البخاري.ج1.ص.342.

فاختاذ.الوسائل.املقربة.إىل.اهلل.من.ضرورات.الدين.ومسلماته،.فقد.

علمنا.اهلل.عز.وجل.املناسك.وشرع.لنا.أعماال.نتقرب.هبا.إليه،.ولقد.
 
ْ
 اهلَل َواْبتَُغوا

ْ
 اتَُّقوا

ْ
يَن آَمنُوا ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
ذكرها.بعبارة.عامة.يف.قوله.تعاىل.﴿ يَا أ

 ِف َسِبيِلِه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴾.املائدة:.35.
ْ
وَِسيلََة وََجاِهُدوا

ْ
ِه ال

َ
إِل

ومن.تلك.الوسائل.الصالة.واحلج.وتقبيل.احلجر.األسود.وشد.الرحال.

إىل.املساجد.الثالثة.بل.زيارة.قرب.النيب..ودعاء.اهلل.عند.قربه.كما.

..شرع.لنا.دعاءه.عز.وجل.يف.كل.مكان.بل.شرع.لنا.السالم.عليه

أينما.كنا،.فيتقرب.املسلم.إىل.اهلل.بالسالم.على.خامت.الرسل.وحتصيل.

رده.ألن.روحه.ترد.عليه..فريد.السالم.كما.يف.اخلرب.الصحيح.
الذي.مر.ذكره.

وهذه.كلها.قربات.هي.من.صلب.التوحيد.وال.متت.إىل.الشرك.بصلة.

إال.إذا.قصد.املتقرب.عبادة.الرسول.أو.القرب.أو.صاحب.القرب،.وهذا.
ما.مل.يقع.فيه.مسلم.شهد.الشهادتني.

نعم.ميكن.أن.يدخل.حبث.الوسيلة.يف.حبث.السنة.والبدعة.فما.هو.

ثابت.يف.الشرع.يدخل.يف.السنة.وما.هو.غري.ثابت.يعترب.بدعة،.وال.

ميكن.اعتبار.الثابت.وغري.الثابت.يف.الشرع.هنا.من.الشرك.والتوحيد.
بأي.وجه.

وهناك.عبارة.جامعة.البن.تيمية.هي.صرحية.يف.عدم.ارتباط.حبثي.

الشفاعة.والتوسل.بالشرك.والتوحيد.قال.يف.كتابه.)قاعدة.جليلة.يف.
التوسل.والوسيلة(:

".وقد.ذكر.علماء.اإلسالم.وأئمة.الدين.األدعية.الشرعية.وأعرضوا.
عن.األدعية.البدعية.فينبغي.إتباع.ذلك.واملراتب.يف.هذا.الباب.ثالث:
إحداها:.أن.يدعو.غري.اهلل.وهو.ميت.أو.غائب.سواء.كان.من.األنبياء.
والصاحلني.أو.غريهم.فيقول:.يا.سيد.فالن.أغثين....أو.انصرين.على.

عدوي....فهذا.شرك.هبم.وإن.كان.يقع.كثري.من.الناس.يف.بعضه.
الثانية:.أن.يقال.للميت.أو.الغائب.من.األنبياء.والصاحلني:.ادع.اهلل.يل.
أو.ادع.لنا.ربك.أو.اسأل.اهلل.لنا...،.فهذا.أيضا.ال.يستريب.عامل.أنه.غري.

جائز.وأنه.من.البدع.اليت.مل.يفعلها.أحد.من.سلف.األمة...
الثالثة:.أن.يقال:.أسألك.بفالن.أو.جباه.فالن.عندك.وحنو.ذلك.الذي.
تقدم.عن.أيب.حنيفة.وأيب.يوسف.وغريمها.أنه.منهي.عنه،.وتقدم.أيضا.

أنه.هذا.ليس.مبشهور.عن.الصحابة....")2(.
وكما.ترى.فإنه.اعترب.فقط.دعاء.امليت.مباشرة.وكأنه.القادر.على.
قضاء.احلوائج.هو.املوجب.للشرك،.وأما.االحتماالن.اآلخران.-.أي.
طلب.الشفاعة.من.غري.اهلل.يف.املرتبة.الثانية.والتوسل.مبكانة.شخص.
يف.املرتبة.الثالثة.-.فقد.أدخلهما.يف.حبث.السنة.والبدعة،.واعترب.األول.

منهما.من.البدع.وتردد.يف.بدعية.اآلخر..■■

)2(.قاعدة.جليلة.يف.التوسل.والوسيلة.ص.164-.168.
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اقام.مركز.فجر.عاشوراء.الثقايف.مؤمتره.السنوي.للهيئة.

العامة.لروابط.وهيئات.فجر.عاشوراء.الثقايف.بتاريخ.28.

ذي.احلجة.سنة.1437هجرية.املوافق.لـ.2016/9/30،.

وقد.حضر.املؤمتر.املشرف.العام.على.مركز.فجر.عاشوراء.

العالمة.املحقق.السيد.سامي.البدري.والكادر.التدريسي.

واإلداري.ملركز.فجر.عاشوراء.مع.مجع.من.طلبة.العلم.
ومسؤويل.اهليئات.يف.خمتلف.حمافظات.العراق.

كان.املؤمتر.بعرافة.االستاذ.مصطفى.نصري.الكرمنجي،.

وابتدا.املؤمتر.بقراءة.آي.من.الذكر.احلكيم.)جزء.من.سورة.

األحقاف،.وسورة.الفجر(.قام.بتالوهتا.املقرئ.املبدع.حممد.
امري.

مث.ارتقى.املنصة.مساحة.السيد.حيدر.العذاري.)عضو.اللجنة.

االعلمية.واعداد.املناهج(.وحتدث.عن.الدورات.التثقيفية.
اليت.عقدها.املركز.خالل.العامني.السابقني،.وجاء.فيها:

أوال:.الشكر.لألمانتني.العامتني.للعتبتني.املقدستني.احلسينية.

وترحيب. هلما. الشرعيني. واملتوليني. لعباسية. ا لعتبة. وا
باحلاضرين.باسم.املشرف.العام.على.املركز.

ثانيا:.ذكر.ان.عدد.الدورات.اليت.أقامها.املركز.تزيد.على.

مخس.وعشرين.دورة.ثقافية.فكرية،.اشترك.فيها.طلبة.

اجلامعات.واملعاهد.واملدارس.الثانوية.من.)كركوك،.بغداد،.

كربالء،.احللة،.النجف،.الديوانية،.السماوة،.الناصرية،.

الكوت،.والبصرة(،.وكان.عدد.املشتركني.يف.كل.دورة.

يتراوح.ما.بني.مخس.وعشرين.إىل.مائة.طالب،.وكانت.

الدورات.يف.آفاق.مواضيع.متعددة:
السرية.النبوية،.سرية.االئمة.االثين.عشر.)ع(،.الفكر.احلسيين.
)حبوث.جديدة(،.األخالق.اإلسالمية،.إمامة.أهل.البيت.
)ع(.يف.القرآن.الكرمي،.التفسري.املوضوعي.والترتييب،.نقد.
املناهج.الدراسية.)تاريخ.الصف.األول.املتوسط.منوذجا(،.
شيعة.العراق.)التأسيس.ـ.التاريخ،.املشروع.السياسي(.

علم.االستشراف.املهدوي،.املشروع.السياسي.للمرجعية.

الدينية.يف.العراق.ما.بعد.2003،.الدليل.العلمي.االستقرائي.

على.اثبات.الصانع.احلكيم،.قصة.خلق.االنسان،.تاريخ.

احلديث..وغريها.من.املواضيع.اليت.هتم.شبابنا.وجمتمعنا.
العراقي.اليوم.

احلديثة. اإليضاح. بوسائل. معززة. الدورات. وكانت.

والتقليدية.وكادر.تدريسي.متمرس.من.طلبة.احلوزة.
االشرف. النجف. يف. العلمية.

واشار.يف.ختام.كلمته.اىل.ان.الدورات.قد.مت.عقدها.تارة.

يف.مدينة.الزائرين.يف.كربالء.املقدسة.وأخرى.يف.قاعة.

مؤسسة.تراث.النجف.احلضاري.والديين.الواقعة.يف.النجف.
االشرف.

مث.ارتقى.املنصة.االستاذ.مصطفى.هباء.الدين.)عضو.جلنة.

املعارض.يف.املركز(.وعّرف.يف.كلمته.املؤمترين.حول.جتربة.

إقامة.معرض.)فجر.عاشوراء.الثقايف(.على.طريق.النجف.
–.كربالء.لسنة.1437.هجرية،.وجاء.فيها:

هو.مشروع.يتكفل.عرض.اللوحات.الفنية.واملخططات.

الفكرية.اليت.قام.بإعدادها.وانشائها.العالمة.البدري.يف.

مؤسسة.تراث.النجف.احلضاري.والديين.حول.الفكر.

احلسيين.وإمامة.أهل.البيت.)ع(.وغري.ذلك.من.املوضوعات.
على.شكل.بوسترات.ولوحات.وخمططات.ملونة.كبرية.
وقد.أشار.املتحدث.اىل.ان.املعرض.القى.ترحيبا.كبريا.
من.قبل.السائرين.يف.زيارة.األربعني.من.خمتلف.اجلنسيات.
كما.اشار.اىل.زيارة.مساحة.الشيخ.الكربالئي.دام.عزه.
للمعرض.وعدد.من.الشخصيات.العلمية.واالجتماعية.
الذين.ابدوا.ارتياحهم.للمعرض،.واشار.يف.ختام.كلمته.
اىل.استعداد.املركز.بشكل.تام.إلقامة.املعرض.يف.املكان.

والزمان.املناسب.

مث.ارتقى.املنصة.مساحة.السيد.حسني.البدري.)عضو.اللجنة.

العلمية.واعداد.املناهج.ورئيس.حترير.جملة.فجر.عاشوراء(.

وحتدث.حول.برنامج.اإلحياء.لـليلة.العاشر.من.املحرم،.

واصدارات.املركز.حيث.تطرق.اىل.بيان.املقصود.من.

الشعائر.ومكانتها.يف.بناء.املجتمع.وضرورة.احياء.الشعائر.

احلسينية،.وأيضا.تطرق.اىل.خصائص.الفكر.احلسيين.عند.

العالمة.البدري.وعد.منها.اربعة:.»الثابت.العقائدي.يف.

تفسري.النهضة.احلسينية،.تفعيل.كلمات.اهل.البيت.)ع(.يف.

فهم.النهضة،.التحقيق.قبل.التحليل.يف.املصادر.اليت.نقلت.
االحداث،.والنظرة.الشمولية.يف.قراءة.وتفسري.النهضة«.
وبالنسبة.اىل.مراسيم.االحياء.املركزي.لـليلة.العاشر.الذي.
يقيمه.املركز.سنويا.يف.املخيم.احلسيين.الشريف.يف.كربالء.

مؤتمر الهيئة العامة لروابط وهيئات فجر عاشوراء الثقافي الذي أقامه مركز فجر عاشوراء الثقافي 
التابع للعتبة الحسينية المقدسة بتاريخ 28 ذي الحجة سنة 1437هجرية الموافق لـ 2016/9/30
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املقدسة،.قال:.ابتدأ.برنامج.االحياء.باملجلس.احلسيين.

والرثاء.مث.حماضرة.للعالمة.البدري.حتت.عنوان.»احلسني.

)ع(.يف.سورة.االحقاف«.مث.صرخة.يا.حسني.وندبة.االمام.

املنتظر.عجل.اهلل.فرجه.بفقرات.من.دعاء.الندبة.مث.قصيدة.

حيسني.بضمايرنه.مث.تالوة.جزء.من.القرآن.الكرمي.وصالة.

الليل.واالستغفار.وكانت.هناية.الربنامج.قراءة.زيارة.
عاشوراء،.وحضر.االحياء.املركزي.اكثر.من.500.شخص.
اما.احصائيات.اهليئات.والروابط.اليت.قامت.بإحياء.ليلة.
العاشر.ضمن.برنامج.املركز.يف.خمتلف.حمافظات.العراق.
فهي:.البصرة.15.هيئة.وبعدد.امجايل.قدره.350.شخص.

ذي.قار.10.هيئات.وبعدد.يقارب.500.شخص.
ميسان.3.هيئات.بعدد.60.شخص.
بابل.9.هيئات.بعدد.250.شخص.

الديوانية.هيئة.واحدة.بعدد.50.شخص.
بغداد.6.هيئات.بعدد.امجايل.يقارب.600.شخص.

االحياء.املركزي.يف.املخيم.احلسيين.بعدد.يفوق.500.
. شخص

العدد.اإلمجايل.للهيئات.44.هيئة.حبضور.2300.شخص.
وتطرق.يف.ختام.حديثه.اىل.عنونة.إصدارات.املركز:.وهي.
جملة.فجر.عاشوراء.اليت.صدر.منها.أربعة.اعداد.مع.ملحق.
خاص.بالشهيد.السعيد.الشيخ.مشتاق.الزيدي،.واملنشورات.
املختصرة.وقد.بلغت.اكثر.10.عناوين،.وسلسلة.البحوث.

اإلسالمية.وقد.صدر.منها.عنوانني.
وكان.مسك.ختام.املؤمتر.بكلمة.املشرف.العام.على.مركز.
فجر.عاشوراء.الثقايف.مساحة.العالمة.املحقق.السيد.سامي.
البدري.)دام.عزه(،.حيث.تطرق.فيها.اىل.جتربته.الشخصية.

مع.موسم.املحرم.والفكر.احلسيين.اليت.يزيد.عمرها.على.

نيف.ومخسني.عاما،.قال:.»يف.كل.سنة.أزداد.معلومة.
جديدة.وتطورا.يف.الفهم.عن.ايب.عبد.اهلل.)ع(«.

وقد.عرض.مساحته.رؤيته.اجلديدة.حول.زيارة.وارث.

وعن.معىن.الوراثة.الذي.ذكرته.الزيارة،.حيث.يرى.ان.

وراثة.احلسني.)ع(.لتلك.الذوات.املقدسة.هلا.معىن.خاص.

عالوة.على.املعىن.العام.لوراثة.خط.األنبياء.والرسل،.

ويتمثل.هذا.املعىن.بوراثته.خلصوصيات.رسالية.متيز.هبا.

كل.واحد.من.تلك.الذوات.املقدسة،.وقد.شرح.وراثة.

احلسني.)ع(.آلدم.يف.فقرة.)السالم.عليك.يا.وارث.آدم.

صفوة.اهلل(،.حيث.قال:.»ان.آدم.أب.لتسع.حجج.اكتمل.

هبم.املشروع.النبوي.يف.دورته.األوىل.وإن.تاسعهم.صاحب.

عمر.طويل.اهلك.اهلل.على.يده.الظاملني.وأورثه.وأورث.

املؤمنني.معه.األرض.واسكنهم.الكوفة،.كذلك.احلسني.

)ع(.أبو.تسع.حجج.إهليني.اكتمل.هبم.املشروع.النبوي.يف.

دورته.النهائية.تاسعهم.صاحب.عمر.طويل.يهلك.اهلل.على.

يده.الظاملني.وسيورثه.عند.ظهوره.ويورث.املؤمنني.معه.
األرض.ويسكن.الكوفة«.

وأشار.مساحته.استطرادا.اىل.وجود.خط.يبكي.على.

مظلومية.هابيل.منذ.ذلك.الزمان.األول.وإن.وثائق.ذلك.

موجودة.يف.التراث.السومري.القدمي.
وتطرق.مساحته.يف.ختام.كلمته.إىل.مشروع.إحياء.ليلة.
العاشر،.حيث.أكد.على.أن االحياء يكون عبر إقامة 
المجلس الحسيني والرثاء واللطم والبكاء 
القرآن  من  جزء  وقراءة  حسين  يا  وصرخة 
واالستغفار والصالة وهذا المشروع يختلف 
تماما عما يقوم به البعض من احياء ليلة 
أن  القرآن فقط مشددا على  العاشر بقراءة 
اختصار الليلة بهذا العمل - أي: قراءة القرآن 
- فقط رغم أهمية قراءة القرآن ال يكفي وغير 
مقبول في مثل هذه الليلة المخصوصة للعزاء 

والبكاء والندبة.
تعريفية.مبركز.فجر. املؤمتر.مت.توزيع.نشرة. ويف.ختام.
عاشوراء.وأهدافه.ولوحة.ختطيطية.للعالمة.البدري.عن.
مراحل.سري.احلركة.النبوية.واحلركة.احلسينية.وخمطط.

لزيارة.وارث.
وأيضا.وزعت.استمارة.لتقدمي.طلب.لالنضمام.اىل.اهليئة.
العامة.لروابط.وهيئات.فجر.عاشوراء.الثقايف.لتأسيس.

هيئة.أو.رابطة.يف.املواكب.للتواصل.مع.املركز،.وقد.قام.

بشرح.تفاصيل.االستمارة.»الشيخ.وسام.الزبيدي«.املدير.
اإلداري.للمركز..■■
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أقام.مركز.فجر.عاشوراء.الثقايف.التابع.للعتبة.

التوايل. على. الثالثة. للسنة. املقدسة. احلسينية.

لـليلة.عاشوراء.وذلك.يف. املركزي. االحياء.

9حمرم.1438هـ.املوافق.لـ.2016/10/11م..

يف.املخيم.احلسيين.املشرف.يف.كربالء.املقدسة،.

وذلك.حبضور.اكثر.من.450.طالب.جامعي.

واكثر.من.25.تدريسي.وتدريسية.من.خمتلف.

العراقية،. واملدارس. واجلامعات. املحافظات.

اضافة.اىل.املئات.من.الزوار.املتواجدين.يف.املخيم.
احلسيين.يف.كربالء.املقدسة.

ابتدأ.برنامج.اإلحياء.يف.الساعة.11:30م.بتالوة.

عطرة.من.الذكر.احلكيم.)اآليات.من.15.-.20.

من.سورة.االحقاف(.مدة.15.دقيقة.تالها.على.

احلاضرين.احلافظ.االستاذ.الشيخ.صفاء.مهدي.

صاحل.احلمداين،.تاله.جملس.عزاء.وحماضرة.حول.

أمهية.احياء.الشعائر.احلسينية.يف.امة.خامت.الرسل.

مدة.45.دقيقة.لسماحة.السيد.حسني.البدري،.

تلته.صرخة.يا.حسني.يا.مظلوم.مع.فقرات.من.
دعاء.الندبة..

مث.ارتقى.املنرب.حماضرا.مساحة.العالمة.املحقق.

السيد.سامي.البدري.املشرف.العام.على.مركز.

بعنوان.)فجر.عاشورا. الثقايف. فجر.عاشوراء.

والفتح.احلسيين(.وانتهت.حماضرة.مساحته.اىل.

العاشر.وصرخة.يا.حسني. ليلة. قراءة.مصيبة.

وندبة.االمام.احلجة.عجل.اهلل.فرجه.بفقرات.

من.دعاء.الندبة.للخطيب.السيد.جعفر.البدري،.

تاله.جملس.اللطم.املقرء.والرادود.احلسيين.السيد.

حسن.اياد.الشريفي.وانتهى.بقراءة.ابيات.من.

النعي.وصرخة.يا.حسني.ونداء.اين.الطالب.بدم.

املقتول.بكربالء.للخطيب.السيد.جعفر.البدري.مع.

اختتام.املجلس.بالدعاء.لتعجيل.فرج.صاحب.

العصر.والزمان،.واحلفظ.للمرجع.االعلى.السيد.

علي.السيستاين،.ونصرة.املجاهدين.يف.ساحات.
القتال،.وشفاء.املرضى،.وقضاء.احلوائج.

مث.مت.توزيع.بركة.االمام.احلسني.عليه.السالم.على.

احلاضرين،.ومت.تقسيم.احلاضرين.اىل.جمموعات.

ثالثينية.يقرأ.كل.فرد.جزًءا.من.القران.الكرمي.

وزيارة.عاشوراء.ويؤدي.بعد.ذلك.صالة.الليل.

يستغفر.فيها.ربه.ويدعو.بتعجيل.الفرج.ويدعو.

لنفسه.وإلخوانه.املؤمنني،.وقد.متت.قراءة.اكثر.

من.15.ختمة.ُأهدي.ثواهبا.لإلمام.احلسني.عليه.

السالم،.وهبذا.اختتم.الربنامج.يف.الساعة.الرابعة.
من.فجر.يوم.العاشر.

وقد.اعرب.احلاضرون.من.الطلبة.واالساتذة.

رجاال.ونساء.عن.ارتياحهم.هلذا.الربنامج.داعني.

الستمراره.يف.السنوات.القادمة.وفتح.املجال.

واالساتذة. الطلبة. من. اكرب. عدد. الستضافة.

من.خمتلف.اجلامعات.العراقية.ملا.هلذا.الربنامج.

اإلحيائي.يف.هذا.املكان.الشريف.من.اثر.اجيايب.

يف.نفوس.الطلبة.بل.يف.نفوس.عموم.املؤمنني،.

العالمة. املركز.مساحة. على. املشرف. ويتقدم.

املحقق.السيد.سامي.البدري.بالشكر.والتقدير.

إلدارة.املخيم.احلسيين.الشريف.وكادر.املخيم.

املتمثل.مبسؤول.املخيم.احلاج.فاضل.ابو.دگة.

إذ.بذلوا.جهودا.مميزة.يف.تنظيم.وهتيئة.املكان.
واألجواء.املناسبة.لألحياء.

 عام 1438 هجرية  في المخيم الحسينيـ  كربالء المقدسة
احياء ليلة عاشوراء
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قال. . امجعه،. لتاريخ. ا عمرها. ليلة. اهنا.

احلسني.."من.حلق.يب.منكم.استشهد.
الفتح". يبلغ. مل. وختلف.

الطريق.اىل.اهلل.تعاىل.اغلق.زمن.بين.امية.فاذا.

أراد.االنسان.املسلم.ان.يتحرك.اىل.اهلل.زمن.

بين.امية.ليس.له.اال.بين.امية..قادة.إهليني.

كما.عرضهم.االعالم.الكاذب....هذا.معىن.
اغالق.الطريق.اىل.اهلل.تعاىل.

ومن.قبل.اغلق.طريق.اهلدى.قبيل.بعثة.

النيب..بفعل.االعالم.القرشي.الكاذب..

وصارت.العرب.تعتقد.ان.قريشا.هي.آل.اهلل.

إذ.انتحلت.لنفسها.نصر.اهلل.لعبد.املطلب.على.

ابرهة.احلبشي.حني.جاء.بالفيل.وباجليش.

قريشا. ان. إبراهيم..واحلقيقة. هلدم.كعبة.

هتاربوا.اىل.اجلبال.حني.جاء.ابرهة.جبيشه.

وتركوا.عبد.املطلب.وحده.وقد.اعتصم.

وولده. وببنيه. بنفسه. عنه. ليدافع. بالبيت.

بالطري. له. اهلل. نصر. فريدا.فجاءه. وحيدا.

االبابيل،.ولكن.إعالم.قريش.املشركة.قلب.

احلقائق،.والرواية.اليت.تذكر.ان.عبد.املطلب.

هو.الذي.نصحهم.بترك.البيت.والذهاب.اىل.

اجلبال.غري.صحيحة،.اعالم.قريش.املشركة.

َقلب.احلقائق.وبدأ.يعرض.امامة.قريش.

اإلبراهيمة.على.العرب.وان.الدين.يأخذ.

منها.وقامت.قريش.بتحريف.دين.وحج.

إبراهيم..وإدخال.البدع.فيه.وقاموا.

أيضا.باالستشفاع.االصنام.وان.الطريق.اىل.
اهلل.يكون.عرب.اطاعة.قريش.

يف.ظل.هذا.االعالم.الكاذب.والتحريف.

والبدع.يف.دين.وحج.إبراهيم..الذي.

النيب. بعثة. الطريق.اىل.اهلل.جاءت. اغلق.

حممد...لتفتح.الطريق.اىل.اهلل.وتبني.دين.

وحج.إبراهيم.احلق.وليهدم.امامة.قريش.
..املشركة.ويشّيد.امامة.اهل.البيت
اعادت.قريش.االموية.االعالم.الكاذب.سنة.
..50.للهجرة.حني.تويف.اإلمام.احلسن
اهل. امامة. من. بّينة. على. األمة. وكانت.
البيت..الن.عليا..نشر.احاديث.
النيب..يف.اهل.بيته.يف.النصف.الشرقي.
يف.الكوفة.واحلسن..بصلحه.نشرها.يف.
النصف.الغريب.أي.بالد.الشام.اذن.سنة.49.
عرف.مسلمة.الفتوح.ان.عليا.اماما.هاديا.من.
اهلل.تعاىل.غاية.االمر.ان.بعض.الناس.يعتقد.
امامته.والبعض.اآلخر.آثر.البقاء.على.اميانه.
بامامة.اخللفاء،.بدأ.االعالم.الكاذب.على.
علي..سنة.50.هـ.فعرض.انه.املفسد.
يف.الدين.وانه.هو.واهل.بيته.الشجرة.امللعونة.
جيب.الرباءة.منهم.وان.الشجرة.الطيبة.ووالة.
االمر.وشفعاء.دار.البقاء.هم.بنو.امية.معاوية.
ابنه.يزيد،.هكذا.مت.قلب.داللة.اآلية.الكرمية.
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ل لِلنَّاِس  ْمثاَل 

َ
األ اهلُل  ْضُِب 

َويَ َربِّها 
َشَجَرٍة 

َ
ُروَن )25( َوَمَثُل لَكَِمٍة َخبِيَثٍة ك

َّ
َيَتَذك

ا ِمْن 
َ
ْرِض ما هل

َ
ْوِق األ

َ
َخبِيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن ف

َقْوِل 
ْ
بِال آَمُنوا  يَن  ِ

َّ
اذل اهلُل  يُثَبُِّت  راٍر )26( 

َ
ق

نْيا َويِف اآلِخَرةِ َويُِضلُّ  َياةِ ادلُّ اثلَّابِِت ِف الْ
الِِمَي َويَْفَعُل اهلُل ما يَشاُء )27(﴾. اهلُل الظَّ
إبراهيم/24ـ27..هكذا.يتم.تعليم.املجتمع.
وتربيته.على.الكذب..فاغلق.الطريق.اىل.
..اهلل.تعاىل،.وحترك.أبو.عبد.اهلل.احلسني
ليحيي.امامة.علي..اهلادية.ويهدم.امامة.

بين.امية.املضلة.
وحنن.اليوم.يف.سنة.1438.يف.العراق.ويف.
العامل.نشهد.الفتح.الذي.أخرب.عنه.احلسني.
عليه.السالم.)من.حلق.يب.منكم.استشهد.ومل.

ختلف.مل.يبلغ.الفتح(..
االمة.يوم.عاشوراء.انقسمت.اىل.قسمني.
إزاء.احلسني.وامه..كما.انقسمت.امة.
موسى.إزاء.عيسى.وامه.)آل.عمران(.قسم.
يكذب.عيسى.ويفتري.على.مرمي.وقسم.

آخر.يؤمن.هبما.
و)اهل.البيت.(.نظري.)آل.عمران(،.بل.
اهل.البيت.افضل.الن.اهلل.اصطفى.مرمي.
مرتني.مرة.بطهارهتا.ومرة.أخرى.بان.جعل.
من.ذريتها.عيسى.عليه.السالم.واما.الزهراء.
فقط.اصطفها.اثنا.عشر.مرة.مرة.للطهارة.
ومرة.بان.جعل.من.ذريتها.احد.عشر.اماما.
هادية،.بدليل.قول.االمام.السجاد.:."قتل.
يوم.عاشوراء.سبعة.عشر.كلهم.ارتكض.
يف.بطن.فاطمة.)بنت.اسد(".اذن.االحفاد.

هم.أوالد.
الكساء. أصحاب. خامس. ..احلسني
هذه. من. عمران،. آل. خامس. وعيسى.
موقعهم. البيت. اهل. شيعة. يفهم. االمثال.
واهنم.يف.أي.معسكر.هل.هم.مع.اهل.بيت.

النيب..املطهرين.او.مع.بين.امية.
احلسني.:.كعيسى.انقسمت.االمة.ازاؤه.
يقاتله. قسم. قسمني،. اىل. عاشوراء. يوم.
ويلعنه.ويلعن.اباه.ويكذبه.وهم.اهل.الشام،.
وقسم.ينصره.وهم.اهل.العراق،.انظر.رواية.
االمام.الصادق.عليه.السالم:.سألت.أبا.عبد.
اهلّل..عن.صوم.تاسوعاء.و.عاشوراء.
من.شهر.املحّرم.فقال.تاسوعاء.يوم.حوصر.
فيه.احلسني.ع.و.أصحابه.رضي.اهلّل.عنهم.
بكربالء.و.اجتمع.عليه.خيل.أهل.الّشام.و.
أناخوا.عليه.و.فرح.ابن.مرجانة.و.عمر.بن.
سعد.بتوافر.اخليل.و.كثرهتا.و.استضعفوا.فيه.
احلسني.صلوات.اهلّل.عليه.و.أصحابه.رضي.
..اهلّل.عنهم.و.أيقنوا.أن.ال.يأيت.احلسني

ناصر.و.ال.ميّده.أهل.العراق.بأيب.املستضعف.

الغريب.مّث.قال.و.أّما.يوم.عاشوراء.فيوم.

أصيب.فيه.احلسني.ع.صريعا.بني.أصحابه.و.

أصحابه.صرعى.حوله.عراة.أ.فصوم.يكون.

يف.ذلك.اليوم.كاّل.و.رّب.البيت.احلرام.ما.هو.

يوم.صوم.و.ما.هو.إاّل.يوم.حزن.و.مصيبة.

دخلت.على.أهل.الّسماء.و.أهل.األرض.و.

مجيع.املؤمنني.و.يوم.فرح.و.سرور-.البن.

مرجانة.و.آل.زياد.و.أهل.الّشام.غضب.اهلّل.

عليهم.و.على.ذّرّياهتم(..من.سنة.50.هجر.

زياد.25.الف.بعياالمت.اىل.خراسان.واسكن.

معاوية.من.اهل.الشام.النواصب.من.نفس.

القبائل.نفسها.يف.الكوفة.وهم.الذين.خرجوا.
..اىل.قتال.احلسني

فتح.اهلل.على.يد.حممد..الطريق.اىل.

ليهود. ا حيمله. الذي. ..إبراهيم دين.

والنصارى.بشكل.حمرف.وكذلك.قريش،.

يف.داخل.اإلسالم.أيضا.حصل.حتريف.لدين.

حممد..وجاء.احلسني.وفتح.الطريق.دين.
اىل.حممد.ولذلك.صار.احلسني.وارث.حممد.
خط.األنبياء.مدرسة.عملية.تقود.اىل.اهلل.
واملعلم.األول.هو.النيب.فاذا.حرف.الكتاب.
وحني.املعلم.الرمسي.صارت.املدرسة.تقود.
غري.صحيحة. تربية. وتريب. الضالل. اىل.
فيبعث.اهلل.من.جيدد.املدرسة.من.جديد.

مبعلم.موثوق.به.
وصارت. ..حممد قبل. لناس. ا ضل.
املدرسة.التعليمة.عبارة.عن.اهواء.قريش.
واهل.الكتاب.يف.كتبهم.فبعث.اهلل.تعاىل.
نبيه.حممدا.وجدد.مدرسة.ابراهيم.وجدد.
الكتاب.وانزل.الكتاب،.املعلم.األول.يف.
هذه.املدرسة.هو.رسول.اهلل..واملعلم.
..والثالث.احلسن..الثاين.هو.علي
والرابع.احلسني..واخلامس.علي.بن.
هم. االئمة. بقية. . وهكذا . احلسني.
..يعلمون.اهلداية.اليت.جاء.هبا.حممد
واليت.جددها.احلسني...لو.ال.حظنا.
جندها. . حممد. بعد. اإلسالم. مسرية.
صارت.خطني.كل.يدع.انه.ميثلها.خط.اهل.
البيت..وشيعتهم.وخط.بين.امية.ومن.
تأثر.هبم.يف.قليل.او.كثري..وعقيدة.املسلمني.
يف.آخر.الزمان.ان.بين.مية.يرجعون.السفياين.
يرجع.وهم.يرون.روايات.يف.ذلك..وهذا.
معناه.ان.اخلط.مستمر.وان.االمة.على.خطني.
سينتهي.اخلطان.اىل.ان.يعود.املهدي.ممثال.

امية. لبين. والسفياين.ممثال. ..للحسني
للمسلمني. ويبقى.االختيار.

االن.يتضح.ان.هذا.االجتماع.يف.األيام.

العشرة.امنا.هي.شعري.تتحرك.وفق.مسرية.

النصر.يف.هناية.املطاف. قد.كتب.اهلل.هلا.

سريث.األرض.ومن.عليها.الذين.ارتبطوا.

ذرية. من. لتاسع. ا وينصرون. باحلسني.
ُبورِ ِمْن َبْعِد  َتبْنا ِف الزَّ

َ
َقْد ك

َ
احلسني.﴿ َول

اِلُوَن﴾. ها ِعباِدَي الصَّ
ُ
ْرَض يَِرث

َ
نَّ األ

َ
ِر أ

ْ
ك اذلِّ

ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم 
َّ

األنبياء/105.﴿ َوَعَد اهلُل اذل
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ُ
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َ
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َّ
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َ
اْسَتْخل َما 

َ
ك

َُّهْم ِمْن  لَ َُبدِّ ُهْم َولَ
َ
ِي اْرتىَض ل

َّ
ُهْم ِديَنُهُم اذل

َ
ل

وَن 
ُ
ك يُْشِ ال  َيْعُبُدونَِن   

ً
ْمنا

َ
أ َخْوفِِهْم  َبْعِد 

وئلَِك ُهُم 
ُ
أ
َ
 َوَمْن َكَفَر َبْعَد ذلَِك ف

ً
ِب َشيْئا

النور/55.. فاِسُقوَن ﴾.
ْ
ال

ال.تيأسوا.من.رمحة.اهلل.ما.دامت.املاليني.من.

أبناء.العراق.حتيي.ذكرى.كربالء.ليلة.العاشر.

ويوم.العاشر.وايام.األربعني،.ان.العراق.خبري.

ما.دامت.توجد.فيه.مرجعية.دينية.عليا.

ترعاه.يف.املواقف.احلامسة.وتوضح.الطريق.

له،..ان.اجلماهري.اذا.وعت.وربطت.بني.

للمرجعية. .والوالء. الوالء.للحسني.

. احلسني. لكلمات. التباع. ا وبني.

واالتباع.لكلمات.املرجعية.فان.اإلصالح.

والتغيري.سوف.يتحقق.ال.حمالة.،.املسؤولية.

ملقاة.على.عاتقكم،.فانتم.شعب.احلسني.

ظالمة. وحتملون. احلسني. حتبون. نتم. وا

احلسني..اىل.العامل.والبد.ان.يقترن.ذلك.
حبمل.الفكر.احلسيين.

انه.شعب.ينفر.إىل.اهلل.تعاىل،.ان.العراقيني.

يفرون.اىل.اهلل.عن.طريق.مدرسة.احلسني.

ال.غري.يلعنون.بين.امية.ويقدمون.احلسني.

بني.يديهم.وابنائه.التسعة.النه.اهلل.تعاىل.

قد.اعطى.احلسني.مواريث.األنبياء.فهي.

انتهت.إىل.حممد..وعلي..احلسن.
.والتسعة.من.ذريته...واحلسني
احلسني..ال.يعرفه.العامل.انتم.تعرقونه.
وال.منلك.اكثر.من.قرار.التفكري.فيه.واحلركة.

حنوه.
انت.ابرزت.قلبك.إىل.العامل.ينادي.يا.حسني.
.فجر.عاشوراء.يف.التاريخ.من.سنة.2180.
قبل.امليالد.واىل.1438.هجرية.اي.2016.
فجر. مسار. تقريبا. سنة. .4200 تقريبا.
عاشوراء.اوشك.ان.يصل.إىل.النهاية.األول.
فجر.عاشوراء.آل.إبراهيم.ولياليه.العشر.
والثاين.الشفع.وهو.فجر.عاشوراء.آل.حممد.
.وظالمتهم.ولياليه.العشر.والفجر.الثالث.

)هو.والليل.اذا.يسر(.عاشوراء.املهدي.
اسئل.اهلل.تعاىل.ان.يوفقنا.لكي.منضي.قدما.
ونلتف.حول.مرجعيتنا.وعلمائنا.الربانيني.
الذين.يعلموننا.منهج.احلسني..وان.
يرينا.الفجر.الصادق.الثالث.وان.جيعلنا.ممن.

ينتصر.به.لدينه.

عاشوراء والفتح الحسيني
محاضرة العالمة البدري ضمن مراسم احياء ليلة عاشوراء في المخيم الحسيني الشريف 1438 ه 
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ال تيأسوا من رحمة اهلل ما دامت الماليين من أبناء العراق تحيي ذكرى كربالء ليلة العاشر 
ويوم العاشر وايام األربعين، ان العراق بخير ما دامت توجد فيه مرجعية دينية عليا 
ترعاه في المواقف الحاسمة وتوضح الطريق له،  ان الجماهير اذا وعت وربطت بين 
الوالء للحسين  والوالء للمرجعية وبين االتباع لكلمات الحسين  واالتباع لكلمات 
المرجعية فان اإلصالح والتغيير سوف يتحقق ال محالة ، المسؤولية ملقاة على عاتقكم، 
فانتم شعب الحسين وانتم تحبون الحسين وتحملون ظالمة الحسين  الى العالم والبد 

ان يقترن ذلك بحمل الفكر الحسيني.
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 املقرر والراجوج احلسيين املبدع السيد حسن اياج الشريفي
املخيم احلسيين ليلج ال ا ر 1438
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ياحسين بضمايرنا .. صحنا بيك أمن

ال صيحة عواطف هاي.. ال دعوه ومجرد راي 

هذي من مبادئنا .. صحنا بيك أمنا

لباب ا داحي  بن  يا نحبكم  ا يدنا  عقا سيرة  على 

ب حجا ا لعين  ا على  ظل  ما  و بمحبتكم  فتشنا 

اْوغاب شب  هاوي  حب  ال  طامع  محترف  حب  ال 

احساب األرباح  بتحقيق  عنده  لمحترف  ا حب 

وغاب ساعه  إعله  هواه  ويه  يتنقل  الهاوي  وحب 

المعتقد باأللباب أل عل  الفطره  أل على  الحب حبنا 

ب ينعا ما  يعتقد  عل  ل  تقو ل  صو أل ا د  ا و ر

ب صال ال ا و حم  لر ا بين  حنه  ا ْو  ا كم  حبينا

ولغاب وليجي  الحاضر  نسير  العقيده  هاي  على 

بإِيجاب  صوتنا  نرفع  عدكم  من  صوت  كل  على 

بصوتك من صحت يا حسين  هل من ناصر أل هالدين 

ما بين األصالب احنه .. صحنا بيك أمنا 

ياحسين بضمايرنا .. صحنا بيك أمنا

ال صيحة عواطف هاي .. ال دعوه ومجرد راي 

هذي من مبادئنا .. صحنا بيك أمنا 

يخفى  ال  و ينسى  ال  ر جو حبك  عله  إِ بينا  مّر 

تتشفى يد  تر بينا  نت  چا ل  أ نك  ا و عد من 

فه أ ر ال  و حمه  ر بال  م  حكا أ ا  ضو فر أ علينا 

نفه ا غم  ر لم  للظا هنا  بر و بثقه  ثبتنا 

تلفه لمأ ا ة  د لعا ا على  ك  ر و نز نجي  من  حتى 

فه ِحر لف  بأ يمنعنا  يد  ير علينا  يتحجج 

ظرفه يُكن  مهما  وله  حسين  يزور  للي  ا ل  قا

يكلفه ته  ر يا ز أ سم  ر فع  يد هب  ذ مية  عليه 

فى و ما  ه  بعد يشعر  منا  شخص  كل  و فعنا  د

شنهو الذهب شنهو المال اللي يحب يتوطن أل حتفه

چفه ينقطع  يده  إِ من  حسين  يزور  أل  قال  رّد 

أبلهفه  نزورك  وركضنا  بالحال  چفوفنا  انطينا 

عنك ما منعنا الخوف  .. قطعوا من إِيدينا چفوف

من األلم ما صحنا .. صحنا بيك أمنا

برنامج احيار ليلج لا وءارـ  املخيم احلسيينـ  كربالر املقد ج ـ  1438ـ  جانب الرثار واللطم
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عرفات من  الدار  لرسم  ِتبكيُت  لعبرا با لعين  ا دمَع  ِوأذريُت 
وعراتوفك عرى صبري وهاجت صبابتي قفرت  أ ر  ديا رسوُم 
تالوة من  خلت  آيات  تمدارُس  صا لعر ا مقفر  حٍي  و ُل  منز و
منى من  بالخيف  اهلل  رسول  والجمراتآلل  والتعريف  وبالركن 
جعفٍر و لحسيِن  ا و عليٍّ  ر  يا لثَّفناتد ا ذي  ِد  والسجا وحمزَة 
بذ منا كل  ُر  جو ها  عفا ٌر  يا تد ا لسنو ا و م  يا لأل تعُف  لم  و
لَه آ و لنبي  ا علم  ثي  ر ا و تفيا  لنفحا ا ئُم  ا د ٌم  سال عليكم 
أهُلها خفَّ  التي  الدار  نسأل  ؟قفا  والصلوات  بالصوم  عهدها  متى 
؟وأين األولى شطْت بهم غربُة النوى مفترقات  اآلفاق  في  نيَن  فا أ
النبيِّ إذا اعتزوا حماةهُم أهل ميراث  وخيُر  ساداٍت  خيُر  وهْم 
لبركاتمطاعيُم في اإلعسار في كل مشهد وا بالفضل  َشُرفوا  لقد 
ومكذب حاسد  إال  لناس  ا توما  ا تر و حنٍة  إ و  ذ مضطغٌن  و
مجداًل الحسين  خلت  لو  فراتأفاطم  بشط  عطشانًا  مات  وقد 
عنده فاطم  لخد  ا للطمت  الوجناتإذن  في  العين  دمع  وأجريت 
ةأفاطم قومي يابنة الخير واندبي فال ض  ر بأ ت  ا و سما م  نجو
بطيبة وأخرى  بكوفان  تيقبور  ا صلو لها  نا بفخٍّ  ى  خر أ و
محله الجوزجان  بأرض  الغرباتوقبر  لدى   ، بباخمرا  وقبر 
كية ز لنفس  د  ا ببغد قبر  لغرفاتو ا في  لرحمن  ا تضمنها 
لغًا با لست  لتي  ا لممضات  ا ما  تفأ صفا بكنه  مني  لغها  مبا
تنفوس لدى النهرين من أرض كربال ا فر بشط  فيها  سهم  معر
فليتني  ، بالفرات  عطاشى  تيتوفوا  وفا حين  قبل  فيهم  توفيت 
تإلى اهلل أشكو لوعة عند ذكرهم لفظعا ا و ل  لذ ا س  بكأ سقتني 
نهم فإ لنبي  ا هل  أ في  مك  ثقاتيمال وأهل  عاشوا  ما   ، أحباي 
نهم فإ ألمري  رشداً  لِخَيراتتخيرتهم  ا خيرة  حال  كل  على 
قًا د صا ة  د لمو با ليهم  إ ت  تينبذ ال لو ئعًا  طا نفسي  سلمت  و

بصيرة يقيني  من  زدني  رب  حسناتيفيا  في  رب  يا  حبهم  وزد 
كب ا ر هلل  حج  ما  بكيهم  الشجراتسأ على  قمريٌّ  ناح  وما 
فتية و ٍل  كهو من  نتم  أ تبنفسَي  يا د لحمِل  و  أ ٍة  َعَنا لفك 
أجل حبكم من  الرْحِم  تيأحبُّ قصيَّ  وبنا أسرتي  فيكم  وأهجر 
شح كا فة  مخا ُحبِّيكْم  كتم  أ مواتو غير  لحق  ا ألهل  عنيد 
بعبرٍة وجودي  بكِّيهم  عين  تفيا  لهمال ا و ب  للتسكا ن  آ فقد 
بشرها حولي  م  األيا َحفَِّت  وفاتيلقد  بعد  األمن  ألرجو  وإني 
حجة ثالثين  من  ني  أ تر  لم  الحسراتأ دائم  وأغدو  أروح 
متقسمًا غيرهم  في  فيئهم  تأرى  ا صفر فيئهم  من  يهم  يد أ و
مصونة القصور  في  زياد  لفلواتبنات  ا في  اهلل  رسول  وآل 
بالصلواتسأبكيهم ما ذرَّ في األرض شارق الخير  منادي  ونادى 
غروبها وحان  شمس  طلعت  توما  ا و لغد با و بكيهم  أ لليل  با و
بلقعًا أصبحن  اهلل  رسول  تديار  ا لحجر ا تسكن  د  يا ز ل  آ و
جسومهم نحٌف  اهلل  رسول  توآل  ا لقصر ا غلظ  د  يا ز ل  آ و
واتريهم إلى  مدوا  وتروا  تإذا  منقبضا ر  تا و أل ا عن  كفا  أ
تفلوال الذي أرجوه في اليوم أوغد ا حسر هم  ثر إ قلبي  تقطع 
خارٌج لَة  محا ال  م  ما إ والبركاتخروُج  اهلل  اسم  على  يقوم 
طٍل با و حٍق  كل  فينا  والنقماتُيَميُِّز  النعماء  على  ويجزي 
تفيا نفس طيبي ثم يا نفس أبشري آ هو  ما  كل  بعيد  فغير 
إنني الجور  ُمدة  توال تجزعي من  بشتا نت  ذ آ قد  تي  قو ى  ر أ
مدتي تلك  من  الرحمن  قرب  حياتيفإن  بطول  عمري  من  وأخر 
رزيًة لنسٍي  أترك  ولم   ، تيشفيُت  قنا و منصلي  منهم  ُيت  وَّ ر و
بحبهم أرجو  الرحمن  من  بتاتفإني  غير  الفردوس  لدى  حياة 
تعسى اهلل أن يأوي لذا الخلق إنه للحظا ا ئم  ا د م  قو كل  لى  إ

من تائية دعبل الخزاعي رحمه اهلل  التي أنشدها بحضرة اإلمام الرضا عليه السالم في القرن الثاني الهجري



ويزأُر يـستث�ي  جـنداً  واَفـتَك 

عسكُر لك  إنّها  الـمواكَب  َفـُقِد 
راحًة الـدنّية  إىل  تـسلمنَّ  ال 

حيدُر لذٍل  أسـلمها  كـان  مـا 
جديدة  الناهضين  حياة  وابـعث 

ومـظفَّر مـؤيد  اإلبـاء  فـيها 
مناهجاً ن  الفاتح�ي لس�ي  وارسـم 

ر تدمَّ ن  الطَّائش�ي عـروش  فـيها 
محمومة سـاعة  ك  تـلبِّ َلـم  إْن 

أعرص نداءك  ت  لبَّ فـقد  ُذّمـت 
قم وانظر البيت الحرام ونظرة

أك�ب حّج  فهو  ك  لق�ب اُخـرى 
أصبحَت مفخرة الحياة وحّق َلو

فـخرْت بـه فدُم الشهادة مفخر
رفعة مقامك  أعىل  مـا  ست  قـدِّ

فيظهر ن  الظالم�ي خوف  أخـفيه 
مارُة حظَّها واستوحشت شكِت االإ

روا تأمَّ ن  عابث�ي مـن  أعـوادها 
خـالفة ن  لـلمسلم�ي وتـنكرت 

المنكر الصالح  فيها يصول عىل 
ترعرعت ن  الجب�ي فاحمة  سوداء 

نـمر
االأ ثتها  ولـوَّ الـقرود  فـيها 

ذان كؤوسها
سكبت عىل نغم االأ

وتعرص تديرهنَّ  الصالة  وعىل 
تـلك الـمهازل يـشتكيها مـسجد

مـن�ب ويـبكي  بـروعته  ذهـبت 
إىل إالّ  إلـيك وما شكت  فـشكت 

ويثأر الصالح  عىل  يـغار  بـطل 
تـُطوى الفضائل ما َعظُمَن وهذه

تـن�ش عـام  كـلَّ  الـفـضائل  اُمُّ 
جـرداء ذابـلة الـغصون سقيتها

بـدم الـوريد فطاب غرٌس مثمر

يعة من حدود بُّدَلْت شـكت الـ�ش

َّ تـغ�ي هـناك  وأحـكـام  فـيـها 
فاغتدت اُمّية  مـحاسنها  سـلبت 

ر تصوَّ الضالل  شاء  كـما  صـوراً 
ٌة هواء فهي أس�ي

عـصفت بـها االأ

ر  محرِّ ن  الحس�ي غ�ي  وهل  تشكو 
وافـى بـفتيته الـّصباح فـساقهم

روا فـجزِّ لـه  االإ قـربان  ين  لـلدِّ
أّدى الـرسالة مـا اسـتطاع وإنّما

ويـهدر يـطّل  بــدم  تـبـليغها 
مـاجٍد جـبهُة  صـالح  االإ فـبذّمة 

ر يـُعفَّ ن  الـجب�ي ووّضـاح  تُـدمى 
لـّبيك مـنفرداً اُحيط بعالم تحىص

يحرص إن  ومـا  عـدداً  الـحىص 
وى الرَّ عن  ّوُه 

حـالأ ظـاٍم  لـّبيك 

أبـحر المكارم  مـن  وبـراحتيه 
ن فروِّ من هـذي دمـوع المخلص�ي

تـفطَّر تـكاد  كـبـداً  عـبـراتها 
واعـطف عىل هذي القلوب فإنّها

تق�ب ضالع 
االأ ي 

ن
� ك  أنَـّ َلـو  ت  ودَّ

مشاعر استالم  عىل  ناحمون  يـ�ت

مـن دون روعتها الّصفا والمشعر
ّ َلو َغدت خطاَر ح�ت

ركـبوا لها االأ

كـّف أو الـجماجم تن�ش
ى االأ تُـ�ب

وليتهم األربـعين  يـوم  وافـوك 

حـضروك يوم الّطف إذ تستنصر
وجـدوا سـبيلكم الـّنجاة وإنّـما

وا نـصبوا لـها ج� الوالء ليع�ب
مـرهوبٍة لـسـاعٍة  وتـأّمـلوك 

الكوثر وإّمـا  بـها  الـحميم  إّمـا 

للعاّلمة الشيخ عبد املهدي مطر النّجفي )رمحه اهلل(
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جميعـــا للجهـــاد  نـــداءًا  لبـــو 

ومضـــوا الـــى رحـــب الجنـــان ســـريعا

واهلهـــا والديـــار  االحبـــة  تركـــوا 

دموعـــا تســـيل  لفقدِهـــُم  وغـــدت 

فائزا الشـــهادة  نلـــت  قـــد  مشـــتاق 

وتركـــت كـــم مـــن صاحـــٍب مفجوعـــا

كفـــاءة للعلـــوم   وقـــورا  شـــيخا 

بخنوعـــا قابلتهـــا  فـــا  ابـــدًا 

قـــد ذدت عـــن ارض العراق وقدســـه

مشـــروعا للفـــدا  العمائـــم  نعـــم 

نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية وتعنى بتيسير 

 
الثقافة االسالمية برواية أهل البيت للمواكب الحسينية في العراق 

 ملحق خاص بمناسبة اربيعينة  الشهيد السعيد الشيخ مشتاق الزيدي

12 ربيع الثاني 1436

نبذة عن حياة الشهيد السعيد
 
)( الشيخ مشتاق الزيدي

والدته:
عبد  ادريس  محود  القادر  عبد  مشتاق  الشيخ  هو 

البرصة  مدينة  يف  ١٩٧٩م  عام  ولد  الزيدي  العزيز 
اىل  عائلته  مع  وانتقل  الساعي،  منطقة  "العشار" 

اإليرانية. العراقية  احلرب  بسبب  واسط  نشأته العلمية:حمافظة 
يد  عىل  اإلسالم  تعاليم  بعض  بلوغه  حني  تلقى 

أخيه األكرب ألمه الشيخ ميثاق الشيباين "حاليا معتمد 
املرجعية الدينية العليا يف الكوت" والذي يكربه بسبع 

التي  الدينية  الكتب  عن  يبحثان  معا  وبدءا  سنوات، 
واملحاسبة  املراقبة  بسبب  عليها  العثور  يصعب  كان 

صدام،  لنظام  القمعية  األجهزة  قبل  من  الشديدة 

وكان أول كتاب اشرتاه كان مستنسخا وهو )بشارة 
الشيعي،  للطربي   )املرتىض لشيعة   املصطفى

حتى مجع مع أخيه مكتبة فيها العرشات من الكتب، 
وحينام بلغ الـ )١8( سنة )١٩٩6م ــ ١٩٩٧م(  أرص 

والتحق  األرشف  النجف  حوزة  إىل  الذهاب  عىل 
من  آنذاك  خترج  الذي  ميثاق(  )الشيخ  أخيه  مع  هبا 

نسكن  كنّا  "حيث  ميثاق:  الشيخ  ويقول  اجلامعة، 
عرس  مع  حرها  وجيهد  بردها  يقرص  غرفة  يف  معا 

 
  

كان  كريم النفس طيب العشرة، حسن المجالسة متواضعا ال يحب الشهرة، يساعد الفقراء والمعوزين، يحب العلماء وطلبة العلم حبا عجيبا

وايضا كان سندا وظهيرا للشباب المؤمن ينسق بين الجامعات وبين أساتذة الحوزة، فكان ينظم الدورات الدينية والثقافية والحلقات الدرسية بين الشباب في المحافظات
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ملف مناهج مادة التاريخ القديم في المدارس العراقية

28 جمادى اآلخرة 1436
  

 

ما هو مركز فجر عاشوراء الثقافي؟ 

مسرية  يف  املليوين  احلسيني  اجلمهور  خلدمة  يعمل  مركز  انه 

افرزهتا حركة االنبياء وحركة خامتهم حممد واالئمة االثني 

  ، هذه املسرية قوامها االيامن باملهدي  عرش من اهل بيته 

وبآبائه احلسن بن عيل وعيل بن حممد وحممد بن عيل وعيل بن 

موسى وموسى بن جعفر وجعفر بن حممد وحممد بن عيل وعيل 

بن احلسني واحلسني بن عيل وأخيه احلسن بن عيل وابيهام عيل بن 

 خاتم االنبياء الذي برشت  ايب طالب ويص رسول اهلل حممد 

بينهام  االنبياء  التوراة واالنجيل وكتب    بيته   وباهل  به 

 . وكتب االنبياء قبل موسى صحف ابراهيم ونوح 

 اسسها النبي  هذه املسرية هي مسرية شيعة اهل البيت 

بأمر اهلل تعاىل يف احلجاز وتوىل رعايتها من بعده عيل  واالئمة 

الغيبة  بغداد يف عرص  رعايتها يف  توىل  ثم  الكوفة،  ولده يف  من 

الصغرى افاضل ممن محل علومهم وبتسمية منهم وهم النواب 

الغيبة  عرص  يف  بعدهم  من  توالها  ثم  اخلاصون)))،  االربعة 

الكربى افاضل آخرون كالشيخ املفيد زعيم احلوزة العلمية يف 

الطويس  الشيخ  تلميذه  ثم  املرتىض)))  السيد  تلميذه  ثم  بغداد 

الذي ورث زعامة احلوزة العلمية يف بغداد عنه وبعد حمنته عىل 

)))  وقبورهم يف بغداد.

)))  وقبورهم يف بغداد.

 مركز 
فجر عاشوراء الثقافي 

نشرة يصدرها مركز هيئات احياء ليلة عاشوراء التابع للعتبة الحسينية

و تعنى بتيسري الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية

4  العدد االول ـ القسم االول /10 صفر 1436
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مالحظات نقدية 

العثامنية  الدولة  العراقية احلديثة باالحتالل االنكليزي وسقوط  الدولة  تأسست 

سنة 4)9)م وبقيام ثورة العرشين وانكسار الثوار اضطرت بريطانيا إىل تأسيس 

احلكومة امللكية والغاء موقع املندوب السامي واجراء انتخابات لتأسيس برملان 

املعارف.  وزارة  ومنها  احلكومة  وشكلت   (9(( سنة  للدولة.  دستور  وكتابة 

ولسنا يف معرض احلديث التفصييل عنها بل هيمنا االشارة اىل درس مادة تاريخ 

العراق القديم، وقد يرس اهلل للباحث نسخة من الطبعة الثانية سنة 933)ن من 

اول كتاب اعد يف هذه املادة حيمل اسم "تاريخ الرشق القديم" ملؤلفه الفريق طه 

اهلاشمي  وكانت طبعته االوىل سنة )93)، ثم قارناها بنسخة من كتاب مقرر يف 

املادة  كانت طبعته االوىل سنة 989)م وكانت طبعته السادسة عرش سنة 006)م 

والدكتور  االمحد  سعيد  سامي  والدكتور  فاضل  الواحد  عبد  الدكتور  تأليف 

فاروق نارص الراوي وكلهم متخصصون يف التاريخ القديم ومعهم اسامن اخران 

العلم يل بتخصصهام. ثم جددت النظر فيه سنة 009) م جلنة من وزاريت الرتبية 

والتعليم العايل  ثم عدلت تعديالت طفيفة جدا سنة ))0)م واستقرت اىل سنة 

الطبعة اخلامسة.  4)0)م بعنوان 

 وكانت املادة التارخيية /من خالل النظر اىل فهارس النسخ  املختلفة/واحدة 

خالل ثالث وثامنني سنة فيام يتعلق بالعراق القديم اساسا. 

 واملثري حقا هو ان مؤلفي املادة تبنوا التفسري العلامين لنشأة الدين، واالغرب 

من ذلك هو تبني وزارة املعارف ثم الرتبية ثم التعليم العايل يف احلكومات املتعاقبة 

عىل اختالف شكل احلكم من امللكية اىل اجلمهورية  واختالف رؤساء احلكومات. 

الدينية: ان االنسان االول   وخالصة الرؤية العلامنية لتفسري نشأة املعتقدات 

فقد جعل  تعددها  الطبيعة وبحكم  لتفسري ظواهر  نشـأته  اول  الدين يف  اىل  اجته 

املرحلة   فكانت  غضبه  ويتقي  لريضيه  بالعبادة  اليه  يتجه  وربا  اهلا  ظاهرة  لكل 

اىل  تطورت  ثم  بالبرش،  وتشبيههم  واآلهلة  االرباب  تعدد  هي  الدين  من  االوىل 

بابل. االله  يف  كبري  هلا، كام جعلوا مردوخ  كبريًا  اآلهلة  احد  الفردانية بجعل 

 اضاف املنقحون )من وزارة الرتبية والتعليم العايل( للطبعات السابقة بعد اثنني 

وثامنني سنة عبارة )مبدا التوحيد وهو عبادة الواحد االحد حيث ظهر العديد من 

االنبياء والرسل ومنهم ابراهيم اخلليل ابو االنبياء(. وعبارة: )ان الديانة املندائية 

اقدم ديانة توحيدية انترشت يف جنوب بالد الرافدين( )انظر الطبعة الرابعة من 

القديمة للصف االول املتوسط سنة 3)0)م(.  وسوف يايت  تاريخ احلضارات 

تعليقنا عليها فيام بعد.

 ان ثامنني سنة عىل االقل من سنة )93)م ـ))0)م من مسرية الرتبية والتعليم 

يف املناهج املدرسية كان الطالب العراقي يف الصف االول املتوسط:

 يتلقى التفسري العلامين لنشأة الدين كبناء معريف اسايس يف ذاكرته إىل جانب 

معلوماته عن العراقيني القدماء من السومريني واالكديني والبابليني وان التاريخ 

قد بدأ هبم واهنم كانوا مرشكني فيكون قد استلم النظرية العلامنية يف نشأة الدين 

الديانات   اصحاب  عند  الديني  للفكر  خمالفة  وهي  بزعمهم.  التارخيي  ودليلها 

الثالث. الساموية 

 ان املنهج الصحيح يف تاريخ العراق القديم هو الذي يفرسِّ نشأة الدين عند 

تفرضه  االيامن  وهذه  االحد  الواحد  اخلالق  باهلل  بااليامن  بدأ  قد  بكونه  االنسان 

طبيعة خلقة االنسان ووجود العقل لديه. وكون التاريخ البرشي عموما وتاريخ 

العراق خصوصا قد بدأ باصطفاء اهلل تعاىل ألول إنسان  وهو آدم بالنبوة واوحى 

له باملعارف عن اخللق من قبيل خلقة املالئكة التي تدبر الظواهر الكونية وفق سنن 

اهلل الكونية )القوانني الطبيعية( وباذنه وبيوم احلساب واجلنة والنار وما يناسبه من 

نظام احلياة لتحقيق هدف اخللقة، ثم جعل آلدم اوصياء تسعة من ذريته سادسهم 

ادريس )اول الرسل( وتاسعهم  نبي اهلل ورسوله نوح )صاحب سفينة الطوفان(، 

ثم ظهر السومريني بعد ذلك كخلفاء لقوم نوح ولكنهم حرفوا التوحيد الذي جاء 

به نوح . ومعلومة ان آدم واالوصياء التسعة من  ذريته وان آخرهم نوح صاحب 

الطوفان يعتقد هبا السومريون انفسهم كام جاء ذلك يف قائمة امللوك السومريني، 

وقد قسمت هذه الوثيقة التاريخ البرشي إىل مرحلتني: االوىل ما قبل الطوفان وقد 

ظهر فيها عرش شخصيات اوهلم )آلومل( )A.LULIM( ومعناها بالسومرية )ابو 

الطوفان  لبطل  اكدية  تسمية  وهي   )Utnapishtim( )اتنابشتم(  و,آخرهم  البرش( 

زيو سدرا )Ziusudra( ومعناها بالسومرية )الذي طالت حياته(.

وفيام ييل : 

عن  حديثه  مع  وحمتوياته  القديم  الرشق  تاريخ  لكتاب  االوىل  الطبعة  مقدمة   .(

السومريني. عند  والدين  االنسان  عند  الدين  نشأة 

). فهرس كتاب التاريخ القديم للوطن العريب )وهو االسم اجلديد ملادة التاريخ 

القديم للصف االول املتوسط للسنوات 89 اىل 006)  الطبعة السادسة عرش(.

فيه  الثالث  واملبحث  009)م  سنة  القديمة  احلضارات  تاريخ  كتاب  فهرس   .3

الذي حيمل عنوان )الفكر الديني يف احلضارات القديم(. ثم طبعة 4 سنة 3)00) 

باالضافة اجلديدة عليه مع تعليقنا عىل فقرات املبحث واالضافة اجلديدة له.

Chaos Monster and Sun God
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سبب تاليف الكتاب

االوىل،  املدرسية  الطبعة  عىل  نحصل  مل  مالحظة: 

الوراق  بيت  لرشكة  االوىل  الطبعة  عىل  حصلنا  وانام 

من  73)صفحة  يف  الكتاب  ويقع  ))0)م  سنة  طبع 

الرقعي.  القطع 

قال الكرميل يف مقدمة الكتاب: 

بعد  بغداد)))  معارف  ناظر  عيل  اقرتحه  كتاب  "هذا 

رسم  الذي  وهو  سنة  من  بأكثر  الربيطاين  االحتالل 

سنة  حزيران  يف  عيل  اقرتحه  طلبه  فلبيت  فصوله  يل 

الثاين  ترشين  يف  واهنيته  ايلول  يف  فيه  8)9)ورشعت 

لذكرت  للمدارس  موضوع  التأليف  هذا  ان  ولوال 

تأليفه.  يف  منها  استفدت  التي  املناهل  اسامء 

مواضع  يف  وفصلت  املواطن  بعض  يف  امجلت  وقد 

اخرى تبعا حلاجة ابناء البالد اىل معرفة واسعة لبعض 

دراية جمملة.  دراية غريها  واىل  احلقائق 

وقبل اخلتام ارفع عبارات الشكر اىل حرضة استاذي 

افندي  شكري  حممود  السيد  الكبري  والعالمة  الشهري 

االلويس الذي نظر فيه وهداين اىل عدة امور ال مندوحة 
عنها". 

حمتويات الكتاب
قّسم املؤلف كتابه اىل جزئني: 

القديمة  )اجلزيرة  عنوان  له  ووضع  االول:  اجلزء 

بـ  االفرنج  يسميه  ما  باجلزيرة  ويريد  االسالم(.  قبل 

املمتدة  الديار  فهي  النهرين،  بني  اي  )ميسوبوتاميا( 

من هضاب ارمينيا اىل مصب شط العرب. واستخدم 

فجاء  )شنعار(  هو  للعراق  التورايت  االسم  املؤلف 

واكد(.  شمر  ارض  او  شنعار  )ارض  جزئي  عنوان 

يف  العمومية  املعارف  نظارة  استلم  الذي  )بومان(  امليجر  لعله   (((

العراق يف )) اب 8)9) ، وقد أعلنت سلطة االحتالل الربيطاين 

عن رغبتها يف فتح مدرسة )جتهيزية( أو ثانوية( يف بغداد، ويف املدة ما 

بني 6)-9) اب 9)9) جرت االمتحانات العامة للصفوف الرابعة 

واملوصل  بغداد  من  كل  يف  إمتحانية  مراكز  ثالثة  ويف  االبتدائية، 

بغداد  من  كل  يف  الصف  ذلك  فتح  النتائج  ظهور  وبعد  والبرصة، 

من  تدريسية  كوادر  عىل  معتمدين   (9(9 عام  اواخر  يف  واملوصل 

السوريني واللبنانيني واملرصيني والربيطانيني ووضع منهاج خاص 

لتلك املرحلة وإستمر الوضع عىل ما هو عليه حتى اعالن االنتداب 

 .(9(( عام 

وقال يف ص 8): "ويف العهد القديم كان الشنعاري اي 

العراقي" وقال يف ص )3: "ان تاريخ شنعار السيايس" 

"تاريخ   :34 ص  ويف  السيايس.  العراق  تاريخ  يريد 

 ،38  ،37  ،36 ص  يف  وايضا  شنعار...".  حضارة 

والقوافل  )ابراهيم  عنوان  حتت   39 ص  يف  وجاء 

ان مىض عىل  وبعد   ...( التوراة  :"تفيدنا  قال  السامية( 

اور  ولد يف  وقد  ابراهيم  اهلل  اختار  الف سنة  الطوفان 

امرأته ولوطا ومجيع  ابراهيم سارة  واخذ   ...). املقري. 

فاتوا ارض  امتلكاها يف حران وخرجوا  التي  النفوس 

اسحاق  وابنه  هو  االرض  تلك  يف  واقام  كنعان... 

وحفيده يعقوب. . ثم ذكر قصة يوسف يف مرص واسامء 

ابراهيم  ابناء يعقوب ولكنه مل يذكر قصة اسامعيل بن 

مكة؟".  وبناء  زممزم  عني  ونبع  احلجاز  يف  وسكنه 

ثم ذكر قصة موسى يف مرص. . 

ثم ذكر االشوريني يف نينوي. 

ثم ذكرالكلدان يف القرن السادس قبل املسيح ودولة 

نبوخذ نرص يف بابل، 

ثم ذكر سقوط بابل عىل يد كورش سنة 538ق. م

-333( االسكندر  عهد  عىل  اليونان  دولة  ذكر  ثم 

4)3ق. م( وذكر له ترمجة مفصلة يف ثالثة صفحات، 

ثم ذكر السلوقيني خلفاء االسكندر يف بلبل. 

ثم ظهور الدولة الفرثية )الفارسية( بعدهم فحكموا 

بابل اربعة قرون. 

ثم تعرض لذكر الرومان يف سوريا، 

6))م  سنة  االيرانية  الساسانية  الدولة  ظهور  ثم 

637م.  سنة  العرب  ايدي  عيل  وسقوطها 

عهد  يف  اجلزيرة  عنوان:  حتت  الثاين  باجلزء  بدا  ثم 
االسالم.

بني  الرصاع  االسالمية  الفتوحات  عنوان  ذكر حتت 

الفرس والرومان عىل العراق، ثم قال: "ومل يدر يف خلد 

البالد  وينتزعوا  ديارهم  من  العرب  ينهض  ان  احد 

ما  اعظم  فام  معا  والرومان  الفرس  ايدي  املجاورة من 

كان من عجب كبار الدنيا حينام علموا ان قد قام بني 

جديد  دين  اىل  الناس  يدعو  رجل  ))6م  سنة  العرب 

هو دين االسالم امتد برسعة الربق اخلاطف. حتى ان 

الروم راى بعد بضع سنوات  االمرباطور هرقل ملك 

اهنا خرجت من  الفرس  ايدي  من ختليص سوريا من 

قبضته وانتقلت اىل بني اسامعيل ))63-638م(وبعد 

سنتني سقطت مرص بايدهم ومل يبق اال ديار العجم ثم 

سقطت الدولة الساسانية عىل ايدهيم سنة )64م واتفق 

للجزيرة )العربية( يف عهد اخللفاء الراشدين ما اتفق هلا 

يف سابق االحقاب فان ابا بكر الصديق انفذ اىل العراق 

))63-633م( ))هج  سنة  فاتتحه  الوليد  بن  خالد 

ويف عهد عمر بن اخلطاب فتح عياض بن غنم اجلزيرة 

-639( 8)-9)هـ  سنة  يف  العراق(  )شاميل  كلها 

640م(، هذا جممل ما يقال عن حالة العراق يف عرص 

اخللفاء الراشدين فهذه النهضة هي اليوم اشبه باالفاقة 

منها بالنهضة ثم جاء العباسيون الذين ايقظوها يقضة 

صادقا من رقدهتا واعادوا اليها شيئا من جمدها الزاهر 

الداثر".  وعزها 

"كان  قال:  واحدة  بصفحة  )االمويني(  حتدث  ثم   

سبب ابتداء دولة بني امية ان احلسن بن عيل خلع نفسه 

من اخلالفة وسلم امرها اىل معاوية يف )4هـ ))66م(، 

ويف ايام االمويني نفذت كلمة العرب يف ثالث قارات 

وهي اسيا وافريقيا واوربا". ثم اخذ يفصل يف مناطقها. 

ثم فصل املؤلف يف اعامل العباسيني يف مائة صفحة 

تفصيال. اخللفاء وحياهتم  بذكر 

اليونان  لعلوم  العرب  )حفظ  بعنوان  اعقبها  ثم 

قراءة في كتاب »خالصة تاريخ العراق« لالب انستانس الكرملي

اول كتاب في تاريخ العراق الف لطالب المدارس الثانوية العراقية لسنة 1919م

ارسة التحرير
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مقدمة:

املايض  الواقعة يف  هو احلوادث  ؟  التاريخ  ما هو 

)القصص(  بـ  القرآن  البرشية ويسميها  يف مسرية 

من قبيل قصة  النبي آدم مع ولديه قابيل وهابيل، 

نوح  النبي  وقصة  قومه  مع  ادريس  النبي  وقصة 

النبي  وقصة  بالطوفان  هلم  اهلل  وعقوبة  قومه  مع 

ابراهيم وقومه االكديون وملكهم نمرود ، وقصة 

مع   عيسى  النبي  بعده  من  ثم  فرعون  مع  موسى 

قومه بني ارسائيل يف زمانه  ، ثم قصة حممد ص 

مع قومه قريش يف مكة ، وهذه احلوادث ليست 

تاريخ  تشكل  فهي  البرشية  مسرية  يف  متكررة  

. البرشية 

ما هو اهلدف من دراسة التاريخ: اهلدف من دراسة 

احلارض  ملواجهة  العرب  استخالص  هو  التاريخ 

قَد اكَن يف قََصِصِهم ِعربَةٌ 
َ واملستقبل. قال اهلل تعاىل ﴿ل

بلاِب﴾ يوسف/111. 
َ
ألويل األ

النهر من جانب  َعرَبَ  من  مأخوذة  كلمة  والعربة: 

اي  القصة(  يف  )العربة  بـ  واملراد  اخر،  جانب  اىل 

وعاقبته،  اخلاطئ  السلوك  ملعرفة  فيها  التفكري 

ويقال لإلنسان الذي استفادة من القصة بتجنب 

وقد  العربة.  اخذ  قد  انسان  بانه  اخلاطئ  السلوك 

املايض  يف  الشخص  سلوك  من  العربة  تكون 

وذلك حني يكون قد سلك سلوكا خاطئا ودفع 

الثمن غاليا بسببه فاختذ قرارا يف نفسه ان ال يكرره 

يف املستقبل، وقد يأخذ العربة من احلوادث التي 

تقع عىل اآلخرين فال يكرر السلوك الذي كانت 

هلم.  مؤذية  نتيجته 

قال  املايض:  وحوادث  بقصص  هيتمون  االنبياء 

رُُسٌل  يَأِتُكم  م 
َ ل
َ
أ واإِلنِس  اجِلنِّ  مَعَشَ  ﴿يا  تعاىل:  اهلل 

األنعام/130.  آيايت﴾  يُكم 
َ عَل يَقُّصوَن  مِّنُكم 

لعراق القديم
تاريخ ا

)العراق القديم مهد النبوات االولى(

منهج مقرتح للصف االول املتوسط يف مادة تاريخ العراق القديم

العالمة السيد سامي البدري

ُْن 
َ
َّا ن ن

 قَِليالً وَكُ
َّ مْ تُْسَكْن ِمْن بَعِْدِهمْ ِإال

َ َك مَساِكنُهُمْ ل
ْ نا ِمْن قَرْيٍَة بَِطرَْت مَِعيَشتَها فَِتل

كْ
َ هْل

َ
مْ أ

﴿وَكَ

واِرِثنَي﴾ القصص/58
ْ ال

مدائن قوم صالح
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الشهيد الصدر يواجه االحلاد التجريبي:

جتريبيًا  دليال  )رض(  الصدر  الشهيد  شيَّد 

األسس  شيد  ان  بعد  تعاىل  اهلل  وجود  عىل 

واالستقرائي  التجريبي  للدليل  املنطقية 
 . مًا عمو

بصياغته  الدليل  هذا  عن  بيان  ييل  وفيام 

نفسه.  الصدر  الشهيد  قبل  من  املبسطة 

لنا  البد  الدليل  هذا  بعرض  نبدأ  ان  وقبل 

كام قال الشهيد الصدر : ان نتعرف عىل املنهج 

مدى  وعىل  عليه  العلمي  الدليل  قام  الذي 

اكتشاف  عليه يف  به واالعتامد  الوثوق  امكان 
احلقائق. 

العلمي  بالدليل  خمترص  تعريف  ييل  وفيام 

االستقرائي.  واملنهج  الدليل  بني  والفرق 

ما هو الدليل العلمي؟

يعتمد  دليل  كل  هو  العلمي:  الدليل 

الدليل  منهج  ويّتبع  والتجربة  احلس  عىل 

االحتامالت.  القائم عىل حساب  االستقرائي 

: قباله  ويف 

الدليل الريايض وهو الدليل الذي يستعمل 

يف جمال الرياضيات البحتة واملنطق الصوري 

ويقوم دائام عىل مبدأ عدم التناقض القائل ان 

)أ(هي )أ( وال يمكن ان ال تكون )أ(. 

والدليل الفلسفي وهو الدليل الذي يعتمد 

اخلارجي  العامل  يف  موضوعي  واقع  ثبات  ال 

التي  املعلومات  وهي  عقلية  معلومات  عىل 

ال حتتاج اىل احساس وجتربة اضافة اىل مبادئ 

الريايض.  الدليل 

ما الفرق بين المنهج والدليل؟

منهج الدليل غري الدليل نفسه. 

 فانت قد تستدل عىل ان الشمس اكرب من 

هنا  واملنهج  ذلك،  يقولون  العلامء  بان  القمر 

هو )اختاذ قرارات العلامء دليال عىل احلقيقة(. 

ان فالنا سيموت برسعة  تستدل عىل  وقد 

انه  احللم  ذلك  يف  ورايت  حلام  رايت  بانك 

دليال  االحالم  )اختاذ  هو  هنا  واملنهج  مات، 

احلقيقة(.  عىل 

مزدوج  االرض  ان  عىل  تستدل  وقد 

وموجب  سالب  قطبان  وهلا  كبري  مغناطييس 

مستوى  يف  املوضوعة  املغناطيسية  االبرة  بان 

الشامل  اىل  طرفيها  باحد  دائام  تتجه  افقي 

)اختاذ  هو  هنا  واملنهج  اجلنوب،  اىل  وباالخر 

ترتبط  استدالل  كل  وصحة  دليال(  التجربة 

يعتمد  الذي  املنهج  بصحة  اساسيا  ارتباطا 
 . عليه

ما هي خطوات المنهج االستقرائي:

عىل  القائم  االستقرائي  الدليل  منهج  ان 

اذا  تلخيصه  يمكن  االحتامالت  حساب 

اخلطوات  يف  والوضوح  البساطة  توخينا 

التالية))(: اخلمس 

احلس  جمال  يف  نواجه  الخطوة االولى اننا 

ومتكاملة  مرتابطة  عديدة  ظواهر  والتجربة 

والتجربة(.  يف  املالحظة  بخطوة  )ولنسمها 

مالحظتها  بعد  الخطوة الثانية ننتقل 

يف  واملطلوب  تفسريها،  مرحلة  اىل  وجتميعها 

لتفسري  صاحلة  فرضية  نجد  ان  املرحلة  هذه 

تلك الظواهر وتربيرها مجيعا، ونقصد بكوهنا 

كانت  اذا  اهنا  الظواهر  تلك  لتفسري  صاحلة 

مع  تتناسب  او  تستبطن  فهي  الواقع  يف  ثابتة 

وجود مجيع الظواهر التي هي موجودة فعال، 

)ولنسمها بخطوة اعطاء الفرضية الصاحلة(. 

هذه  ان  نالحظ  الخطوة الثالثة ان 

الفرضية اذا مل تكن صحيحة وثابتة يف الواقع، 

جمتمعة  كلها  الظواهر  تلك  تواجد  ففرصة 

عدم  افرتاض  عىل  انه  بمعنى  جدا،  ضئيلة 

صحة الفرضية تكون نسبة )احتامل وجودها 

منها  واحد  عدم  او  عدمها  احتامل  اىل  مجيعا 

او  املائة  يف  كواحد  جدا  ضئيلة  االقل(  عىل 

بخطوة  )ولنسمها  وهكذا،  االلف  يف  واحد 

الفرضية(.  كذب  احتامل 
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من  نستخلص  الخطوة الرابعة ان 

الفرضية صادقة ويكون  الثالثة ان  اخلطوات 

الظواهر  تلك  وجود  صدقها  عىل  دليلنا 

االوىل،  اخلطوة  يف  بوجودها  احسسنا  التي 

الفرضية(.  ترجيح  خطوة  )ولنسمها 
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تلك  اثبات  درجة  الخطوة الخامسة ان 

الظواهر للفرضية املطروحة يف اخلطوة الثانية 

تتناسب عكسيا مع النسبة املذكورة يف اخلطوة 

املطلب  لتسهيل  اسام  خطوة  لكل  وضعنا   )((

والجل التوسعة يف فهم خطوات املنهج ومراحل 

املنطقية  االسس  راجع  االستقرائي  الدليل 

 .4(0-(55 ص   ،(47-(46 ص  لالستقراء 

الظواهر  تلك  وجود  احتامل  وهي  الثالثة 

منها  واحد  عدم  او  عدمها  احتامل  اىل  مجيعا 

كانت  وكلام  الفرضية،  كذب  افرتاضه  عىل 

أكرب  االثبات  درجة  كانت  اقل  النسبة  هذه 

حتى تبلغ يف حاالت اعتيادية كثرية اىل درجة 

)ولنسمها  الفرضية،  بصحة  الكامل  اليقني 

بالفرضية(.  اليقني  بخطوة 
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هذه هي اخلطوات التي نتبعها عادة يف كل 

استدالل استقرائي يقوم عىل اساس حساب 

االعتيادية  احلياة  جمال  يف  سواء  االحتامل 

جمال  يف  او  العلمي  البحث  صعيد  عىل  او 

استداللنا عىل الصانع احلكيم سبحانه وتعاىل. 

كيف نقّيم المنهج االستقرائي:

الدليل  منهج  لتقييم  طريقتان  هناك 

به: الوثوق  امكان  مدى  وحتديد  االستقرائي 

االوىل: عن طريق حتليله منطقيا واكتشاف 

عليها  يقوم  التي  والرياضية  املنطقية  االسس 

االسس  كتاب  اىل  موكولة  الطريقة  وهذه 
ملنطقية.  ا

االخرى  تطبيقاته  ضوء  يف  تقييمه  الثانية: 

انسان  كل  من  عموما  هبا  املعرتف  العلمية 

عليه  يعتمد  الذي  املنهج  ان  فنوضح  سوي 

نفس  هو  احلكيم  اخلالق  وجود  عىل  الدليل 

نثق  التي  استدالالتنا  نعتمده يف  الذي  املنهج 

االعتيادية.  اليومية  حياتنا  يف  الثقة  كل  هبا 

تستلم  حني  االعتيادية  حياتك  يف  فأنت 

رسالة بالربيد فتتعرف بمجرد قراءهتا عىل اهنا 

اخيك.  من 

وحني جتد ان طبيبا ينجح يف عالج حاالت 

مرضية كثرية فتثق به وتتعرف عىل انه طبيب 
حاذق. 

عرش  يف  بنسلني  ابرة  تستعمل  وحني 

يف  إستعامهلا  فور  وتصاب  مرضية  حاالت 

كل مرة باعراض معينة متشاهبة فتستنتج من 

ذلك ان يف جسمك حساسية خاصة جتاه مادة 
 . لبنسلني ا

واشباهها  االستدالالت  هذه  كل  يف  انت 

تستعمل يف احلقيقة منهج الدليل االستقرائي 

االحتامالت.  حساب  عىل  القائم 

حينام  العلمي  بحثه  يف  الطبيعي  والعامل 

الحظ خصائص معينة يف املجموعة الشمسية 

اجزاء من  كانت  اهنا  فيتعرف يف ضوئها عىل 

الشمس وانفصلت عنها. وحينام استدل عىل 

املجموعة  هذه  اعضاء  احد  )نبتون(  وجود 

واستخلص ذلك من ضبط مسارات حركات 

باحلس.  نبتون  يكتشف  ان  قبل  الكواكب 

عىل  معينة  ظواهر  ضوء  يف  استدل  وحينام 

وجود )االلكتريون( قبل التوصل اىل املجهر 
الذري. 

احلاالت  هذه  كل  يف  الطبيعي  العامل  ان 

الدليل  منهج  احلقيقة  يف  يستعمل  ونظائرها 

االحتامالت.  القائم عىل حساب  االستقرائي 

الذي  الدليل  منهج  هو  نفسه  املنهج  وهذا 

جتده فيام ييل الثبات وجود اهلل سبحانه وتعاىل 

استعراض  هند  وضوح  بكل  سنراه  ما  وهذا 

الدليل.  ذلك 

مثال من احلياة االعتيادية:

بالربيد  رسالة  تتسلم  حني  انك  آنفا  قلنا 

المن  اخيك  من  اهنا  عىل  فتتعرف  وتقرأها 

مواصلتك  يف  يرغب  ممن  آخر  شخص 

ومراسلتك متارس بذلك استدالال استقرائيا 

هذه  كانت  ومهام  االحتامل  حساب  عىل  قائام 

اخيك(  قبل  من  الرسالة  ان  )وهي  القضية 

قضية  احلقيقة  يف  فهي  نظرك  يف  واضحة 

للمنهج  وفقا  استقرائي  بدليل  استنتجها 
ملتقدم: ا

املالحظة  خطوة  وهي  االوىل  فاخلطوة 
: والتجربة 

 تواجه فيها ظواهر عديدة من قبيل:

اسم  مع  يتطابق  اسام  حتمل  الرسالة  ان 

متاما.  اخيك 

الطريقة  بنفس  مجيعا  فيها  كتبت  قد  واهنا 

واجليم  والباء  االلف  اخوك  هبا  يكتب  التي 

احلروف.  آخر  اىل  والراء  والدال 

وان الكلامت والفوارق بينها نسقت بنفس 

الطريقة التي اعتادها آخوك. 

وما  متانته  ودرحة  التعبري  اسلوب  وان 

يشمل عليه من نقاط قوة او ضعف يتامثل مع 

اخيك.  لدى  التعبري  اساليب  من  تالفه  ما 

االخطاء  وبعض  االمالء  طريقة  وان 

نفس  هي  الرسالة  يف  املتواجدة  االمالئية 

اخوك  اعتادها  التي  االخطاء  الطريقة ونفس 

كتابته.  يف 

وان املعلومات التي تتحدث عنها الرسالة 

هي معلومات يعرفها اخوك عادة. 

وان الرسالة تطلب منك اشياء وتعلن عن 

وارائه  اخيك  حاجات  مع  متاما  تتوافق  اراء 

عنه.  تعرفها  التي 

ويف اخلطوة الثانية وهي خطوة اعطاء حق 

الصاحلة:  والفرضية 

تتساءل هل الرسالة قد ارسلها اخي ايل او 

اهنا من شخص آخر حيمل نفس االسم؟

لتفسري  صاحلة  فرضية  لديك  ان  جتد  وهنا 

وتربير كل تلك الظواهر وهي ان تكون هذه 

الرسالة من اخيك حقا، فاذا كانت من اخيك 

املعطيات  تلك  كل  تتوافر  ان  الطبيعي  فمن 

االوىل.  املرحلة  التي الحظتها يف 

احتامل  خطوة  وهي  الثالثة  اخلطوة  ويف 

الفرضية: كذب 

الدليل العلمي على اثبات الصانع الحكيم

آية اهلل العظمى الشهيد  السيد حممد باقر الصدر

نشرة يصدرها مركز هيئات احياء ليلة عاشوراء التابع للعتبة الحسينية

و تعنى بتيسري الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية
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من تاريخ وزارة التربية والتعليم )المعارف العراقية( 

ايام االحتالل البريطاني 
سياسة بريطانيا التعليمية في العراق بعد فتح 

بغداد: 

منذ  العثامنية  الرسمية  املدارس  يف  التدريس/ات  توقفت 

احلرب  ظروف  بسبب  وذلك  الربيطاين  االحتالل  وقوع 

واختفاء معظم املعلمني وانسحاب البعض االخر مع القوات 

اهلدم  اىل  املدارس  من  العديد  بنايات  تعرضت  كام  العثامنية. 

والتخريب لذلك مل ترغب سلطات االحتالل باالستفادة من 

املدارس العثامنية، بعد ان تبني هلا ان اعادة ترميمها وتزويدها 

باالثاث واللوازم املدرسية يتطلب مبالغ كبرية مل يكن باستطاعة 

دائرة الواردات انذاك توفريها، هذا باالضافة اىل ندرة املعلمني 

لغة  كانت  الرتكية  اللغة  الن  العربية،  باللغة  للتعليم  املؤهلني 

التعليم الرئيسية انذاك. واحلقيقة ان االنكليز مل يتحمسوا كثريًا 

وفكرية.))) سياسية  ألسباب  السابقني  املعلمني  الستخدام 

كان املسؤولون عن شؤون التعليم يف حرية من امرهم هل 

يتبعون نظام التعليم يف مرص، ام يتبعون نظام التعليم يف اهلند 

ام حييون النظام العثامين القديم، ام يقلدون املدارس اخلاصة، 

النظام  منوال  عىل  ساروا  اهنم  واالرجح  واالجنبية.  الطائفية 

العثامنية.))) الترشيعات  املرصي مع االستفادة من 

التعليم بعد احتالل بغداد: 

-3-((( يوم  فجر  الربيطانية  القوات  بيد  بغداد  سقطت 

بعد  بغداد  والية  ارجاء  خمتلف  احتالل  واكملت   .)(9(7

املدنية  الشؤون  بتنظيم  املحتلة  السلطة  وبدأت  قصرية.  فرتة 

يف والية بغداد، فأسست »دائرة الواردات«، وتوجه اىل بغداد 

من البرصة عضو جملس الواردات يف والية البرصة املسرت يس. 

اهلامة.  الدائرة  هذه  تنظيم  ليتوىل  كاربيت.  يس. 

دائرة المعارف: 

احلقت )دائرة املعارف( هبذه الدائرة الرسمية، وصار مسرت 

مساعدة  ذلك  يف  ويساعده  عنها،  مبارشًا  مسؤوال  كاربيت 

»املسرت بوالرد اضافة اىل واجباته، ومنح هذا صالحية العمل 

واالستافدة من »نظام التعليم العثامين« والنظر يف امكانية فتح 

بعض املدارس االبتدائية رشيطة ان جيري التعليم فيها باللغة 

العربية. واصبح »املسرت بوالرد« وكيال لناظر املعارف اال انه 

كان يعمل حتت ارشاف وارشاد املسرت كاربيت.)3)

بغداد  للمعارف يف  مديرًا  اهلادي)))  عبد  بك  وعني حسني 

خربة  وله  املعلمني،  لدار  كمدير  االصلية  وظيفة  اىل  اضافة 

بشؤون التعليم، وعارف بأهل البالد، وكان حتت امرة وكيل 

ناظر املعارف املسرت بوالرد. ومل يكن يف مديرية املعارف انذاك 

الراوي.  امني ونجيب  كاتبني عراقيني مها عطا  سوى 

يف  امامه  عثرة  حجر  بوالرد  املسرت  وقف  عمله،  بارش  وملا 

عدد  قلة  او  ندرة  هو  واهية  بحجج  املدارس  فتح  اعادة  عدم 

البنايات  وجود  وعدم  االوىل،  بالدرجة  االكفاء  املعلمني 

)))  د. ابراهيم خليل امحد، تطور التعليم الوطني يف العراق، ص7.

)))  حسن امحد سلامن، التعليم يف دور االحتالل واحلكومة الوقتية 

من سنة 5)9) حتى سنة ))9).

)3)  اهلاليل، تاريخ التعليم يف العراق يف عهد االحتالل الربيطاين، 
ص)6.

)))  هو مريب عريب، فقد استقدم من الفلسطني، احد رجال العرب 

العراق،  باحوال  سابقة  معرفة  له  والثقافة،  بالعلم  وهلم  املشهورين 

النه توىل ايام العثامنيني منصب قائمقام » طوير يج واجلزيرة » ثم نقل 

اىل املعارف وعني مدرسا للتاريخ العام يف املكتب السلطاين يف بغداد 

قبيل احلرب. واستقال من منصبه عندما استلم مهغري بومان ادارة 

املجيد زيدان  اذار 8)9)م. وقال االستاذ عبد  منه يف 9)  املعارف 

الربيطاين(  االحتالل  العراق يف عهد  معارف  مقالة )صفحة من  يف 

جريدة احلرية يوم )-9-959)، عن بسبب استقالته ما نصه » اما 

حسني بك عبد اهلادي فقط ابى ان يتعاون مع االنكليزوكذلك ابى 

ان يتعاون مع امليجر بومن االستعامري فاستقال من الوظيفته وغادر 
العراق(.

االحتالل  سلطات  اتبعت  احلقيقة  ويف  للمدارس،  املالئمة 

منها  االبتدائية  وخاصة  مدارس  فتح  عدم  سياسة  الربيطانية 

السباب سياسية كام جاء اعاله، مل يتحمسوا كثريا الستخدام 

واجهت  لذا  وفكرية،  سياسية  ألسباب  السابقني  املعلمني 

البالد،  وترقيته يف  التعليم  االحتالل مشكلة يف نرش  سلطات 

وتقول املس غري ترود بيل عن هذه املشاكل: »وكان من املمكن 

ان تسبب لنا هذه املشاكل ازعاجًا أقل لو كان بوسعنا ان تتبع 

اخلطة املتخدة يف البرصة. وهي خطة عدم فتح أية مدرسة قبل 

احلصول عىل معلمني مقتدرين هلا، غري انه بينام كانت البرصة 

هتتم بالتمور أكثر من اهتاممها بالتعليم، فان بغداد كانت فيها 

نسبة غري قليلة من الناس الذين يقدرون التعليم للتعليم. وقد 

يكون ذلك من بقايا الزمن الذي كانت بغداد فيه مركزًا عظياًم 

والتعليم«.)5) للعلم 

مجلس المعارف: 

سلطات  قررت  العثامين،  العهد  يف  متبعًا  كان  كام  ووفقًا 

عدد  من  للمعارف(  )جملس  تشكيل   (9(7 سنة  االحتالل 

من الشخصيات البغدادية املعروفة وذلك حماولة منها لكسب 

الرأي العام، وكانت للمجلس صفة استشارية فقط. إذ ليس له 

احلق يف رسم اخلطط والسياسة التعليمية. وبصدد هذا التشكيل 

تقول املس سبيل: »وألجل تطمني الرأي العام يف هذا الشأن 

تشكلت » جلنة معارف« يف احلال، وكانت هذه مؤلفة من مخسة 

من رجال املعارف اصحاب النفوذ، وكانت هلا صفة استشارية 

فقط والدخل هلا يف رسم اخلطط، لكن تقاريرها عن القضايا 

التي كانت تعرضها عليها »جلنة الواردات« كانت مفيدة«.)6)

اما اعضاء املجلس فهم: 

عيل االلويس، حممود شكري االلويس، مجيل صدقي الزهاوي، 

االب انستاس ماري الكرميل، محدي بك بابان وبعدها اضيف 

عضو سادس هو جعفر ابو التمن. 

امرين  على  مبينًا  الستة  للرجال  االحتالل  سلطات  اختيار  وكان 

وثانيهام ان  اولهما ان هؤالء عرفوا بتأييدهم لالنكليز المحتلين 

هلم بعض اخلربة بشؤون التعليم)7) ودرايتهم الواسعة بجميع 

العراقية. احلياة  مناحي 

املقرتحات  ملناقشة  الشهر  يف  مرتني  جيتمع  املجلس  وكان 

واقرتحت  االدارية،  واملشاكل  التعليمية  بالسياسة  املتعلقة 

بتوسيع صالحيات املجلس، وتأليف جملس مماثلة يف املناطق 

يتم.   مل  ذلك  من  شيئًا  ولكن  اخرى،  املحتلة 

همغري بومان يؤسس الجهاز التعليمي في العراق 

نظارة المعارف العمومية:

بأسم  املعارف  امور  بتسيري  املكلفة  الدائرة  االنكليز  انشأ 

 (( و  8)9)م.  اذار   (9 يف  العمومية«)8)  املعارف  »نظارة 

 (9(Humphrey E. بومان  مهغري  تسلم   (9(8 آب 

)5)  املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص)).

)6)  املس بيل، مصدر نفسه، ص )).

)7)  د. ابراهيم خليل امحد، املصدر نفسه، ص 83.

)وزارة  يعني  االصالح  هذا  العمومية(  املعارف  )نظارة    (8(

انه اصبح يطلق  املعارف( وسمي رئيسها بأسم )ناظر املعارف( اال 

املعارف. مدير   « عىل  العراق  يف  انذاك 

)9)  بومان: عمل بومان يف وزارة املعارف املرصية منذ ايلول 903) 

حتى ))9) ويف السودان من ايلول ))9) اىل ترشين الثاين 3)9). 

التحق   (9(( ايلول  يف  املرصية  التعليمية  البعثة  منصب  شغل  كام 

باجليش ويف اب من سنة 8)9) وصل برصه ويف )) اب 8)9) 

العمومية.  للمعارف  كناظر  عمله  فيها  تسلم  حني  بغداد  اىل  وصل 

لكنه  ومثابر،  نشيط  رجل  انه  عىل  حياته  وسرية  مذكراته  وتكشف 

ضيق االفق وغري قادر عىل الدوام، عن اخفاء شكوكه ونفاذ صربه 

مع زمالئه من املوظفني العرب. وقد وصفه احدهم بأنه » كان شيخا 

 . للنظام.  وحمب  ونشيط  شغول  فهو  شيخوخته،  من  الرغم  وعىل 

الذي  اهلادي  عبد  حسني  من  املعارف  ادارة   Bowman

استقال من منصبه وغادر العراق واصبح مديرا عاما للمعارف 

العمومية«.  املعارف  »ناظر  بأسم 

ويف ايلول 8)9) أصبحت دائرة املعارف نظارة مستقلة عن 

دائرة الواردات وبات بومان مسؤوالً امام الرس ارنولد ولسن 

وكيل احلاكم املدين العام يف كل ما يتعلق بالسياسة التعليمية يف 

العراق وكمستشار تعليمي لالدارة الربيطانية. 

املعارف،  جملس  اعضاء  عىل  مهمته  يف  بومان  اعتمد 

مناحي  بجميع  الواسعة  ودرايتهم  خرباهتم  من  واالستفادة 

يتعلق  فيام  تتصل،  املعارف  نظارة  وكانت  العراقية،  احلياة 

الضابط  مساعد  اىل  ومنه  السيايس  بالضابط  التعليم  بقضايا 

السيايس الذي يرشف عىل مدارس منطقته ويدير شؤوهنا. ويف 

املدارس  توضع  دائم  معارف  ضابط  فيها  يعني  التي  االماكن 

التعليمية حتت ادارته مبارشة، ولكنه يبقى عىل اتصال بالضابط 

املقيم.)0)) السيايس 

العراق  يف  التعليمية  سياسته  خطوط  بومان  امليجر  وضع 

االتية:  املؤمترات  اىل  مستندًا 

املعارف  نظارة  يف  عمله  خالل  من  الشخصية  ).خربته 
املرصية. 

). االستفادة من الترشيعات التعليمية العثامنية. 

بمستقبل  يتعلق  فيام  ولسن  ارنولد  الرس  توجيهات   .3
العراق. 

احدث امليجر بومان نظام ثنائية التعليم االبتدائي يف العراق. 

وقد استوحاه من نظام التعليم الذي كان قائاًم انذاك يف مرص. 

ويف ضوء هذا النظام تقرر ان جيعل مدة الدراسة يف املدرسة 

املقررة يف  االبتدائية )ست سنوات( بدال عن االربع سنوات 

مرص. وقد حرص اسم » االبتدائية » بالسنوات االربع االخرية، 

ان  وتقرر   « االولية   « بـ  قسمني  تسبقهام  اللتان  السنتان  واما 

االبتدائي.  االول  الصف  من  اعتبارا  االنكليزية  اللغة  تدرس 

تكون  ان  تقرر كذلك  االولية. كام  املدرسة  تدرس يف  وان ال 

املدرسة  يف  منها  اقل  االولية  املدرسة  يف  التدريس  ساعات 
(((( االبتدائية.

وحيث انه الحظ ان املدارس االبتدائية قد انترشت برسعة 

يف البالد وان هذا االنتشار اليتناسب مع ماهو متوفر يف البالد، 

من املعلمني االكفاء املدربني ملهنة التعليم، جتاه هذه تقرر عدم 

 « الكتاتيب   « واعتبار  االولية(  )املدارس  فتح  يف  التوسع 

البالد، قائمة مقام هذه املدارس.)))) املنترشة يف 

امليجر  دعا  فقد  العثامنية،  التعليمية  للترشيعات  بالنسبة  اما 

قانون  جعل  اىل  العامة  املعارف  نظارة  تسلمه  منذ  بومان 

االسس  من  االخرى  التعليمية  واالنظمة  العثامنية،  املعارف 

التي يستند اليها املسؤولون يف املعارف ريثام يتم اصدار قوانني 

جديدة.  نظم  و 

يتحملها  كان  التعليمية  للسياسة  الرئيسية  واملسؤولية 

الرسارنولد ولسن الذي رسم اخلطوط العريضة هلذه السياسة 

البالد  مصالح  »ان  بقوله  متوز 8)9)   ( املؤرخ يف  تقريره  يف 

من  كبرية  نسبة  وجود  حالة  يف  افضل  ستكون  ومنفعتها 

ذلك  يستمر  وقد  االدارة  فروع  كل  يف  الربيطانيني  املوظفني 

ريثام يتخرج من املدارس »من السكان املحليني« من هم أهل 

  االداري«.  العمل  مهام  لتسلم 

ابراهيم  د.  انظر   « شديدة.  استعامرية  عسكرية  نزعة  ذا  كان  ولكنه 

نفسه ص95. املصدر  امحد،  خليل 

)0))  د. ابراهيم خليل امحد، املصدر نفسه، ص 99

))))  بالحظ هنا بأن يف العراق، ماكان يوجد مدارس اولية، لذلك 

وليتني.  ا  بسنتني  مسبوقة  االبتدائية  االربعة  الصفوف  جعلت  فقد 

انظر د. ابراهيم امحد، املصدر السابق، 00).

))))  اهلاليل، املصدر السابق، ص)0).
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النجف المعاصرة و حجر الزاوية في المستقبل المشرق الموعود.

 المرجعية الدينية العليا في النجف االشرف و مواجهة احتاللين.
نصائح و توجيهات مكتب السيد السيستاني للمقاتلين في ساحات الجهاد. 

مرجعية الشيخ جعفر كاشف الغطاء )رضون اهلل عليه( في مواجهة هجوم الوهابيين على النجف.
الحسين  في سورة االحقاف.هجمات الدولة السعودية األولى على العراق.

الذي يقيمه المركز سنويا.تقرير مصور عن احياء ليلة العاشر في المخيم الحسيني الشريف )االحياء المركزي( 

قبسات من حياة مرجع االمة السيد علي السيستاني 

"دام ظله".

تطلب االعداد السابقة من مركز فجر عاشوراء الثقايف
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