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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.

هجمات الدولة السعودية األولى على العراق.
الحسين  في سورة االحقاف.

تقرير مصور عن احياء ليلة العاشر في المخيم الحسيني الشريف )االحياء المركزي( 
الذي يقيمه المركز سنويا.

"دام ظله".قبسات من حياة مرجع االمة السيد علي السيستاني 



نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة
2تعنى بتيسير الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية

العدد الثالث ـ محرم 1437

إنَّ اوَل جتربِة جهاٍد دفاعيٍّ شهدهتا النجف))) يف تارخيها 
حصلت بفتوى الشيخ جعفر كاشف الغطاء))) يف مواجهة 

رملية  ارض  فوق  مرتفعة  رابية  على  قائمة  واسعة  بلدة  ))) النجف: 
فسيحة تطل من اجلهتني الشمالية والشرقية على خميم واسع من القباب 
السالم، وتطل من اجلهة  اليت تعد مبئات االلوف يدعى وادي  والقبور 
بعيدة  مسافة  من  القادم  ويشاهد  الناشف  النجف  حبر  على  الغربية 
مرقد االمام علي عليه السالم تتجلى فوقه قبة فخمة كأهنا قطعة من 
الذهب االبريز تناطح السماء علوا وتفاخرها مسوا. قدميا كانت منتزها 
]وهجرة  العراق  يف  املسلمني  ودخول  دولتهم  انقراض  وبعد  للمناذرة 
بعض  يف  يقصدها  كان  له،  عاصمة  الكوفة  اختذ  اليه  علي)ع)  االمام 
الليايل ويصلى هبا ويقول )ما اطيب وأعذى تربتك اللهم اجعل قربى 
جعفر  اىل  )/3))بسنده  دمشق  تاريخ  ويف  الغري:))،  )فرحة  هبا) 
يذكر عن حممد  بن أيب عمري  قال مسعت حممد  املحمدي  اهلل  بن عبد 
)وآوينامها  وجل  عز  اهلل  قول  عن  الصادق)ع)  سألت  قال  مسلم  بن 
إىل ربوة ذات قرار ومعني) قال الربوة النجف، والقرار املسجد واملعني 
الواحد تعدل مبائة درهم  بالدرهم  الفرات، مث قال: إن نفقة يف الكوفة 
يف غريها والركعة مبائة ركعة، ومن أحب أن يتوضأ مباء اجلنة ويشرب 
من ماء اجلنة ويغتسل مباء اجلنة فعليه مباء الفرات فان فيه منبعني من 
وكان  الفرات  يف  مسك  من  مثقاالن  ليلة  كل  اجلنة  من  ويزنل  اجلنة 
أرواح  وجممع  السالم  وادي  ويقول  النجف،  باب  على  املؤمنني  أمري 
املؤمنني ونعم املضجع للمؤمنني هذا املكان واوصى ان يدفن فيها وقد 
روى عنه)ع) انه قال: ادفنوين يف هذا الظهر فانه اول طور سينني). . 
عظم شاهنا يف القرن الرابع للهجرة ملازارها عضد الدولة البويهي يف ج 
العمارة اجلسيمة حول  لتشييد  امواال طائلة  )/)37هـ /)98م وبذل 
عمرانيا  تتقدم  وابتدأت  واحلرف  الصنائع  ارباب  اليها  انتقل  مث  املشهد 
يف القرن املذكورفقصدها طالب العلم واملعرفة.  ]وانتقلت نقلة نوعية 
يف نشاطها العلمي ملا هاجر اليها الشيخ الطوسي[. وكانت هذه البقعة 
يف  الديك  جبل  وهي  البيض"  بـ"الذكوات  البلدان  رجال  عند  تعرف 
حملة املشراق وجبل شريشفان يف حملة العمارة وجبل باب الكبري )دليل 
اململكة العراقية لسنة 935)-936)ماعدى ما بني القوسني الكبريين. 
الذي  ملتقى سفوحها  السالم يف  عليه  املؤمنني علي  امري  قرب  ]يقع   ،(
يشكل ارضا منبسطة جيري فيها السيل عند نزول االمطار[. تقع على 
كيلومترات  مثاين  القدمية  الكوفة  من  وتبعد  شرقا.  كربالء  75من  بعد 
وقد توسعت النجف اليوم فاتصلت بيوهتا بالكوفة وبكربالء وصار ظهر 

النجف وكربالء والكوفة كاهنا مدينة واحدة.  الكوفة مبا فيه من 
))) تصدى للمرجعية بعد وفاة السيد مهدي حبر العلوم سنة ))))هـ. 

العراق)3)  على  األوىل  الوهابية  اهلجمات  أخطر  إحدى 
يوم  املقدسة  كربالء  على  هجومهم  حني  أثرا،  وابلغها 
الغدير الثامن عشر من ذي احلجة سنة 6)))هـ املوافق، 
)) نيسان )80)م، وقصدهم النجف بعدها، فتصدى هلم 
اجلهاد  بفتوى  آنذاك  تشكل  الذي  حينها  الشعيب  احلشد 
وقد تصدى للهجومات االخرى القبائل العراقية واجليش 

العثماين.  العراقي 

مائيت  بعد  القبيل  هذا  من  جتربة  ثاين  اليوم  ونعيش 
وعشرين سنة قمرية من تاريخ تلك احلادثة بفتوى اجلهاد 
الدفاعي اليت اصدرها املرجع الديين االعلى))) يف النجف 
السيد علي السيستاين يف ))شعبان /35))هـ اجلمعة، 
/الوهابيني  )داعش))5)  مواجهة  يف  ))0)م  3)حزيران 

العراق  جنوب  على  االوىل  الوهابية  السعودية  اهلجمات  توالت   (3(
استهدفت  وقد  هـ) )789)م- 8)8)م).  للفترة )03))هـ - 39)) 

ومقدساته.  الفرات  غرب 
))) املرجع الديين االعلى: شخص يتعني برجوع غالبية الشيعة االمامية 
االثين عشرية اليه ملعرفة االحكام الشرعية واملوقف العام من احلوادث، 
عن  واالحتجاج  والغيبة  اإلكمال  كتاب  يف  الصدوق  رواه  مبا  عمال 
رواه  إىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلوادث  )واما  )ع):  الزمان  صاحب 
أحاديثنا فإهنم حجيت عليكم وأنا حجة اهللَّ عليهم وبالرواية املشهورة 
لدينه  لنفسه حافظا  الفقهاء صائنا  املهدي )ع) )فأما من كان من  عن 
مصطلح  اشتق  مث  يقلدوه)،  أن  فللعوام  مواله  ألمر  مطيعا  هلواه  خمالفا 
)املرجعية الدينية العليا) لريمز اىل املقام الذي يتبوأه الفقيه عند رجوع 
غالبية الشيعة اليه. وقد تشكل هذا املوقع لدى الشيعة يف عصر الغيبة 
الصغرى بالنواب االربعة مث بالنواب العامني الذين رجعت اليهم الشيعة 
باختيارهم وكانت بغداد مركزا لذلك مث انتقلت اىل النجف يوم انتقل 
اليها الشيخ الطـوسى آخر مراجـع الشيعة يف بغداد مع ثلة من طالبه، 
العلم. ومل يؤثر  النجف مهوى االفئدة لطالب  ومنذ ذلك الوقت كانت 
عليها انتقال املرجعية الشيعية اىل احللة مث اىل جبل عامل مث اىل كربالء 

وسامراء فترة من الزمن. 
يشري  خمتصر  اسم  انه   (wikipedia( احلرة  املوسوعة  يف  جاء   (5(
اىل   »تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« والذي ُيسمِّي نفسه 
اليوم  »الدولة اإلسالمية« فقط، وهو تنظيم )سلفي وهايب) مسلح يتبىن 
القسم العسكري منه الفكر السلفي اجلهادي. يهدف أعضاؤه -حسب 
ينتشر  الشريعة«،  وتطبيق  اإلسالمية  إعادة  »اخلالفة  اعتقادهم- إىل 
اليمن  اخرى يف جنوب  فروع  وله  وسوريا  العراق  يف  رئيسي  بشكل 
وباكستان.  نيجرييا  شرق  مشال  و  والصومال  وأزواد  وسيناء  وليبيا 
داعش  تنظيم  انبثق   ، البغدادي.  بكر  أبو  هو  اليوم  التنظيم  هذا  زعيم 
الزرقاوي  مصعب  أبو  اليت شكلها  وهي  العراق  يف  القاعدة  تنظيم  من 
اليت  القوات  ضد  املقاومة  يف  شارك  قد  كان  الذي  )00)م،  عام  يف 
تقودها الواليات املتحدة واحلكومات العراقية املتعاقبة يف أعقاب غزو 

اجلدد/ حني احتلوا اغلب حمافظيت نينوى وصالح الدين، 
وكربالء  النجف  وهددوا  بغداد  مشارف  على  واصبحوا 
يف بيان ممثلهم)6)، والزال اخلطر شاخصا والفتوى قائمة 

بالدفاع.  العراقي ناهضني  الشعيب واجليش  واحلشد 
والوظيفة  الفكري  اخلط  بوحدة  املرجعيتان  وشكلت 
واملشرب  اهلدف  بوحدة  واهلجومان  والفتوى،  الدينية 
الفكري، جتربتني قريبتني من بعض تفرضان على الباحث 
الدراسة املقارنة للكشف عن مواضع االقتراب واالفتراق 
النجف  يف  العليا  املرجعية  مسرية  يف  التطور  ومواضع 

لالمة.  العامة  الشؤون  يف  االهتمام  يف  ومسريهتا 
السيستاين خاصة  السيد  مبرجعية  يرتبط  اخر  امر  مثة 
واالنكليزي  االمريكي  االحتالل  املتميز من  موقفه  وهو 
للعراق الذي وقع سنة 003)م ايام مرجعيته العليا وعدم 
مواجهته له بفتوى اجلهاد بل واجهه بطريقة جديدة فذة، 
يف قبال فتوى اجلهاد من سلفه املرجع االعلى يف النجف 
واجه  الذي  سنة  مائة  قبل  اليزدي)7)  كاظم  السيد حممد 
االحتالل االنكليزي للعراق العثماين سنة ))9)م، وقد 
يفرض  بعض  من  قريبتني  جتربتني  احلادثتان  شكلت 
الدراسة  الباحث  على  املواجهة  اسلوب  يف  اختالفهما 
املختلفني  املوقفني  مسوغات  عن  للكشف  املقارنة 

سنة.  مائة  النجف خالل  يف  العليا  الدينية  للمرجعية 
وخيرج الراصد من كال التجربتني بنتيجة ملفتة للنظر 

وهي:
العراق  النجف  العليا يف  الشيعية  الدينية  املرجعية  ان   

العراق عام 003) خالل 003)-))0)م حرب العراق وذلك جنًبا إىل 
جنب مع غريها من اجلماعات السنية املسلحة قد تشكل جملس شورى 
املجاهدين اليت مهدت أكثر لدولة العراق اإلسالمية. وقيل أهنا تتمتع 
حبضور قوي يف املحافظات العراقية من األنبار، و نينوى، ويف حمافظة 
و  دياىل  بابل،  من  وأجزاء  الدين،  يف صالح  تواجدا  وأكثر  كركوك، 

بغداد، وزعمت أن بعقوبة عاصمة. 
)6) إذ دعا املتحدث باسم التنظيم )ابو حممد العدناين) يف تسجيل صويت 
بغداد  مبحافظة  اخلاص  التنظيم  حساب  ))/6/))0)على  يف  /اذيع 
على موقع تويتر / مقاتليه اىل مواصلة  »الزحف« يف العراق جنوبا حنو 

العاصمة ومدينيت كربالء والنجف. 
)7) افىت باجلهاد ايضا الشيخ حممد تقي الشريازي قائد ثورة العشرين 
مهدي  والسيد  احلبويب  سعيد  حممد  والسيد  الشريعة،  شيخ  وخلفه 

وغريهم.  اخلالصي  مهدي  والشيخ  احليدري 

المعاصرة وحجر الزاوية 
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املعنوي من  املنصرمني قد تطور تاثريها  القرنني  خالل 
مرحلة كان تاثري فتواها باجلهاد الدفاعي مقتصرا على 
النجف فقط، اىل مرحلة امتد تاثريها ليشمل العراق كله، 
النظام احلاكم يف  سواء من اجل صنع حالة جديدة يف 
للسلطة  السلمي  التداول  »حالة  وهي   اجلديد  العراق 
او  والسلطة«،  االنتخابات وترشيد اجلمهور  املدنية عرب 
العراقي ورفده  من اجل إعادة املعنوية املنهارة للجيش 
معاركه  كل  يف  متميز  بشكل  معه  ساهم  شعيب  حبشد 

 .((( الدفاعية 
وكذلك احلال يف القاعدة الشعبية اليت متتلكها املرجعية 
عدد  من  حضورها  تطور  فقد   ،/ احلسينية  املواكب   /
سنة  كل  من  من صفر  العشرين  يوم  كربالء  حمدود يف 
اىل اعظم مسرية مليونية يف العراق تبدأ طالئعها من اول 
صفر تنتهي بعد العشرين من صفر، وقد بدأت املرجعية 
بتوجيهها دينيا عرب  باالهتمام اخلاص هبا  العليا  الدينية 
استنفار املبلغني ليقوموا بدورهم الديين يف تثقيف افرادها 
باحلكم الشرعي والقيام بصالة اجلماعة وقد شهدت العام 
عاملنا  يف  عددا  واضخمها  مجاعة  صالة  اطول  املاضي 

املعاصر يف طريق النجف وكربالء ))). 
ميكن تشبيه هذا التطور بشكل )هرم) مقلوب تتمثل قمته 
))))-7)))هـ  الغطاء  كاشف  جعفر  الشيخ  مبرجعية 
فتتمثل  قاعدته  اما  زمانه،  يف  االربعني  زيارة  ومواكب 
 (- 3)))/)99)م  )8صفر  السيستاين  السيد  مبرجعية 
وتصديها لرسم املوقف العام يف العراق منذ سنة 003)م، 
واىل  )003)م)  زمانه  يف  املليونية  االربعني  ومواكب 
اليوم )5)0)م) وقد بدأ االهتمام هبذه املواكب لوجستيا 
وتربويا منذ بروزها ظاهرة ملفتة بعد سقوط صدام من 
والعباسية  احلسينية  للعتبتني  العامتني  االمانتني  خالل 
اللتان متثالن املرجعية العليا يف النجف، وخميمات املبلغني 
واخلطباء الذين استنفروا للتبليغ من قبل املرجعية الدينية 

العليا يف السنوات االخرية. 
تطورت قدرة املرجعية الدينية يف النجف على التاثري 
يف االحداث خالل مائتني و اربعني سنة مضت و السر 
و ميكن  االهلي  التخطيط  و  التارخيي  العمق  هو  ذلك  يف 

التالية: بالنقاط  تلخيصه 
ومائة  الف  قبل  مبسرية  الدينية  املرجعية  بدأت   .(
سنة تقريبا بالنواب االربعة يف بغداد ووكالئهم وارتباط 
الشيعة هبم حبالة شبه سرية تصدر الفتوى بواسطتهم من 

)60)هـ - 9)3هـ).  االمام عج 
). مث انتقلت خالل مائة سنة من بدء الغيبة الكربى 
علنية  مرحلة  اىل  بغداد  /)33هـ  البويهيني  حبكم  بدءا 
إذ وجد الشيعة انفسهم يعيشون احلرية يف ظل البويهيني 

واقامة  العلمي  النشاط  مبمارسة  هلم  تسمح  بدرجة 
حلقات التدريس يف علوم اهل البيت )ع) وخدمة الشيعة 
يف حاجاهتم اليومية كانت قمتها إقامة العزاء العلين يف 

))) شهد اجلميع جبهد متميز ملرجعية السيد السيستاين يف كال االمرين. 
))) وقد ذكر شهود العيان ان طول صالة اجلماعة بلغ مخسة عشر كيلو 

متر يف طريق النجف-كربالء. 

الطرقات العامة يف عاشوراء سنة )35هـ. فشهدت بغداد 
نشاطا فائقا للشيخ املفيد)3) ت 3))هـ، مث تلميذه السيد 
املرتضى )))ت 36)هـ، مث تلميذه الشيخ الطوسي)5) لعشر 
سنوات بعده، فكانوا الرعيل االول من مراجع الشيعة يف 

القرن االول من عصر الغيبة الكربى. 
يد  على  بغداد  يف  البويهية  الدولة  سقوط  بعد   .3
الوزير  سابور  مكتبة  واحراق  7))هـ  سنة  السالجقة 
بامر  الطوسي  الشيخ  ومكتبة  وبيت   (6( الشيعي  البويهي 

طغرل بك )7) قرر الشيخ الطوسي اهلجرة من بغداد وبإهلام 
وتوفيق اهليني اختار النجف لتكون حمط هجرته ولينطلق 
السلجوقية  والفتنة  السياسي  الصخب  عن  بعيدا  هبا 

)3) نشأ الشيخ املفيد وترعرع يف كنف والده الذي كان معّلمًا بواسط، 
ولذلك كان يكّنى بابن املعلم، بعد أن جتاوز سين الّطفولة، وأتقن مبادئ 
القراءة والكتابة، ارحتل مع والده إىل بغداد ـ مركز العلم والثقافة آنذاك 
ـ فأخذ يتلقى العلم عن شيوخ ذلك العصر، حّتى إنَّه تتلمذ على يد 
التلمذة،  أكثر من مخسني شيخًا. برزت مواهبه وهو ال يزال يف دور 
العلم  أخذ  باملفيد.  تلقيبه  دفعهم إىل  ما  أساتذته،  به كبار  انبهر  حّتى 
بن  حممد  بن  جعفر  القاسم  أبو  منهم  األعالم،  من  مجاعة  عن  وروى 
قولويه القمي، وأبو جعفر بن بابويه الشهري بالصدوق، وأبو احلسن أمحد 
بن حممد بن الوليد القمي، وأبو غالب الزراري، وأبو علي بن اجلنيد، 
وأبو عبد  بكر اجلعايب،  وأبو  املرزبان،  بن عمران  وأيب عبد اهلل حممد 
اهلل احلسني بن علي بن إبراهيم. قربه داخل حرم االمام الكاظم)ع). 
م)   (0(( - 966 / هـ   (36 - هـ   355( املرتضى  الشريف   (((
قال فيه اليافعي يف مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من 
إليه  واالفتراق،  االختالف  بني  العراق  أئمة  إمام   “ الزمان:  حوادث 
فزع علماؤنا، وأخذ عنه عظماؤنا، صاحب مدارسها وجامع شاردها 
وآنسها، ممن سارت أخباره وعرفت هبا أشعاره، ومحدت يف ذات اهلل 
مآثره وآثاره، وتواليفه يف أصول الدين، وتصانيفه يف أحكام املسلمني 
مما يشهد أنه فرع تلك األصول، ومن أهل ذلك البيت اجلليل  »قال 
فيه الثعاليب يف تتمة يتيمة الدهر: “قد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد إىل 

املرتضى يف املجد والشرف والعلم واألدب والفضل والكرم. 
الطائفة  بشيخ  امللقب  الطوسي  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو   (5(

بعد  الطائفة،  ورئيس  اإلمامية  شيخ  60)هـ)   - )385هـ 
جمتهدي  من  ثالمثائة  تالميذه  عدد  بلغ  املرتضى.  الشريف 
الشيعة، ومن العامة ما ال ُيحصى كثرًة. ُأعجب به حاكم زمانه 
مل  الذي  واإلفادة،  الكالم  كرسيَّ  له  فجعل  اهلل،  بأمر  القائم 
يسمحوا به يومذاك إال لوحيد العصر يف علومه، ُكبست داره 

الفتنة سنة 7))هـ وهاجر  ونُهبت وُأحرقت مكتبته وكرسّيه يف 
فيها.  العلمية  احلوزة  واسس  8))هـ  سنة  النجف  اىل 

)6) بناها سابور بن أردشري,وزير هباء الدولة أيب نصر ابن عضد الدولة 
بن بويه الديلمي,كان من أكابر الوزراء بناها يف حملة بني السورن يف 
الكرخ سنة )38هـ على مثال  »بيت احلكمة« وقال عنها حمّمد كرد 
علي فيها  »خطط الشام« ج6 / ص: 85)، ونافت كتبها على عشرة 
آالف من جالئل اآلثار ومهام األسفار، وأكثرها نسخ األصل خبطوط 
املؤلفني  »النهاية ونكتها«. أمر طغرل بيك باحراق مكتبة سابور بن 

أردشريالشهرية ملا ورد بغداد يف سنة 7))هـ. 
 / هـ   (55  -  385( سلجوق  بن  بك  طغرل  الدين  ركن  هو   (7(
أركان  بتوطيد  قام  السالجقة  حكام  ثالث  كان  م)   (063  -  995

الدولة السلجوقية وبسط سيطرة السالجقة على إيران وأجزاء من 
عام  بغداد  م، دخل  عام 6)0)  السلطة يف  اعتلى  العراق. 

055) وأعلن تبعية السالجقة للخالفة العباسية. . يعد 
اليت  السالجقة،  لدولة  احلقيقي  املؤسس  بك،  طغرل 

نشأت على يديه، وهو أول من محل الراية احلمراء 
ذات اهلالل والنجمة، والذي أصبح فيما بعد علًما 

حىت  وبصره  مسعه  حتت  سلطاهنا  ومدت  لتركيا، 
العامل اإلسالمي.  قوة يف  أكرب  صارت 

وارث  وهو   /  (8( العلمية  احلوزة  )ترسانتها)  ويؤسس 
علوم اهل البيت )ع) عن اساتذته ومشاخيهم يف بغداد 
مضافا  والكوفيني،  القميني  اسالفهم  عن  تلقوا  الذين 
الناضجة  التنظيمية  االربعة يف جتربتهم  النواب  ارث  اىل 
يرتبط  عليا  مبرجعية  الشعبية  القواعد  بربط  متثلث  اليت 
االستفتاءات  اجوبة  ايصال  مبهمة  يقومون  وكالء  هبا 
اخلصوصيتان   /(9( الشرعية  احلقوق  قبض  ووصوالت 
اللتان اتسمت هبما املرجعية الدينية العليا يف عصر الغيبة 

الكربى. 
يف  الطوسي  الشيخ  حوزة  على  القرون  تتابعت   .(
يوم  انفتحت  حىت  ورسوخا  عمقا  اال  تزدد  ومل  النجف 
تزعمها السيد مهدي حبر العلوم سنة 95))هـ مدة سبعة 
عشر عاما مث زميله الشيخ جعفر كاشف الغطاء و ولداه 
اىل  95))هـ  سنة  من   ( علي  الشيخ  و  موسى  الشيخ 
سنة 53)) هـ) على مرحلة جديدة يف مسريهتا و هي 
اقصى قدرهتا على  بلغت  اذ  نشهد هنايتها  اليت  املرحلة 
التأثري على عهد مرجعية السيد السيستاين، مثلناها بقمة 
هرم مقلوب قمته مرجعية الشيخ جعفر كاشف آل غطاء 
و قاعدته مرجعية السيد علي السيستاين من سنة 00) 

م و اىل اليوم. )0)). 

يف  علمية  حركة  وجود  على  النجفيني  الباحثني  من  عدة  يؤكد   (8(
انتقلت  اليها، وانه بالشيخ الطوسي  النجف قبل هجرة الشيخ الطوسي 
احلركة العلمية اىل عهد جديد. انظر الدكتور صالح الدين الفرطوسي 
/مرقد وضريح امري املؤمنني )ع) ص))) العمود أ، وقد ذكر مجلة من 

الباحثني ممن ذهب اىل هذا الراي. 
الشيخ  غيبة   ،(8 احلديث  الدين  اكمال  يف  التوقيعات  باب  انظر   (9(

 .338 احلديث   370 الطوسي 
)0))  وقد جاء يف رواية امري املؤمنني )ع) عن النيب )ص) انه قال 
التاريخ  مقطع  واول كوفان  اخرها)  اوهلا على  )كوفان كوفان سريد 
الرسايل من ادم اىل نوح يوم رست سفينته على النجف لتكون الوارث 
واملنطلق حلياة جديدة، واخر كوفان التاريخ الرسايل من علي واحلسن 
واحلسني والتسعة من ذرية احلسني تاسعهم املهدي )ع) الذي سيستقر 
بعد ظهوره يف مكة على النجف ظهر الكوفة ليكون الوارث واملنطلق 
حلياة جديدة. وقد شرحنا ذلك مفصال يف حبثنا احلسني )ع) وارث ادم. 

بنا  كتا قراءة و وارث  زيارة 
جديدة. 

في المستقبل المشرق 
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وجرفها  الكوفة  ظهر  كربالء(  ـ  )النجف  هضبة  ان   .5
بذلك  مستعدا  اصبح  قد  العالم  في  االقدم  الحضاري 
)ع(  المهدي  الستقبال  قمته/  بلغ  /إذ  التاريخي  التطور 
بقية اهلل التاسع من ذرية الحسين ليعود به ذلك الجرف 
كما كانت ايامه االولى على عهد نوح التاسع من ذرية ادم. 
والنجف يف هذا االعداد لالمر العظيم، نظري إعداد اهلل 
تعاىل ملدينة مكة لالمر العظيم منذ تسلم زعامتها )ُقصّي) 
اجلد الرابع للنيب )ص) وتواىل خلفاؤه من بعده عليها، 
)عبد مناف) مث )هاشم) مث اخوه )املطلب) مث ابن اخيه 
عبد املطلب بن هاشم الذي بلغت به مكة قمة تطورها 
زمن ابراهيم )ع))))، مث حوصرت زعامة ايب طالب بعد 
ابيه عبد املطلب وحوصر اهل التوحيد من ذرية ابراهيم 
من جديد فبعث اهلل سيد انبيائه حممد )ص) ومعه هارونه 
علي بن ايب طالب )ع) وطهر مكة من االصنام واعزَّ اهلل 
به )ابا طالب) وريث االمامة االبراهيمية بعد ابيه وَنَشر 
الدنيا وحتققت نبوءته يف حممد )ص  ابائه يف  امَره وامر 

واله): 
ْر ُقصيًّا ان سينشر أمُرنا  َبشِّ

ر قصيًّا بعَدنا بالتخاذِل)))  وبشِّ

))) هناك فارق اساسي بني مكة على عهد ابراهيم ومكة على عهد 
هبا  يتحرش  ومل  وعليها  داخلها  االصنام  بوجود  يتمثل  املطلب  عبد 
قصى وال خلفاؤه الن ازالتها تكليف خلامت االنبياء حممد )ص)ووصيه 

علي )ع). 
ابن  الالمية املشهورة قال عنها  البيت من قصيدة ايب طالب  ))) هذا 
كثري وهي ابلغ من املعلقات، قاهلا ابو طالب ملا بعثت قريش اليه ان 
يدفع اليها رسول اهلل )ص) ليقتلوه وميلكوه عليهم، و اراد ب)قصي) 
هنا ذرية قصي وهم قسمان: االول الصميم أي القلب وهم ذؤابة هاشم 
الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي  ابو طالب )وحنن  أي ذريته قال 
يف اخلطوب االوائل، والصميم اخلالص من كل شئ، والذؤابة اجلماعة 
العالية واصله اخلصلة من شعر الراس )البغدادي يف خزانة االدب) إذن 
اراد ابو طالب بالصميم من ال قصي هم ذؤابة هاشم أي ذرية عبد 
املطلب وقد حالفتهم ذرية املطلب الثاين هم ذرية بين عبد الدار وعبد 
العزى وعبد، وذرية عبد مشس بن عبد مناف ونوفل بن عبد مناف. 
هؤالء حتالفوا مع قبائل قريش ضد بين هاشم ملا اصروا على نصرة 
ابو  للبدري وكتب االنساب). واراد  النبوية  السرية  )انظر كتب  النيب 
طالب بقوله )امرنا) أي امر التوحيد الذي رفع لواءه حممد )ص) مؤيدا 

من اهلل بالقرآن وأهل بيته. 

وكذلك النجف:
فمذ دفن فيها امري املؤمنني )ع) سرا سنة 0)هجرية 
مث اظهار قربه بعد سقوط حكم بين امية سنة )3)هـ، مث 
البناء الذي  بناء عضد الدولة البويهي سنة 370هجرية 

فتح الباب ليكون النجف مدينة قابلة لالتساع. 
 مث استقرار الشيخ الطوسي سنة 9))هـ مهاجرا اليها 
من بغداد وتاسيسه حلقات الدرس اليت شكلت احلوزة 

العلمية باخلربة البغدادية. 
95))هـ  العلوم  حبر  مهدي  السيد  مرجعية  مث   
))))-7)))هـ.  جعفر  الشيخ  ومرجعية  -))))هـ 
الدينية  واملرجعية  العلمية  واحلوزة  النجف  وانفتاح   
العلمي  الكمال  مرحلة  على  سنة  واربعني  مائيت  خالل 
العثمانيني ضد  مع  اجلهاد  شاركت يف  اذ   السياسي  مث 
الغزو الربيطاين و رفض االحتالل و السعي القامة حكم 
برملاين مستقل مث حوصرت املرجعية و نفي الكثري من 
العلماء اىل مدينة قم مث مسح هلم بالرجوع سنة ))9) بعد 
ان اشترطوا عليهم عدم التدخل يف الشؤون السياسية)3) 

مث انبعثت من جديد زمن السيد حمسن احلكيم))). 
بقيادة   البعث  حزب  دولة  قبل  من  حماصرهتا  مث   
اىل  969)م  سنة  من  صدام)  )آل  مث  صدام   - البكر 

003)م.  /0( /08 سنة
 مث حتررت من احلصار سقوط بغداد على يد قوات 
االحتالل يف 9/) وانفتحت على انضج ممارسة سياسية 
قامت هبا املرجعية الدينية يف النجف مبواجهتها لالحتالل 

وآثاره الداعشية يف حمطات. 
املحطة االوىل:

رفض االحتالل االمريكي والعمل على حمافظة العراق 

)3)انظر تفصيل اكثر يف حبث املرجعية الدينية الشيعية بني احتاللني 
املوافق  7)ربيع األول390)  الثالثاء،  اهلل  رمحه  وفاته  كانت   (((
اىل  مث  بغداد  اىل  ومنها  الكاظمية  يف  تشييعه  بدأ  وقد  )/970/6)م 
الذي  بالتشييع  شيع  ان  قبله  ملرجع  يسبق  ومل  النجف  اىل  مث  كربالء 
شيع به وكذلك فواحته وقد استمرت جمالس تعزيته اىل يوم اربعينيته. 

من انفالت امين لو وقع سوف لن ينتهي اال بتقسيمه اىل 
ثالث دويالت متصارعة مع مزيد من السيطرة االمريكية 

و ذلك من خالل اصدار عدة فتاوى حتقق ما يلي : 
مع . ) التعامل  بتحرمي  االمين  االنفالت  فتيل  سحب 

السالح املنهوب من مراكز اجليش الذي تركته حكومة 
)برمير) هنبة للجميع.

حترمي تداول التقارير اليت تشكل مستمسكات للثأئر . )
حتضرها  كانت  اليت  باملاليني/  /وهي  كاتبيها  من 
املواطنني  لسان  على  املحلية  احلزبية  املنظمنات 

وخبط ايديهم ضد اقربائهم وجرياهنم.
اشاعة ثقافة االنتخاب ووجوبه لتاسيس دولة برملانية. . 3

  املحطة الثانية: 
احتالل  وراء  تكمن  اليت  التقسيم  خطة  مواجهة 
داعش للموصل و تكريت و االنبار و اقتراهبا من بغداد 
الحتالهلا بفتوى اجلهاد الكفائي  للدفاع عن مقدسات 
اليت  املعنوية  اهلزمية  من  العراقي  اجليش  وانقاذ  العراق، 
يف  املرجعية  حققت  وقد  املوصل  سقوط  بعد  به  حلقت 
هذه املحطة مكاسب  مجة شهد هبا الصديق و العدو)5). 

املحطة الثالثة:
لبناء  االدارة  و   القضاء  أجهزة   يف  الفساد  مواجهة 
عراق الدولة الكرمية الذي تتوفر فيه اخلدمات لكل ابناء 
الدينية بكل حرية.  الشعائر  فيه  العراق ومتارس  شعب 
فهل سيسمح هلا الوضع الدويل و القوى املناوئة هلا من 
الداخل بالسري قدمًا المتام مشروعها ؟ او ستطوق كما 
طوق مشروع سلفها الراحل السيد حمسن احلكيم؟ و من 
او من  فقط  الداخل  من  املرة  التطويق هذه  اين سيأيت 
الداخل و اخلارج او كليهما؟ و من سيفك احلصار عنها 
؟ هل هو فارس النجف املوعود ؟ إن غدا لناظره لقريب.

بني  الشيعية  الدينية  املرجعية  حبث  يف  الفتاوى  نصوص  انظر   (5(
لني حتال ا

إن مرجعية السيد علي السيستاني )دام ظله( قد احتلت حجر الزاوية في حركة قرنين 
و نصف القرن من الزمن من تاريخ  المرجعية الشيعية الحديث في النجف األشرف 
إذ كانت مرجعية األزمات المعقدة الفريدة في تاريخ المرجعية  والعراق الحديث، 

وبما حققته من مكاسب متميزة للنجف والعراق. 
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املقال يدعو إىل تفهم قيادة املرجعية العليا يف النجف 
علي  السيد  اهلل  آية  مساحة  مبرجعية  املتمثلة  االشرف 
احلسيين السيستاين وامهيتها يف الزمن احلاضر، ويف نفس 
الوقت يدعو إىل لفت النظر حنو قراءة الواقع وتطوراته 
من منظور نبوءات األنبياء بآخر الزمان واقتراب حتققها.

وهذا الفهم ينطلق ليس فقط من فهم الواقع احلاضر 
ومقدساته  وبالعراق  عام  بنحو  بالعامل  املحدق  واخلطر 
وشعبه ومقدراته بنحو خاص؛ بل حياول ان يتلمس ذلك 
الزمنية  الفترات  مع  واملقارنة  قليال  الوراء  بالرجوع إىل 

املتشاهبة.
تفعلت عناصر التحريك الشامل على مستوى الشرق 

األوسط يف امرين: 
لصاحل  العراق  يف  اإلجيابية  املؤشرات  تبدل  األول: 

 : بـ  ذلك  جتسد  وقد   .(003 منذ  الشيعة 
معلم  ذلك  واهم  حرية  بكل  شعائرهم  ممارسة  ـ 

)ع). األئمة  ملشاهد  املليونية  الزيارات 
االشرف،  النجف  يف  مرجعيتهم  حول  االلتفاف  ـ 

املختلفة. األوضاع  حول  ببياناهتا  والتقيد 
والثقايف  السياسي  البناء  يف  دورهم  ممارسة  ـ 

. عي جتما ال ا و
واليوم  والعراق؛  سوريا  يف  داعش  ظهور  الثاين: 
ورسالتهم  الوهايب  التكفريي  الفكر  مَحَلُة  هم  داعش 
إبادة الشيعة وهدم اهم مراكزهم املؤثرة وامهها النجف 
االشرف. وذلك من منطلق تشخيص املشكلة املعاصرة 
لديهم، وان حلها الوحيد هو القضاء على الشيعة ألهنم 
ليسوا فقط حيملون فكرا وقادا يستطيع مواجهة شبهاهتم 
واقتصادية  سياسية  مراكز  المتالكهم  بل  وطروحاهتم 
امجع.   اإلسالمي  العامل  يف  لالمتداد  مؤهلة  دولية كربى 
قد حترك يف  اخلطر  ان هذا  الوراء جند  بالرجوع إىل 
سنة )80)م ليحقق نفس رسالة داعش وتصدى آنذاك 
كاشف  جعفر  الشيخ  النجف  يف  االعلى  الديين  املرجع 
بالفعل  املقدسات ومت صدهم  للدفاع عنها وعن  الغطاء 

آنذاك. الدفاع  فتوى  عرب 

وباملقارنة بني احلدثني يظهر جليا ان قاعدة املرجعية 
قد توسعت منذ ذلك احلني حىت العصر احلاضر لتشمل 

احلاصل  التطور  وهذا  العامل.  يف  الشيعة  بل  العراق  كل 
يف  االشرف"  "النجف  وحمورية  مركزية  بروز  يستتبع 

كله. العراق  يف  للشيعة  االجتماعي  القرار  بلورة 
بعد اتضاح هذه احلقيقة  نفسه  الذي يفرض  التساؤل 
هو: ماذا سوف يكون مستقبل هذه الزعامة اليت تطورت 
خصوصا  الشيعي،  االجتماعي  الواقع  يف  هائال  تطورا 
اجلهاد  بفتوى  له  وتصديها  داعش  هجوم  احداث  بعد 

الدفاعي؟ 
للبحث عن جواب هلذا السؤال البد من اعتماد أسس 
الدينية  للتصورات  االمجالية  الرؤية  عن  تنبثق  واضحة 
عن حركة التاريخ ومراحله وحمطاته يف ضوء كتاب اهلل 
ونبوءات االنبياء وال سيما خامتهم املبعوث رمحة للعاملني 

املصطفى حممد )ص) وآله الطاهرين وهي كما يلي:
اعتماد تصورات الفكر اإلسالمي برواية الشيعة له.	 
ان التاريخ له مراحل قد أنبأ اهلل هباانبياءه منذ آدم 	 

وحتقق اكثرها وبقي القليل.  وتبحث يف علم مراحل 
منر  اليت  املرحلة  تشخص  ان  هنا  واملهم  التاريخ. 
موضوعية  مقدار  لدراسة  دقيق  بشكل  ونعيشها  هبا 

عليها. الزمان"  "آخر  فرضية  انطباق 
قد 	  )ص)  حممد  امة  مستقبل  احداث  من  مجلة  ان 

ذكرت يف أحاديث نبوية وأخرى عن اهل البيت )ع) 
قد عرفت باملالحم والفنت مثل حديث »احذركم سبع 
فنت«. وتبحث هذه النقطة يف علم املالحم والفنت. فال 
ينبغي دراسة الواقع مبعزل عن هذا العلم ألنه سوف 
يقرب تصور تفسري ترابط االحداث الواقعة مبراحل 

التاريخ العامة.
واالجتماعية 	  السياسية  احلركة  مستقبل  دراسة 

االستشراف  علم  يف  ذلك  دراسة  ويتم  للمنطقة. 
واالجتماعي  السياسي  الرصد  وضرورة  السياسي، 
تتضح مبالحظة ظهور تيارات اجتماعية مبتنية على 
تلك  عنها  تنبثق  قد  معينة  أولوية  او  او هدف  واقع 

والفنت. املالحم 
هناية 	  يف  تكون  الديين  التصور  على  بناء  النجف 

التاريخ حمور قيادة العامل إىل اهلدى وإنقاذه من اهلاوية 
والردى، الن املنقذ واملخلص )احلجة بن احلسن )ع)) 

سوف يتخذها مسكنا ومركزا له.

مرجعية الشيعة يف النجف االشرف يف الغيبة الكربى 	 
هي وارثة خلط االئمة )ع) يف جهتني:

األوىل: العلم والرواية، وقد انتقل ذلك من االئمة )ع) 
اىل تالميذهم بشكل مباشر ومت تدوين ذلك يف كتب 
والكالم  الفقه  كتب  يف  أفكاره  بلورة  ومت  احلديث 

واألخالق والتفسري والتاريخ وغريها.
الثانية: القيادة واملرجعية، وقد انتقلت يف عصر الغيبة 

الصغرى عرب النواب األربعة اىل الفقهاء العدول.
اهلداية 	  امام  الطريق  لفتح  تعاىل  ان ظهور حجج اهلل 

ال يكون يف حيز املمكن املطلق )فجأة) بل يف حيز 
املمكن املمهد له بطريقة ميكن معها التأثري وايقاد مشعة 
اهلدى يف املجتمع، )وميكن دراسة ذلك يف كيفية ظهور 
ابتدأ امره حبركة قصي بن كالب  النيب )ص) الذي 
وجتميع قريش من حول الكعبة، مث قيام قصي خبدمة 
العلى  عمرو  ووصيه  ابنه  يد  على  توسع  مث  احلاج، 
هاشم، مث عبد املطلب املسمى بإبراهيم الثاين صاحب 
الكشف عن بئر ابيهم امساعيل وزمزم وأيضا املظهر 
وكانت  ذريته،  قبل  من  املضّيعة  )ع)  إبراهيم  لسنن 
النتيجة ان مكة توجهت إليها األنظار وامتدت إليها 
النيب )ص) على امر مؤسس  بعثة  االعناق فجاءت 
له بشكل متصل ومباشر من زمن قصي وغري مباشر 
زمن بناء البيت على يد إبراهيم وإمساعيل والبشارة 
به يف ذريتهم باحلجاز من قبل 600) سنة من ظهور 

النيب )ص).
يف ضوء التصورات السابقة ميكن ان نستظهر اجلواب 
على السؤال السابق: ان مستقبل االحداث وهذا الربوز 
متصال  يكون  ان  ميكن  األشرف  النجف  يف  للمرجعية 

بظهور املنقذ يف آخر الزمان ان شاء اهلل تعاىل.
السيد حسني البدري 
قم املشرفة

مداخلة حول مقال حجر الزاوية
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اإلحتالل اإلنجليزي للعراق سنة 1914-1917م

6/))/))9)م  يف  الفاو  االجنليزية  القوات  دخلت 
واحتلته مث يف 3)/))/))9)م احتلت القرنة. واحتلت 

))/7/3)9)م.  يف  بغداد 
احلرب  يف  احللفاء  قوات  من  جزءا  هذه  وكانت 
هنري  ادموند  االجنليزي  اجلنرال  بقيادة  االوىل  العاملية 
 (Edmond Henry Hynman Allenby) اللنيب  هامنان 
))86)-936))م له ارتباط بالكنيسة االجنيلية الشرقية 
فرنسا  )بريطانيا  احللفاء  والذي كان على راس جيش 
االمرباطورية الروسية) يف الشرق االوسط يف قبال دول 
املحور )االمرباطورية االملانية واالمرباطورية النمساوية 
القدس  دخل  وحني  واملجر)  العثمانية  والدولة  املجرية 
انتهت احلروب  راجال احتراما سنة 7)9)م قال )االن 

الصليبية). 
احتالله دمشق يف  بعد  الفرنسي غورو  اجلنرال  وقال 
8/ ذق /338)هـ )))/0/7)9)م) ملا زار قرب صالح 
الدين ركله برجله قائال )حنن عدنا يا صالح الدين). 

للدولة  تابعة  كانت  اليت  االسالمية  البالد  وقسمت 
العثمانية بني اجنلترا وفرنسا، من خالل مؤمتر سايكس 

6)9)م.  سنة  بيكو 

 فتوى الجهاد ضد الغزو اإلنجليزي في العراق

وفتوى التوسل بالقوة ضد االحتالل 

بقيادة المرجعية الدينية الشيعية 
اليزدي  كاظم  )السيد  العليا  الدينية  املرجعية  تبنت 
بريطانيا  ضد  اجلهاد  9)/))/))9)م  يف  )رض)) 

 . لصليبية ا
ويف 30/))/8)9)م اصدرت االدارة الربيطانية على 
لسان نائب احلاكم املدين العام يف العراق استفتاء حول 
اقامة دولة عربية بإشراف بريطاين فاصدر املرجع الديين 
))/)/9)9)م  )رض)  الشريازي  تقي  حممد  املريزا 
فتوى )ليس الحد من املسلمني ان ينتخب وخيتار غري 
املسلمني لإلمارة والسلطنة على املسلمني) وكانت اول 

حترك له. 
والشيخ  )رض)  الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  وارسل 
انعقاد مؤمتر  اثناء  برقية مشتركة  الشريعة )رض)  شيخ 
باريس اىل الرئيس االمريكي ويلسن )856)-))9)م) 
وكان قد اعلن ما عرف بالنقاط االربع عشرة او )مبادئ 
للشعوب  املصري  تقرير  حق  تضمنت  اليت  ويلسن) 
املحكومة  جاء فيها )حلضرة رئيس مجهورية الواليات 
االسالمية  الشعوب  ابتهجت  املحترم  االمريكية  املتحدة 
مجيعها من منح االمم املظلومة حقوقها وافساح املجال 
من  املذاعة  الشروط  حسب  باالستقالل  الستمتاعها 
قبلهم. . . رغبة العراقيني مبا اهنم ملة مسلمة ان تكون 
مستقلة  عربية  جديدة  دولة  واختيار  قانونية  حرية 
اسالمية وملك مسلم مقيد مبجلس وطين.. ويكون لكم 
الذكر اخلالد يف تاريخ حبرية العراق ومدينيته احلديثة). 
مث حرم يف )0/03/0)9)م العمل مع ادارة االحتالل. 
بعث  ))/آذار/0)9)م  ـ  3/رجب/338)هـ  ويف 
االمة  كلمة  احتاد  )سرنا  التمن  ابو  جعفر  اىل  رسالة 
البغدادية نوصيكم ان تراعوا يف اجتماعكم قواعد الدين 
احلنيف وان حتفظوا حقوق مواطنيكم الكتابيني الداخلني 
االجانب  رعاية  على  تستمروا  وان  االسالم  ذمة  يف 
بعث  )0/3)9)م)  338)هـ  رجب   ( ويف  الغرباء...) 
رسالة اىل الشيخ امحد الداود احد علماء السنة يف بغداد 
)يسرين ان ارى مثلك يف راس قادة املسلمني... وليكن 
رائدك يف عمل اخلري وهو االجدر بك ويب ومبن جرى 

جمرانا من خدام الدين... ان مجيع 
كلمة  جتمعهم  اخوان  املسلمني 
الكرمي  القرآن  وراية  االسالم 
والنيب االكرم صلى اهلل عليه واله 

وصحبه.). 
تويف السيد حممد كاظم اليزدي 
0)9)م   /0(/30 يف  )رض) 
وتوىل  337)هـ)  )8)رجب 
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ 
)رض) املرجعية العامة من بعده. 
م   (9(0  /  5  /  9 ويف 
كتب  هـ)   (338 )0)رمضان 
)ان اخوانكم يف بغداد والكاظمية 
من  وغريها  وكربالء  والنجف 
على  اتفقوا  قد  العراق  احناء 
مبظاهرات  والقيام  االجتماع 
سلمية طالبني حقوقهم املشروعة 
اهلل  شاء  ان  العراق  الستقالل 

اسالمية...).  حبكومة 
رميو  سان  مؤمتر  يف  تقرر 
نيسان 0)9)م وضع  املنعقد يف 
الربيطاين  االنتداب  العراق حتت 
واعلنت بريطانيا صك االنتداب 
 8 اجلمعة،  5)/0/6)9)م.  يف 
بيانا  فكتب  338)هـ.  شوال 
واجبة  احلقوق  )مطالبة  فيه  جاء 
يف  عليهم  وجيب  العراقيني  على 
واالمن  السلم  رعاية  مطالبتهم 
وجيوز هلم التوسل بالقوة الدفاعية 
قبول  من  الربيطانيون  امتنع  اذا 

مطالبهم). 

اإلحتالل اإلنجليزي سنة 1914م واإلحتالل األمريكي سنة 2003م

احتلت بريطانيا العراق سنة 1914 م وتصدت املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف بجهادهم وقاتلوهم اىل جانب العثامنيني وتصدت ايضا واجازت 
للشعب العراقي سنة 1920 م ان يستعمل القوة ان امتنعوا من اعطاء حق العراقيني باالستقالل. واحتل االمريكان ومعهم اإلنجليز وغريهم العراق سنة 2003م 
ولكن املرجعية الشيعية يف النجف األرشف هذه املرة مل تُْفِت بالجهاد او استعامل القوة بل اتخذت نهج املقاومة السلمية والسياسية ملواجهة االحتالل وتحقيق 
االهداف املرجوة. هل الرس يف تغري املوقف يكمن يف طبيعة شخص املرجع او يف طبيعة الظرف؟ كان هذا مدخل لدراسة مقارنة بني خلفية االحتاللني، وموقف 
املرجعية الدينية العليا يف النجف منهام، ثم النتائج التي انتهى اليها املوقف، ومسار املرجعية الدينية بعد وضوح النتائج. مسائل خمس شكلت هيكل الدراسة. 

السيد اليزدي )رض(

الشيخ محمد تقي الشيرازي )رض(

المرجعية الدينية العليا 
في النجف األشرف في مواجهة 
احتاللين

شيخ الشريعة )رض(

مـواقفمـواقف

الخالصة

السيد ابو الحسن االصفهاني )رض(

الميرزا النائيني )رض(
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يف اوائل اب /0)9)م كان املندوب االجنليزي املدين 
قد ابلغ وزارة اهلند انه )مثة حالة حرب يف مجيع احناء ما 
بني النهرين)، واضاف التقرير )وكان املسلمون يتحدون 
العراق  من  الكفار  ويطردون  مكان  كل  يف  وينتصرون 

وكان االلتحاق بالثورة املجيدة واجبا دينيا))). 
يف  )رض)  الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  تويف 
سنة  لالحداث  قيادته  مدة  وكانت  7)/0/8)9)م 
ونصف تقريبا من )))/)/9)9)- 7)/0)9)م) وكان 

له.  مقرا  كربالء  واختذ  سامراء  من  هاجر  قد 
)رض)  الشريعة  الشيخ  اىل  الثورة  قيادة  وحتولت 
الذي اكد ان فتوى  النجف  خلفا للشريازي )رض) يف 
اجلهاد  على  وحثهم  باقية  املشركني  بقتال  الشريازي 

االستقالل.  ألخذ 
خطب ويلسون : يف اربيل 0/9/8)9)م يف االكراد 
يشدد على االنتداب )ان احلكومة الربيطانية سوف لن 
تسمحوا  ال  ان  ارجو  العراق  يف  االنتداب  عن  تتخلى 
لرجال قبائلكم ان يقعوا فريسة ملوجة اجلنوب اليت تأثر 
هبا العرب الشيعة يف الفرات االوسط ومناطق دياىل). 
339)هـ)   (/(( 5)/0/9)9)م  يف  مضبطة  كتبت 
وقعت من قبل ثالثة وسبعني رئيسا مع شيخ الشريعة. 
املتحدة االمريكية،  الواليات  وزعت اىل سفارات دول 
روسيا، فرنسا، هولندا، تركيا، املانيا املوجودة يف إيران. 
يف  اخريا  الثوار  يقمعوا  ان  االجنليز  استطاع 

 . )م 9 ( 0 /( (
 /((/(0 اإلثنني  يوم  )رض)  الشريعة  شيخ  تويف 
عن  بشهر  الثوار  قمع  بعد  )8ع)/339))هـ  0)9)م 
اربعة  للثورة  قيادته  مدة  وكانت  سنة  وسبعني  ثالث 

تقريبا.  شهور 
مل يشترك العرب السنة يف الثورة ما عدى عشرية   

زوبع اال انه مت القضاء عليها بسبب عدم مناصرة عشائر 
املنطقة هلم.)))

)رض)    االصفهاين  احلسن  ابو  السيد  بعده  وكان 
ت  )رض)  النائيين  حسني  حممد  والشيخ  6)9)م  ت 

األشرف.  النجف  يف  )355)هـ)  936)م 
لألقلية    احلكم  بريطانيا  يف 3)/8/))9)م سلمت 

السنية يف العراق ونصبت فيصل بن الشريف حسني ملكا 
وشكل اول وزارة يف عهد عبد الرمحن النقيب. 

النجديون    الوهابيون  هاجم  ))/3/))9)م  يف 
يف  كبرية  خسائر  فيها  واوقعوا  الشيوخ  سوق  منطقة 
االرواح واملمتلكات للضغط على العراقيني بشكل غري 
تكرر  وقد  بريطانيا  مع  التحالف  على  للموافقة  مباشر 

 .  (9((/0(/(6 يف  اهلجوم 
االعالن عن فكرة معاهدة التحالف مع بريطانيا يف   

 .(9((/6/((
الربيطاين    املستعمرات  وزير  ابرق  9)/8/))9)م 

تشرشل املندوب السامي يف العراق ان خيري امللك فيصل 

))) اجلذور السياسية والفكرية واالجتماعية يف العراق د. وميض مجال 
عمر نظمي 83).

))) احليدري ص36).

عبد  الوزراء  رئيس  مبساندة  اما 
اجراءاته  مجيع  يف  النقيب  الرمحن 
او ان خيلع من العرش ويعود اىل 

لذلك.  امللك  ورضخ  احلجاز 
يف    املرجعية  احتجاج  برقية 

على  العلماء  مع  األشرف  النجف 
من  النقيب  واستقالة  املعاهدة 

 . احلكومة
حمسن    فيصل  امللك  كلف 

احلكومة  بتشكيل  السعدون 
يف  انتخابات  بأجراء  قراره  وجاء 
جملس  النتخاب   (9((/((/(0
الدستور  على  والتصديق  تأسيسي 
وتأييد املعاهدة. )يف 0)/0) اجتمع 
جملس الوزراء وقرر توقيع املعاهدة 

لالنتخابات).  موعد  حتديد  ومت 
لدن    من  االنتخابات  حترمي 

االصفهاين  احلسن  ايب  السيد 
)رض)  النائيين  والشيخ  )رض) 
5/))/))9)م )9/))). من دخل 
يف االنتخابات او ساعد عليها فهو 
واولياءه  ورسوله  اهلل  حارب  كمن 
االصفهاين.  عليهم)  اهلل  ت  صلوا 
)حكمنا حبرمة االنتخابات وحرمة 
االمة  كافة  على  فيها  الدخول 

النائيين.  العراقية..) 
خففت    )3/3/3)9)م  ويف 

عشرين  من  املعاهدة  مدة  بريطانيا 
وصدرت  سنوات  أربع  اىل  سنة 
حزيران  اوائل  يف  جديدة  فتاوى 

التحرمي.  تؤكد 
صمم    حزيران/3)9)م   9 يف 

املرجعية  تسفري  على  السعدون 
املعارضني  والعلماء  املعارضة 
بإصدار تعديل لقانون العقوبات يف 
7)/3/6)9)م  ويف  االجانب  نفي 

ذلك.  الوزراء  جملس  اقر 
تذم    بيانا  احلكومة  اصدرت  5)/6/6)9)م  ويف 

والكاظمية  األشرف  النجف  يف  املجتهدين  مواقف  فيه 
املقدسة. الذين يعرقلون االنتخاب ويف 6)/06مت القبض 
على الشيخ مهدي اخلالصي واوالده ونفوا اىل احلجاز مث 

هاجر الشيخ اىل ايران. 
ويف )/7 /3)9)م توىل مدير شرطة كربالء  صاحل   

اجلنسية  حيملون  الذين  والعلماء  املراجع  تسفري  محام 
االيرانية وكانوا تسعة ابرزهم السيد ابو احلسن االصفهاين 
واملريزا حسني النائيين )رض) والشيخ جواد اجلواهري 
)رض) والسيد علي الشهرستاين )رض) والسيد مهدي 
نقلوا اىل خانقني  العلماء  اخلرسان )رض) وغريهم من 
املدن  احتجاجات يف  قم وكانت  ومن هناك ذهبوا اىل 

العراقية وخباصة احللة واعتقلت السلطات الشيخ حممد 
وقتها  وكانت يف  املدينة  الكبري يف  املسجد  امام  مساكة 

متصرف لواء احللة ناجي شوكت. 
اجريت انتخابات املجلس يف 5)/)/))9)م، ويف   

وأصدرت  السعدون  حكومة  ظل  يف  /3/))9)م   ((
يف  التأسيسي  املجلس  بافتتاح  أمرًا  امللكية  االدراة 
املجلس  واقر  )7)/3/))9))م  ))شعبان/3)3)هـ 
التأسيسي املعاهدة العراقية الربيطانية وفرغ من تصديق 
الدستورية  امللكية  الدستور  اقر  االساسي.  القانون 
وحكومة برملانية وجملسني تشريعيني يتألفان من جملس 
عشر  اجريت  وقد  معني  اعيان  وجملس  منتخب  نيايب 
انتخابات عامة قبل سقوط امللكية عام 958)م وشكلت 

اجلنرال اللميب

ويلسون

ناجي شوكت عبد املحسن السعدون

تشرشل

صاحل محام

امللك فيصل االول

غورو

رشيد الكيالين عبد الكرمي قاسم  عبد الرمحن النقيب

ساطع احلصريعبد السالم عارف

مسزبيل
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تسعا ومخسني وزارة خالل أربع وثالثني سنة من عمر 
مرات.  منها مخس  الشيعة  وكانت حصة  امللكية 

واململكة    العراق  بني  متوالية  معاهدات  عقدت 
املتحدة عامي 6)9)م، 7)9)م، 9)9)م وفيها اعلنت 
العراق استقالله سنة )93)م،  بريطانيا اهنا سوف متنح 
ويف 930/6/30)م عقدت معاهدة اقرت تأسيس حتالف 
قوي بني اململكة املتحدة والعراق مع اقرار التشاور التام 
بني الطرفني يف مجيع االمور اليت ختص السياسة اخلارجية 
واليت قد تؤثر على مصاحلهما املشتركة... وتكون نافذة 
حال دخول العراق اىل عصبة االمم يف 0/3)/)93)م 

كدولة مستقلة. 
االحتالل  ومواجهة  املرجعية  قادته  الذي  اجلهاد  ان 
واملطالبة باحلقوق اليت اسستها املرجعية الدينية واجازت 
فيه استعمال القوة وثورة العشرين اليت قادهتا املرجعية 
وخلفه  )رض)  الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  ايام  العامة 
اليت  الشيعية  القاعدة  وجتاوب  )رض)  الشريعة  شيخ 
شكلت الثقل الشعيب االكرب للمواجهة والثورة قد فرض 
على بريطانيا ان تعيد حساباهتا يف قضيتني؛ االوىل: مدة 
حتسب  ان  الثانية:  للعراق،  االستقالل  ومنح  االنتداب 

ومراجعهم.  والشيعة  للنجف  خاصا  حسابا 
سنة  للعراق  الصوري  االستقالل  بريطانيا  منحت 
ثورة  من  سنة  عشرة  احدى  مرور  بعد  اي   ،(93(
العشرين وعزا ناجي شوكت )))هذا االستقالل اىل ثورة 
العراقية  الثورة  لوال هذه  انه  اعتقادنا  قال )يف  العشرين 
الكربى )0)9)) ملا استطاع العراق ان حيصل حىت وال 
يف  يدخل  ان  املمكن  من  كان  وال  استقالل  شبه  على 
أصبح  فالعراق  العظمى  الدول  جانب  اىل  االمم  عصبة 
اول دولة عربية مستقلة واحتل مقامه بني دول العامل يف 
الوقت الذي مل يكن هناك اي بلد عريب حيلم باالستقالل 

 .(6 شوكت  ناجي  )مذكرات 
املعتمد  لديوان  الشرقية  السكرترية  بيل  مسز  وقالت 

العراق:  يف  الربيطاين  السامي 
)اما انا شخصيا فابتهج وافرح ان ارى الشيعة االغراب 
مراسا  الناس  أصعب  من  فاهنم  مأزق حرج  يقعون يف 

وعنادا يف البالد) )النفيسي99)). 
يف  وضعت  قد  كانت  بريطانيا  ان  شك  من  ليس 
مقاومتهم  جزاء  ومرجعيتهم  الشيعة  تطوق  ان  حساهبا 
هلم وان تريب جيال جديدا يؤمن بالدولة العراقية احلديثة 
للغرب، وال ميت اىل  املوايل  السين  العلماين  النهج  ذات 
لتحقيق  احلاضنة  هي  املدرسة  فكانت  بصلة  املرجعية 

الكوت 893)م-980)م سياسي عراقي  ))) ولد ناجي شوكت يف 
الشركسي خترج  التركي  باشا  داود  التركي  الوايل  اىل  عائلته  تنتمي 
باستانبول اشترك مع الشريف حسني يف الثورة العربية عاد بعد حترير 
سوريا اىل العراق وعمل مع مجعية العهد املناوئة لالحتالل الربيطاين 
عني متصرفا للواء بغداد مث املوصل مث وزير الداخلية مث كلف بتشكيل 
السعيد عام  نوري  لوزارة  االول خلفا  فيصل  قبل  وزارة عراقية من 
وزير  منصب  شغل  مث  اذار 933)م.  اىل  وزراته  واستمرت  )93)م 
اىل  انتقل  الثورة  فشل  وبعد  الكيالين  عايل  رشيد  حكومة  يف  العدل 
وقدم  منها  استدعي  مث  افريقيا  جنوب  يف  منفاه  اىل  سافر  مث  ايران 

سنوات.  مخسة  وسجن  للمحاكمة 

ذلك وانتدبت هلذه املهمة ساطع احلصري))) وباشر عمله 
يف اب ))9)م فقد سعى لربط الناشئة بالتاريخ االوريب 
مراحل  مجيع  يف  يدرس  بأن  العراقي  الطالب  )والزم 
يدرسه  ما  اضعاف  اربعة  االورويب  التاريخ  الدارسة 
الطالب الربيطاين من تارخيه وتاريخ اوروبا))3). وصارت 
ملوظفي  اساسية  مادة  املدارس  خرجتها  اليت  االجيال 
الدولة من جهة واملنتمني اىل االحزاب الوطنية والقومية 
اثارها  وقد ظهرت  امللكي  للنظام  املعارضة  والشيوعية 
يف العهود اليت تلت امللكية فان الشارع العراقي ايام عبد 
الكرمي قاسم للحزب الشيوعي وصارت مؤسسة احلكم 
والشارع ايام عبد السالم عارف للقوميني والبعثيني ويف 
حزب  بيد  كانت  9/)/003)م  اىل  968)م  انقالب 

البعث. 
قام رشيد الكيالين))) بانقالب على حكومة ويل العهد 
ياسني  حكومة  وأسقطوا  )/)/))9)م  يف  االله  عبد 
اهلامشي وشكل حكومة انقاذ وطين ابان احلرب العاملية 
الثانية، فقامت اململكة املتحدة بإنزال قوات اضافية اىل 

البصرة يف 9)/)/))9)م.
صدرت  )6/ع)/360)هـ)  5/3/))9)م  ويف 
الكرمي  عبد  والشيخ  االصفهاين،  احلسن  ايب  السيد  عن 
اجلزائري ايدا فيها حركة الكيالين حفظا لبيضة االسالم 
ودفعا باجتاه ان تكون حكومة اسالمية وحث العراقيني 

دعمها.  على 
يف  الربيطانية  القوات  ايدي  على  بغداد  وسقطت 
عايل  رشيد  الوزراء  رئيس  وهرب  7)/5/))9)م 
الكيالين والعقداء االربعة صالح الدين الصباغ وحممود 
سلمان وفهمي سعيد وكامل شبيب وعدد من مؤيديهم 
خلسة من بغداد مث اللجوء اىل طهران مث اىل السعودية 
نفسه حلقت مخسون  اليوم  اىل 958)م. ويف  فيها  بقى 
طائرة بريطانية فوق بغداد وقصفت بعض املناطق بشدة. 
ناجي  الدفاع  وزير  ختلى  قد  بغداد  سقوط  قبل  وكان 
تركيا  اىل  وهروبه  الكيالين  زوجة  واصطحب  شوكت 
الكيالين.  مع  للهرب  املسبق  التنسيق  على  يدل  وهو 
العمل  هبذا  قام  قد  كان  الكيالين  ان  البعيد  من  وليس 
اما  الربيطاين.  االحتالل  إلعادة  االنكليز  مع  باالتفاق 
فتوى املرجعية باجلهاد فهي استصحاب للفتوى السابقة 

الغزاة.  األنكليز  بقتال 
املانيا  مع  العالقة  قطع  ومت  موقعه  اىل  الوصي  وعاد 
وايطاليا ودخول العراق احلرب العاملية الثانية اىل جانب 

))) قال حسن العلوي )خالل ستني سنة مل يستشهد مرة حبادثة من 
من  أية  وال  العرب  شعر  من  بيت  كتاباته  يرد يف  ومل  العريب  التراث 

وعلي).  لعمر  وحكمة  ملحمد ص  حديثا  وألعرف  القرآن 
)3) الشيعة والدولة القومية 96)-97))

))) رشيد عاىل الكيالين باشا ))89)-965)) توىل منصب رئاسة 
يف  ))9)حاكما  سنة  عني   .(9((  ،(9(0 933)مث  سنة  الوزراء 
حمكمة التممييز، ))9) اصبح وزيرا للعدل يف وزارة ياسني اهلامشي 
رئيس  السعدون مث  وزراة حمسن  للداخلية سنة 5)9) يف  وزيرا  مث 
تدخل  الي  املعارضني  من  كان  االول،  غازي  زمن  امللكي  الديوان 
احلرب  اثناء  الربيطانية  للقوات  يسمح  مل  العراق.  بريطاين يف شؤون 
الثانية اليت بدأت يف )/939/9)باستخدام االراضي العراقية. رجع اىل 
العراق وهو ابن )8 عاما واخذ ينتقد سياسة عبد الكرمي قاسم فدبرت 

له هتمة العمل على قلب نظام احلكم مع ناظم الطبقجلي وغريه.

وحلفائها.  بريطانيا 
واالنكليز.  الشيعة  بني  العداوة  املوقف  هذا  واكد 
حماصرة  يف  ادواهتا  عرب  سياستها  بريطانيا  وكرست 

 . لشيعة ا
واستمر احلكم امللكي اهلامشي اىل 958) حيث اطاح 
بغداد  العراق من حلف  وانسحب  به  قاسم  الكرمي  عبد 
وأقام عالقة ودية مع االحتاد السوفييت وانفرد يف عهده 

عن اجلامعة العربية. 

العراق في العهد الجمهوري: 
سقطت امللكية اهلامشية بانقالب عبد الكرمي قاسم سنة 
عبد  خالل  من  وبريطانيا  امريكا  له  دفعت  958)وقد 
الشيوعي  للحزب  املجال  الزعيم  وفسح  عارف  السالم 
االحوال  قانون  من  مادة  وألغى  الشارع  على  وسيطر 
الشخصية املتعلقة بإرث املرأة، مث غريته امريكا ملا رأته 
يتقرب اىل املعسكر الشرقي فدفعت بعبد السالم عارف 
مث  الشيوعي،  املد  على  للقضاء   (963 سنة  والبعثيني 
البعثيني وجاء حكمه وحكم  انقلب سنة )96)م على 

النايف والداود. انقالب  الرمحن عارف مث  اخيه عبد 
و صدام  البكر  الثانية وحكم  للمرة  البعثيون  مث جاء 
968)ملواجهة  سنة  امريكي  وتنفيذ  انكليزي  بدعم 
النهضة الشيعية برعاية املرجعية الدينية العليا يف النجف 
)رض)  احلكيم  حمسن  السيد  مبرجعية  آنذاك  املتمثلة 
مخسا  حكمهم  واستمر  )6)9)-960)-970))م 
بعد  احلديث  للعراق  حكم  اطول  وهو  سنة  وثالثني 

االوىل.  العاملية  احلرب  يف  العثمانية  الدولة  سقوط 
جاءت  مث  ومن  الشيعي)5)  باخلطر  بريطانيا  احست 
املوجعة  الضربة  واملرجعية  الشيعة  لضرب  بالعفالقة 

منهم.  حقيقي  انتقام  عن  تعرب  وكانت 
وطوقت حكومة البكر مرجعية السيد حمسن بإعالن 
خطة اعالمية حني قدمت شخصا شيعيا يعترف انه ضمن 
تنظيم يرتبط بإيران وهو حلقة الصلة بني إيران والسيد 

مهدي احلكيم. 
العفلقي  النظام  من  حماصر  وهو  حمسن  السيد  وتويف 

اعالميا. 
احلسينية.  املواكب  على  للقضاء  خطة  البعث  ووضع 
التحرير  ساحة  يف  واعدامهم  الشيعة  جتار  ولتطويق 
املثقفني  ملالحقة  خطة  وضعت  كما  عمالء  بوصفهم 
الكثر  الشباب األكادميي واعتقاهلم و إعدام  الشيعة من 
منهم وبدا ذلك واضحامن سنة  )97)اىل سنة 979) .

وقامت الثورة االسالمية يف إيران سنة 979)م بقيادة 
السيد اخلميين وازاحت النفوذ االمريكي من إيران وُجنَّ 
يتوىل  ان  صدام  على  وعرضوا  والغرب  امريكا  جنون 
اسقاط النظام االسالمي وارجاع إيران اىل النفوذ الغريب.
السيد  بعد  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  سارت 

)5) يتصل هذا اخلطر بنشاط الشيعة على عهد السيد حمسن احلكيم 
منظمات  وتاسيس  الشيوعي  النشاط  مواجهة  يف  العلماء  ومجاعة 

شعبية. وسياسية  دينية  واحزاب 
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خبطني: احلكيم  حمسن 
االول: خط السيد اخلوئي وتوصف مرجعيته باملدرسة 
اهلادئة يف الفكر الشيعي على غرار مدرسة السيد حمسن 

احلكيم.
الثاين: خط السيد حممد باقر الصدر وتوصف  مرجعية 
املبادرة  ضرورة  املدرسة  هذه  ورأت  الثائرة  باملدرسة 
اىل تائيد ثورة السيد اخلميين يف ايران وتسجيل موقف 
واضح من الثورة على نظام العفالقة يف بغداد ولو كلفها 

الشهادة.  ذلك 
لذلك سابقة يف  السلطة على اعدامه وليس  واقدمت 
حلقات  من  النجف  وخلت  احلديث،  السياسي  العراق 
النجف  معامل  أبرز  من  كانت  اليت  الظاهرة  الدرس، 

الزمان. من  قرنني  أكثر  منذ  احلديثة 
و يف 0)/983/5) مت اعتقال  مجاعة من اوالد السيد 
واربعون  مثان  عددهم  بلغ  اذ  ومتعلقيه  احلكيم  حمسن 
شخصا فيهم الفقهاء والعلماء واملثقفون والتجار والكسبة 
باق احلكيم  السيد حممد  املحراب  للضغط على شهيد   .
للثورة  االعلى  املجلس  مشروع   عن  يتخلى  حىت 
السيد اخلميين  ايران  اسسته  الذي  العراق  االسالمية يف 
رح من رموز املعارضة العراقية االسالمية . ومل يستجب 
شهيد املحراب للضغط فأقدم صدام على إعدام ثلة منهم 

احلكيم يف 5/)/985) الصاحب  السيد عبد  أبرزهم 
الكويت  لتحرير  الثانية  اخلليج  حرب  جاءت  مث 
وتدمري القوة العكسرية اليت خرج هبا النظام بعد احلرب 
، واندلعت بعد اهنيار جيش النظام يف الكويت وخروجه 
 ،(5 )السبت،   (99(/3/( الشعبانية  االنتفاضة  منها 
الشعب  من   %77 من  اكثر  وخرج    ،(((( شعبان/ 
 ، واجلنوب  الشمال  يف  حمافظة  عشر  مثانية  يف  العراقي 
واستطاع  النظام مبا ابقت امريكا له من قوة ان يسحق 
وكبار  اخلوئي  السيد  السلطة  واعتقلت    ،((( االنتفاضة 
تالميذته منهم السيد السيستاين والشيخ الغروي والشيخ 
الربوجردي والسيد حممد حممد صادق الصدر وغريهم 
.ورفع صدام بعد سحقه االنتفاضة شعار احلملة االميانية 
وفسح املجال حلركة الفكر الوهايب يف العراق ، وباملقابل 
استفاد السيد حممد حممد صادق الصدر من اجواء احلملة 
االميانية فنهض مبشروعه االصالحي الكبري واقام صالة 
اجلمعة بنفسه يف مسجد الكوفة ))) وحث على اقامتها يف 
بغداد وغريها وشكلت خالل سنة تقريبا ظاهرة خميفة 
للسلطة . ومن مث اقدمت على مسلسل اغتياالت علماء 
النجف ففي ))/)/998)م - ))/))/8)))هـ  مت 
ويف 9)/6/  رح  الربوجردي)3)  مرتضى  الشيخ  اغتيال 

العراق خالل ))  بقتلهم يف جنوب  النظام  قام  الذين  بلغ عدد    (((
يوم من عمر االنتفاضة 300 الف إنسان اي مبعدل أكثر من 0) ألف 
قتيل يوميا وهذا ما ذكرته أيضا الوثائق اليت عثر عليها يف مكتب علي 

حسن املجيد، وآالف القتلى العراقيني يف مشال العراق.
)))  كانــت اول مجعــة اقامهــا الشــهيد حممــد حممــد صــادق الصــدر 

يف 9)/)/8)))و آخــر مجعه كانــت يف 3/))/9))).
)3)  ولد رمحه اهلل يف النجف يف عام )8)3) هـ )ودرس عند السيد 

حمسن احلكيم والشيخ حسني احللي والسيد اخلوئي ودون عنه اربعني 
جملد يف الفقه واالصول وقد طبع منه 6)جملد بعنوان مستند العروة 

الوثقى.

علي  الشيخ  اغتيال  مت  3)/)/9)))هـ   – 998)م 
املدرسة  من  كوهنما  من  الرغم   على  رح  الغروي))) 
اجتماعيا،   الناشطة  او  الثائرة  املدرسة  قبال  يف  املهدئة 
اغتيال  مت  3/))/9)))هـ/  9)/)/999)م-  ويف 

الصدر)5) رح . السيد حممد حممد صادق 
مع  الثمانية  السنوات  حرب  من  العراق  وخرج 
غزوله  الكويت وصار  غزو  تورط يف  ايران ضعيفا. مث 
هلا  املدخل لتدمري جيشه وحصار العراقيني مث اسقاط 

سنني.  عشر  من  أكثر  بعد  حكمه 
احلكومات  تلك  كل  للحكم يف  الغالبة  السمة  كانت 
ملكية او عسكرية هي حكم االقلية لألكثرية والتمييز 
الطائفي ضد الشيعة بصفتهم االكثرية )فقد بقي التمثيل 
العددي للشيعة دون وزهنم السكاين الدميوغرايف احلقيقي 
العهد  خالل  النيابية  املقاعد  من  نسبتهم  تتعد  مل  حيث 
تشكلت  اليت  احلكومات  جمموع  ومن   %(7 ال  امللكي 
من  اربعة  توىل   (958-(9(( بني  اي  العهد  هذا  يف 
تشكلت  وزارة  اول  وان  الوزارة  تأليف  يف  الشيعة 
النقيب مل تضم وزيرا شيعيا واحدا  برئاسة عبد الرمحن 
اال بعدضغوطات شعبية عليه رغم ان تشكيلته الوزارية 
العهد  يف  اما  مسيحي،  واخر  يهودي  وزير  فيها  كان 
فيما  واحدة  ملرة  شيعي  الوزارة  راس  فقد  اجلمهوري 
جميء  958)وحىت  عام  منذ  سنيا  عشر  ثالثة  رأسها 
 ،(968 عام  احلكم  اىل  الثانية  للمرة  البعث)6)  حزب 
تزيد  نسبة  العراق  شيعة  ن  يكوِّ وقت  يف  هذا  حيصل 
بغداد  مدينة  سكان  من  و)%8  عربه  من   %80 على 
يف  عمل  فريق  اجراها  اليت  االحصائيات  تشري  كما 
 .(((9 جنوى/  د.  الدينية  )املرجعية  الثمانينات)  هناية 
التمييز  البعث فقد بلغت سياسة   )اما يف عهد حزب 
الطائفي وحماصرة الشيعة اوجها حني اعتمد النظام قانون 
اجلنسية العراقية املشرع سنة ))9) زمن حكومة عبد 
املحسن السعدون)7) بتقسيم العراقيني حسب اجلنسية اىل 
)))  ولــد رمحــه اهلل يف عــام 9)3) هـــ ودرس عنــد الســيد حجت 

الكوهكمــري والشــيخ حســني احللــي والســيد اخلوئــي واخريــن .
ــد الشــهيد حممــد  ــد رمحــه اهلل يف عــام 3)9)م ودرس عن )5)  ول
ــي والســيد حمســن  ــين والســيد اخلوئ ــر الصــدر والســيد اخلمي باق
احلكيــم واخريــن ومــن اهــم كتبــه موســوعته يف االمــام املهــدي 
ــاب  ــا ، وكت ــا يف موضوعه ــب مثله ــدات ،  ومل يكت ــة جمل يف اربع
ــة معمقــة هــي  ــة فقهي ــا وراء الفقــه) يف عشــرة جملــدات كثقاف )م
حلقــة وصــل بــني البحــث الفقهــي املتخصــص والرســائل العمليــة 
اخلاليــة مــن الدليــل عــادة .اوجــدت حركتــه االجتماعيــة رمحــه 
ــده الســيد  ــذه وول ــه وتالمي ــرز اتباع ــادي ، ب ــري ع اهلل صــدى غ
مقتــدى الصــدر يف تنظيمــات متميــزة بعــد ســقوط النظــام فرضــت 
ــد  ــراق اجلدي ــة السياســية يف الع ــم مشــاركة واضحــة يف العملي هل

ويف الدفــاع عــن مقدســات العــراق .
ــني  ــى البعثي ــه عل ــد انقالب ــد الســالم بع ــة عب ــت حكوم )6) اضاف
ــن  ــادة )) م ــا امل ــت منه ــتور املوق ــواد يف الدس ــنة )96) م س
قانــون )96) م تنــص علــى ان رئيــس اجلمهوريــة جيــب 
ــة  ــن التبع ــني م ــن عراقي ــن ابوي ــراق م ــودا يف الع ــون مول ان يك
ــوى  ــنة 900)م )جن ــذ س ــراق من ــكن الع ــن كان يس ــة مم العثماني

ــلطة ص 86)  ــو الس ــع حن ــاش التطل ــن نق ع
القانون ملا قام علماء  السعدون هذا  )7) سنت حكومة عبد املحسن 
مطالبني  شيعية  اقلية  الذي ضم  النيايب  املجلس  مشروع  الشيعة ضد 
مبشاركتهم يف احلكومة مبا يتناسب وحجمهم وقدم السيد ابو احلسن 
االصفهاين والشيخ حممد حسني النائيين والشيخ حممد حسني كاشف 
الغطاء والشيخ مهدي اخلالصي والسيد حممد الصدر والذي عاد لتوه 

فئتني: 
العراقي  اىل  تشري  االوىل:  الدرجة  من  املواطن  فئة   
قبل  العثمانية  التبعة  او  العثمانية  اجلنسية  حيمل  الذي 
اصيال وتشمل هذه  مواطنا  ويعترب  الربيطاين  االحتالل 

شيعته.  من  وقليل  العراق  ُسنة  كل  الفئة 
العراقي  اىل  تشري  الثانية:  الدرجة  من  املواطن  فئة   

الربيطاين  االحتالل  قبل  االيرانية  اجلنسية  حيمل  الذي 
اصيال  مواطنا  يعترب  وال  )التبعية)  اسم  عليه  ويطلق 
العرب  من  العراق  شيعة  من  الكثري  الفئة  هذه  وتشمل 
والكرد الفيلية، لقد سفر نظام البعث االالف من املواطنني 
ان  الرغم  على  القانون  هذا  حبجة  إيران  اىل  العراقيني 

العراق))8).  يف  ولدوا  قد  واباءهم  هؤالء 

 

من منفاه من السعدية مذكرة أي احلكومة مطالبني بضرورة ان يشكل 
مقاطعة  وفروا  املجلس  هذا  اعضاء  نصف  بنسبة  االقل  على  الشيعة 
االنتخابات وافتوا حبرمة االشتراك فيها ان مل تستجب احلكومة ملطالبهم 
وتوقفت االنتخابات وبدال من االستجابة اقدمت احلكومة على نفي 
قسم من هؤالء العلماء والحظت حكومة السعدون ان غالبية هؤالء 
تعديل على  بإضافة  قامت  لذلك  االيرانية  التبعية  املعارضني حيملون 
الرعايا االجانب يف حال قيامهم بنشاط  قانون اهلجرة حبيث بتسفري 
قانون   (9(( سنة  قانونا  احلكومة  واصدرت  العراقية  احلكومة  ضد 
اجلنسية العراقية رقم )) ليقسم العراقيون اىل فئتني. املرجعية الدينية 

اجلديد ص7))-8))).  والعراق 
)8) انظر د. جنوى صاحل. )8))-9))).



نشرة يصدرها مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة
10تعنى بتيسير الثقافة االسالمية برواية أهل البيت  للمواكب الحسينية

العدد الثالث ـ محرم 1437

العراق في عهد االحتالل 

االمريكي وقيام العراق

العلماني الشيعي وحرية

الشيعة في طقوسهم الدينية 
العراق  واحتلت  احلاكم  البعث  نظام  امريكا  اسقطت 
قيام مجهورية اسالمية  الطريق على  تقطع  ان  من اجل 
يف العراق موالية إليران وتضمن استمرار علمانية العراق 
االغلبية  بصيغة  علماين  حكم  وقيام  للغرب  ومواالته 
السواء  على  والعلمانيني  االسالميني  تضم  اليت  الشيعية 
بإدارة برمير وجملس احلكم من وجوه املعارضة العراقية 
)بأغلبية شيعية نصف + )) مث تسليم السيادة اىل العراق 

بعد وضع قانون اداري يضمن ذلك اإلطار. 
ومتكرر  مبطن  بشكل  الشيعة  يهدد  برمير  كان  وقد 
حتت وطأة االحتالل ان ال يضيعوا فرصتهم كما ضيعوها 

سنة 0)9). 

دور المرجعية الدينية العليا المعاصرة 

في النجف األشرف في مواجهة االحتالل االمريكي

سلميا وقيام النظام االنتخابي في العراق الجديد

مل يتوقع أحد ان تنهض املرجعية الدينية العليا املتمثلة 
لتؤسس  األشرف  النجف  يف  السيستاين  علي  بالسيد 
مشروعا مستقال يف العراق يف قبال املشروع االمريكي، 
يف  واسع  بنفوذ  يطمح  كان  الذي  االيراين  واملشروع 

العراق. 
وفيما يلي توضيح اهم ركائز مشروع املرجعية الدينية 

العليا يف النجف ِاألشرف للعراق اجلديد: 

األمين واحلرب    اإلنفالت  العراق من  مبدأ حفظ 
للدولة. العامة  املمتلكات  على  واحلفاظ  األهلية 

)الوثيقة رقم )، الوثيقة رقم 3) )رقم 9) )الوثيقة   
الوثيقة  يف  الفتوى  صدرت  )وقد   (((( )الوثيقة   (3(
رقم))) قبل اسبوع من سقوط النظام). فحرمت املرجعية 
التعامل مع السالح املنهوب من مراكز اجليش واوجبت 
مجعه وارجاعه اىل اجلهة ذات الصالحية سواء أوقع بيد 
أفراد أم بيد ميلشيات مسلحة )الوثيقة رقم 3) )الوثيقة 

رقم 88). 

عام    كإطار  لالحتالل  السلمية  املقاومة  مبدأ 
الوثيقة   (( )الوثيقة ))رقم  لالحتالل  الرافضة  للحركة 
رقم 3)جواب رقم )) )وثيقة رقم 36 جواب رقم )، 

 .(6( رقم  )وثيقة   ((

بنظام دولة والية    قيام حكم ديين  استبعاد  مبدأ 
الفقيه وإبعاد املرجعية واحلوزة العلمية ورجال الدين عن 
املشاركة يف احلكم )الوثيقة ))ج)) )نعم تبقى املرجعية 
متارس الرقابة على االداء احلكومي وتشري اىل مكامن 
 ،(88 رقم  )الوثيقة  الضرورة  اقتضت  كلما  فيه  اخللل 
واالرشاد  التوجيه  هو  االساس  دورهم  على  والتنبيه 

)الوثيقة رقم 5)  )الوثيقة رقم )5)  )الوثيقة )): ج)) 
 .(7 )رقم 

مبكرة    انتخابات  اجراء  على  االصرار  مبدأ 
تكتب  تأسيسية  جلمعية  للشعب  حقيقية  مبشاركة 
الدستور وتصوبه )الوثيقة رقم ))) وأوجبت املشاركة 
يف االنتخابات على الذكور واالناث )الوثيقة رقم )7)

مبدأ جتريد سلطات االحتالل من صالحية تعيني   
اعضاء جملس كتابة الدستور )الوثيقة ))) )الوثيقة رقم 
3): ج )) والتأكيد على أن الشرعية هي للحكومة اليت 
طوائفه.  العراقي جبميع  الشعب  ارادة  منبعثة عن  تكون 

)الوثيقة 9)) )الوثيقة رقم 0))

واحترام    الدستور  يف  االسالمية  الثوابت  مبدأ 
اهلوية الثقافية االسالمية باعتبار ان االسالم دين اغلبية 
والتعددية  الشورى  مبدأ  جانب  اىل  العراقي  الشعب 
يف  البلد  ابناء  بني  واملساواة  للسلطة  السلمي  والتداول 
الدينية،  االقليات  حقوق  ومحاية  والواجبات  احلقوق 

 .(7 رقم  جواب   53 رقم  )الوثيقة 

مستقبل    يهدد  خطر  اشد  ان  على  التنبيه  مبدأ 
العراق اجلديد هو طمس هويته الثقافية االسالمية وحث 
احلوزة العلمية ورجال الدين على تثقيف االمة باإلسالم 

ملواجهته )رقم 3)). 

اجلديدة    الدولة  اجهزة  على  املحافظة  مبدأ 
وتقويتها والتعاون معها )الوثيقة 35) )36: ج 5) )0): 

 .(( ج 

مبدأ اعتماد حق أولياء املقتول بعد ثبوت اجلرمية   
اخذ  اجلديدة.وشجب  الدولة  تعتمدها  اليت  املحاكم  يف 

الثأر من دون املحاكمة الفردية )الوثيقة رقم))). 

السلطات    كتبتها  اليت  التقارير  نشر  عدم  مبدأ 
االمنية السابقة واملنظمات احلزبية املحلية اليت   تفضح 
املواطنني الذين كانوا يتعاملون مع اجهزة النظام السابق  
ذات  اجلهات  تصرف  حتت  وجعلها  حفظها  واوجب 

اجلديدة.  الدولة  يف  الصالحيات 

مبدا العالقة االخوية بني السنة والشيعة يف العراق   
والتأكيد على وصية الشيعة بضبط النفس وعدم االجنرار 
وراء االعمال االرهابية اليت تستهدف اشعال نار الفتنة 

الطائفية )الوثيقة 86) )الوثيقة رقم )9)

بالسيد    املتمثلة  العليا  املرجعية  تكتف  ومل 
السيستاين بإصدار الفتاوى يف بيان معامل مشروع العراق 
اجلديد بل فتحت باهبا الستقبال رموز املعارضة العراقية 
وشخصيات  والسياسي  واملذهيب  القومي  تنوعها  بكل 
عاملية كممثلي االمم املتحدة لتوضيح املواقف االساسية 
رغم  االحتالل  استقبال سفري  عدم  على  مصرة  وبقيت 
طلبه اللقاء معه لعدة مرات )الوثيقة رقم ))جواب رقم 
6) واستنفرت املرجعية طاقاهتا عرب وكالئها ومعتمديها 
بفتاوى  املختلفة  العراقي  الشعب  قطاعات  لتثقيف 
ونساء  رجاال  العراقي  الشعب  نزول  بضرورة  املرجعية 
وانتخاب الكفوء االمني ليمثلهم يف الربملان )الوثيقة رقم 

 .(85 رقم  )7))الوثيقة 

خالصة مشروع السيد السيستاني: 
وسائله  بكل  فق  والرِّ السلم  على  يقوم  مشروع  هو 
الثوابت الدينية  لبناء دولة حتكم دستورها  ومستوياته 
الناصح  املرشد  الدين  رجل  فيها  يكون  االسالمية 
ألبنائها وليس احلاكم او الشريك يف احلكم، دولة يقوم 
فيها  الدستور  تشريع  ويتم  سلميا،  فيها  السلطة  تداول 
عرب اجلمعية التأسيسية اليت ينتخبها الناس مبلء ارادهتم. 
يف  املناسب  املوقف  تقدير  يف  )االصالة)  هي  وهذه 
العراق  السيستاين  السيد  وضع  وبذلك  املناسب  الوقت 
اجلديد بيد اهله يتحركون سلميا لبنائه عرب االنتخابات 
وهي  الكفوئني  تشخيص  يف  والصواب  اخلطأ  وجتربة 
به  وحققت  املعاصرة  الشعوب  سلكته  الذي  الطريق 

طيبة.  اجنازات 
باضافة اىل موقعه كرجل  السيستاين  السيد  واحتفظ 
للعراقيني  والنصح  الدين  ترويج  االساسية  دين وظيفته 
من  جهده  وسعه  ما  بكل  هلم  اخلري  وعمل  واملؤمنني 
ملحوظة  ظاهرة  شكلت  اليت  اخلريّية  مؤسساته  خالل 
باضافة اىل ذالك رصد مسار احلكم وكربيات مؤسساته   

النصيحة.  وتوجيه 

تقييم مشروع مرجعية السيد السيستاني للعراق 
السيد  مرجعية  مشروع  تقييم  نريد  حني  لنا  البد 
من  صدام  نظام  سقوط  بعد  اجلديد  للعراق  السيستاين 
اساسا  للعراق وهو  تناول مشروع االحتالل االمريكي 
االمر  للعراق  االيراين  املشروع  ملواجهة  غربية  حماولة 
الذي يتطلب بيان خالصة موجزة عن كلى املشروعني 

السيستاين.  السيد  مشروع  تقييم  اىل  العودة  مث  ومن 

خالصة عن المشروع االيراني للعراق: 
يف  )رض)  اخلميين  السيد  بقيادة  ايران  محلت 
نفسها  ومسَّت  لنفسها  اسالميا  مشروعا  ابريل/979)م 
النظام  انقاض  على  ذلك  اقامت  االسالمية  باجلمهورية 
النفوذ االمريكي وقام  الذي كان حتت  العلماين  امللكي 
سوداء  عمامة  يد  على  اخلسارة  هلذه  يقعد  ومل  الغرب 
حتمل شعار االسالم لتعود به اىل احلياة السياسية، وقد 
االيرانية  التجربة  اسقاط  والغرب  االمريكان  حاول 
االسالمية يف مهدها بتكليف النظام الصدامي يف العراق 
بشن حرب يف ))/980/9)م نيابة عن انظمة اخلليج 
اليت كانت تشعر باخلطر لوجود شيعة تفاعلوا مع الثورة 
ايران  وخرجت  )رض)  اخلميين  السيد  بقيادة  االيرانية 
املنطقة  دولة عظمى يف  االوىل وهي  اخلليج  من حرب 

يلي:  مبا  تتصف 
االول:  املقاتلني  من  اصناف  ثالثة  متتلك  إهنا  أوال: 
)سباه  الثورة  حبرس  يعرف  ما  الثاين:  الرمسي،  اجليش 
متيز  وقد  )البسيج)  الشعبية  القوى  الثالث:  باسداران)، 
بقية  نظري يف  له  ليس  ديين  األخريان حبماس  الصنفان 
إن  )رض)  اخلميين  السيد  استطاع  إذ  العامل  جيوش 
املنتظر )ع) ويبين قناعة خاصة لديهم  باملهدي  يربطهم 

االجتاه.  هذا  يف 
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ثانيا: إهنا ذات إعالم إسالمي من خالل مسلسالهتا 
أخرى  وقضايا  األنبياء  وحول  احلرب  حول  وافالمها 
وال نبالغ حني نقول اهنا احتلت املوقع األول عامليا يف 
الصديق  يوسف  مسلسل  ذلك  ومنوذج  قدمته  مما  كثري 
)ع)، ومسلسل أهل الكهف، ومسلسل اإلمام علي )ع) 

العذراء )ع)،  غريها.  ومسلسل مرمي 
ِقبال  يف  الشيعية  العقائد  عن  الدفاع  تتبىن  اهنا  ثالثا: 
الزمن  من  قرنني  مدة  استمرت  اليت  الوهابية  احلملة 
الذين  االيرانيني  واملبلغني  الكتب  من  سيال  وانتجت 
يتكلمون العربية متتلئ هبم مكة يف موسم احلج والعمرة. 
التشيع  رابعا: إهنا حتمل مشروعا فكريا هو مشروع 
ألهل البيت )ع) وقد فاض من مدينة قم اىل احناء الدنيا 

واقبل الناس يتعلمون علوم آل حممد )ص). 
املعارضة  حركات  من  لكثري  ملجأ  إهنا  خامسا: 
احلركات  راسها  وعلى  والوطنية  والقومية  االسالمية 
النظام الصدامي وقد  العراقية فقد تبنتها ايام حرهبا مع 
االيرانيني  مع  القتال  يف  الشيعة  وخباصة  افرادها  ساهم 
فرصتهم  احلرب  ان  لشعورهم  الصدامي  النظام  ضد 
الثمينة اليت تعيدهم اىل بلدهم ومن موقع البديل حلكم 

فيه.  الطاغية 
باكستان  نفوذ شعيب مؤسسايت يف  اهنا ذات  سادسا: 
يف  الشرقية  واملنطقة  واليمن  ومصر  وتونس  وليبيا 
السعودية والكويت والبحرين وفلسطني وسوريا ولبنان 
وقد متيز نفوذها يف سوريا ولبنان مبستوى من النفوذ ال 
خالل  هلا  حليفة  سوريا  كانت  فقد  اخر  نفوذ  يضاهيه 
سنوات احلرب ومن خالهلا استطاعت ان تصنع يف لبنان 
إلسرائيل  املقاومة  مشروع  حتمل  مسلحة  شيعية  قوة 
ادهشت  حقيقية  معها يف حرب  تدخل  ان  واستطاعت 

الكثريين. 
دفعت احلرب اليت شنها صدام على إيران بأن تفكر 
مبختلف  العراقية  املعارضة  بدعم  جدي  بشكل  إيران 
اطيافها وتوظيفها يف حرهبا مع صدام وافرزت تشكيلة 
سنة  العراق  يف  االسالمية  للثورة  االعلى  املجلس 
7)/))/)98)م، وكانت منظمة بدر اجلناح العسكري 
له وكان اىل جانبه معسكر االهواز لتدريب مقاتلني عن 
طريق حزب الدعوة. وكان أبرز رموز املعارضة العراقية 
السيد حممد باقر احلكيم )رض) الذي تبىن العمل حتت 

راية والية الفقيه بكل ما اويت من قوة. 
جهازها  املعارضة  قوات  جانب  اىل  إليران  وكان 
اخلاص من العراقيني الذين تطوعوا للعمل معهم ملالحقة 
اعضاء جماهدي خلق داخل العراق وقد تبناها صدام هو 

االخر لتوظيفها يف حربه مع إيران. 

خالصة المشروع االيراني للعراق: 
حرب  منذ  للعراق  االسالمية  إيران  مشروع  تبلور 
إيران  الصدامي على  النظام  فرضها  اليت  االوىل  اخلليج 
خالل  من  عدته  له  واعدت  للحرب  الثانية  السنة  منذ 
العراقيني أنفسهم الذين هجرهم صدام سنة 980) م ويف 
هو  املشروع  وهذا  اطيافهم  كل  ومن  السبعينات  اوائل 

اقامة اجلمهورية االسالمية يف العراق امتدادا للجمهورية 
االسالمية يف إيران وحتت قيادهتا املتمثلة بالويل الفقيه 
والدة  كانت  اخلامنئي  السيد  مث  )رض)  اخلميين  السيد 
املجلس االعلى للثورة االسالمية يف العراق سنة )98)م 

الفقيه.  كمؤسسة تعمل حتت شعار والية 

المخطط االمريكي الجديد بعد حرب الخليج

االولى لتحجيم نفوذ إيران في المنطقة: 
أدركت امريكا وحلفاؤها اهنا قد فشلت يف مواجهتها 
العسكرية مع إيران وأهنا خرجت قوية باملكاسب اليت 

ذكرناها انفا. 
العراق  شيعة  هم  لـصدام  البديل  ان  أدركت  كما   
مطلقا.  دعما  تدعمهم  إيران  وان  وخباصة  واالكراد 

بتدرج  واحتوائه  ذلك  معاجلة  اال  لديها  يكن  ومل   
مراحل:  ثالث  على  خطتها  وكانت 

المرحلة االولى: 
واخلليج  السعودية  يف  جديدة  عسكرية  قواعد  بناء 
ملواجهة خطر إيران املتزايد وال يتم ذلك إال من خالل 
العرب خبطورة صدام وجيشه  حتسيس امللوك واالمراء 
ومن هنا اعطوا الضوء االخضر لصدام ليغزو الكويت مث 
استنجد اخلليجيون بأمريكا للتخلص من اخلطر اجلديد 
عليهم وهكذا كانت حرب اخلليج الثانية سنة )99)م 

اليت حققت فيها أمريكا أهدافها كاملة: 
الكويت  أمري  وأرجعت  الصدامي  اجليش  تدمري 
وابقت  سابقا  تستخدم  مل  شامل  دمار  أسلحة  وجربت 

الشيعية.  املعارضة  قبال  يف  العراق  يف  قويا  النظام 
دول  وبقية  الكويت  قواعد عسكرية جديدة يف  بناء 

والسعودية.  اخلليج 
فك احلصار عن جتربة السادات يف الصلح مع اسرائيل 

والتحاق االردن وقطر مبشروع الصلح. 

المرحلة الثانية: 
ذريعة  حتت  003)م  سنة  الصدامي  النظام  إسقاط 
اليت  العراقية  املعارضة  ومساعدة  العراقي  الشعب  انقاذ 
النظام  متادى  ان  بعد  منه  لتخليصها  بأمريكا  استنجدت 
يف قتل ابناء شعبه من الشيعة واالكراد بطريقة وحشية 

اجلماعية.  املقابر  انتجت 

المرحلة الثالثة: 
العمل على تغيري نظام بشار االسد يف سوريا وتسليم 
وقد  والغرب  للسعودية  املوالية  السنية  لألكثرية  احلكم 
وضعوا اساس هذه املرحلة يف مؤمتر االستراتيجية املنعقد 

يف االردن سنة003)م. 

مسار المشروع االنكلو-امريكي للعراق 

في مواجهة الشيعة وإيران منذ انقالب 

عبد الرزاق النايف والداود

كان املخطط االنكلو- االمريكي للعراق قد بدأ منذ 
انقالب 7)/968/7)وجميء  عبد الرزاق النايف وجميء 
البعثيني الثاين هبدف مواجهة الشيعة الذين تزايد نشاطهم 
واخذ حجما كبريا وختوفت بريطانيا منه كثريا، ومل يكن 
لديهم غري حزب البعث للمواجهة وقد اثبت هذا احلزب 
صدام  القيادة  تبوأ  حني  وخباصة  النظري  منقطعة  كفاءة 

حسني لتحقيق امرين: 
األول: مواجهة الشيعة يف العراق. 

الثاين: تطويق هنضة السيد اخلميين )رض) يف إيران، 
سنة  فكانت  ضعيفة  انذاك  اجلديدة  إيران  ان  باعتقاد 
979)م هي سنة بروز صدام قائدا للحزب وللدولة ومن 

مث تورطه يف شن احلرب على إيران.
ازداد ختوف الغرب من اتساع نفوذ الثورة االسالمية 
وبروز  الشيعية  للمعارضة  إيران  احتضان  بعد  وخباصة 
السيد حممد  أبرزهم  وجوه سياسية عراقية عريقة كان 
حمسن  السيد  الراحل  الكبري  املرجع  بن  احلكيم  باقر 

)رض). احلكيم 
كثريا  احلرب  على  تعول  العراقية  املعارضة  كانت 
إلسقاط نظام صدام مث تغريت استراتيجيتها بعد احلرب 
من املشاركة العسكرية مع االيرانيني اىل استئناف العمل 

الغرب. النظام واالنفتاح على  السياسي إلسقاط 
فقد خرج من احلرب سنة 988)م وهو  )اما صدام 
املنطقة  يف  جيش  اقوى  ميتلك  ولكنه  بالديون  مرهق 
وزادت الكويت من انتاجها النفطي عن عمد يف اعقاب 
تسبب  مما  الدولية  النفط  اسعار  ذلك  قلل  مما  احلرب 
صدام  وهدد  العراقي  االقتصاد  تدهور  من  املزيد  يف 
باحتالهلا  يقوم  او  النفط  من  انتاجها  لتخفض  الكويت 
واهنارت املفاوضات ويف يوم )/990/8)م، بدأ صدام 
بغزو الكويت، وقامت حرب اخلليج الثانية بقيادة قوات 
عاصفة  بعملية  عرف  فيما  7)/)/)99)م  التحالف 

الكويت.  حترير  او  الصحراء 
)احرق اجليش العراقي يف اواخر شهر شباط )99)م 
ما يقارب 037) بئر نفطي يف الكيت وذلك عن طريق 
تفجريها مما ادى اىل احتراق اكثر من 7)7 بئر نفطي 
مسببا غيمة سوداء غطت مساء الكويت والدول املجاورة 
له والدول املطلة على املحيط اهلندي استمرت مدة مثانية 
والصني  غربا  اليونان  اىل  الدخان  اثار  ووصلت  اشهر 
الواليات  اىل  الدخانية  السحابة  اثار  وصلت  بل  شرقا 
االبار  مجيع  على  السيطرة  متت  وقد  االمريكية  املتحدة 
فريقا   (7 مبشاركة  وذلك  يوما   ((0 خالل  املحترقة 
دوليا متخصصا يف اطفاء احلرائق مبشاركة عشرة االف 
عامل من 37 دولة مت اطفاء اخر بئر يف 6/))/)99)، 
يوازي  ما  املحروق  النفط  نتيجة  الكويت  خسرت 
الفترة،  تلك  يف  اشهر  ثالثة  مدة  للنفط  العامل  استهالك 
وكانت  لديها  النفط  احتياطي  3%من  الكويت  خسرت 
 (  .( يقارب  ما  املشتعلة  االبار  اطفاء  عمليات  كلفة 
الكويتية  النفط  فيلم عن حرائق  انتاج  مليار دوالر، مت 

الكويت).  حبرائق  عرف 
وازعج  )99)م  سنة  العراقية  االنتفاضة  حصلت 
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الصور  من خالل  هلا  االيراين  االحتواء  قوة  االمريكان 
قائد  مساح  خالل  من  امخادها  على  فعملوا  املرفوعة 
القوات االمريكية نورمان شوارز كوف لقيادات اجليش 
العراقي باستعمال املروحيات بكثافة إلمخاد االنتفاضة. 
احلدود  حنو  باملاليني  الشمال  من  االكراد  ونزح   

وتركيا.  إيران  مع  العراقية 
العراق  بنية  تدمري  الثانية  اخلليج  حرب  عن  )ونتج 
التحتية وجيشه وحرسه اجلمهوري الذي كان يعد من 
على  جديدة  عزلة  فرض  ومث  املنطقة  جيوش  اقوى 
عقوبات  فرض  املتحدة  االمم  هيئة  قرار  اثر  العراق 
اقتصادية خانقة استمرت ثالثة عشر عاما، لقد نتج عن 
احلرب اجلوية تدمري 96% من مولدات الطاقة الكهربائية 
واعادت مستويات انتاج الكهرباء يف العراق ملا قبل عام 
0)9)م. وكان للحصار تأثري كبري مشل مجيع جوانب 
التضخم  احلياة االجتماعية واالقتصادية وصارت نسبة 
قيمة  االسعار))اخنفاض  مستوى  )ارتفاع  االقتصادي 
 ،%((00 بنسبة  واحلاجات  السلع  اسعار  مقابل  العملة 
وادى احلصار اىل هجرة اكثر من ثالث وعشرين الف 
معدالت  اخنفاض  اثر  عراقي  ومهندس  وباحث  طبيب 

النصف).  اكثر من  الفرد اىل  اجر 
املتحدة  االمم  قرار  للكويت  صدام  غزو  عن  ونتج   
رقم )66 صدر يف 990/8/6) الذي يقضي بعقوبات 
على  قيادته  لتجرب  العراق  على  خانقة  اقتصادية 
قرابة  احلصار  استمر  الكويت،  من  الفوري  االنسحاب 
3) عام انتهى بسقوط نظام حزب البعث سنة 003)م، 
الدواء  ونقص  اجلوع  نتيجة  طفل  ونصف  مليون  مات 
املنطقة  دول  اكثر  من  احلصار  هذا  بعد  العراق  واصبح 
اخلليج  حرب  تلت  اليت  السنوات  بعد  وخباصة  تأخرا 
ومصايف  مصانع  من  التحتية  بنيته  دمرت  حيث  الثانية 
املياه واملجاري واليت عاد هبا  وحمطات توليد وحمطات 
اىل حقب ما قبل الصناعة كما قال جيمس بيكر وزير 

وقتها.  يف  االمريكي  اخلارجية 
هجرة  اىل  990)م-003)م  احلصار  فترة  ادت   
دولة  عشرين  من  أكثر  اىل  عراقي  مليونني  من  أكثر 
أبرزها بريطانيا ودول اوروبية وامريكا ويف السبعينات 
والثمانينات كان صدام قد هجر االالف اىل إيران حبجة 
التبعية وعوائل غري مرغوب فيها كلهم من الشيعية من 
هذا  وبغداد وغريها.  املقدسة  األشرف وكربالء  النجف 
اىل جانب الفارين ببدهنم من مالحقة النظام منذ اواخر 

والتسعينات. والثمانينات  والسبعينات  الستينات 
العراقية  املعارضة  مادة  اهلائلة  االعداد  هذه  شكلت 

حمورين:  على  اخلارج  يف  وقياداهتا 
االول: إيران وقد اصبحت حمورا للمعارضة العراقية 
ما  بكل  ودعمتها  احتضنتها  وقد  والكردية  الشيعية 
العراقي سواء  النظام  تستطيع وتوظيفها يف معركتها مع 

بعدها.  أم  احلرب  أيام  أ يف 
للمعارضة  حمورا  أصبح  الذي  والغرب  الثاين:سوريا 
العلمانية بكل اطيافها وقد وجد الغرب فيها بديال لنظام 
تدعم  سوريا  وكانت  نفسه  الغريب  املنهج  على  صدام 

حبدود ما تستفيد ايضا، وبعد انتهاء احلرب التحق بالغرب 
وأصبحوا  الغرب  دول  اىل  الشيعة  االسالميني  من  عدد 

موضع اهتمامه ليكونوا بديال عن املوالني إليران. 
انفتحت  باحلكم  صدام  وبقاء  احلرب  ايقاف  بعد   
بقيادة املجلس  الغرب  الشيعية يف إيران على  املعارضة 
)رض)  احلكيم  باقر  حممد  السيد  ورئيسه  االعلى 
باحتوائها  يطمع  فهو  االنفتاح  هلذا  الغرب  واستجاب 
عليه  ليسهل  عليهم  التأثري  على  االيرانيني  ومنافسة 
استبدال صدام هبم بصفتهم االغلبية املقهورة اليت ال بد 
من فسح املجال هلا وتغيري معادلة حكم االقلية لألكثرية.

 املشروع االمريكي للعراق كان يريد 
يف  للغرب  مواليا  شيعيا  علمانيا  عراقا 

ومناهجه.  سياساته 

يف قبال املشروع االيراني الذي كان 
يريد : عراقا اسالميا شيعيا مواليا 

إليران االسالمية تحت قيادة الولي 
الفقيه. 

 وكان أمام املعارضة الشيعية االسالمية املوجودة يف 
إيران أحد خيارين: 

وتبين  متاما  االمريكي  املشروع  رفض  االول:  اخليار 
املشروع االيراين الذي خسر القضية االساسية يف احلرب 
وهي اسقاط النظام وتسليمه للمعارضة الشيعية املوالية. 
اخليار الثاين: االنفتاح على املشروع االمريكي جزئيا 
العراق  الدولة االسالمية يف  اقامة  بالتنازل عن مشروع 
حتت شعار والية الفقيه واالكتفاء باسقاط النظام بوصفها 
املعارضة  أطراف  عليها كل  تلتقي  اليت  االوىل  املرحلة 

ويوافقها الغرب عليها.
ومل يكن امام املعارضة الشيعية يف حمنتها وحمنة شعبها 
اخليار  اال  النظام  ووحشية  العصيبة  احلصار  سنوات  يف 
بعيدة  االيرانية  الديبلوماسية  تكن  مل  خيار  وهو  الثاين 
عنه اىل جانب شعارهم )صدام لنا ضعيف خري لنا منه 

قوي). 

خالصة المشروع االمريكي للعراق 
للعراق  االمريكي  للمشروع  تشخيصنا  يكن  مل 
وركيزهتم فيه االكراد /وهم حلفاؤهم يف ذلك )مذكرات 
برمير ص386)/ واحلركات العلمانية )))بأن حياَفظ على 
من  الرغم  على  التربوية  مناهجه  يف  وغربيته  علمانيته 
العريضة  وشعبيتها  وقاعدهتا  الشيعية  املعارضة  اسالمية 

أدبياهتم.  هو صريح  بل  استنتاج  جمرد 
وهو ايضا صريح كالم برمير فقد قال:

 )وكان االكراد خيشون دائما من تأثري املرجعية يف 
الدستور  على  املصادقة  )وبقيت  اجلديد))370)  العراق 
الدستور  بشأن  قلقهم  االكراد  كرر  االصعب،  القضية 

السوداء))ص)37).  العمائم  تكتبه  قد  الذي  الدائم 
وهو ايضا صريح كالم االخضر االبراهيمي:

اىل  الشيوعي  احلزب  ممثل  اضافة  على  حريصني  االجنليز  كان   (((
 .(((6 )برمير  احلكم  جملس 

حرائق الكويت

االنتفاضة العراقية )الشعبانية) سنة )99)م

دمار العراق بعد حرب اخلليج الثانية

نزوج االكراد، اثناء قمع االنتفاضة الشبعانية
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احلكومة  السوداء  العمائم  اصحاب  يدير  اال  )جيب   
 .(356( املؤقتة).  العراقية 

وكان يؤكد برمير ايضا بصراحة:
تبقى خطوطا  ان  والداخلية جيب  التربية  )ان وزارة   

.((( االسالميني) )ص )9))  على  محراء 
وقد حرص برمير ايضا ان تضاف مادة ختص مبادئ 
تسن  ال  بان  الدستور  يف  عليها  املنصوص  الدميقراطية 
احلكم  جملس  اعضاء  بعض  من  فطلب  ختالفها  قوانني 
ان يطرحها للتصويت وطلب من جملس احلكم املوافقة 

 .((((379 )ص  عليها 
وحني متت املوافقة عليها  قال برمير:

 )لقد امثر رهاننا اخلطر يف كسب جولة مهمة لصاحل 
 .(3( علماين) )ص 387)  عراق 

مشروع السيـــــد السيستاني
 في نظر السياسيين والكتاب 

السياسيين المعاصرين
قوبل مشروع السيد السيستاين للعراق من قبل رجال 
السياسة العاملية فضال عن اغلب رجال السياسة العراقية 
على تنوعهم االيديولوجي واملذهيب ليس فقط مبوافقته 
بالراي مائة باملائة بل بالدهشة واالعجاب وقد اضطرت 
حماوالت  من  الرغم  على  االستجابة  اىل  امريكا  معه 
االلتفاف عليه يف اكثر من مرة، كما دعت إيران اتباعها 
من خالل توجيهات الويل الفقيه وتوجيهاته اىل االنضواء 
مبشروعهم  احتفاظهم  مع  السيستاين  السيد  راية  حتت 

وحركتهم فيه سرا. 

قال مار شليمون وردوين يف ))/0)/008)م:   
لقد أصغى مساحة السيد السيستاين لنا بكل رحابة صدر 

ألنه رجل حمبوب وهادئ خيشى اهلل. 

جلميع    خيمة  السيستاين  ان  النوفلي))):  وقال 

املركزية  الشورى  املهندس صوالغ عضو  الداخلية  استلم وزارة   (((
للمجلس االعلى. واستلم وزارة التربية الدكتور حسن السوداين وبعده 
الدكتور خضري اخلزاعي. وكالم برمير يفسر لنا كيف ان هؤالء حني 
استلموا مل يستطيعوا ان حيدثوا تغيريا جوهريا يف املناهج او يف السياسة 

الداخلية. 
))) قال برمير ص 377 )اقترحت على حمسن رئيس املجلس آنذاك 
يقترح  بان  ألوصيه  جانبا  الربيعي  اخذت  مث  استراحة  اىل  يدعو  ان 
اضافة املبادئ الدمقراطية اىل نص االسالم فوافق وهكذا عندما عاد 
حمسن  على  اشرت  الليل  منتصف  قبل  االجتماع  اىل  احلكم  جملس 
ان يدعو الربيعي اىل الكالم. القى الدكتور الربيعي خطبة بليغة وقال 
وانه الحظ على وجه  السابعة  املادة  يتحدثون عن  )انه مسع االخوة 
بإشارة  االسالم  معتقدات  اىل  اإلشارة  موازنة  يف  الرغبة  اخلصوص 
اىل مبادئ الدميقراطية واقترح تعديل النص حبيث ال ميكن سن قانون 
يتناقض مع املعتقدات العامة لإلسالم او مبادئ الدمقراطية او احلقوق 
القانون) قال برمير طلبت احلديث ألول  الثاين من  الفصل  الواردة يف 
املاراتوين وبعد هتنئة املجلس على جديته يف  مرة يف هذا االجتماع 
حبث القضية احلساسة حدثتهم على تبين التعديل الذي طرحه الربيعي 

مرحلة) أسوأ  جتاوزنا 
006)م  برمير)  السفري  العراق  يف  قضيته  )عام  برمير.  مذكرات   (3(

بريوت. 
))) اعالمي سعودي يكتب يف جريدة الشرق االوسط صاحب شركة 
ونفوذا  تاثريا  االكثر  العريب  االعالمي  لقب  على  ORTV. حصل 
للعام  بيزنيس  ارابيان  جملة  تصنيف  والعامل حسب  العربية  املنطقة  يف 

نشكر  االكرب طرحنا عليه مهومنا  االخ  العراقيني وهو 
يأخذوا  ان  السياسيني  من  ونطلب  املالحظات  تقدميه 
والعراقيني.  العراق  عن  االذى  يبعدوا  حىت  مبالحظاته 

وقال عبد الرمحن الراشد اعالمي سعود: آية اهلل   
السيستاين ليس فقط اهم مراجع الشيعية بل يف مقدمة 
دعاة االعتدال والتعايش وكان صمام االمان يف العراق 
حبكمته  وحال  املاضية  اخلطرة  الست  السنوات  طوال 
دون انزالق العراقيني يف وحول الفتنة الطائفية واحلرب 

 .(5( االهلية 

انتخابات    )6): كان جناح  نعوم شومسكي  وكتب 
الالعنف  لسياسة  مشرفا  تتوجيا  املاضي  الثاين  كانون 
واليت اصبح اية اهلل السيد علي السيستاين رمزا هلا وقلة 
الفايننشال  حمرري  خيالفون  قد  االكفاء  املراقبني  من 
السبب يف  ان  الفائت  اذار  كتبوا يف  والذين  الراي  تاميز 
قيام االنتخابات كان اصرار اية اهلل العظمى السيد علي 
قام  حماوالت  ثالث  وجه  يف  الوقوف  على  السيستاين 
او  االنتخابات  هذه  لتأجيل  االمريكي  االحتالل  هبا 

الغائها))7). 

وكتب توماس فريدمان )8): مع اقترابنا من موسم   
الشيعة  زعيم  ارشح  ان  اريد  للسالم  نوبل  جائزة  منح 
السيستاين  علي  العظمى  اهلل  اية  العراق  يف  الروحي 
انتخابات مباشرة على مستوى  الذي اصر على اجراء 
العراق ككل ورفض االقتراح االمريكي االمحق بإجراء 
بعدم  الشيعة  امر  الذي  وهو  حملية...  شعبية  مؤمترات 
)الذين  املتطرفني  واالصوليني  البعثيني  ملساعي  االنتقام 
القتل  ويرتكبون  الشيعية  املساجد  على  يهجمون  كان 
اهلية...  حرب  اىل  البلد  بدفع  الشيعة)  ضد  اجلماعي 
وبقيامه بذلك ساعد على منح الشرعية لسلطة الشعب 
يف منطقة مل تسمح يوما بشيء كهذا... اما الشيء الثالث 
قوله: جيب  فهو  امهية  واالكثر  السيستاين  به  قام  الذي 
ان يؤثر االسالم على السياسة والدستور وعلى رجال 
احلس  هبذا  لرجل  ميكن  كيف   .  . حيكموا.  اال  الدين 
الذي  العراق  حطام  وسط  من  يظهر  ان  احلكمة  وهبذه 

ابدا))9).  ذلك  اعرف  لن  انا  سببه صدام حسني 
وقال فؤاد معصوم: )0))ان هذا الرجل العظيم اثبت بانه 
أكثر عراقية من اي شخص اخر وانه يعمل لصاحل العراق 
العراق  وحدة  حفظ  اجل  من  تصب  مجيعا  وارشاداته 

وتقدمه واستقراره))))). 

وقالت مادلني اولربايت )))): خالفا لرجال الدين   

006)م 
)5) جريدة الشر ق االوسط ))/)/0)0)م.

)6) استاذ جامعي يف اللغويات يف معهد ما ساتشوستس للتكنولوجيا 
وناشط سياسي معروف مبناهضته للسياسة اخلارجية للواليات املتحدة. 

)7) خليج تاميز )Khaleej Times). 6/)/006)م. 
)8) خليج تاميز )Khaleej Times). 6/)/006)م. 

)9) الشرق االوسط ))/005/3)م. 
)0)) عضو التحالف الكردستاين، ورئيس اجلمهورية العراقية حاليا.. 

)))) السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشترك ص 8)). 
)))) امسها ماري آنا كوربولوفا وهي اول امرأة تتسلم منصب وزيرة 

السياسية  السلطة  الذين يصرون على ممارسة  ايران  يف 
ينتمي السيستاين الزاهد اىل التراث الشيعي السائد الذي 
يبقى فيه رجال الدين مبنأى عن احلياة العامة الروتينية 
االوقات  يف  سلطتهم  استعمال  حبق  حيتفظون  اهنم  مع 
احلامسة. فمنذ سقوط بغداد ادى السيستاين دوره بشكل 
خالق. وبدال من املواجهة العسكرية توصل السيستاين 
سنة  ففي  لصاحله.  يعملون  املحتلني  جتعل  طريقة  اىل 
عن  النقاب  املتحدة  الواليات  كشفت  عندما  م   (003
مجعية  باختيار  تقضي  للعراق  املراحل  متعددة  خطة 
وطنية ووضع مشروع دستور تصدى هلا السيستاين ال 
كاف  بقدر  دميقراطية  ليست  ألهنا  بل  دمقراطية  ألهنا 
للسيطرة  يريدون عملية خاضعة  االمريكيون  فقد كان 
السيستاين  ورأى  االنتخابات  اجراء  قبل  القواعد  تضع 
ان قيام ممثلني غري منتخبني بوضع مسودة الدستور امر 
اوال وبعد  االنتخابات  تتم  ان  غري مشروع واصر على 
حماولة جتاهل مطلبه يف البداية مث بعد الفشل يف التوصل 
اىل تسوية مل يكن امام املسؤولني االمريكيني بالنظر اىل 

 .((3( الرضوخ  الدميقراطية اال  كل حديثهم عن 

السيد    هاجس  كان  سالمة)))):  غسان  وقال 
يكون  بان  لالحتالل  االول  اليوم  منذ  السيستاين  علي 
برمير  مع  نتحدث  كنا  عندما  . صدقين   . هناك دستور. 
وال  امن  الفيه  بلد  عارف  يضحك،  كان  دستور  حول 
حىت  فيه  وال  كذا  فيه  وال  بزنين  فيه  وال  كهرباء  فيه 
العراقيني مل يكن  العراقيني. عندما نتحدث مع  من ميثل 
السيستاين  علي  السيد  اىل  ذهبنا  الدستور.  يذكر  احد 
انا  بالعربية:  لنا  فقال  مع سريجيو  املرة  تلك  وكنت يف 
دستور  اريد  ولكن  الوحيد  مطليب  هذا  دستور  اريد 
كان  امر  هذا  الشعب،  من  منتخبون  عراقيون  يكتبه 

اخلارجية يف الواليات املتحدة االمريكية تنتمي اىل احلزب الدميقراطي 
وظلت يف منصبها حىت يناير سن 0)0) م. 

والشؤون  والدين  السلطة  تأمالت يف  واجلبار  كتاب اجلربوت   ((3(
للعلوم.  العربية  الدار  الدولية ص )6)-)6) 

)))) وزير الثقافة اللبناين االسبق على قناة اجلزيرة مع املذيع سامي 
كليب بتاريخ ))/)/006)م. 

االخضر االبراهيمي

برمير

غسان سالمة

النوفلي

عبد الرمحن الراشد

فريدمان

وردوين

مادلني اولربايت

شومسكي
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باطل بالنسبة لألمريكان كان هناك عدة دساتري مكتوبة 
من  طائال  ماال  اخذا  واشنطون  يف  مكتب  هناك  كان 
السيستاين  . جاء   . للعراق.  االمريكيني وكتب دستورا 
قال ال. وحني اجابه )سريجيو)))) من قبل عراقيني طبعا 
هذا أفضل فترجم للسيستاين )من قبل عراقيني) فثارت 
اقل )من قبل عراقيني) بل )من قبل  انا مل  ثائرته قال: 

منتخبني).  عراقيني 

ختام    يف  تصرحيه  يف  االبراهيم:  االخضر  وقال 
لقائه بالسيد السيستاين يوم السبت ))/))/))))هـ 
املوافق 3)/)/)00) م )ان السيستاين حمق يف اجراء 
هي  االنتخابات  الن  الراي  نوافقه  وحنن  االنتخابات 
الوسيلة االنسب حلل مشكلة الشعب العراقي. . . وقال 
حول  السيستاين  راي  على  االطالع  اجل  من  جئت 
مسالة االنتخابات. . . وقال ان السيد السيستاين ما زال 
مصرا على موقفه وحنن معه يف هذا الراي مائة يف املائة 
الن االنتخابات هي الطريقة الوحيدة إلخراج العراق من 

املظلم)))).  النفق  حمنته ومن 

السنوات    رحلة  مراجعة  نادر)3): يف  ربيع  وكتب 
التسع يقول النائب حبيب الطريف: ان املرجعية يف النجف 
االشرف كان هلا دور واضح واساسي يف تشكيل العملية 
السياسية واجراء استفتاء شعيب على الدستور.. مرجعية 
باعتراف  السياسية  للعملية  االمان  صمام  هي  النجف 
بشكل  يتكون  الذي  العراقي  السياسي  فالطيف  اجلميع 
مل  اخرى  ومكونات  وكردي  وسين  شيعي  من  رئيس 
جيمع على شيء كإمجاعه على ان للمرجعية يف النجف 

دورا يف تقريب وجهات النظر ومنع االهنيارات. 

كان    كبري  حد  )اىل  احلسن))):  حارث  كتب   
املرجع السيستاين قد لعب الدور االبرز يف صياغة عراق 
ما بعد صدام رغم انه كان االقل كالما بني الالعبني 
العراقيني وغري العراقيني. . . سألته )االسوشيتد برس) 
بغداد  اىل  االمريكية  القوات  دخول  من  قليلة  ايام  بعد 
تتغري  مل  اليت  اجابته  كانت  العراق  ملستقبل  رؤيته  عن 
ابدا هي: انتخابات مجعية تأسيسية تضع دستورا يكتبه 
العراقيون ونقل السلطة اىل حكومة عراقية منتخبة. فقد 
نفس  يف  وحال  مشكلة  لألمريكيني  السيستاين  شكل 
الوقت فهو خالفا لكل من احاط هبم من العراقيني كان 
وحده ميتلك الشرعية والقوة ألحداث تغيري بالوضع او 
طمأنته ال حيتاج االمر ألكثر من فتوى بسطور قليلة. . 
. كانوا حباجة اىل قوة من هذا النوع قادرة على ضبط 
اجلمهور املؤدجل يف معظمه ضد وجودهم واألهم من ذلك 

))) رئيس بعثة االمم املتحدة برازيلي اغتيل بتفجري املقر يف بغداد يف 
9)/003/8)م. وقد عرب عنه الشهيد السيد حممد باقر احلكيم )رض) 
انه من أفضل اصدقاء الشعب العراقي فقد سعى بكل جهوده ومتكن 
من دفع االمور باجتاه اهناء االحتالل كما سعى بكل جهده من اجل ان 
تاخذ االمم املتحدة دورا رئيسيا يف االوضاع العامة يف العراق )اجلمعة 

الثالثة عشرة اخلطبة الثانية ))/003/8) م.
))) الشرق االوسط 3)/)/)00)م. 

)3) جملة االسبوعية3 /6/))0)م. 
))) كاتب عراقي /البديل العراقي االحد )/))/))0)م.

كانوا خيشون من استفزاز تلك القوة ودفعها اىل معسكر 
الرافضني ملنطق العملية السياسية يف ظل االحتالل كانوا 
اىل  املحافظ  احلوزوي  التيار  انضمام  ان  جيدا  يعلمون 
احلركة الصدرية املتحمسة يف وقت كان الشارع السين 
وقواه االجتماعية مأ سورين بفكرة املقاومة يعين فقدان 

السيطرة على العراق) )5). 

 وكتب اسحاق نقاش االستاذ يف جامعة برانديز   
 (quietist االمريكية:  )ان السيستاين ميثل املدرسة االهدأ
لقد   .  . التشيع.  داخل  االسالمي  الفكر  يف   school)

التعامل  يف  وذرائعية  براكماتية  عن  السيستاين  كشف 
مع الوجود االمريكي يف العراق حاثا الشيعة على عدم 
رفع السالح ضد املحتلني )6) فكان هنوضه )اي هنوض 
السيد السيستاين) او ارتفاع جنمه كصاحب النفوذ االول 
وصاحب الصوت االخالقي االعلى يف العراق واالكثر 
وضوحا يف اهلدنة )truce) اليت كان فيها وسيطا يف شهر 
اب )00)م وذلك اثناء عودته الدراماتيكية للعراق بعد 
اهنت  اليت  اهلدنة  تلك  لندن  يف  الطبية  العالجية  رحلته 
يف  علي  االمام  ضريح  حول  القتال  من  اسابيع  ثالثة 
النجف بني قوات املاريزن االمريكية واملتمردين التابعني 
ملقتدى الصدر واليت مت خالهلا تفادي هجوما وشيكا على 
الضريح وكذلك ويف عدة مناسبات بني عامي 003)-
برمير  خطط  ضد  وقف  او  السيستاين  اصطدم  )00)م 
الذي كان يف قمة هرم االداريني االمريكان العاملني يف 
العراق ويف حزيران 003)م أصدر السيستاين حكما منع 
مبوجبه تعيني عناصر او اشخاص لكتابة الدستور وجعل 
العراقي.  الشعب  ابناء  قبل  من  بانتخاهبم  حصريا  ذلك 
اليت  االمريكية  اخلطة  اىل  ضربة  وجهت  احلركة  هذه 
كادت تفضي بل تدعو للتعجيل بإصدار دستور جديد 
وعندما  املذكور  العام  من  الثاين  تشرين  ويف  للعراق 
وطنية  مجعية  النتخاب  خطة  عن  النقاب  برمير  كشف 
السيستاين  اصر  له  يدعو  عام  مؤمتر  من خالل  انتقالية 
على انتخابات حرة مباشرة جمربا االمريكان على الغاء 
الدستور  موضوع  السيستاين  عارض  كما  اخلطة،  هذه 
قبل جملس  من  املوقع  االنتقالية)  االدارة  املؤقت)قانون 
اجلمعية  بان  مؤكدا  )00)م  آذار  يف  العراقي  احلكم 
االنتقالية جيب أاّل تقيد بأية وثيقة مكتوبة من قبل هيئة 
يتم تعيينها حتت االحتالل وكانت نتيجة هذا االعتراض 
االجراءات  هبذه  املؤقت.  الدستور  موضوع  ابطال  هو 
استطاع السيستاين اشغال صناع السياسة االمريكية غري 
اليت  الدميقراطية  معىن  املكترثني يف جدل ساخن حول 

)5) السيد السيستاين مرجعية االنسانية والعيش املشترك 85). 
السيد اخلميين )رض) حباجة اىل  )6) كان املجتمع االيراين يف زمن 
حتريره من النفوذ االمريكي ومن نفوذ الشاه صنيعة االمريكان لينطلق 
كمجتمع يتكامل يف ظل االسالم برواية اهل البيت )ع) اما املجتمع 
العراقي فقد كان حباجة اىل حتريره من نظام حكم االقلية لالكثرية 
اليت انتجت تسليط صدام واسرته املدعومني من امريكا على الشعب 
العراقي ليعيش اجواء االختيار احلر يف االنتخابات مث مقاومة االحتالل 

سلميا وقد حقق كل موقف اهدافه بوضوح. 

يريدون تطبيقها يف العراق وكما تبني فيما بعد كان نفوذه 
املخططات  جوهر  بالصميم  غريت  قد  هذه  ضربته  او 
القرار  حتويل  اىل  بالنتيجة  آلت  العراق  يف  االمريكية 
السيادي اىل حكومة عراقية مؤقتة يف حزيران )00) م 
واليت كان السيستاين قد منحها ثقة مشروطة. . . وعلى 
الرغم من ان السيستاين لديه رؤية خاصة عما ينبغي ان 
تنطوي عليه احلكومة االسالمية اال انه مل يكن ملهما او 
متأثرا باخلميين لقد مثل استاذه ابو القاسم اخلوئي الذي 
الدولة  تقبل حقيقة واقعية  تويف يف عام )99)م حيث 
كانت   .  . العاديون.  السياسيون  يقودها  اليت  احلديثة 
اراء السيستاين تقترب من اداءات ورؤى حممد حسني 
النائيين مؤلف كتاب )تنبيه االمة وتزنيه امللة) املطبوع 
رؤية  مثل  السيستاين  فرؤية  909)م  عام  النجف  لفي 
النائيين تقوم على تأكيد مسؤولية احلكومة وموثوقيتها 
ومحايتها لإلسالم. . . انه من ا لصعب التكهن بالضبط 
يبدو  لكنه  بالتشيع  الذهاب  السيستاين  يريد  اين  اىل 

مصمما على حتاشي املطبات واملآزق. . .))7). 
وقال ايضا: )الشخصية املحركة اليت كانت تقف وراء 
السيستاين  علي  هو  م   (005/ يناير   30 االنتخابات 
كافة  كبح  يف  به  مشهود  قيادية  حنكة  اظهر  الذي 
املحاوالت داخل العراق وخارجه واليت كانت تدعو اىل 
تأجيل االنتخابات، واظهر كذلك حكمة قيادية يف تعبئة 
السياسية  العملية  للمشاركة يف  العراقيني  وباقي  الشيعة 
يف الشهور اليت قادت اىل االنتخابات استطاع السيستاين 
الواجهة كمحرض  ويتصدر  الدور  يتربع على سدة  ان 
الزعيم  وكانه  للشيعة  السياسية  املصاحل  حبفظ  ومتعهد 
الوطين العراقي )االوحد) لقد عمل الرجل على جتسري 
الفجوات وردم اهلوى بني املجاميع العراقية. . . فقد دعا 
معتربا  وشفافة  حرة  انتخابات  اىل  واحكامه  فتاواه  يف 
التصويت واجبا على مجيع العراقيني كما شدد بان املرأة 
املتزوجة ليس واجبا عليها ان تصوت لنفس القائمة اليت 
يفضلها زوجها وامنا عليها ان تديل برايها وفق ضمريها 

 .(8( ومعتقداهتا)  وقناعتها 

)7) الوصول اىل السلطة اسحاق نقاش )3-35. /))0)م. 
)8) الوصول اىل السلطة 88). 
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جدول مقارن يبّين طبيعة خلفيات ومواقف المرجعية في النجف االشرف بين االحتاللين

2003م1914م
خلفيات احتالل 

العراق
العراق دولة اسالمية تابعة للدولة االسالمية العثمانية وهي دولة 
ترفع شعار االسالم، وكانت الدولة الغازية الدولة الربيطانية هي 

دولة كافرة حتمل الصليب تريد ان جتعل العراق تابعا هلا. 

وبريطانيا  امريكا  به  الذي جاءت  العلماين  البعث  العراق حيكمه حزب 
الصليبيتان سنة 968)م لتطويق النهضة الشيعية برعاية مرجعية السيد 

)رض). احلكيم  حمسن 

 موقف المرجعية 
الدينية الشيعية

بالسيد  املتمثلة  األشرف  النجف  العليا يف  الدينية  املرجعية  افتت 
كاظم اليزدي )رض) بوجوب اجلهاد الدفاعي ومشاركة اجليش 

العثماين يف الدفاع عن العراق.

بالسيد علي  املتمثلة  النجف األشرف  العليا يف  الدينية  املرجعية  تفِت  مل 
السيستاين باجلهاد الدفاعي ضد االمريكان اذ كان هدفه املعلن اسقاط 

العراقي.  الشعب  البعث وحترير  حزب 

أ - أعلنت بريطانيا احتالهلا للعراق اذ مل يستطع اجليش العثماين النتائج
وال املجاهدين من علماء الشيعة واتباعهم وغريهم من العراقيني من 

الوقوف بوجه االحتالل.
ب - قادت املرجعية الدينية العليا املتمثلة بالشيخ حممد تقي الشريازي 
)رض) وشيخ الشريعة )رض) عملية مواجهة اجراءات بريطانيا يف 

تكريس االحتالل واالنتداب والسعي لتحقيق االستقالل.
ج - تويف شيخ الشريعة )رض) بعد اربعة اشهر من قيادته واستطاعت 
بريطانيا من خالل نفيها للعلماء واغرائها للراغبني يف الدنيا وطالب 
بفيصل  جاءت  االنتداب  وفرضت  احتالهلا  تكرس  ان  الزعامة 

وأنشأت اململكة اهلامشية يف العراق.
السر يف اعالن املوقف اجلهادي كون الدولة اليت كانت حتكم العراق 
قبل احلرب هي دولة اسالمية ترفع شعار االسالم وقد رفعت شعار 
البالد  لغزو  جبيوشها  جاءت  اليت  الكافرة  الدولة  ملواجهة  اجلهاد 

العراق. ومنها  االسالمية 

أ - أعلنت امريكا احتالهلا للعراق بدال من التحرير.

ب - قادت املرجعية الدينية العليا املتمثلة بالسيد علي السيستاين عملية 
التحرر من االحتالل ومواجهة اجراءات االمريكان لتكريس االحتالل 

وحتقيق االستقالل.

ج - بقيت املرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف من سنة 003) م اىل 
3)0) م يف مواجهة االجراءات االمريكية بالطرق السلمية واسطاعت ان 

حتقق مطلب إخراج االمريكان من احلكم.

 بعد اربعة وثالثني سنة من عدم حتقق االهداف من وراء اجلهاد 
النجف  العليا يف  الدينية  املرجعية  االنتداب هنضت  والثورة على 
األشرف من جديد املتمثلة بالسيد حمسن احلكيم )رض) لترعى 
الشيعة الذين حوصروا من قبل احلكم امللكي السترداد حقوقهم 
املسلوبه بالطرق السلمية ولكنها حوصرت باابشع انواع املحاصرة 
الربع وثالثني سنة انتهت باحتالل امريكا وحلفائها وفك احلصار 

عن الشيعة وغريهم.

بعد اربعة وثالثني سنة من حصار املرجعية العليا يف النجف األشرف والشيعة يف 
العراق )من سنة 969)م - 003)م) حتركت املرجعية الدينية يف جو االحتالل 

للحفاظ على مصاحل الشعب العراقي يف ثالث حمطات هي:
املحطة االوىل:

بتقسيمه  اال  ينتهي  لن  امين سوف  انفالت  العراق من  املحافظة على 
وذلك  االمريكية  السيطرة  من  مزيد  مع  متصارعة  دويالت  ثالث  إىل 
من خالل: )- سحب فتيل االنفالت االمين بتحرمي التعامل مع السالح 

للجميع. برمير هنبه  تركته حكومة  الذي  املنهوب من مراكز اجليش 
)- وحترمي تداول التقارير اليت تشكل مستمسكات للثأر من كاتبيها /

وهي باملاليني/ اليت كانت حتضرها املنظمنات احلزبية املحلية على لسان 
املواطنني وخبط ايديهم ضد اقربائهم وجرياهنم.

3- اشاعت ثقافة االنتخاب ووجوبه لتاسيس دولة برملانية. 
املحطة الثانية: 

داعش  قبال  يف  العراق  مقدسات  عن  للدفاع  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
وانقاذ اجليش العراقي من اهلزمية املعنوية اليت حلقت به بعد سقوط املوصل 
وقد حققت املرجعية العليا يف النجف األشرف يف هذه املحطة مكاسب 
مجة شهد هبا اجلميع امهها رفد اجليش العراقي النظامي مبتطوعني كثريين 
تقسيم  الشهادة يف سبيل اهلل وكذلك دفع  بدافع  جدا جياهدون عدوهم 

العراق الذي اقترب اجله اىل وقت اخر.
املحطة الثالثة:

الدولة  عراق  لبناء  احلكم  واجهزة  القضاء  اجهزة  يف  الفساد  مواجهة 
فيه  العراق ومتارس  ابناء شعب  لكل  فيه اخلدمات  تتوفر  الذي  الكرمية 

حرية. بكل  الدينية  الشعائر 
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السيرة الذاتية
سّره)  )قدس  اخلوئي  السيد  اإلمام  منرب  أمثر  لقد 
هي  جليلة  عظيمة  مثارًا  قرن  نصف  من  أكثر  خالل 
اإلسالمي  الفكر  صعيد  على  عطاءًا  واألفضل  األزكى 
املهّمة،  العلوم والقضايا واملواقف اإلسالمية  ويف خمتلف 
حيث ختّرج من بني يديه مئات العلماء والفضالء العظام 
الفكرية  مسريته  مواصلة  عاتقهم  على  اخذوا  الذين 
ودربه احلافل بالبذل والعطاء والتضحية خلدمة اإلسالم 
احلوزات  أساتذة  اليوم  ومعظمهم  واملجتمع،  والعلم 
النجف األشرف ومنهم من هو  العلمية وباخلصوص يف 
اليت  واالجتماعية  العلمية  واجلدارة  الكفاية  مستوى  يف 
تؤهله للقيام مبسؤولية التربية والتعليم ورعاية األمة يف 

احلاضر.  يومنا 
األستاذ  سيدنا)))  هو  العباقرة  أولئك  وابرز  أهم  ومن 
آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاين )دام ظّله) 
فهو من أبرز تالمذة اإلمام اخلوئي الراحل )قدس سّره) 
السطور  نبوغًا وعلمًا وفضاًل وأهلّيًة، وحديثنا يف هذه 

حول شخصية هذا العلم الكبري موجز يف عّدة نقاط: 
والدته ونشاته

عام  األول  ربيع  شهر  من  التاسع  يف  مساحته  ولد 
يف  الشريف  الرضوي  املشهد  يف  9)3)هـ/930)م 
)السيد  املقّدس  العامل  هو  فوالده  معروفة،  علمية  أسرة 
العالمة  كرمية  اجلليلة  العلوية  هي  ووالدته  باقر)  حممد 
)املرحوم السيد رضا املهرباين السرايب) وجّده االدىن هو 
العامل اجلليل )السيد علي) الذي ترجم له العالمة الشيخ 
)انه كان يف  قائاًل:  الشيعة  أعالم  بزرك يف طبقات  آغا 
النجف األشرف من تالمذة احلّجة املؤسس املوىل علي 
النهاوندي ويف سامراء من تالمذة املجدد الشريازي، مث 
اختص باحلجة السيد امساعيل الصدر، ويف حدود سنة 
8)3) هـ عاد إىل مشهد الرضا )عليه السالم) واستقر 
فيه وحاز مكانة سامية مع ما كان له من حظ وافر من 
املعروفني  تالمذته  ومن  والصالح)  بالتقى  مقرونًا  العلم 
الفقيه الكبري الشيخ حممد رضا آل ياسني )قدس سّره). 
وأسرة سيدنا األستاذ )دام ظّله) ــ اليت هي من االسر 
يف  )اصفهان)  مدينة  تقطن  كانت  ــ  احلسينية  العلوية 
القرن احلادي عشر اهلجري، ومن ابرز اعالمها يومذاك 
كتاب  صاحب  الداماد)  باقر  )حممد  الشهري  الفيلسوف 

احد  وهو  اهلل  حفظه  اخلباز  منري  السيد  هو  الترمجة  هذه  كاتب   (((
السيد. مساحة  تالميذ 

القبسات، ومن أحفاده العلم الكبري )السيد حممد) الذي 
يف  )سيستان)  بالد  يف  االسالم)  )شيخ  منصب  يف  عّين 
زمن السلطان حسني الصفوي فانتقل اليها وسكنها هو 
وذريته من بعده، وأول من هاجر منهم إىل مشهد الرضا 
)ع) هو املرحوم )السيد علي) املار ذكره، حيث استقّر 
فيه برهة من الزمن يف مدرسة املرحوم املال حممد باقر 
السبزواري ومن مّث هاجر اىل النجف األشرف إلكمال 

دراسته مث اىل سامراء املقدسة للغرض نفسه. 
املشهد  رأسه  مسقط  يف  ظّله)  )دام  سيدنا  نشأ  وقد 
واملقدمات،  األوليات  يف  فتدرج  عالية  نشأة  الرضوي 
القرآن  بتعلم  عمره  من  اخلامسة  يف  وهو  بدأ  حيث 
الكرمي مث دخل )مدرسة دار التعليم الديين) لتعلم القراءة 
تعلم  وقد  املدرسة  هذه  من  فتخرج  وحنومها،  والكتابة 

اقا). علي  )املريزا  استاذه  من  اخلط  فن  ذلك  أثناء 
بتوجيه من  بدأ  أوائل عام )360)هـ/))9)م)  ويف 
العلوم احلوزوية، وحضر دروس  بقراءة مقدمات  والده 
)ت365)ه )  االصفهاين  مهدي  املريزا  املرحوم  العالمة 
احلوزة  اىل  انتقل  )368)هـ/9)9)م)  عام  أواخر  ويف 
املرجع  حبوث  فحضر  املقدسة  قم  يف  الدينية  العلمية 
الفقه  يف  الربوجردي  الطباطبائي  حسني  السيد  الكبري 
واالصول، وتلقى عنه الكثري من خربته الفقهية ونظرياته 
يف علم الرجال واحلديث، كما حضر درس الفقيه الكبري 

سّره). الكوهكمري)قّدس  احلّجة  حممد  السيد 
وخالل مّدة اقامته يف قم راسل العاّلمة املرحوم السيد 
مدرسة  اتباع  ومن  الشهري  األهواز  عامل  البهبهاين  علي 
املحقق الطهراين، وكان موضوع املراسالت بعض مسائل 
بعض  ظّله)  )مّد  األستاذ  سيدنا  ناقش  حيث  القبلة 
نظريات املحقق الطهراين ووقف السيد البهبهاين موقف 
املرحوم  كتب  رسائل  عّدة  تبادل  وبعد  عنها،  املدافع 
السيد البهباين لسيدنا األستاذ )دام ظّله) رسالة مؤرخة 
الواحدة  يف )7/ رجب /370) هـ) ــ وهو شاب يف 
العلمية  مهارته  على  فيها  يثين  ــ  العمر  من  والعشرين 
الفقهاء  وخنبة  املحققني  العلماء  )عمدة  بـ  اياه  واصفًا 
املدققني) وموكال تكميل البحث إىل حني اللقاء به عند 

)ع).  الرضا  اإلمام  بزيارة  التشّرف 
سيدنا  غادر  ))37)هـ/)95)م)  عام  أوائل  ويف 
العلم  موئل  إىل  متجهًا  قم  مدينة  ظّله)  )مّد  األستاذ 
فوصل  األشرف،  النجف  العلمية  للحوزات  والفضل 
أربعني االمام احلسني )عليه  املقدسة يف ذكرى  كربالء 

النجف األشرف فسكن )مدرسة  توّجه إىل  مّث  السالم) 
واالصولية  الفقهية  البحوث  وحضر  العلمية)،  البخارائي 
اخلوئي  املوسوي  القاسم  ابو  السيد  الكبريين  للعلمني 
سّره)  )قّدس  احلّلي  حسني  والشيخ  سّره)  )قّدس 
ايضًا حبوث  ذلك  مّدة طويلة، وحضر خالل  والزمهما 
بعض األعالم اآلخرين منهم السيد احلكيم )قّدس سّره) 

سّره).  )قّدس  الشاهرودي  والسيد 
نبوغه العلمي

لقد برز السيد السيستاين )دام ظّله) يف حبوث اساتذته 
قّوة اإلشكال وسرعة  اقرانه وذلك يف  بالغ على  بتفوق 
البديهة وكثرة التحقيق والتتبع ومواصلة النشاط العلمي 
العلمية  احلقول  خمتلف  يف  النظريات  من  بكثري  وإملامه 
احلوزوية، ومما يشهد على ذلك أنه منح من بني زماله 
احلادية  يف  وهو  )380)هـ/960)م)  عام  يف  واقرانه 
من  املطلق)  االجتهاد  )شهادة  ـ  عمره  من  والثالثني 
قبل استاذيه السيد اخلوئي )قّدس سّره) والشيخ احللي 
)قّدس سّره) ومل مينح السيد اخلوئي شهادة االجتهاد اإّل 
الشيخ  اهلل  منهم سيدنا األستاذ وآية  لنادٍر من تالمذته 
كما  املقدسة  مشهد  علماء  مشاهري  من  الفلسفي  علي 
ظّله)  )دام  لغريه  االجتهاد  اجازة  احللي  الشيخ  مينح  مل 
الشيخ  العاّلمة  عصره  حمّدثي  شيخ  ايضًا  له  كتب  وقد 
آغا برزك الطهراين )قّدس سّره) شهادة يطري فيها على 
مهارته يف علمي الرجال واحلديث وهي مؤرخة كذلك 

يف عام 380) هـ. 
عطاؤه الفكري وتأليفاته

عام  أوائل  من  ظّله)  )دام  األستاذ  سيدنا  اشتغل 
))38)هـ/)96)م) بإلقاء حماضراته )البحث اخلارج) يف 
الفقه، وابتدأ )دام ظّله) بإلقاء حماضراته يف علم األصول 
من شعبان عام ))38)هـ/)96)م) وقد أكمل دورته 
ويوجد  )))))هـ/990)م)،  عام  شعبان  يف  الثالثة 
من  واألصولية  الفقهية  تسجيل صويت جلميع حماضراته 

اليوم.  وإىل  397)هـ  عام 
البارزين  الفضالء  من  عّدة  الشريف  حبثه  خّرج  وقد 
الشيخ  كالعاّلمة  اخلارج:  البحث  أساتذة  من  وبعضهم 
مهدي مرواريد، والعاّلمة السيد مرتضى املهري والعاّلمة 
أمحد  السيد  والعاّلمة  حسينيان  حبيب  السيد  املرحوم 
املددي والعاّلمة الشيخ مصطفى اهلرندي والعاّلمة السيد 
احلوزات  أساتذة  أفاضل  من  وغريهم  اهلامشي  هاشم 

العلمية. 

قبسات من حياة آية اهلل العظمى

السيد علي الحسيني
"دام ظله"السيستاني
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وضمن اشتغال مساحته )دام ظّله) بالدرس والبحث 
خالل هذه املّدة كان مهتّمًا بتأليف كتب مهّمة ومجلة 
تقريرات  من  كتبه  ما  إىل  باإلضافة  الرسائل  من 
حبوث اساتذته فقه وأصواًل، وسيأيت ذكر مجلة منها 

يف موضع آخر. 
إمامته في الصالة

استاذه  عيادة  يف  ظّله)  )مّد  األستاذ  سيدنا  كان 
ربيع   /(9( سّره) يف  )قّدس  اخلوئي  اإلمام  املرحوم 
اآلخر / 09)) هـ) )988)م) لوعكة صحية أمّلت 
يف  حمرابه  يف  اجلماعة  يقيم صالة  أن  منه  فطلب  به 
جامع اخلضراء فلم يوافق على ذلك يف البداية فأحّل 
كان  كما  احكم  كنت  )لو  له  وقال  الطلب  يف  عليه 
يفعل ذلك املرحوم احلاج آقا حسني القّمي حلكمت 
عليكم بلزوم القبول) فاستمهله بضعة أّيام ويف هناية 
األمر استجاب لطلبه وأّم املصلني من يوم اجلمعة )5/ 
مجادى األوىل / 09)) هـ) إىل اجلمعة األخرية من 
أغلق  حيث  )))))هـ/993)م)  عام  احلّجة  ذي 

السلطة كما سيأيت.  قبل  اجلامع من 
مسيرته الجهادية

كان النظام البعثي يسعى بكل وسيلة للقضاء على 
احلوزة العلمية يف النجف األشرف منذ السنني األوىل 
من تسلمه السلطة يف العراق، وقد قام بعمليات تسفري 
األجانب،  الطالب  وسائر  والفضالء  للعلماء  واسعة 
والقى سيدنا األستاذ )مّد ظّله) عناءًا بالغًا من جّراء 
جماميع  تسفري  ومّت  مّرات  عّدة  يسّفر  ان  وكاد  ذلك 
من تالمذته وطاّلب جملس درسه يف فترات متقاربة، 
العراقية  أّيام احلرب  القاسية جّدًا  الظروف  مّث كانت 
الرغم من ذلك فقد أصّر )دام  اإليرانية، ولكن على 
ظّله) على البقاء يف النجف األشرف وواصل التدريس 
استمرار  بلزوم  منه  إميانًا  املقّدسة  العلمية  يف حوزته 
تفاديًا  احلكومات  عن  املستقل  احلوزوي  املسار 

للسلبيات اليت تنجم عن تغيري هذا املسار. 
النظام  ويف عام )))))هـ/990)م) عندما قضى 
)دام  األستاذ  اعتقل سيدنا  الشعبانية  االنتفاضة  على 
الشيخ  كالشهيد  العلماء  من  جمموعة  ومعه  ظّله) 
الغروي  علي  املريزا  والشهيد  الربوجردي  مرتضى 
وقد تعّرضوا للضرب واالستجواب القاسي يف فندق 
السالم ويف معسكر الرزازة ويف معتقل الرضوانية إىل 
أن فّرج اهلل عنهم بربكة أهل البيت )عليهم السالم). 
اإلمام  تويف  عندما  3)))هـ/)99)م)  عام  ويف 
سيّدنا  وتصّدى  عليه)  اهلل  )رضوان  اخلوئي  السيد 
جامع  السلطة  إغلقت  للمرجعية  ظّله)  )دام  األستاذ 
اخلضراء يف أواخر ذي احلّجة عام )))) هـ لتفريق 

عنه.  املؤمنني 
وقد  والتصفية،  لالعتيال  األستاذ  سيدنا  تعرض 
هذه  من  عدد  عن  املخابرات  جهاز  وثائق  كشفت 

بالفشل.  باء  مكرهم  ولكن  املخّططات 
داره  رهني  ظّله)  )دام  األستاذ  سيدنا  بقي  وهكذا 

منذ أواخر عام 8))) هـ حىت أّنه مل يتشرف بزيارة 
السالم) طوال هذه  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  جّده 

الفترة. 
مرجعيته

يف السنوات االخرية من حياة مساحة اإلمام اخلوئي 
)رضوان اهلل عليه) كان هاجس كثري من الفضالء يف 
ان  يصلح  عمن  البحث  وخارجها  األشرف  النجف 
خيلف اإلمام اخلوئي )قّدس سّره) يف مرجعيته للطائفة 
اإلمامية ليحافظ على كيان احلوزة العلمية واستقاللية 
توفره يف شخص  يلزم  مبا  ويتحلى  الدينية  املرجعية 
وحكمة  وتقوى  وورع  علمية  مؤهالت  من  املرجع 

وتدبري. 
سيدنا  إىل  الفضالء  من  الكثري  توجهتأنظار  وقد 
األستاذ )دام ظّله) وقد اختاره اإلمام اخلوئي )قّدس 
سّره) للصالة يف حمرابه يف جامع اخلضراء كما تقّدم 
فبدأ ينتشر صيته يف أوساط العامة بعد ان كان حمصورًا 
أستاذًا  عرفته  اليت  واحلوزوية  العلمية  األوساط  يف 
الزمن.  البحث اخلارج طوال ربع قرن من   قديرًا يف 
يف  األعلى  بالرفيق  اخلوئي  اإلمام  التحق  وعندما 
مجع  التقليد  يف  اليه  ارجع  هـ)   (((3  / صفر   /8(
من العلماء األعالم يأيت يف مقدمتهم مساحة آية اهلل 
اهلل  آية  ومساحة  سّره)  )قّدس  البهشيت  علي  السيد 
الشيخ مرتضى الربوجردي )قّدس سّره) فقّلده كثري 
من املؤمنني يف العراق وايران وبالد اخلليج وباكستان 
واهلند، وبعد وفاة آية اهلل العظمى السيد عبد األعلى 
اليه  رجع  هـ)   ((((/ صفر   /(7( يف  السبزواري 
وعندما  خارجه،  يف  وقسم  العراق  يف  مقلديه  معظم 
الكلبايكاين  رضا  حممد  السيد  العظمى  اهلل  آية  تويف 
 ((((  / اآلخرة  مجادي   /  ((( يف  سّره)  )قّدس 
وبشكل  ظّله)  )دام  األستاذ  سيّدنا  تقليد  عّم  هـ) 
معظم  إليه  ورجع  اإلسالمية  األقطار  خمتلف  سريع 
املؤمنني يف العراق واالحساء والقطيف وايران ولبنان 
اوربا  يف  واملغتربني  واهلند  وباكستان  اخلليج  ودول 
واالمريكيتني واستراليا وغريهم، وقد توسع الرجوع 
إليه أكثر فأكثر بعد وفاة آية اهلل العظمى الشيخ حممد 
السيد  العظمى  اهلل  وآية  سّره)  )قّدس  األراكي  علي 
)دام  األستاذ  فسيدنا  سّره)،  )قّدس  الروحاين  حممد 
ظّله) ــ اليوم ــ هو املرجع األعلى للطائفة اإلمامية، 
واملسلمني.  اإلسالم  بوجوده  ونفع  السامي  ظّله  أدام 

تم نقل المعلومات الواردة في هذه السطور 
لسماحته  التابع  الرسمي  الموقع  من 

موجز بشكل 
www.sistani.org
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قال الدكتور حممد حسني الصغري: بيين وبني السيد السيستاين خصوصية وصله 
الشخصية   حياته  على  كثب  عن  اطلعت  فقد  نادرة 
والعلمية و التورعية  فكان ملء السمع والبصر  وقد 
مبوقع  اعتدادًا  شىت  مناسبات  يف  تكرميه  اىل  سعيت 

العام.  االفق  يف  ونظرًا  املرجعية 
اهل  كلمات  امجعت  حينما  بأبيات  خاطبته  وقد 
))))ه   صفر  يف  وذلك  العليا  مرجعتيه  على  اخلربة 

993)م:   =
وزمامهــا قيادهــا  اليــك  وامامهــاالقــت  زعيمهــا  رأتــك  ملــا 
صوهتــا يف  وانــت  احكامهــاواســتقبلتك  مروجــا  الرجــال  رجــل 
الــذي االمــر))  ))صاحــب  مقامهــاومؤيــدًا يف  اليــك  نيــــابته  القـــت 
وشــريعة  . منحــة.  لربــك  اعالمهــافاشــكر  باهلــدى  تنشــر   .  . غــراء 

وكنت قد حييت الذكرى االلفية للشيخ املؤسس حممد بن حممد النعمان املعروف 
بــــ )الشيخ املفيد) وقد اتفقت يف 3 رمضان املبارك 3))) هــ بعد وفاة االمام 

اخلوئي وكان السيد السيستاين هو املرشح للمرجعية فتناولت شأهنا وقلت: 
توقــدي املفيــد  الشــيخ  شــعلة  يــا  علــى الكــون باإلشــعاع فيمــن توقــداو 
غضــة املرجعيــة  عهــود  عســجدًاأعيــدي  وختتــال  عقيانــً  توهــج 
بالنــدىتطــل علــى الــوادي املقــدس بالشــذا املنــور  االفــق  وحتتضــن 
وآلــه) )علــي  مــن    نفخــات  ومــن طلعــة )الزهــراء) تطلــع فرقــدًاهبــا 
معهــدًا املجــدد  الفكــر  مــن  ــجدًاتقيــم  ــً ومس ــوى ضراح ــى التق ــي عل وتب
كابــر اثــر  كابــر  عليهــا  منضــداتــواىل  درًا  رصفــن  قــد  قالئــد 
فجمــع مــن اشــتاهتا مــا أشــتاهتا مــا تبــددااىل ان تســامى دســتها بــــ)ايب الرضــا)
عــزه ايــام  االســالم  اىل  وتعهــدااعــاد  اثــاره  مــن  وجــدد 
غــرارة اال  الليــل  ينــام  ال  تنهــدافــى  اال  االصبــاح  يألــف  ال  و 
فريتعــي اليتامــى  حــال  ــدىيؤرقــه  ــعها ن ــوى. . فيوس ــن البل ــً م طيوف
حباجــٍة الفقــري  ان  ومــورداوحيزنــه  وســكىن  قوتــً  فيكفلــه 
جائــع بإشــباع  القصــوى  واكســاء عريــان واســعاف مــن شــداومهتــه 
ألهلهــا املســلمني  حقــوق  وابعــداتناهــت  تــداىن  مــن  لديــه  ســواء 
امحــدايــروض بالتقــوى و بــا الزهــد نفســه الضيــم  مــن  هنجــا  ويلزمهــا 
وعفــة ســداد  يف  عليــً  مغــردااعــان  للقداســة  مثــااًل  فــكان 
ومساتــه اجمــاده  يف  اذا قلــت شــعرًا اصبــح الدهــر منشــداواين 

وخاطبته مرجتاًل يف ميالد صاحب االمر احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه الشريف 
وذلك يف 5) شعبان 6))) = 7/)/996)م 

الوضــاء ميــالده  يف  العلمــاءهنئــت  كوكــب  يــا   .  . وبظلــه 
امــره عجــل  املهــدي)  االعــداءبــ)احلجــة  علــى  منتصــرًا  مــازال 
مكانــه اجــل  االمســى  الشــعراءومقامــه  قرائــح  جتيــد  ممــا 

وقائــد  .  . العظيــم  اهلل  حجــة  احلكمــاءهــو  وقــدوة   .  . القــومي  الديــن 
تأرخيــه يف  االجيــاد  علــة  االحيــاءهــو  علــة  هــو  ومبجــده 
رداءهــا عليــك  نيابتــه  ورداءالقــت  حلــة  بأيــة  فهــزت 

عنــده ينهــض  االعبــاء  حلامــل  االعبــاءبــا  افــدح  الشــريعة  ثقــل 
خلواتــه يف  القديــس  الظلمــاءالراهــب  يف  القســمات  واملشــرق 
حاشــد املســائل  كــرى  يف  افتــاءالليــل  ويف  نظــٍر  يف  والصبــح 
ببابــه الزحــام  كثــر  اذا  الغــراءحــى  بالطلعــة  وتشــرفوا 
بعلمــه املفيــد)  )الشــيخ  بــه  الفقهــاءواذا  يف  )الطوســي)  بــه  واذا 
الغــراءوتــرى اىل )جنــب الرضــي) املرتضــى حــذوة  )املــرد)  ومــن 
جمــددًا عــاد  )افالطــون)  االحيــاءفــكان  مــن  )ســقراطا)  وكان 
)حيــدر) عدالــة  يف  )علــي)  واســتحياءوســرى  ورع  يف  وهــداه 
)حممــد النــي  ســنن  لنــا  األمنــاءأحيــا  والعتــرة   .  . ووصيــه 
كيانــه احلنيــف  للديــن  كالشــهداءوأعــاد  العلمــاء  وكذلــك 
ونظامــه  .  . حياتــه  رمــز  بالفقــراءالزهــد  التفكــري  وشــعاره: 
عشــاءفعســى بأطــراف )العــراق) . . وأرضــه بغــري  ليلتــه  بــات  مــن 
كّظهــم  .  . غراثــً  )صبيانــً)  غطــاءولعــّل  بغــري  وهــم   .  . الشــتاء  بــرد 
قضــى مبستشــفى  مولــودًا  أّن  دواءأو  حــني  والت   .  . الــدواء  ُحــرم 
طفلهــا تناغــي  )مرملــة)  أن  األحشــاءأو  مقّطــع  وهــو   .  . باملهــد 
تغيثهــم  .  . احليــاة  يف  شــغلك  وباإلعطــاءأوالء   .  . آونــة  بالعطــف 
مصانــة املســلمني)  )حقــوق  والنائــيعــادت  قريبهــم  للمســتحق 
اهنــا املرجعيــة  منــاط  واداءهــذا  فريضــة  بــني  االعبــاء 

وهنأته يف يوم عيد الغدير اخلالد  8ذي احلجة/5)))ه = 8)/995/5) م. 
وامنــا الغديــر  عيــد  يف  اهــي بــك االســالم واالمــة الكــرىأهنيــك  
اســتوى بــه  املؤمنــني  امــري  وليــً بنــص الذكــر. . فاســتنطقت الذكراعلــي 
اصلــه يتبــع  والفــرع  ابنــه  ــرىوانــت  ــاف اىل بش ــرى تض ــن بش ــك م فيال
وبالتقــى بالســداد  عليــً  وصنــت اهلــدى والعلــم باحلجــج االخــرىاعنــت 
وزهوهــا احليــاة  هــذي  يف  الغــراوزهــدك  ســريته  االذهــان  اىل  اعــاد 
للنــاس والنــدى املعــروف  بــا  ــرىميينــك  ــدك اليس ــوء يف ي ــا الس ــع عنه وتدف
رمحــة احلشــر  يف  اهلل  عنهــا  شــكراســيجزيك  وال  جــزاء  التبغــي  النــك 
ــد احلاقديــن وســحرهم فأنــت عصــى موســى الــي تلقــف الســحرافــدع عنــك كي

وقلت وقد استهدف االمام اخلوئي وقدح االمام احلكيم قدس سره وشتم السيد 
والزمان  العصر  موالنا صاحب  اىل  فتوجهت  السيستاين  السيد  السبزواري ورمي 
احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه الشريف بالشكوى وكان ذلك يف 3) / ذي القعدة 

/7)))ه  = 997) م. 
العظائــمامــام اهلــدى شــكوى ففــي النفــس حســرة االمــور  مــي  هتيجهــا 
شــاخمً للشــريعة  كيانــً  العمائــمفــأن  عليــه  تقضــي  ان  حتــاول 
ظــامل احلكــم  ســطوة  يف  راعــي  عــاملفمــا  اجلهــل  ســورة  يف  راعــي  كمــا 
بقــره وهــو  )اخلوئــي)  ظــاملايســتهدف  )الســبزواري)  حلــم  وينهــش 
بعلمــه احلكيــم)  اهلل  )ايــة  العــواملرمــي  منهــا  هتــز  الــي  وتلــك 
بأعلــم ليــس  الطهــر)  )علــي  اخلضــارموقالــوا  البحــور  جتــري  علمــه  ويف 
شــياعها املــدوي  االرض  كــرة  والعواصــمســلوا  اقطارهــا  قلــدت  ملــن 
خراهتــم يف  العصــر  علمــاء  ــموســل  ــو حاك ــذي ه ــى ال ــع االعل ــن املرج م
ــدى ــا امل ــتطال بن ــر اس ــب االم ــا صاح والبهائــمفي اخالقنــا  مزجــت  وقــد 
منقــد يف  االك  الكــون  يف  هلــا  قائــم وليــس  االمــر  يف  االك  وليــس 

وكنت قد خاطبته "مصربًا له" عند اهلجوم املسلح الغادر عليه وعلى ولده السيد 
حممد رضا فنجامها اهلل تعاىل وقتل احد احلراس ابو حيدر  وجرح حارس اخر ابو 
اياد جرحًا بليغًا مميتًا واستنقذه االطباء بعد اللتيا والليت وكان ذلك يف ))/ رجب 

/ 7))) ه = ))/))/996) م. 
اهلــدى) يف كل حادثــٍة )زعيــم  االعاجيــبصــرًا  بدعــً يف  تــك  . مل  نكــراء. 
ممتلئــً البيــت)  )اهــل  لتأريــخ  الغرابيــبوانظــر  الشــجيات  املاســي  مــن 
موارثهــا مــن  علــي  االمــام  ومســلوبقاســى  مســموم  بــني  وولــده 
نائبهــم اهلل  حبمــد  فينــا  يف العلــم واحللــم واالحســان والطيــبوانــت 
ــً ــر فرج ــواها. . وانتظ ــا وس ــد هل مكــذوبفأصم غــري  وعــٌد  االمــر 

٭ ٭ ٭

السيد السيستاني
 في الشعر العربي

أ.د. محمد حسين الصغيرأ.د. محمد حسين الصغير
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هلل در املرجع السيستاين   فيه مثال العامل الرباين )متت يف 35))/))/)):
ومستهــم األنبيــاء  صفــات  بيــاينفيــه  البيــان  لــدى  يــكل  فيــه 
فقــل: تنســبه  كنــت  إن  ســيد  الثــاين هــو  النــي  ســبط  إىل  ينمــى 
أهنــا حــى  األلبــاب  بــه  القــرآن حــارت  منــوذج  بوصــف  عجــزت 
بعدمــا الزعامــة  نــال  مرجــع  الرمحــنهــو  جلنــة  الزعيــم  رحــل 
واإلتقــان هــو معلــم فيــه القداســة قــد بــدت اإلبــداع  روعــة  يف 
اإلميــانهــو نبعــة األطهــار ســادات الــورى مــع  التقــوى  وشــعلة 
قــدوة هــو  آيــة  هــو  أمــة  األزمــان هــو  يف  العظمــاء  صــورة  هــو 
يكتــرث مل  زاهــد  هــو  عــامل  فــان هــو  بــل  زائــل  دنيــا  حبطــام 
الــذي حيــدرة  اجلــار  حلامــي  متفــاين جــار  لــه  هنــج  يف  كان  قــد 
ومل يســكنه  باإلجيــار  البنيــان البيــت  شــامخ  عقــارا  ميلــك 
نفســه يظهــر  باإلعــالم  كان  اإلعــالن  مــا  رونــق  يف  وال  كال 
مبدحــه أقــول  مــا  يســمع  كان  ينهــاين لــو  مدحــه  عــن  لرأيتــه 
مغاضبــا تــراه  ال  اخلليقــة  الديــان  ســهل  الواحــد  ألمــر  إال 
ولوعــة هنــاك  حــزن  اإلنســاين بفــؤاده  املوقــف  يف  الســيما 
البلــدان يبكــي ) آلمــريل ) ومــا فيهــا جــرى وإبــادة   ( و)ملوصــل 
مالذهــا املســيح  حــى  بــه  احلــاين ورأت  العطــوف  ذاك  أنــه  إذ 

حمنــة مــن  وصانــه  العــراق  الطغيــان حفــظ  زمــرة  مــن  بــه  عصفــت 

لــه هنــج  يف  األطيــاف  وحــد  والعــدوان قــد  العنــف  لنبــذ  ودعــا 

ومدافعــا مرابطــا  العريــن  الشــجعان حيمــي  عزمــة  يف  حلياضــه 

صولــة يف  بــدى  إذا  اهلزبــر  امليــدان فهــو  يف  الكــرار  فكأنــه 

والشــبانملــا رأى خطــر الدواعــش قــد فشــا لألطفــال  بالقتــل 

جبهادهــم كفايــة  وجــوب  الشــيطان أفــى  عصبــة  شــأفة  ليزيــل 

نفــوذه بســط  البغــي  مــد  إنســانلــواله  علــى  يبقــي  يكــن  مل  إذ 

والطوفــان فأتــت مجــوع لــو نظــرت حشــودها كاملــوج  لرأيتهــا 

زلزلــت فتــوى  أي  أكــر  وجــايناهلل  الزمــان  يف  لداعــش  أمــرا 

تــرى ال  للمرجعيــة  هيبــة  ســلطان هــي  حاكــم  يف  هلــا  أهــال 

بئســما ولكــن  عجــزا  بــه  بالبهتــان ظنــوا  القــول  وشــابوا  ظنــوا 

واهلذيــانمــا ضــره قــول البغــاة ومــن دعــا والتجريــح  بالشــتم 

يف قــام  قــد  ســيدا  فاحفــظ  الرهــانربــاه  بصــادق  اهلــداة  أمــر 

ســيدي للشــريعة  عــزا  احلدثــانوأدمــه  طــوارق  شــرور  وقــه 

السيد علي  العظمى  الكونية اجلليلة آية اهلل  اىل الشخصية 
السيستاين:

رجل السالم : حمبيت وسالمي لك أحنين وفدى لكعبك هامي 
شعب العراق بفضل خطوك قائم وبلمع فكرك شامخ متسامِ  

وبكزنك املكنون أرضي خصبة بالسلم وهو منارة االسالم 
بالسلم ظلك مر من جنف التقى برفيف رايات وخفق ميام 

يوم الدماء أحلته يوم الندى وأنبت ليال بالغد البسام 
وشتلت آماال على درب االبا ونبذت درب احلزن واآلالم 

 ٭ ٭ ٭
طوىب علي السستاين مرحى بالشذى بندى يديك الشاسع 

املترامي 
يامن كظل األنبياء وقاُرُه روح احلمامة يف بريق حسامِ  

مرحى بداعية السالم مريده وربيبه ونصريه واحلامي 
يامن حقنت دماء أطهر بقعة يف الكون يا قزح العراق السامي 

آمنت أنك يف الفضائل والعلى نسغ النيب  وجذر كل امام 
ياخري ما ابتذر الرسول بتربة يابدء رحيان ومسك ختام 

اسطع فوجهك يف مسائي كوكب وازرع فكفك وردة حبطامي 
 ٭ ٭ ٭

ياأيها املشكاة " نّوْر اننا يف أي مّدجٍل " وأي ظالم 
ما كان أحوجنا لرأيك مطفئا نارا وعاقد بردها بسالم 

ماكان أظمأنا اىل كأس احلجا من راحتيك لكل ثغر ظام 
أنت النطاسُي األثري مبحنة والبارئ اجللى من األورام 

وقفت على ايقاع خطوتك الدنا خطو احلمام 
هبيبة الضرغام تصغي املشارق واملغارب كلها لندائك العلوي 

وسط زحام 

كال ملن عقد احلروب وقادها جيشا ومل حيصد سوى األوهام 
كال ملن وضع العمامة وادعى  دينا وكان بعمقه صداّمي 

كال ألجساد ضخام قد حوت من جهلهن صغائر األحالم 
لو ميحصوا فكر االمام وهنجه يف السلم ماحادوا عن االسالم 
من دون شورى ليس تبلغ صهويت شأوا ولن يرقى السفوح 

زمامي 
هنج البالغة يف السالم مقالُه ذِرٌب بال ترس ودون حسام 

فاكرم بسيستانّيها وجمريها واملنقذ الشايف من األسقام 
وانعم بأمسى عمة وكرامة من بني أخوال ومن أعمام 

يوم الرهان استبدلت راحاته مجر اجلحيم بأعطر األنسام 
يوم الرهان ختلدت آثاره ولرمبا يوم بألفي عاِم 

 ٭ ٭ ٭
رجل السالم فديت باألعالم وزهوت فوق جمرة األيامِ  

رجل العصور املجد دونك راكع وفدى لكعبك طاح كل وسام 
شعب العراق اليوم بامسك يزدهي زهو الظالم بشعلة االهلام 

شعب العراق وأنت أدرى كونه هنرا من الشهداء وااليتام 
شعب سيطلع فجره من جرحه والشمس من زنزانة االعدام 

شعب تقلب يف اوار دموعه هنب الرياح وسطوة احلكام 
واملوت باملرصاد حيين رأسه بيد احلصار وقبضة االجرام 
شعب ينادي للتحرر للضيا ولسحق سجن البعث باألقدام 

فكأن النصرا بال جرح وال حرية ااّل بثوب دام 
 ٭ ٭ ٭

ياأيها الرجل املنيف بفكره هرما ويا أعلى من األهرام 
ضع للسما قزحا وقوسا زاهرا واألرض حررها من األصنام 
األرض للشورى ستجنح للهدى ال للجراح سيوفهن دوامي 

واألرض ملك العدل يف أدياهنا وتعدد األجناس واألقوام 
وجه احلقيقة مل يصفه مجيعه قلم ولكن سائر األقالم 

وكما نرى األطيار يف أصنافها تتلون األزهار يف األكمام 
فلمن اذن يتحزبون لفكرة وتشد كل حقيقة بلجام 

اين اعيذك من غباوة قائد مل يبلغ العامني طفل فطام 
يعلوه شك بل تشوُبُه ريبةٌ  وعليه ألف عالمة استفهامِ  
جعل املساجد للقراع معسكرا للسحق للتمثيل لآلثام 
ووراءه للبعث حشد حاقد قد بث يف حقل من األلغام 

وعلى ميينه لألعاجم خنجر وعلى الشمال يفور حقد الشام 
وجدوا به كفا خلنق بالده ولقطع برعم زهرها املتنامي 
ولبعثها ظلماء مثل قرونه الوسطى هبوالكو دم وقتام 

ولغلق باب الشمس وهي صبية ولتوها تنجو من االعدام 
اين اعيذك منه من ازالمه من كل رجعي اجلذور ظالمي 

أجهز على بقياه فهو مموه واحمقه يف مسعاه فهو هالمي 
وتوخ من شعب العراق وعلمه وطموحه افقا ببدر متام 

 ٭ ٭ ٭
رجل السالم مزار بابك قبليت وفدى وصيدك جبهيت وحسامي 

مادام هنج السلم يف راياتكم فلنهجكم أنا معلن اسالمي 
طوىب ملنبتك الشذي لراية علوية ملنائٍر ومحام 

أنقذت مسجدها وصنت قباهبا وحفظت فيها )بيضة ) االسالم 
هنض العراق وقد تساقط جيشهم فوق الوحول براية استسالم 

هيهات قائمة تقوم لغدرهم ولبعث طاعون وفتك جذام 
شعب العراق اىل املجرة صاعد وأنا العراق جمريت ومرامي

 ٭ ٭ ٭

االستاذ المال عيسى البدن ابو عبد اهلل:

شعر خلدون جاويد:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري خلقه حممد 

وآله الطيبني الطاهرين .
أّما بعد : فليعلم املقاتلون األعّزة الذين وّفقهم اهلل عّز وجّل 

للحضور يف ساحات اجلهاد وجبهات القتال مع املعتدين:
ودعا  اجلهاد  اىل  ندب  كما  ـ  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أّن  ـ   (
على  املجاهدين  وفّضل  الدين  دعائم  من  دعامًة  وجعله  إليه 
أوجبتها  وآدابًا  حدودًا  له  جعل  امسه  عّز  فإّنه  ــ  القاعدين 
رعاها  فمن  ومراعاهتا،  تفقهها  يلزم  الفطرة،  واقتضتها  احلكمة 
حق رعايتها أوجب له ما قّدره من فضله وسّنه من بركاته، ومن 

أمله . به  يبلغ  أخّل هبا أحبط من أجره ومل 
غري  مع  حىت  مراعاهتا  من  البّد  عاّمة  آداٌب  فللجهاد  ـ   (
أن  قبل  أصحابه  هبا  يوصي  )ص)  النيّب  كان  وقد  املسلمني، 
يبعثهم إىل القتال ، فقد صـّح عن اإلمام الصادق )ع) أّنه قال 
: )كان رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وآله ــ إذا أراد أن يبعث 
بسرّية دعاهم فأجلسهم بني يديه مث يقول سريوا باسم اهلل وباهلل 
ويف سبيل اهلل وعلى مّلة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله) : ال 
تغلوا، وال متّثلوا، وال تغدروا، وال تقتلوا شيخًا فانيًا وال صبّيًا 

وال امرأة، وال تقطعوا شجرًا إاّل أن تضطّروا إليها).
املسلمني  من  واملحاربني  البغاة  مع  للقتال  أّن  كما  ـ   3
واضراهبم أخالقًا  وآدابًا  ُأثرت عن اإلمام علي )ع) يف مثل 
هذه املواقف ، مما جرت عليه سـريته وأوصى به أصحابه يف 
خطـبه وأقواله، وقد أمجعت األّمة على األخذ هبا وجعلتها حّجة 
فيما بينها وبني ربّها ، فعليكم بالتأسي به واألخذ مبنهجه، وقد 
النيب )ص) ـ يف  قال )ع) يف بعض كالمه مؤّكدًا ملا ورد عن 
حديث الثقـلني والغدير وغريمها ــ : )انظروا أهل بيت نبّيكم 
ولن  هدى  من  خيرجوكم  فلن   ، أثرهم  واتبعوا  مستهم  فالزموا 
يعيدوكم يف ردى ، فإن لَبُدوا فالبُدوا)))، وإن هنضوا فاهنضوا ، 

فتهلكوا). تتأخروا عنهم  ، وال  فتضلوا  تسبقوهم  وال 
التعّرض هلا بغري ما  النفوس، فال ُيستحّلن  ) ـ فاهلل اهلل يف 
أحّله اهلل تعاىل يف حال من االحوال، فما أعظم اخلطيئة يف قتل 
النفوس الربيئة وما أعظم احلسنة بوقايتها وإحيائها، كما ذكر 
آثارًا  الربيئة  النفس  لقتل  وإّن  كتابه،  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
أمري  سرية  يف  جاء  وقد   ، بعدها  وما  احلياة  هذه  يف  خطرية 
املؤمنني )ع) شّدة احتياطه يف حروبه يف هــذا األمر ، وقد قـال 
يف عهـده ملالك األشـتر ــ وقد ُعِلمت مكانتُـه عنده ومزنلـُته 
شيء  ليس  فإّنه  حّلها  بغري  وسفكها  والدماء  إّياك   ( ــ  لديه 
مّدة  نعمة وانقطاع  بزوال  لتبعة وال أحرى  لنقمة واعظم  ادعى 
من سفك الدماء بغري حّقها واهلل سبحانه مبتدأ باحلكم بني العباد 
فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فال تقوّين سلطانك بسفك 
دم حرام ، فإّن ذلك مما يضعفه ويوهنه ، بل يزيله وينقله وال 
عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد الّن فيه قود البدن ).
فإن وجدمت حالة مشتبهة ختشون فيها املكيدة بكم ، فقّدموا 

))) لبد : أقام ، أي إن أقاموا فأقيموا .

التحذير بالقول أو بالرمي الذي ال يصيب اهلدف أو ال يؤّدي إىل 
اهلالك، معذرًة إىل رّبكم واحتياطًا على النفوس الربيئة.

5 ـ اهلل اهلل يف حرمات عاّمة الناس ممن مل يقاتلوكم، السّيما 
الشيوخ والولدان والنساء، حّتى إذا كانوا من  املستضعفني من 
ذوي املقاتلني لكم ، فإّنه ال حتّل حرمات من قاتلوا غري ما كان 

معهم من أمواهلم.
عن  ينهى  كان  أّنه  )ع)  املؤمنني  أمري  سرية  من  كان  وقد 
التعّرض لبيوت أهل حربه ونسائهم وذراريهم رغم إصرار بعض 
من كان معه ـــ خاّصة من اخلوارج ــ على استباحتها وكان 
يقول : ) حاَربنا الرجال فحاربناهم ، فأّما النساء والذراري فال 
لكم  فليس   ، دار هجرة  مسلمات ويف  عليهم ألهنن  لنا  سبيل 
عليهن سبيل، فأّما ما أجلبوا عليكم واستعانوا به على حربكم 
فهو  دورهم  يف  كان  وما   ، لكم  فهو  وحواه  عسكرهم  وضّمه 
مرياث على فرائض اهلل تعاىل لذراريهم ، وليس لكم عليهّن وال 

على الذراري من سبيل).
واستباحة  نكاية هبم  دينهم  الناس يف  اهتام  اهلل يف  اهلل  ـ   6
وتبعه يف  األول  العصر  يف  اخلوارج  فيه  وقع  كما   ، ً حلرماهتم 
الدين، تأثرًا مبزاجياهتم  الفقه يف  العصر قوم من غري أهل  هذا 
فعظم  عليهم،  اليت تشاهبت  النصوص  ببعض  وبّرروه  وأهوائهم 

هبم. املسلمني  ابتالء 
واعلموا إّن من شهد الشهادتني كان مسلمًا ُيعصم دُمه وماُله 
كّل  فما  البدعة،  بعض  وارتكب  الضاللة  بعض  يف  وقع  وإن 
ضاللة باليت توجب الكفر، وال كّل بدعة تؤدي إىل نفي صفة 
أو  بفساد  القتل  املرء  استوجب  ورمبا  صاحبها،   عن  االسالم 

. مسلمًا  وكان  قصاص 
وقد قال اهلل سبحانه خماطبًا املجاهدين : )يا أّيها الذين آمنوا 
إليكم  ألقى  ملن  تقولوا  وال   ، فتبّينوا  اهلل  سبيل  يف  ضربتم  إذا 
واستفاضت  الدنيا).  احلياة  عرض  تبتغون  مؤمنًا  لست  السالم 
اآلثار عن أمري املؤمنني )ع) هنيه عن تكفري عاّمة أهل حربه ـ 
كما كان مييل إليه طالئع اخلوارج يف معسكره ــ بل كان يقول 
اهنم قوم وقعوا يف الشبهة، وإن مل يرّبر ذلك صنيعهم ومل يصح 
ُعذرًا هلم يف قبيح فعاهلم ، ففي األثر املعترب عن االمام الصادق 
عن ابيه )عليهما السالم): )أّن عليًا )ع) مل يكن ينسب أحدًا من 
أهل حربه إىل الشرك وال إىل النفاق ولكن يقول: هم اخواننا 
بغوا علينا )، )وكان يقول ألهل حربه: إنا مل نقاتلهم على التكفري 

هلم ومل نقاتلهم على التكفري لنا).
 7 ـ وإياكم والتعّرض لغري املسلمني أّيًا كان دينه ومذهبه 
كان  تعّرض حلرماهتم  فمن  وأماهنم،  املسلمني  كنف  فإنّهم يف 
قضاء  يف  األفعال  أقبح  هلي  والغدر  اخليانة  وإّن  غادرًا،  خائنًا 
الفطرة ودين اهلل سبحانه، وقد قال عّز وجّل يف كتابه عن غري 
الدين ومل  يقاتلوكم يف  مل  الذين  اهلل عن  ينهاكم  ) ال  املسلمني 
خيرجوكم من دياركم أن ترّبوهم وتقسطوا اليهم إّن اهلل حيب 
املقسطني ). بل ال ينبغي ان يسمح املسلُم بانتهاك حُرمات غري 
املسلمني مّمن هم يف رعاية املسلمني، بل عليه أن تكون له من 
الغرية عليهم مثل ما يكون له على أهله، وقد جاء يف سرية أمري 

املؤمنني )عليه السالم ) أنه ملا بعث معاوية )سفيان بن عوف من 
بين غامد) لشن الغارات على أطراف العراق ـ هتوياًل على أهله 
ـ فأصاب أهل األنبار من املسلمني وغريهم، اغتّم أمري املؤمنني 
)ع) من ذلك غّمًا شديدًا ، وقال يف خطبٍة له: ) وهذا أخو غامد 
البكري  حسان  بن  حسان  قتل  وقد  االنبار  خيله  وردت  قد 
وأزال خيلكم عن مساحلها ، ولقد بلغين أّن الرجل منهم كان 
حجلها  فينتزع  املعاهدة  واألخرى  املسلمة  املرأة  على  يدخل 
باالسترجاع  إاّل  منه  متتنع  ما  ورعاثها)3)،  وقالئدها  وقُـَلبها))) 
واالسترحام ، مث انصرفوا وافرين، ما نال رجاًل منهم كلم ، وال 
أريق هلم دم، فلو أّن امرًأ مسلمًا مات من بعد هذا أسفًا ما كان 

به ملومًا، بل كان به عندي جديرًا).
الناس، فإنه ال حيل مال امرئ مسلم  8 ـ اهلل اهلل يف أموال 
مال غيـره غصـبًا  استوىل على  فمن   ، نفسه  بطيب  إاّل  لغريه 
فإّنما حاز قطـعة من قطـع النريان، وقد قال اهلل سبحانه : )إن 
بطوهنم  يف  يأكلون  إّنما  ظلمًا  اليتامى  أموال  يأكلون  الذين 
نارًا وسيصلون سعريًا). ويف احلديث عن النيب )صلى اهلل عليه 
وآله) إنه قال: )من اقتطع مال مؤمن غصبًا بغري حقه مل يزل اهلل 
معرضًا عنه ماقتًا ألعماله اليت يعملها من الرّب واخلري ال يثبتها 

يف حسناته حىت يتوب ويرّد املال الذي أخذه إىل صاحبه).
من  ُيستحّل  أن  أنه هنى  )ع)  املؤمنني  أمري  وجاء يف سرية 
أموال من حاربه إاّل ما وجد معهم ويف عسكرهم ، ومن أقام 
احلّجة على أن ما وجد معهم فهو من ماله أعطى املال إّياه، ففي 
احلديث عن مروان بن احلكم قال : )ملّا َهَزمنا علٌي  بالبصرة رّد 
على الناس أمواهلم من أقام بّينة أعطاه ومن مل يقم بّينٍة أحلفه ).
أو  هلا  والتعّرض  فإّياكم  كّلها،  احلرمات  اهلل يف  اهلل  ـ   9   
بذنب  امرئ  أخذ  واحذروا   ، يد  أو  بلسان  منها  شيء  انتهاك 
غريه، فإّن اهلل سبحانه وتعاىل يقول: ) وال تزر وازرة وزر أخرى 
) ، وال تأخذوا بالظّنة وتشبهوه على أنفسكم باحلزم ، فإّن احلزم 
احتياط املرء يف أمره، والظنة اعتداء على الغري بغري حّجة، وال 
حيملّنكم بغض من تكرهونه على جتاوز حرماته كما قال اهلل 
سبحانه: ) وال جيرمّنكم شنآن قوم ٍ على أن ال تعدلوا اعدلوا 

هو أقرب للتقوى ) .
   وقد جاء عـن أمري املؤمنني )ع) أّنه قال يف خطبة له يف 
وقعة صّفني يف مجلة وصاياه : ) وال متّثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إىل 
رحال القوم فال هتتكوا سترًا وال تدخلوا دارًا ، وال تأخذوا شيئًا 
من أمواهلم إاّل ما وجدمت يف عسكرهم ، وال هتيجوا امرأة بأذًى 
وان شتمن أعراضكم وسبنب أمراءكم وصلحاءكم )، وقد ورد 
ـ وصل إىل دار عظيمة  ــ وقد انتهتـ  أنه )ع) يف حرب اجلملـ 
فاستفتح فُفتحت له، فإذا هو بنساٍء يبكني بفناء الدار، فلّما نظرن 
إليه صحن صيحة واحدة وقلن هذا قاتل األحّبة، فلم يقل شيئًا، 
وقال بعد ذلك لبعض من كان معه مشريًا إىل حجرات كان فيها 
بعض رؤوس من حاربه وحّرض عليه كمروان بن احلكم وعبد 

))) اي سوارها .
)3) اي قرطها

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد
إصدار مكتب سماحة المرجع الديني االعلى السيد السيستاني )دام ظله(
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اهلل بن الزبري: ) لو قتلت األحبة لقتلت من يف هذه احلجرة ).
كما ورد أنه )ع) قال يف كالم له وقد مسع قومًا من أصحابه 
أّيام  الشام  أهل  يسّبون  احلمق  بن  وعمرو  عدي  بن  كحجر 
حرهبم بصفني: ) اين أكره لكم ان تكونوا سّبابني ، ولكّنكم لو 
وصفتم أعماهلم وذكرمت حاهلم، كان أصوب يف القول وأبلغ يف 
العذر، وقلتم مكان سّبكم إّياهم ) اللهم احقن دماءنا ودمائهم ، 
وأصلح ذات بيننا وبينهم ، واهدهم من ضاللتهم ، حّتى يعرف 
احلّق من جهله  ويرعوي عن الغي والعدوان من هلج به) فقالوا 

له يا أمري املؤمنني: نقبل ِعظتك ونتأّدب بأدبك.
مل  ما  أبغضوكم  وإن  حقوقهم  من  قومًا  متنعوا  وال  ـ   (0
يقاتلوكم، وقد جاء يف سرية أمري املؤمنني )ع) أنه جعل ألهل 
اخلالف عليه  ما لسـائر املسـلمني ما مل حيـاربوه، ومل يبدأهم 
أّنه  ذلك  فمن   ، باالعتداء  املبتدئني  هم  يكونوا  حّتى  باحلرب 
كان خيطب ذات مّرة بالكوفة فقام بعض اخلوارج وأكثروا عليه 
بقوهلم ) ال حكم إاّل هلل ) فقال : )كلمة حّق يراد هبا باطل ، 
لكم عندنا ثالث خصال : ال مننعكم مساجد اهلل ان تصّلوا فيها ، 
وال مننعكم الفيء ما كانت ايديكم مع أيدينا ، وال نبدأكم حبرٍب 

حىت تبدؤونا به ).
الشبهة  يف  وقع  إّنما  يقاتلكم  من  أكثر  أّن  واعلموا  ـ   ((
قّوة  يوجب  مبا  املضّلني  هؤالء  تعينوا  فال   ، آخرين  بتضليل 
الناس حّتى ينقلبوا أنصارًا هلم، بل ادرؤوها  الشبهة يف أذهان 
حبسن تصّرفكم ونصحكم واخذكم بالعدل والصفح يف موضعه، 
وجتنب الظلم واإلساءة والعدوان، فإّن من درأ شبهة عن ذهن 
امرئ يف شبهة من غري عذر  أوقع  ، ومن  أحياه  فكأّنه  امرئ 

قتله. فكأنه 
ولقد كان من سرية أئمة أهل البيت ) عليهم السالم ) عنايتهم 
منهم،  االستجابة  ُترج  مل  إذا  حّتى  يقاتلهم،  عّمن  الشبهة  برفع 
األمور،  لعواقب  ورعايًة  لألمة  وتربيًة  اهلل،  إىل  منهم  معذرة 
ودفعًا للضغائن السّيما من األجيال الالحقة، وقد جاء يف بعض 
احلديث عن الصادق )ع) أّن االمام علّيًا )ع) يف يوم البصرة ملا 
صال اخليول قال ألصحابه : ) ال تعجلوا على القوم حّتى أعذر 
فيما بيين وبني اهلل وبينهم ، فقام اليهم، فقال : يا أهل البصرة هل 
جتدون علّي جورة يف احلكم؟  قالوا : ال ، قال : فحيفًا يف قسم 
؟ قالوا : ال . قال : فرغبة يف دنيا أصبتها يل وألهل بييت دونكم 
فيكم  فاقمت   قال   ، ال   : قالوا  ؟   بيعيت  فنكثتم  علّي  فنقمتم 
احلدود وعّطلتها عن غريكم؟ قالوا : ال ). وعلى مثل ذلك جرى 
اإلمام احلسني )ع) يف وقعة كربالء، فكان معنّيًا بتوضيح األمور 
ورفع الشبهات حّتى حييا من حّي عن بيّنة ويهلك من هلك عن 
بّينة، بل ال جتوز حماربة قوم يف اإلسالم أّيًا كانوا من دون إمتام 
احلّجة عليهم ورفع شبهة التعّسف واحليف مبا أمكن من أذهاهنم 

كما أّكدت على ذلك نصوص الكتاب والسنة .
)) ـ وال يظّنن أحٌد أن يف اجلور عالجًا ملا ال يتعاجل بالعدل، 
إليها  بنظرة عاجلة  الوقائع  بعض  ينشُأ عن مالحظة  ذلك  فإّن 
املتوسط  املدى  ونتائجها يف  األمور  انتباه إىل عواقب  من غري 
والبعيد، وال إّطالع على سنن احلياة وتاريخ األمم ، حيث ينّبه 
ومشاعر  للنفوس  شحٍن  من  الظلم  خيلفه  ما  عظيم  على  ذلك 
العداء مما يهّد املجتمع هّدًا، وقد ورد يف األثر: )أّن من ضاق به 
العدل فإّن الظلم به أضيق)، ويف أحداث التاريخ املعاصر عربٌة 
للمتأمل فيها ، حيث هنج بعض احلّكام ظلم الناس تثبيتًا لدعائم 
ملكهم، واضطهدوا مئات اآلالف من الناس ، فأتاهم اهلل سبحانه 

من حيث مل حيتسبوا حّتى كأنّهم أزالوا ملكهم بأيديهم .
3) ـ ولئن كان يف بعض التثّبت وضبط النفس وإمتام احلّجة 

العاجلة  اخلسارة  بعض  ــ  النبيلة  والقيم  للموازين  رعاية  ــ 
أحيانًا فإّنه أكثر بركة وأمحد عاقبة وأرجى نتاجًا، ويف سرية 
هذا  من  كثرية  أمثلة   ( السالم  عليهم   ( البيت  آل  من  األئمة 
حىت  بالقتال  حرهبم  أهل  يبدؤون  ال  كانوا  أهنم  حّتى  املعىن، 
يبدؤوا هم بالقتال وإن أصابوا بعض أصحاهبم ، ففي احلديث 
أنه ملا كان يوم اجلمل وبرز الناس بعضهم لبعض نادى منادى 
 ، بقتاٍل حّتى آمركم)  يبدأ أحٌد منكم  : )ال  املؤمنني )ع)  أمري 
قال بعض أصحابه: فرموا فينا، فقلنا يا أمري املؤمنني: قد ُرمينا 
 : املؤمنني  أمري  يا  قلنا   ، مّنا  فقتلوا  ، مث رمونا  )كّفوا)  فقال:   ،
بركة اهلل)، وكذلك فعل اإلمام  : )امحلوا على  فقال  قتلونا،  قد 

يوم عاشوراء. )ع) يف  احلسني 
حىت  ناصحني  محاة  الناس  من  ِقَبلكم  ملن  وكونوا  ـ   ((
أعينوا ضعفاءهم  بل   ، عدّوكم  على  ويعينوكم  يأمنوا جانبكم 
فيما  عليهم  واشفقوا  وأهاليكم،  إخوانكم  فإنّهم  استطعتم،  ما 
تشفقون يف مثله على ذويكم، واعلموا أّنكم بعني اهلل سبحانه، 

احوالكم. وخيترب  نياتكم  ويعلم  أفعالكم  حيصي 
فما وفد  املفروضة،  بصلواتكم  االهتمام  يفوتنكم  5) ـ وال 
وإّن  الصالة،  من  خريًا  يكون  بعمل  سبحانه  اهلل  على  امرٌئ 
الصالة هلي األدب الذي يتأّدب االنسان مع خالقه والتحية اليت 
وقد  األعمال،  قبول  ومناط  الدين  دعامة  وهي  جتاهه،  يؤديها 
قد  والقتال، حىت  اخلوف  مقتضيات  سبحانه حبسب  اهلل  خففها 
بالتكـبرية  بالقتال  الوقت  طول  يف  االنشغال  حال  يف  يكتفى 
عن كل ركـعة ولو مل يكن املرء مسـتقباًل للقبلة كما قال عّز 
من قائل : )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل 
قانتني ، فإن خفتم فرجااًل أو ركبانًا ، فإذا أمنتم فاذكروا اهلل 

كما عّلمكم ما مل تكونوا تعلمون ).
يأخذوا حذرهم  بأن  املؤمنني  أمر  وتعاىل  سبحانه  أنه  على 
حيطًة  فيها  يتناوبوا  بل  مجيعًا  للصالة  جيتمعوا  وال  وأسلحتهم 
هلم. وقد ورد يف سرية أمري املؤمنني وصيته بالصالة ألصحابه، 
ويف اخلرب املعترب عن أيب جعفر الباقر )ع) قال يف صالة اخلوف 
عند املطاردة واملناوشة: )يصّلي كل إنسان منهم باإلمياء حيث 
، فإّن  القتال  كان وجهه وإن كانت املسايفة واملعانقة وتالحم 
أمري املؤمنني )ع) صلى ليلة صّفني ـ وهي ليلة اهلرير ـ مل تكن 
صالهتم الظهر والعصر واملغرب والعشاء ـ عند وقت كل صالة 
ـ إاّل التكبري والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك 

صالهتم، مل يأمرهم بإعادة الصالة).
6) ـ واستعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر اهلل سبحانه وتالوة 
أمري  عليه  كان  كما  اليه،  ومنقلبكم  به  لقاءكم  واذكروا  كتابه 
املؤمنني )ع) ، وقد ورد انه بلغ من حمافظته على ِورده أنه ُيبسط 
له نطٌع بني الصفني ليلة اهلرير فيصّلي عليه ِورده، والسهام تقع 
بني يديه ومتر على صماخيه ميينًا ومشااًل  فال يرتاع لذلك، وال 

يقوم حىت يفرغ من وظيفته.
7) ـ واحرصوا أعانكم اهلل على أن تعملوا خُبُلق النيب وأهل 
بيته )صلوات اهلل عليهم) مع اآلخرين يف احلرب والسلم مجيعًا، 
حّتى تكونوا لإلسالم زينًا ولقيمه َمَثاًل ،فإّن هذا الدين بُِنَي على 
منّبهًا  ، ويكفي  العقل ورجاحة األخالق  الفطرة وشهادة  ضياء 
الفاضلة، فهو يرتكز  التعقل واألخالق  أنه رفع راية  على ذلك 
يف أصوله على الدعوة إىل التأمل والتفكري يف أبعاد هذه احلياة 
نظامه  يف  يرتكز  كما  مبوجبها  والعمل  هبا  االعتبار  مث  وآفاقها 
اهلل  قال   ، الفطرة  وقواعد  العقول  دفائن  إثارة  على  التشريعي 
تعاىل: ) ونفس وما سّواها فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زّكاها وقد خاب من دّساها) وقال أمري املؤمنني )ع): ) فبعث 

ـ اهلل ـ فيهم رسله وواتر انبياءه اليهم ليستأدوهم ميثاق فطرته 
هلم  ويثريوا  بالتبليغ  عليهم  وحيتجوا  نعمته  منسّي  ويذّكرهم 
دفائن العقول)، ولو تفّقه أهل اإلسالم وعملوا بتعاليمه لظهرت 
هلم الربكات وعّم ضياؤها يف اآلفاق، وإياكم والتشّبث ببعض 
الذين  إىل  رّدت  لو  فإنّها  والنصوص  االحداث  من  تشابه  ما 
لعلموا  ــ  سبحانه  اهلل  أمر  كما  ــ  العلم  أهل  من  يستنبطونه 

ومغزاها. سبيلها 
بأنفسكم  فتلقوا  احلذر  مواقع  يف  والتسّرع  وإّياكم  ـ   (8
إىل التهلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه عدّوكم هو استرسالكم 
ومهنّية،  حتّوط  غري  من  واندفاعكم  تروٍّ  بغري  احلذر  مواقع  يف 
واهتموا بتنظيم صفوفكم والتنسيق بني خطواتكم ، وال تتعّجلوا 
يف خطوةٍ  قبل إنضاجها وإحكامها وتوفري ادواهتا و مقتضياهتا 

وضمان الثبات عليها والتمسك بنتائجها، قال سبحانه : )َيا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفانِفُروا ُثَباٍت َأِو انِفُروا َجِميًعا) ، وقال 

تعاىل : )ِإنَّ اهللََّ ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكَأنَُّهم بُْنَياٌن 

مَّْرُصوٌص) ، وكونوا أشّداء فوق ما جتدونه من أعدائكم فإنكم 
أوىل باحلق منهم ، وإن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون 
وترجون من اهلل ما ال يرجون، اللهم إال رجاًء مدخواًل وأماين 
كاذبة واوهامًا زائفة كسراٍب بقيعٍة حيسبه الظمآن ماًء ،حجبتهم 

الشبهات بظلمـائها وعميت بصائرهم بأوهامها .
هبم  يتترس  مّمن  الناس  من  ِقَبلكم  ملن  وينبغي  هذا  ـ   (9
تضحياهتم  يقّدرون  حلماهتم  ناصحني  يكونوا  أن  عدّوكم 
اهلل  فإّن   ، بأنفسهم  الظنة  يثريون  وال  عنهم  األذى  ويبعدون 
لذاك عليه  إاّل وجعل  على آخر حّقًا   ٍ سبحانه مل جيعل ألحد 

باملعروف. عليه  ما  مثل   ٍ فلكّل   ، مثله  حّقًا 
واعلموا أنكم ال جتدون أنصح من بعضكم لبعض إذا تصافيتم 
الصفح  اقتضى  وان  حىت  باملعروف  بينكم  فيما  واجتمعتم 
 ، جليلة  كانت  وإن  اخلطايا  بل  األخطاء  بعض  عن  والتجاوز 
فمن ّظن غريبًا أنصح له من أهله وعشريته وأهل بلده ووااله 
من دوهنم فقد توّهم ، ومن جّرب من األمور ما ُجّربت من قبل 
أوجبت له الندامة. وليعلم أن البادئ بالصفح له من االجر مع 
أجر صفحه أجر كل ما يتبعه من صفح وخري وسداد، ولن يضيع 
ذلك عند اهلل سبحانه، بل يوفيه إّياه عند احلاجة إليه يف ظلمات 
الربزخ وعرصات القيامة. ومن أعان حاميًا من محاة املسلمني 
أو خلفه يف أهله وأعانه على أمر عائلته كان له من األجر مثل 

أجر من جاهد.
0) ـ وعلى اجلميع أن يدعوا العصبيات الذميمة ويتمّسكوا 
مبكارم األخالق، فإّن اهلل جعل الناس أقوامًا وشعوبًا ليتعارفوا 
ويتبادلوا املنافع ويكون بعضهم عونًا للبعض اآلخر , فال تغلبّنكم 
األفكار الضيقة واالنانيات الشخصّية، وقد علمتم ما حّل بكم 
وبعاّمة املسلمني يف سائر بالدهم حّتى أصبحت طاقاهتم وقواهم 
من  بداًل  لبعض،  بعضهم  ضرب  يف  ُتهدر  وثرواهتم  وأمواهلم 
استثمارها يف جمال تطوير العلوم واستنماء النعم وصالح أحوال 
الناس. فاتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاّصة، أّما وقد 
وقعت الفتنة فحاولوا إطفاءها وجتّنبوا إذكاءها واعتصموا حببل 
اهلل مجيعًا وال تفّرقوا، واعلموا أّن اهلل إن يعلم  يف قلوبكم خريًا 

يؤتكم خريًا مما أخذ منكم، إّن اهلل على كّل شيءٍ  قدير .
صدر يف الثاين والعشرين من شهر ربيع اآلخر عام 36)) 

هـ,
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النجف وكربالء اواخر القرن الثاين عشر واوائل القرن 
الثالث عشر .

عاشت كربالء يف  النصف الثاين اوج حركتها الفكرية من 
خالل درس الشيخ الوحيد البهباين ) 8)))ـ 06))هـ)
الشيخ  ودرس  درسه  بفعل  وكانت  )70)-)79)م).   (
البحراين قبله ت 86))هـ مركزا بللمرجعية الدينية العليا 
للشيعة يف القرن الثاين عشر . ويف الوقت الذي نشطت فيه 
ان  اىل  ادت  والنجف  كربال  يف  وسادت  الوحيد  مدرسة 
تنبعث مرجعية النجف يف اعظم مراحلها واخرها هبا من 
خالل ابرز تلميذيه العلمني الفاحتني مها السيد مهدي حبر 
الشيخ  فتنة  كانت  الغطاء  كاشف  جعفر  الشيخ  مث  العلوم 
حممد بن عبد الوهاب )5)))هـ  - 06))هـ) )703)م 
) قد قامت هلا دولة يف جند سنة 5)7)م )  – )79) م 

  . 57))هـ) 
مرجعية السيد مهدي حبر العلوم والشيخ جعفر كاشف 

الغطاء .
استقر السيد مهدي حبر العلوم يف النجف سنة 95))هـ/ 
الديين  املرجع  موقع  وتبوأ  سنة  اربعني  ابن  وهو  )78)م 
الشيخ جعفر كاشف  . وكان حيضر درسه  فيها    االعلى 
الغطاء   وهو ابن تسع وثالثني سنة تيمنا وتاييدا ، وكذلك 
حبر  السيد  تويف  مث   ((5(-((59( جنف  حسني  الشيخ 

العلوم سنة ))))هـ وهو ابن سبع ومخسني سنة .
واجتهت االنظار بعد وفاته اىل الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
وهو ابن ست ومخسني سنة ، وقد احنصر منرب التدريس بِه 
يف احلوزة العلمية يف النجف سنة )))))هـ)، فحضر عنده 
مجيع أصحاب السيد ورجعوا إليه، فكان أستاذ رجال تلك 
الفترة على اإلطالق، واستمرت مرجعيته العليا ربع قرن ، 
الشيخ موسى والشيخ  مث امتدت مبرجعية ولديه من بعده 

علي استغرقت ربع قرن اخر . 
الظرف السياسي اليت عاصره الشيخ جعفر كاشف الغطاء   
مذهبيا  بعدا  تشكل  صفوية  اصوهلا  قاجارية  دولة   -
يف  ترجع  وغالبية  النجف  يف  الدينية  للمرجعية  مناصرا 

. جعفر  الشيخ  اىل  التقليد 
- دولة عثمانية سنية تسيطر على العراق حتمل ذكريات 
وتبعات صراعها مع الدولة الصفوية مائة عام تشكل بعدا 

مذهبيا خمالفا للشيعة يف العراق .
- نفوذ انكليزي يف العراق مؤثر على الوايل العثماين .

- نفوذ انكليزي يف ايران .
- دولة سعودية وهابية فتية مضى على تاسيسها مخس 
 ، انتصاراهتا  تتواىل   (((((  -((57( سنة  ومخسون 
وتتجه  الشرقية  الشيعية  واملنطقة  االحساء  على  استولت 

. كانوا  اينما  الشيعة  تكفر  احلجاز  حنو 
)0))هـ  سنة  من  بدأت  وهابية  سعودية  هجمات   -
على حدود جنوب العراق /املنتفق /اثارت خماوف النجف 

والدولة العثمانية وواليها يف العراق .

الموقف السياسي  
االتكاء  غري  خيار  من  جعفر  الشيخ  امام  يكن  مل    
للمرجعية وتعمري  ايران بصفتها جهة متويل مفتوحة  على 

الوايل  النجف وكربالء مع املحافظة على عالقة طيبة مع 
مصاحله  على  املخاوف  يعيش  الذي  العراق  يف  العثماين 
جعله  مما  ذلك  يف  جنح  وقد   ، الوهابيني  من  ودولته  هو 
الشيخ موسى يسهمان يف  العليا ولده  وخلفه يف املرجعية 
مضافا  والعثمانية  القاجارية  الدولتني  بني  مشكالت  حل 
اىل حتمل وايل بغداد مسؤولية محاية النجف وكربالء من 
هجمات الوهابيني بصفتهما بلدتان تقعان ضمن مسؤوليته 

. واالدارية  السياسية 
  ومل يقف الشيخ جعفر عند هذين االمرين )بل حاول 
ارساء عالقات ودية مع قادة احلركة الوهابية  ومل يقدر له 

النجاح يف هذا املضمار)  .     

الموقف العملي  
ل الشيخ جعفر على اجليش الرمسي يف بغداد     مل يعوِّ
يف الدفاع عن النجف من الوهابيني بل بادر اىل صنع قوة 
جنفية خاصة من املتطوعني تدافع عن البلد وكان يشرف 
 . املدينة   عن  الدفاع  يف  وتنظيمها  اعدادها  على  بنفسه 
الدفاعي  اجلهاد  فتوى  بفضل  النجف  عن  اخلطر  واندفع 
له  املؤازرين  العلماء  من  معه  ومن  جعفر  الشيخ  وجهد 
.مث بفضل اهلل تعاىل حني انتقم من دولة ال سعود االوىل 
على يد ابراهيم باشا بن حممد علي باشا حني ازال دولتهم 

8)8)م.    سنة  شوكتهم  وكسر 

خالصـــة بترجمة الشيخ
 جعفر كـاشف الغطـاء)رض( 

وإليها  النجف  مبدينة  الغطاء  كاشف  ولد  والدته ونسبه: 
املالكي  وأمَّا  هـ،   ((56 سنة  والدته  وكانت  النجفي،  نسبته 
فنسبة إىل بين مالك، إحدى قبائل العراق وهم اآلن املعروفون 
الشامية  نواحي  يف  اآلن  بعضهم  كبرية  طائفة  وهم  علي،  بآل 
الغطاء  كاشف  بلقب  اشتهر  وقد  احللة.  نواحي  يف  وبعضهم 
الشريعة  مبهمات  عن  الغطاء  كشف   ( كتابه  ألَّف  أن  بعد 
يف  ذلك  وكان  األوساط،  يف  الكتاب  انتشر  أن  وبعد   ،( الغراء 
الشهرة.  هبذه  يعرف  فصار  مرجعيته،  فترة  ويف  عمرِه  أواخر 

على  ومعارفه  علومه  جعفر  الشيخ  تلقى  مشايخه: 
والده  ومنهم:  عليهم)  اهلل  )رضوان  علماء عصره  كبار  يد 
الشيخ خضر، فقد قرأ عليه املقدمات، وبعدها حضر أحباث 
عصره  أساطني  على  تلمذته  وكان  والعلماء  املدرسني 
والشيخ حممد  العاملي،  الفتوين  مهدي  الشيخ حممد   : مثل 
باقر  حممد  واألغا  الفّحام،  صادق  والسيد  الدورقي،  تقي 
بن حممد أكمل املعروف بالوحيد البهبهاين، والسيد مهدي 
الطباطبائي )حبر العلوم)، وكان حضوره عند السيد مهدي 
حبر العلوم أخريًا بعد أن رحَل من كربالء إىل النجف، وقد 
حضر عنده ملدة قليلة تقرب من ستة أشهر ألجل الربكة 
واليمن كما ذكَر يف احلصون املنيعة]3[. وكان أكثر تلمذته 
عند هؤالء األعالم، كما كانت لُه الرواية أيضًا عنهم])[.

تالمذته: تتلمذ عليه الكثري من العلماء حىت أنه مضى 
زمن يف إيران أنَّ من عاصره ومل حيضر عليه ال يقّلد يف 

إيران بل ال يكون مرجعًا عامًا. وقد احنصر منرب التدريس 
بِه يف احلوزة العلمية يف النجف بعد وفاة السيد مهدي حبر 
العلوم سنة )))))هـ)، فحضر عنده مجيع أصحاب السيد 
ورجعوا إليه، فكان أستاذ رجال تلك الفترة على اإلطالق؛ 
بل حضَر درسه من هو مسّلم االجتهاد والفقاهة، كالشيخ 
حسني جنف، والشيخ قاسم حميي الدين، وأمثاهلما، ويبدو 
أن حضور الشيخ حسني جنف يف درس الشيخ جعفر كان 
بداعي التأييد والدعم املعنوي له، وأمثال ذلك. ولذا مل يعّده 
أرباب التراجم يف تالمذة الشيخ جعفر وال ذكروه يف أساتيذه
الفقهاء  من  كثري  به  ))خترج  األمني:  السيد  عنه  قال 
املشاهري)). وقد ذكر الشيخ علي بن الشيخ حممد رضا ابن 
الشيخ هادي، حفيد الشيخ جعفر: )ذكر املؤرخون أنه كان 
حتت منربه من املجتهدين ما ال حيصى عدده، فضاًل عن 
املراهقني لالجتهاد)). وأضاف: )وإنك ال جتد فقيهًا شيعيًا 
أو مرجعًا للتقليد إماميًا إالَّ وتنتهي سلسلة أساتذته إليه).

الذين خترجوا على  بعد هذا فال ميكن أن حنصر أمساء 
يده ودرسوا حتت منربه. وكان على رأسهم أبناؤه األجلة 
الكرام، مشايخ اإلسالم والفقهاء األعالم كما وصفهم بذلك 

السيد اخلونساري. وهم كل من:
)- ولده األكرب الشيخ موسى )ت: ))))هـ) قال فيه 
السيد اخلونساري: ))كان خاّلقًا للفقه، بصريًا بقوانينه، مل 
تبصر بنظريه األيام، وكان أبوه يقدمه يف الفقه على َمن عدا 
املحقق والشهيد)). وقد ُسئل الشيخ جعفر عن أفقه الناس؟ 

فقال: أنا وولدي موسى والشهيد األول.
)- ولده الثاين: الشيخ علي )ت: 53))هـ)، فقد كان 
شيخ الشيعة، وحميي الشريعة، وهو أستاذ الشيوخ الفحول، 
عمدة  كان  فإنه  األنصاري-  الشيخ  العالمة  منهم  الذين 

الفقه- وكان حمققًا متبحرًا. مشاخيه يف 
وكان  7)))هـ)،  )ت:  حممد  الشيخ  الثالث:  ولده   -3
بعد  املقدم  وكان  مطاعًا،  مهابًا  شهمًا  كاماًل  فاضاًل  عاملًا 

علي. والشيخ  موسى  الشيخ  أخويه 
وقد  )6))هـ)  )ت:  حسن  الشيخ  الرابع:  ولده   -(
جعفر:  الشيخ  أبيه  ترمجة  يف  اخلونساري  السيد  عنه  قال 
الشيخ موسى والشيخ علي-  إليهما –أخويه  إنه األقرب 

وفهمًا. وفقهًا،  فضاًل، 
أيضًا أصهاره  األربعة، ومن تالمذته  فهؤالء هم أجناله 

اخلمسة:
التستري  الدزفويل  إمساعيل  بن  اهلل  أسد  الشيخ   -5
مقابس  مصنفاته:  أشهر  ومن  )3))هـ)،  )ت:  الكاظمي 
وعترته  املختار  النيب  أحكام  األسرار يف  ونفائس  األنوار 

األطهار.
)ت:  األصفهاين  رحيم  بن حممد  تقي  الشيخ حممد   -6
8)))هـ)، ومن أهم آثاره وأشهرها: حاشيته على مقدمة 
أصول  شرح  يف  املسترشدين  هداية  مّساها:  الدين،  معامل 

الدين. معامل 
)ت:  العاملي  املوسوي  حممد  الدين  صدر  السيد   -7
بن  عمر  مقبولة  شرح  منها:  تصانيف  عدة  له  63))هـ)، 
حنظلة يف غاية البسط، ورسالة حجية املظنة رد فيها دليل 

االنسداد.

مرجعية الشيخ جعفر كاشف الغطاء )رض( في مواجهة هجوم الوهابيين على النجف
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8- الشيخ األغا حممد علي ابن األغا باقر اهلزارجرييب 
شرح  على  حاشية  منها:  آثار،  عدة  له  5)))هـ)،  )ت: 

الفقه. الزاخر يف  البحر  الدمشقية، وكتاب  اللمعة 
9- الشيخ حممد ابن الشيخ حمسن ابن الشيخ خضر بن 
حيىي اجلناجي، وهو والد الشيخ راضي مؤسس أسرة آل 

الشيخ راضي، والشيخ راضي هو سبط الشيخ جعفر.
وأما باقي املشاهري من تالمذته، فهم:

العاملي )ت: 6)))هـ). وهو  السيد حممد جواد   -(0
شرحًا  جعلها  اليت  الضخمة  الفقهية  املوسوعة  صاحب 

الكرامة. مفتاح  مّساها  وقد  العالمة،  لقواعد 
))- الشيخ حممد حسني النجفي )ت: 66))هـ)، وهو 
صاحب املوسوعة الفقهية الشهرية بكتاب )اجلواهر) واليت 

تعترب دائرة معارف الفقه اجلعفري.
رسالة  له  70))هـ)  )ت:  خنفر  حمسن  الشيخ   -((
النجاة. مقاصد  أمساها:  مقلديه  لعمل  العبادات  يف  عملية 
)ت:  النجفي  العفكاوي  شالل  بن  خضر  الشيخ   -(3
55))هـ)، ترك آثارًا مهمة منها: التحفة الغروية يف شرح 
يف  الرضوان  وبشائر  اجلنان  وأبواب  الدمشقية،  اللمعة 

الزيارات.
))- الشيخ حمسن األعسم )ت: 38))هـ)، وهو مؤلف 

كشف الظالم يف شرح شرائع اإلسالم.
له  33))هـ)،  )ت  األعسم  علي  حممد  الشيخ   -(5
منظومة يف املواريث، والعدد، والرضاع، والديات، وآداب 

)ع). احلسني  يف  مراٍث  وله  واألشربة،  األطعمة 
7)))هـ)،  )ت:  األعسم  احلسني  عبد  الشيخ   -(6
مرَّ ذكره، وقد  الذي  األعسم  الشيخ حممد علي  ابن  وهو 
قام بشرح منظومات والده، وله كتاب )ذرائع األفهام إىل 

اإلسالم). شرائع  أحكام 
7)- السيد عبد اهلل شرب الكاظمي )ت: ))))هـ)، وقد 
صنف يف أكثر العلوم الشرعية من التفسري والفقه واحلديث 

واللغة وغريها، وقد نافت مؤلفاته على ))5) مؤلفًا.
8)- السيد صدر الدين العاملي )ت: 63))هـ)، ترك 
املستقيم)  و)القسطاس  العترة)،  )أسرة  منها:  كثرية  آثارًا 

وغريها. و)املستطرفات) 
)ت:  الرضوي  معصوم  األمري  ابن  حممد  السيد   -(9

55))هـ).
له عدة  األعرجي )ت: 7)))هـ)،  السيد حمسن   -(0

اشتهر. وبه  األصول،  علم  املحصول يف  أمهها:  مؤلفات 
))- الشيخ حممد إبراهيم الكلباسي )ت )6))هـ)، له 
عدة مؤلفات منها: منهاج اهلداية، واإلشارات، ورسالة يف 

مفطرية شرب التنت.
باقر حجة اإلسالم )ت: 60))هـ).  السيد حممد   -((

الشرائع. من أهم مؤلفاته: مطالع األنوار يف شرح 
بعد  الرشيت )ت:  أميد علي  بن  الشيخ عبد علي   -(3

6)))هـ).
العاملي )ت:  ))- السيد علي ابن السيد حممد األمني 
العلوم،  حبر  منظومة  شرح  منها:  مؤلفات،  له  9)))هـ)، 
الكبري  شرح  وخمتصر  الصغري،  الشرح  على  وحواٍش 

الطباطبائي. علي  للسيد  بالرياض  املعروف 

5)- الشيخ قاسم حميي الدين )ت: 37))هـ)، من أهم 
مؤلفاته: )هنج األنام يف شرح شرائع اإلسالم).

أديبًا  البالغي )6)))هـ)، وكان  إبراهيم  الشيخ   -(6
لُه شعر يف املوعظة والعرفان. شاعرًا، يروى 

))))هـ)،  )ت:  البغدادي  العطار  حسن  السيد   -(7
شعر. ديوان  له  الشعراء،  األدباء  من  وهو 

7)))هـ)،  )ت  البغدادي  العطار  إبراهيم  السيد   -(8
األدباء. من  وهو 

آثاره  نّصار )ت: 6)))هـ). ومن  الشيخ راضي   -(9
الغطاء، كتبها خبّطه، وبالغ يف تصحيحها. نسخة كشف 

عدة  له  6)))هـ)،  )ت:  القزويين  باقر  السيد   -30
احلجة، وجامع  أحوال  املشحون يف  الفلك  منها:  مؤلفات، 

اللثام.. كشف  على  وحواٍش  الفقه،  يف  الرسائل 
)3- السيد حسن القزويين )ت: 8)))هـ).

)3- السيد علي القزويين )ت: حدود 37))هـ).
احلميدي، ومن  الشويهي  يونس  بن  الشيخ حممد   -33

العقول. وميزان  العقول،  براهني  مؤلفاته: 
القدحيي  حسن  بن  مهدي  بن  إبراهيم  الشيخ   -3(

. لقطيفي ا
35- املال زين العابدين السلماسي.

36 . امحد االحسائي حصر عنده وكان قد حصر عند 
العلوم وقد حضر قبل ذلك عند الشيخ  السيد مهدي حبر 
الوحيد .ومل يكن اول امره صاحب فرقة بل تكونت الفرقة 
يف اخريات حياته مث زمن السيد كاظم الرشيت ومل حتصل 

مواجهة بينه وبني الشيخ وال ولديه . .
وغريهم العشرات من العلماء.

مؤلفاته: ترك الشيخ جعفر آثارًا مهمة تدل على 
مسو مزنلته ، وعظم عطائه، فأحتف املكتبة الشيعية بعدد 

مهم من املؤلفات القيمة والرائعة. وتلك املؤلفات هي:

 كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء.
 خمتصر كشف الغطاء.

 . العلماء  املريزا حممد عدو  معايب  الغطاء عن   كشف 
وهي رسالة كتبها يف الطعن على املريزا حممد بن عبد النيب 
فيها  أبان  شاه،  علي  فتح  إىل  أرسلها  باألخباري  الشهري 

الفكرية الرجل. واعتقاداته  أفعال ذلك  قبائح 
املكاسب من  أبواب  بعض  القواعد. شرح على   شرح 
فقهية  قواعد  على  مشتمل  كبري  للحلِّي،  القواعد  كتاب 

الزمان  عني  مثلها  ترَّ  مل  إعجازية،  وفقاهة 
 بغية الطالب يف معرفة املفروض والواجب. رسالة عمليَّة 

اقتصر فيها على ذكر جمّرد الفتاوى .
يف  خمتصر  وهو  باملقادير.  يتعلق  فيما  والتنفري  التحقيق 

الشرعية, املقادير  حتديد 
جّهال  وختطئة  املجتهدين  تصويب  يف  املبني  احلق   
باسم  اخلوانساري  باقر  حممد  ذكرها  رسالة  األخباريني. 
حرز  ذكر  ومثله  األخباريني،  على  الرد  يف  املبني  احلق 
ذكره  ما  هو  املذكور  والعنوان  آل حمبوبة،  الدين، وجعفر 

الذريعة يف  الطهراين  بزرك  آغا 
 سؤال وجواب.

 كتاب كبري يف الطهارة. قال عنه السيد اخلوانساري : 
كتبه يف مبادئ أمره جلمع عبائر األصحاب، واألحاديث 

الواردة يف ذلك الباب
 غاية املأمول يف علم األصول.

 غاية املراد يف أحكام األجتهاد.
 جمموعة فقهية. وقد مجع فيها أواًل من جوابات املسائل 

عن السيد املرتضى متفرقة،
  مث مجلة من الفروع من الناصريات له أيضًا، مث انتخبها 
عشر  الثاين  املجلس  مث  االنتصار،  كتابه  من  الفروع  من 
من جمالس الصدوق، مث املسائل األصولية مث الفقهية اليت 

انتزعها واستخرجها من كتاب هنج احلق للعالمة احللي
والشيخ حمبوبة  األمني،  السيد  ذكره  املصابيح.  مشكاة   

للطباطبائي اهلداية  )شرح  بعنوان: 
  مناسك احلج

 منهج الرشاد ملن أراد السداد. وهي رسالة كتبها جوابًا 
لكتاب ورده من ابن سعود إمام الوّهابيني.

]إثبات الفرقة الناجية[ ]أحكام األموات[]القواعد الست 
يف  ]رسالة  الدين[  أصول  يف  اجلعفرية.  ]العقائد  عشرة[ 

الصومية[ ]الرسالة  الثالثة[  الدماء 

مكانته العلمية: عرف بقوة عارضه بالفقاهة 
وشدة متكنه من ناصيتها ومما يستشهد به على ذلك كتابه 
كشف الغطاء السيما مقدمته اليت تعترب أعجوبة يف تناول 

واحتواء كافة فروع الفقه، ومن اآلثار اليت يستدل هبا 
على نبوغه هو شرحه على قواعد العالمة والذي يعترب 
نواة إلجناز فقهي كبري للشيخ األنصاري أال وهو كتاب 
املكاسب فهذا الشرح قد حوى من القواعد الفقهية البكر 
ما مل حيوه كتاب قبله مما مهد للشيخ األنصاري أن ميضي 

يف سبيل حتقيق إجنازه 
 ( للسنوات  جعفر   الشيخ  بن  موسى  الشيخ  مرجعية 

.( م   (8(3  ( ))))هـ)   - 7)))هـ 
)أجازه والده وأقر باجتهاده وخلفه يف الرئاسة والدرس 
معروفًا) إليه وكان شيخًا كبريًا  الناس  واإلفتاء ورجوع 
يومئذ حمط  )وكانت كربالء  األمني  السيد  )))) وأضاف 
رجال أهل العلم فيها ألف فاضل من علماء ايران حيضرون 
درس شريف العلماء... وملا تويف شريف العلماء توجه ألف 
موسى  الشيخ  بدرس  حبًا  األشرف  النجف  إىل  طالب 

والشيخ علّي  اخيه.
والدولة  العثمانية  الدولة  بني  اخلالفات  تسوية  يف  جنح 
احلوزة  وعمرت  الدولتني  بني  باملصلح  ولقب  القاجارية 
النجف  اىل  االيرانية  اهلجرات  وبدأت  عهده  يف  العلمية 

الدينية املدارس  وشيدت 
الغطاء  كاشف  جعفر  الشيخ  بن  علي  الشيخ  مرجعية 
( -839)م  -)83)م   (( )))))-53))هـ  للسنوات 
مؤلفات  ترك  الفقهاء  وشيخ  واملدرسني  العلماء  ُاستاذ 
والقطع  الظن  حجية  وكتاب  اخليارات  كتاب  مثل  قيمة 

والرباءة واالحتياط.      



خالصة هبجمات الدولة السعودية االوىل على العراق 
وتسلسل احلوادث

58))/5)7)قيام الدولة السعودية االوىل يف الدرعية 
/ جند .

0)))سقوط االحساء بيد الوهابيني.
عشائر  على  الوهابية  اهلجمات   (((0  -((03

. املنتفق 
3)))محلة ثويين امري املنتفك اىل احلجاز وفشلها.

))))تصدي اخلزاعل للوهابيني .
)80) هجوم الوهابيني على مدينة عانه.

6)))/)80)هجوم الوهابيني على كربالء والنجف .
7)رمضان /8)))مجعة 30/))/ 803) قتل  عبد 

العزيز بن سعود  
االنتقامية من  العزيز  بن عبد  8))) هجمات سعود 
بادية العراق والبصرة واملنتفق لظنه ان القتل بتدبري وايل 

بغداد .
8/)/ ))))-  6)/)/ 806) هجوم وهايب مفاجئ 

على النجف
6)8) بدء محلة ابراهيم بن حممد علي باشا املصرية 

على جند .
الدولة  وهناية  الدرعية  سقوط  /33))هـ  8)8)م 

.. سنة  وسبعني  ثالثا  عمرت  اليت  االوىل  السعودية 
العربية  اجلزيرة  داخل  الوهابية  الدولة  رقعة  اتسعت 
حتتوي  اليت  االحساء  )شرق  فيها  مبا  االحساء  بضم 
الشيعية)  الشرقية  )املنطقة  انذاك)  قرية  اربعني  على 
على  سعود  ال  هجمات  وتنامي  )0)))هـ)  جند  اىل 
ضد  الثائرين  مبساندة  تقوم  كانت  اليت  املنتفق  عشائر 
العثماين  السلطان  )03))-0)))).فكلف  سعود  ال 
بالزحف  يامره  بغداد  يف  باشا  سليمان  اململوكي  واليه 
يرمي  ان  سليمان  وراى  عليها،  والقضاء  الدرعية  على 
الدعوة  مبادئ  يقبلوا  مل  الذين  العراق  بعرب  سعود  ال 
املنتفق  امارة  اليه  واسند  ثويين)))  عن  فافرج  السلفية 

)))  ثويــين بــن عبــداهلل مــن ال شــبيب الــت اليــه زعامــة املنتفــق 
وكانــت عالقتــه طيبــة بــال ســعود ولكــن ثويــين اقحــم نفســه يف 
ــم  ــد )00))/786)م) مث هاج ــين خال ــعود وب ــني ال س ــزناع ب ال
قــرى القصيــم النجديــة ومل يتمكــن مــن االســتيالء علــى القصيــم 
لرجوعــه اىل البصــرة لالســتقالل هبــا فخــرج اليــه ســليمان باشــا 
ــة  ــاك اىل الدرعي ــن هن ــب وم ــيب كع ــين اىل ن ــر ثوي ــه ، فف وهزم
03))/789))وعاملــه عبــد العزيــر معاملــة حســنة وضــل طــوال 
ــه  ــا عن ــه فعف ــو عن ــا للعف ــليمان باش ــل س ــده يراس ــه عن اقامت
ــىت  ــا ح ــل هب ــا وظ ــاد اليه ــق وع ــداد فواف ــه يف بغ ــرط اقامت بش
ــارة  ــه ام ــند الي ــعود )))))-796)) واس ــرب ال س ــه حب كلف

ــعودية ص06)) ــة الس ــق .)الدول املنتف

بدال من محود بن تامر وعقد له لواء حرب ال سعود ، 
ومجع جيشا من املنتفق واهل الزبري والبصرة والعناصر 
الساخطة من بين خالد ، ومل يتجه ثويين اىل الدرعية بل 
اجته اىل االحساء لوجود زعيمني من زعماء بين خالد 
سعود  ال  من  املوتورين  االحساء  قادة  من  ومها  معه 
لو طالت احلرب  للجيش  وكون االحساء مركز متوين 
عبيد  بعض  يد  ثويين غدرا على  وُقِتل  ال سعود،   مع 
بين خالد)))ورجع جيشه اىل العراق . واستمر ال سعود 
فهاجم  ثويين  بعد فشل محلة  العراق  يف هجومهم على 
االمري سعود سوَق الشيوخ والسماوَة ووصل اىل قرية 
امواهلا وحرق  اهلها وهنب  من  كثريا  وقتل  العباس  ام 

. الكثري من دورها 
ووصلت سليمان باشا اوامر مشددة من الباب العايل 
السعودي،  القضاء على اخلطر  قوية  باعداد محلة  تامره 
الكرجي  اململوكي  باشا  علي  كخياه  سليمان  كلف 
العشائر  وقوة  املدربني  اجلنود  من  احلملة  وجهزت 

وقبائل  والعربية  الكردية 
وقد   ، الشيعة  اخلزاعل 
جونز)  )هارفورد  شاهد 
الوكيل االنكليزي يف بغداد 
يف  الضخمة  االستعدادات 
لدى  احلملة  هلذه  العاصمة 
اوائل  يف  اليها  وصوله 
اول  798)/ربيع  سبتمرب 
كانت  حيث  /3)))هـ 
على  بغداد  خارج  تعسكر 
هنر  من  الغربية  الضفة 
عدد  تضاعف  وقد  دجلة. 
احلملة اثناء تقدمها صوب 

والبصرة  املحمرة  وسكان  الزبري  اهل  بانضمام  اجلنوب 
وعشائر املنتفق وبوادي مشر والظفري هلا )ص0)))، وقد 
اجتهت كسابقتها اىل االحساء وليس اىل الدرعية بسبب 
كوهنا بلد كثري اخلري كالبصرة يف كثرة الطعام واالشجار 
فريقني  اىل  البصرة  عند  انقسمت  .وقد  والرز  واالهنار 
قاصدا  الرب  طريق  عن  باشا  علي  مع  الفرسان  فريق 
والذخائر  واملعدات  واملدفعية  املشاة  وفريق  االحساء 
الثقيلة تنقل عن طريق البحر مبعاونة الكويت والبحرين 
شيعة  وجتاوب  سعود  ال  اعداء  من  انذاك  كانوا  فقد 
السعوديون وفشلت  ، وصمد  احلملة  االحساء مع هذه 

)))  هو عبده األسود : طعيس ، وهو وهايب متعصب .

احلملة يف حتقيق النصر ، وعادت ومعها من تعاون من 
اهل االحساء خوفا من عقاب ال سعود هلم ، وحلقت 
هبم قوات االمري سعود بن عبد العزيز على )ماء تاج) 
وكانت قوات )علي كخيا) قد نزلت على )ماء الشباك) 
كخيا)  )علي  ورجع  مفاوضات  حصلت  مث  منه  قريبا 
محالهتم  استمرار  على  سعود  الل  مشجعا  ذلك  وكان 

. العراق  اطراف  على 
كثريا  كخيا)  و)علي  سعود)  )ال  بني  الصلح  يطل  مل 
فقد حدث يف سنة ))))هـ /799)م ان تصدت قبيلة 
اخلزاعل الشيعية على بعض اتباع ال سعود بالقرب من 
فاستغل   (3( رجل  ثالمثائة  حوايل  منهم  وقتلت  النجف 
امري الدرعية هذا احلادث وارسل حيتج لدى وايل بغداد 
الشاوي  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  بغداد  وايل  فكلف   ،
باملرور على الدرعية ومباحثة االمري عبد العزيز ووالده 
سلطات  ان  وراى  مهمته  يف  املبعوث  ينجح  ومل  سعود 
الدرعية تصر على ان يكون هلا غريب الفرات من عانة 

ــد  ــره الشــيخ حمم ــا ذك ــى خــالف م ــن القتل ــم م ــذا الرق )3)   ه
ــم  ــة العل ــرف مدين ــف األش ــه ) النج ــي يف كتاب ــم الطرحي كاظ
ــه  ــري يف كتاب ــري العم ــن خ ــني ب ــر ياس ــال  )ذك ــران ) ق والعم
املخطــوط )غرائــب األثــر ص56) , يف ســنة )))))هـــ/799)م) , 
قدمــت قافلــة مــن جنــد إىل العــراق فباعــت القافلــة مــا عندهــا يف 
)بغــداد) , ومحلــت مــا أرادت وعزمــت علــى املســري إىل بالدهــا , 
وتوجــه معهــا مــن العــراق بقصــد احلــج مجاعــة , وســاروا حــىت 
ــم  ــل , وه ــن اخلزاع ــة م ــاك فرق ــدوا هن ــهد) فوج ــوا )املش وصل
رفضــة , فنظــر فــوارس الوهــايب إىل أمــري اخلزاعــل يقبــل عتبــة 
ــه  ــوا علي ــه ) فحمل ــي اهلل عن ــي )رض ــام عل ــرة اإلم ــاب حج ب
ــل  ــني اخلزاع ــم وب ــاعات بينه ــالث س ــال ث ــوه , ودام القت وقتل
ــم  ــل , ومثله ــة رج ــني مائ ــال الوهابي ــن رج ــرح م ــل وج , وقت
مــن عــرب اخلزاعــل , وهنبــت أمــوال احلــاج العراقــي , ومجــال 
والوهابيــني وخيلهــم , وتوجــه إىل جنــد مــن ســلم منهــم , وعــاد 

ــي) .و  ــاج العراق ــداد) احل إىل )بغ

هجمــــــات الدولة السعودية
األولى على العراق
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اىل البصرة ))). وقال له االمري سعود )اما كفى الوزير اننا 
تاركوه حيكم يف بغداد واهلل عن قريب ترى مجيع غرب 
الفرات لنا وشرقيه))))وعاد الشاوي اىل العراق وقد اقتنع 
القوات  وعادت   .(3( هلا  داعية  وصار  السلفية  باملبادئ 

السعودية هتاجم اطراف العراق .
هجوم الوهابيني على بلدة عانه يف عام )80) وهنبوا 
مث   ، سكاهنا  من  شخصًا  أربعني  وقتلوا  بيوهتا  بعض 
أغاروا بعدئذ على كبيسه ولكن عشرية العبيد قاتلتهم 

. فولوا األدبار 
الوهابيني على كربالء يف 8)ذي احلجة سنة  هجوم 

.((( 6)))هـ /0)/)/ )80)م 
7)رمضان  يوم  يف  سعود)  بن  العزيز  عبد   ( ُقتَل 
/8)))مجعة 30/))/ 803) من قبل شخص أفغاين 
ُيقيم يف بغداد أمسه ) مال عثمان) قيل إنه  األصل كان 
رئيس  يقتل  أن  وعزم  اإلسالم  عن  للدفاع  نفسُه  نذر 
الوهابيني ، وقيل يف رواية أخرى إنه من اهل كربالء 
وأنه كان فيها إثناء غزو الوهابيني هلا وشهَد بأم عينيه 
كيف ذحبوا زوجتُه وأطفاله فأقسمَ  على االنتقام ، ومهما 
يكن احلال فقد ذهَب مال عثمان اىل )الدرعيه) عاصمة 
الوهابيني وهو بزي درويش فأختلط هبم حىت اطمأنوا 
الثالث يف صالة  الصف  ُيصلي يف  فكان  بِه  اليه ووثقوا 
اجلماعة وراء األمري عبد العزيز بن سعود مباشرة ويف 
فألقى  الركوع  إثناء  الفرصة  أنتهز  املذكور  اجلمعة  يوم 
بنفسِه على األمري وطعنُه مبديٍة اخترقت بطنُه من اخللف 
، ومل يكتف بذلك بل طعنَّ عبد اهلل شقيق األمري وكان 
هذا  ولكن  بليغًا  جرحًا  فجرحُه  شقيقه  جبانب  يصلي 
أسرع ورغم إصابته وهوى على القاتل بسيفِه فقتلُه ..

سعود  أبنه  العزيز  عبد  بعد  الوهابيني  إمارة  وتوىل   
جرى  القتل  إن  ظنَّ  ألنه  االنتقام  على  عزم  وقد   ،
الظفري  على عشرية  فأغار   ، بغداد  وايل  من  بتحريض 
وكانت منتشرة يف البادية مبوسم الربيع وهنبها هنبا ، مث 
توجه حنو البصرة فهدم اجلانب اجلنويب وقتل الكثريين 
، أغار على مجاعة من املنتفق كانوا قرب البصرة وقتل 
منهم وأسر رئيسهم منصور بن ثامر السعدون وحاصر 
بعد ذلك الزبري ملدة اثين عشر يوما وأجهضوا احلوامل 
وحصد الوهابيون املحاصيل الزراعية وكانت قد نضجت 
، مث هدموا مجيع القبور واملشاهد املوجودة خارج السور 
كمشهد طلحة بن الزبري واحلسن البصري مث عادوا من 
حيث أتوا ، واستمر احلال هكذا كل موسم ربيع تقريبًا،

األنباء  جاءت   (806 عام  من  نيسان  أواخر  ويف 
لغزوها ، فأخذ  الوهابيني قادمون  النجف بأن  إىل اهل 

)))   الدولــة الســعودية ص 6))نقــال عــن د. عبــد العزيــز نــوار 
داود باشــا /ص39.

)))  الدولــة الســعودية ص 6)) غــت عثمــان بــن ســند البصــري 
:مطالــع الســعود ص 7)

)3)  الدولــة الســعودية 6))عــن العــزاوي تاريــخ العــراق 
.(6( /6 ج

ــوفييت ان  ــني والس ــرقني االوربي ــد املستش ــهور عن )))  كان املش
ــو نســيان )80)م ، ولكــن الباحــث الروســي  ــخ اهلجــوم ه تاري
اســتظهره يف 0)نيســان /)80) اقــول وهــو الصحيــح املوافــق يف 

يــوم الثالثــاء 8) مــن ذي احلجــة 6)))هـــ .

يفعل  ان  البلدة خمافة  يهربون من  الناس  الكثريون من 
 ، أعوام  أربعة  قبل  بكربالء  فعلى  مثلما  هبا  الوهابيون 
قبل  هجريه   (((( سنة  صفر  من  التاسعة  الليلة  ويف 
ان  حىت  النجف  على  الوهابيون  هجم  بساعة  الصبِح 
بعض اصحابِه صعدوا السور وقد أوشكوا ان ينجحون 
يف غارهتم املفاجئة لوال ان عاجلهم النجفيون من السور 

. كسرة  شر  فكسروهم 
للهجرة  وألف  ومائتني  وعشرين  اثنني  عام  يف 
علي  حممد  مصر  حلاكم  أمر  أول  صدر  )))))هـ) 
)5)إلعداد محلة عسكرية، وتوجيهها إىل اجلزيرة العربية، 

الستعادة احلجاز والقضاء على الـدولة السعودية األوىل 
وألف  ومائتني  وعشرين  ستة  عام  ويف  دارها،  عقر  يف 
للهجرة )6)))هـ) جند هلا حممد علي كـافة طاقاته، 
ولكنها مل حتقق النجاح الذي كان يرجوه، ولذا فقد أخذ 
فجهزها يف  السعوديني،  ملحاربة  يف جتهيز محلة جديدة 

أشهر. ستة  على  تربو  مدة 
بداية مجادى األوىل عام ألف مائتني واثنني وثالثني 

 ، للهجرة ))3))هـ) 
اململكة  تاريخ  عن  كتابه  يف  الروسي  الباحث  نقل 

(6( املوثوقة  التقارير  يف  جاء  ما  السعودي  العربية 
املصري  )رأينا مؤخرا يف  التقرير :  يقول كاتب  قال:] 
الرهيب الذي كان من نصيب ضريح اإلمام احلسني مثاال 
مرعبا على قساوة تعصب الوهابيني . فمن املعروف أنه 
ورمبا  ثروات التعد وال حتصى  املدينة  هذه  جتمعت يف 
اليوجد هلا مثيل يف كنوز الشاه الفارسي . ألنه كانت 
تتوارد على ضريح احلسني طوال عدة قرون هدايا من 
الفضة والذهب واألحجار الكرمية وعدد كبري من التحف 
 ، احلضرة  هذه  عن  صفح  تيمورلنك  وحىت   ... النادرة 
نادر شاه قد نقل إىل ضريح  وكان اجلميع يعرفون أن 
من  كبريا  قسما  على  اإلمام  وضريح  احلسني  اإلمام 
الغنائم الوافرة اليت جلبها من محلته على اهلند 738)م 

)5)  هــو حممــد علــي أصلــه مــن األرنــاؤوط )األلبــان)، جـــاء إىل 
مصــر ضمــن عســكر العثمانيــني، حكــم مصــر مــدة مــن الزمــن، 

تــويف 65))هـ
 

)6)  قــال فاســليف :وصــل هــذا التقريــر مــن العــراق إىل ســفارة 
روســيا يف االســتانة وكتــب قبــل صيــف عــام 803) . فالشــخص 
ــهود  ــع ش ــخصيا م ــدث ش ــراق وحت ــذاك يف الع ــاش آن ــذي ع ال
عيــان عــن تدمــري كربــالء مــن املســتبعد أن خيطــئ لعــام كامــل 
خبصــوص تاريــخ هــذا احلــادث اهلــام . وباملناســبة فــإن مقارنــة 
ــالء  ــري كرب ــن تدم ــراق ع ــن الع ــوارد م ــر ال ــص التقري ــك بن ذل
علــى يــد الوهابيــني والــذي تضمنــه كتــاب ج. روســو بعــد ســت 

ســنوات تــدل علــى متاثلهمــا احلــريف تقريبــا .

/)5))هـ وقدم معه ثروته الشخصية ، وها هي الثروات 
اهلائلة اليت جتمعت يف الضريح األول تثري شهية الوهابيني 
وجشعهم منذ أمد طويل .. فقد كانوا دوما حيلمون بنهب 
هذه املدينة وكانوا واثقني من جناحهم لدرجة أن دائنيهم 
حددوا موعد تسديد الديون يف ذلك اليوم السعيد الذي 

تتحقق فيه أحالمهم . 
نيسان  ، وهو 0)  اليوم يف األخري  وها قد حل هذا 
)إبريل) )80) . فقد هجم )) ألف وهايب فجأة على 
الغنائم  على  استولوا  أن  وبعد   . احلسني  اإلمام  ضريح 
تركوا  االنتصارات  مثلها أكرب  اليت مل حتمل هلم  اهلائلة 
كل ما تبقى للنار والسيف ... وهلك العجزة واألطفال 
والنساء مجيعا بسيوف هؤالء الربابرة . وكانت قساوهتم 
ال تشبع وال ترتوي فلم يتوقفوا عن القتل حىت سالت 
هلك  الدموية  الكارثة  هذه  وبنتيجة   ... أهنارا  الدماء 
ما  الوهابيون  ونقل   ... شخص  آالف  أربعة  من  أكثر 
النهب  وبعد   . مجل  آالف  أربعة  من  أكثر  على  هنبوه 
كومة  إىل  وحولوه  اإلمام  ضريح  كذلك  دمروا  والقتل 
من األقذار والدماء . وحطموا خصوصا املنائر والقباب 
مصبوب  منه  بنيت  الذي  الطابوق  بأن  يعتقدون  ألهنم 

 . من ذهب) 
وبنفس هذه الصيغة تقريبا يصف ) ف. منجني ) تدمري 
جمزرة  على  أقدموا  الوهابيني  أن  يقول:  ولكنه  كربالء 
يف املدينة ، غري أهنم رأفوا بالنساء واألطفال والشيوخ 
واملعجزة . ودمروا قبة ضريح احلسني . وحصل الوهابيون 
باألحجار  مرصعة  سيوف  ومنها   ، الغنائم  أغىن  على 
الكرمية ، ولؤلؤة هائلة حبجم بيضة احلمام . وقد استأثر 
سعود شخصيا بالسيوف واللؤلؤة . واستولوا كذلك على 
ذهبية  وحل  النفيسة  املعادن  من  وفوانيس  مزهريات 
ملبسة على اجلدران وسجاجيد فارسية وحناس ملبس 
بالذهب من السطوح . ووقعت يف أيدي الوهابيني كذلك 
احتياطات فوطات كشمري واألقمشة اهلندية وألفان من 
سود  وعبيد  بندقية  ومخسمائة  وألفان  العادية  السيوف 
مثاين  النهب  واستمر   . املعدنية  النقود  من  هائلة  ومبالغ 

ساعات . وعند الظهر غادر الوهابيون كربالء . 
احلادث  هذا  عن  بشر  ابن  الوهايب  املؤرخ  وكتب 
يقول : )سار سعود باجليوش املنصورة واخليل والعتاق 
واجلنوب  وباديها  جند  حاضر  مجيع  من  املشهورة 
 ... كربالء  أرض  وقصد  ذلك  وغري  وهتامة  واحلجاز 
ودخلوها  جدراهنا  وتسوروا  املسلمون  عليها  فحشد 
عنوة وقتلوا غالب أهلها يف األسواق والبيوت . وهدموا 

 مقارنة بين دمار كربالء على يد الوهابيين 
و دمار الدرعية على يد جيش إبراهيم باشا

و ال سواء وال سواء
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القبة املوضوعة )بزعم من اعتقد فيها) على قرب احلسني. 

اليت  النصيبة  وأخذوا  وماحوهلا  القبة  يف  ما  وأخذوا 

وضعوها على القرب وكانت مرسوفة بالزمرد والياقوت 

أنواع  من  البلد  يف  وجدوا  ما  مجيع  وأخذوا  واجلواهر 

والفضة  والذهب  والفرش  واللباس  والسالح  األموال 

واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلصر ومل 

يلبثوا فيها إال ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر جبميع 

 . رجل)  ألفي  قريب  أهلها  من  وقتل  األموال  تلك 

ومل يواجه الوهابيون أية مقاومة تقريبا . ويعزى ذلك 

إىل أن قسما من السكان توجهوا للزيارة إىل النجف . 

ومن املحتمل كذلك أن حاكم كربالء )))، وهو سين 

متعصب ، مل يتخذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عن هذه 

املدينة . 

كان تدمري كربالء أفدح هزمية لسليمان باشا العجوز. 

هذا  لتنحية  زمان  من  الفرصة  يتحني  السلطان  وكان 

الوايل املستقل الذي كان له داخل العراق أيضا خصوم 

يف  زاد  ومما   . والنشاط  الفتوة  من  كاف  بقدر  يتحلون 

تدهور وضع الوايل إىل أن الشاه الفارسي فتح علي كان 

يلومه دوما متهما إياه بالعجز عن تأمني حراسة العتبات 

 . فارسية إىل كربالء  قوات  بإرسال  ويهدده   ، الشيعية 

وبالفعل فبعد بضع سنني من تدمري كربالء بدأت فارس 

كانوا  بغداد  املسئولني يف  أن  إال   . بغداد  حتارب والية 

يعتقدون بعدم إمكان إحلاق اهلزمية بالوهابيني يف أعماق 

اجلزيرة العربية . ولذا وجهوا جل اهتمامهم لتعزيز املدن 

وترميم كربالء وضريح احلسني [. 

قتل عبد العزيز اآلمر بغزو كربالء :
 /((/30 /8)))مجعة  7)رمضان  يوم  يف    
قبل  من  سعود)  بن  العزيز  )عبد  ُقتَل   (803
أمسه  بغداد  يف  ُيقيم  كان  األصل  أفغاين  شخص 
)مال عثمان) قيل إنه نذر نفسُه للدفاع عن اإلسالم 
وعزم أن يقتل رئيس الوهابيني ، وقيل يف رواية 
إثناء  فيها  كان  وأنه  كربالء  اهل  من  إنه  أخرى 
ذحبوا  كيف  عينيه  بأم  وشهَد  هلا  الوهابيني  غزو 
ومهما   ، االنتقام  على   َ فأقسم  وأطفاله  زوجتُه 
)الدرعيه)  اىل  عثمان  مال  ذهَب  فقد  احلال  يكن 
فأختلط  درويش  بزي  وهو  الوهابيني  عاصمة 

)))  هــو عمــر اغــا العثمــاين متصــرف كربــالء )5)))-7)))هـــ 
)قالــوا عنــه انــه ســهل امــر دخــول الوهابيــني إذ فــر هاربــا .

بِه فكان ُيصلي يف  اليه ووثقوا  هبم حىت اطمأنوا 
الثالث يف صالة اجلماعة وراء األمري عبد  الصف 
العزيز بن سعود مباشرة ويف يوم اجلمعة املذكور 
على  بنفسِه  فألقى  الركوع  إثناء  الفرصة  أنتهز 
األمري وطعنُه مبديٍة اخترقت بطنُه من اخللف ، ومل 
يكتف بذلك بل طعنَّ عبد اهلل شقيق األمري وكان 
ولكن  بليغًا  فجرحُه جرحًا  شقيقه  جبانب  يصلي 
هذا أسرع ورغم إصابته وهوى على القاتل بسيفِه 

.. فقتلُه 

سقوط الدرعية ))) عاصمة الدولة السعودية 
االولى )3) :

). يف عام اثنني وعشرين ومائتني وألف للهجرة 
حممد  مصر  حلاكم  أمر  أول  صدر  )))))هـ) 
إىل  وتوجيهها  عسكرية،  محلة  إلعداد  علي))) 
على  والقضاء  احلجاز  الستعادة  العربية،  اجلزيرة 
الـدولة السعودية األوىل يف عقر دارها، ويف عام 
للهجرة )6)))هـ)  ستة وعشرين ومائتني وألف 
جند هلا حممد علي كـافة طاقاته، ولكنها مل حتقق 
النجاح الذي كان يرجوه، ولذا فقد أخذ يف جتهيز 
محلة جديدة ملحاربة السعوديني، فجهزها يف مدة 
تربو على ستة أشهر وقد اشتمل برنامج إعدادها 

على :
االستعداد باملؤن واملعدات والذخائر و األسلحة 
مجل  آالف  ستة  محلها  وقد  وغريها  مدافع  من 
وقيل عشرة آالف، كما استخدم لنقل لذلـك عن 
وعشرين  مثان  من  مكونًا  أسطواًل  البحر؛  طريق 
سفينة، ُأعدت لذلك، وعلى الشاطئ املقابل مت بناء 
لتخزين تلك املعدات واملؤن  مستودعات ضخمة 
.ولقد اشتملت تلـك املعدات على أسلحـة نارية 
مل ُتعهد يف جزيرة العرب، وال يعرفها أهلها، وهي 

ــن  ــريب م ــب الغ ــع يف اجلان ــعودية األوىل، تق ــة الس )))  العاصم
وادي حنيفــة، وتعــد الدرعيــة اآلن مــن حمافظــات منطقــة 
ــرايف:)/5))،  ــم اجلغ ــر، املعج ــد اجلاس ــن حمم ــد ب ــاض، مح الري
ــار هتامــة واحلجاز:ورقــة30  ــاز يف أخب ومقبــل الذكري،العقــد املمت

ــوط). )خمط
)3)   فصل متهيدي من اطروحة دكتوراه  مل يذكر اسم مؤلفه منشور 
اختصرناه   ، بامسها  وموقع  القرى  ام  جامعة  موقع  االنترنيت  على 

بسطرين. عليه  علقنا  .مث  مصادره  من  كثريا  وحذفنا 
)))  هــو حممــد علــي أصلــه مــن األرنــاؤوط )األلبــان)، جـــاء إىل 
مصــر ضمــن عســكر العثمانيــني، حكــم مصــر مــدة مــن الزمــن، 

تــويف 65))هـ
 

من أحدث األسلحة املتاحة يومئذ واملصنوعة يف 
فرنسا.

حيث  وغريهم،  مقاتلة  من  بالرجال  االستعداد 
بلغ عدد أفراد احلملة من املقاتلة أكثر من سبعة 
آالف رجل بني مصريني وترك وشركس ومغاربة، 
فيها  يتم  حيث  التدريبية  املعسكرات  هلم  ُأقيمت 
تدريًبا  للحملة  ُاختريوا  الذين  اجلنود  تدريب 
عنيًفا، كما كان بصحبة احلملة بعض شيوخ األزهر 
السعوديني  آراء  بتفنيد  علي  حممد  كلفهم  الذين 
الدينية، وقد اختارهم من علماء املذاهب األربعة؛ 
األطباء  من  جمموعة  معها  احلملة  اصطحبت  وقد 
بعض  إىل  باإلضافة  اإليطاليني،  والصيادلة 
من  الفرنسيني  العسكريني  واخلرباء  املهندسني 

. العسكرية  نابليون  محلة  ضباط 
أحاطت  اليت  األخطاء  كل  تاليف  على  العمل 
كثرًيا يف جناح هذه  السابقة مما ساعد  باحلمالت 
مراكز  واختاذها  احلصون  بناء  ذلك:   من  احلملة، 
للجنود،  العسكرية  التدريبات  استمرار   . للجنود 
األوامر.  خيالف  من  كل  مع  الشدة  واستعمال 
ترتيب النقاط داخل اجلزيرة لتأمني خط الرجعة، 
اصطحاب  مصر.  من  املدد  انقطاع  عدم  ولضمان 
البلدان اليت حيتلها ليأمن من حرهبم  بعض أمراء 

االنسحاب. وأراد  ُهزم  لو  فيما  له 
).أما قيادة احلملة فقد أناطها حممد علي ببكر 
إبراهيم)5)، وبالفعل حتركت احلملة، حيث  أوالده 
عام  شوال  شهر  من  عشر  الثـاين  يف  أبـحرت 
للهجرة ))3))هـ)  واحد وثالثني ومائتني وألف 
السنة  من  القعـدة  ذي  من  التـاسع  يف  ووصلت 
مناورة  إجراء  هو:  به  قام  عمل  وأول  املذكورة، 
يف  الرعب  منها:إدخال  اهلدف  كان  عسكرية 
له نفسه املخالفة من  قلوب خصومه ومن تسول 
األعراب املحيطني به، وجنحت اخلطة حيث انـهال 
والئهم  لتقدمي  القبائل  وأفراد  القرى  أهايل  عليه 
استمالـة  على  العمل  يف  باشا  إبراهيم  استمر  له. 
على  زادت  مدة  والترهيب،  بالتـرغيب  األعراب 

)5)  هــو إبراهيــم باشــا بــن حممــد علــي قائــد عســكري خــاض 
كثــرًيا مــن احلــروب يف اجلزيــرة العربيــة والشــام أســـرف فيهــا يف 
ــام  ــه ع ــويف قبل ــده وت ــاة وال ــارة يف حي ــم، ويل اإلم ــل والظل القت

)6))هـــ. عبدالــرزاق البيطــار، املرجــع نفســه:)/5)
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واهلدايا  واخللع  األموال  من  فيها  بذل  أشهر  ستة 
الشيء الكثري، مما كان قد أعّد له أبوه حيث أرسل 
معه من صناديق األموال ما ال يدخل حتت حصر، 
مما مجعه مبصر من كل وجه ، كما استعمل إبراهيم 
مما  الترغيب  معهم  ينفع  مل  من  مع  البالغة  القسوة 
مع  يندمـجوا  أن  البدو  شيوخ  من  كثرًيا  دفع 
الباشا خوًفا من قسوة رجاله الساعني إىل النهب، 
وبالفعل كان أثر هذا التعامل واضًحا على القبائل 
وصل  حىت  متقدًما  إبراهيم  يزل  .ومل  املتجاورة 
من  أكثر  املنورة  املدينة  عن  تبعد  بلدة  احلناكية 
مائة كيل من األمتار، وهي من املحافظات التابعة 
هلا، محد اجلاسـر، املرجع نفسه : )/)36 . ، وقريًبا 
منها التقى بالقوات السعودية بقيادة اإلمام عبد اهلل 
الدائرة  ))) ، حيث جرت معركة كانت  بن سعود 
خبسائر  وُمين  وجنوده  اهلل  عبد  اإلمام  على  فيها 
فادحة، وكانت هذه املعركة هي بداية أفول جنم 
الدولة السعودية األوىل وصعود جنم إبراهيم باشا ، 
الذي واصل تقدمه قاصًدا الدرعية، فكانت الرس 
مدة  مكث  حيث  طريقه  يف  وقفت  عقبة  أول   (((

من الـزمن حماصًرا هلا قبل أن يتمكن من دخوهلا 
ومائتني  وثالثني  اثنني  عام  احلجة  صلًحا يف ذي 
وألف للهجرة ))3))هـ)، مع أنه وصلهـا يف شهر 
هي   (3( عنيزة  وكانت   ، العام  نفس  من  شعبـان 
حمطته التالية، اليت سّلمت دون قتال يذكر، وكذلك 

بريدة ))).     
وهكذا استمر إبراهيم باشا قي تقدمه بعد التأكد 
قوات  وراءه وعدم وجود  اليت  البالد  امتالك  من 
مناوئة خلفه، و ذلك ليجعل جيشه متصاًل خبطوط 
متوينية من القاهرة إىل مراكز القيادة يف ساحات 

ــن  ــن حممــد ب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن ســعود ب ــد اهلل ب )))  هــو عب
ســعود آخــر أئمــة الدولــة الســعودية األوىل، ويل األمــر بعد وفـــاة 
ــطنطينية  ــل يف القس ــة، قت ــرة حرج ــام 9)))هـــ، يف فت ــده ع وال
صـــرًبا . عبدالرمحــن بــن قاســم، املرجع نفســه )التراجــم): ))/9) 

.
)))    تقــع الــرس يف جنــوب غــرب منطقــة القصيــم يف منتصــف 
ــات   ــن حمافظ ــوم م ــد الي ــة، وتع ــة والدرعي ــني املدين ــافة ب املس
منطقــة القصيــم الكــربى، حممــد بــن عثمــان القاضي،املوســوعة يف 

ــخ جنــد:37. تاري
)3)  عنيــزة مــن أكــرب حمافظــات القصيــم وتقــع يف الركــن 
ــوعة يف  ــد القاضي،املوس ــم، حممـ ــن القصي ــرقي م ــويب الش اجلن

ــد:7). ــخ جن تاري
ــن  ــع يف الرك ــم وتق ــات القصي ــرب حمافظ ــن أك ــزة م )))   عني
ــوعة يف  ــد القاضي،املوس ــم، حممـ ــن القصي ــرقي م ــويب الش اجلن

ــد:7). ــخ جن تاري

املعارك، وهو األمر الذي ساعده معنوًيا وماديًـا.
مث رحل يف طريقه إىل الدرعية فزنل شقراء )5) 
صاحله اهلها بعدما قطع من خنلها أكثر من النصف 
انطلق إىل ضرما )6) فوصلها  الثلثني، ومنها  وقيل 
حوهلا  وضرب  الثاين  ربيع  من  عشر  الرابع  يف 
حيث  التسليم،  عن  أهلها  امتناع  بسبب  حصاًرا 
قاوم األهايل ومن عندهم من املرابطة ثالثة أيام؛ 
ويف صبح اليوم الرابع مت اقتحامها وأعملوا قتاًل يف 
األهايل يف البيوت والسكك واملساجد، وهنب ما 
فيها، وقد مّهد سقوط ضرما الطريق إىل الدرعية، 
مجادى  بداية  مع  إليها  الغزاة  وصول  كان  حيث 
للهجرة  وثالثني  واثنني  مائتني  ألف  عام  األوىل 

 ، ))3))هـ) 
أهل  مجوع  رتب  قد  عبداهلل  اإلمام  3.وكان 
الدرعية ومن كان عنده من أهل اآلفاق، استعداًدا 
للمقاومة وقد استمرت املقاومة مدة تزيد على ستة 
أشهر، حصل خالهلا أكثر من مثاين عشرة موقعة، 
كان بعضها يستمر عدة أيام، ضربت خالهلا املدافُع 
واحلمم  النارية  والكتل  بالقذائف  الدرعية  بلدة 
ضربًا مستمًرا ليل هنار؛ حىت اتقدت فيها النريان 
وأصبحت أتونًا مشتعاًل استخدمت املدافع الضخمة 
النريان و هلك  فيها  النارية فاضطرمت  والقبوس 
كثري من الناس، وأخطر ما حصل من جراء ذلك؛ 
حيث  اآلفاق،  أهل  من  املقاتلني  بعض  هروب 
الرئيسي  السبب  كانت  خيانة  بعضهم  من  حصل 
يف التعجيل بسقوط الدرعية، حيث أطلعوا جيش 
الضعف  ومواضع  املدينة  عورات  على  ابراهيم  
بعض  ودخول  التقدم  على  ساعدهم  مما  فيها، 
بشكل  عليها  احلصار  وتضييق  الدرعية  أحياء 

الصلح. يطلبون  السكان  جعل 
عنه،  الناس  انفضاض  عبداهلل  اإلمام  رأى  وملا 
إجراء  على  وافق  والذرية،  النساء  على  خشي 
نفسه  بتسليم  وانتهت  ابراهيم  مع  املفاوضات 
للقوات الغازية على أن يغادر إىل مصر ومنها إىل 
كتيبة  حبراسة  مصر  إىل  غادر  وبالفعل  األستانة، 
ــة  ــع منطق ــي تتب ــه، وه ــد قاعدت ــم وتع ــم الوش ــع يف إقلي )5)  تق

ــه :)/657. ــر،املرجع نفس ــد اجلاس ــا، مح ــاض إدارًي الري
)6)  بلــدة تقــع يف وســط اململكــة إىل الغــرب مــن مدينــة الريــاض 
وتبعــد عنهــا حـــوايل 70 كيــاًل، حممــد عبدالعزيــز القبــاين، ضرمــا 

)سلســلة هــذه بالدنــا):5).

من اجلند تقدر بأربعمائة رجل، وكان وصوله إليها 
يف شهر املحرم عام أربعة وثالثني ومائتني وألف 
للهجرة ))3))هـ)، وغادرها إىل دار السلطنة يف 

. قتل هناكٍِِ منه حيث  تاسع عشر 
بتدمري   باشا  إلبراهيم  األوامر  وصدرت   
الدرعية  لنائبه يف  أمره  فاصدر  الدرعية             ، 
ويدمرون  ينهبوهنا  الدرعية  بدخول  للجند  ومسح 
دورها وحيرقوهنا على من فيها، ويسيئون ألهلها، 
عند  بادر  احلملة  قائد  إن  بل  ويقتلون،  ويعذبون 
كانوا  الذين  األعيان  من  عدد  قتل  إىل  دخوهلا 
فيها، وقد مشل اإلفساد غري ذلك من قطع وحرق 
وهدم  لآلبار،  وردم  للمزارع،  وختريب  للنخيل، 
وهدم  جند،  بلدان  من  وغريها  الدرعية  ألسوار 
للبيوت، وإشعال احلرائق فيها، واملساجد كذلك مل 

النريان. فيها  أضرمت  بل  تسلم 
السعودية  الدولة  انتهت  الدرعية  ).وبسقوط 
بل كانت  فراغ  يأِت من  السقوط مل  األوىل؛ هذا 
مادية ومعنوية ساعدت يف وقوعه  أسباب  هناك 
الغفلة  الناس يف  من  فئام  :وقوع  أمهها  ولعل من 
عن دين اهلل واإلعراض عنه، والتهاون يف أوامره 
وارتكاب ما هناهم عنه وزجر والتمادي يف ذلك، 
نقص  كل  وسبب  وحمنة  بالء  كل  سر  هو  وهذا 
ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأصاَبُكْم  ﴿َوما  تعاىل  اهلل  قال  وفتنة؛ 
َوما   (30( َكِثرٍي  َعْن  َوَيْعُفوا  َأْيِديُكْم  َكَسَبْت  َفِبما 
اهلِل  ِمْن ُدوِن  َلُكْم  َوما  اأَلْرِض  ِبُمْعِجِزيَن ِفي  َأْنُتْم 
ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصرٍي ))3)﴾ الشورى/30ـ)3: يعين 
أن ما أصابكم من املصائب فهو بسبب معاصيكم 
وما اجترمتم من اآلثام، وهذا ما حصل يف الدولة 
وفاة  بعد  ظهوره  قوة  وكانت  األوىل  السعودية 

. ابن سعود  اإلمام عبدالعزيز بن حممد 
قال البدري : ليس االمر كما بني الباحث بل هو 
انتقام اهلي لغزوهم حرم االمام احلسني يف واهانتهم 
لضرحيه وحرق صندوق قربه  وما سفكوا من دماء 
بواحدة  واحدة  .فكانت  وزواره  مدينته  ساكين 
من  هلم  ادخر  ما  منه  واعظم  سواء  وال  والسواء 

العذاب العظيم يف جهنم وبئس املصري . 
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ُكْرهًا  ُأمُُّه  َحَمَلْتُه  ِإْحسانًا  ِبواِلَدْيِه  اأِلْنساَن  ْيَنا  ﴿َوَوصَّ
َوَوَضَعْتُه ُكْرهًا َوَحْمُلُه َوِفصاُلُه َثالُثوَن َشْهرًا َحتَّى ِإذا بََلَغ 
ُه َوبََلَغ َأْربَِعنَي َسَنًة قاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك  َأُشدَّ
الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعلى واِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل صاِلحًا َتْرضاُه 
يَِّتي ِإنِّي ُتْبُت ِإلَْيَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ
)5)) ُأولِئَك الَِّذيَن نََتَقبَُّل َعْنُهْم َأْحَسَن ما َعِمُلوا َونََتجاَوُز 
ْدِق الَِّذي كاُنوا  َعْن َسيِّئاِتِهْم ِفي َأْصحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّ

األحقاف/5)ـ6)  ﴾((6( ُيوَعُدوَن 
 روى الكليين بسنده عن ايب خدجية عن ايب عبد اهلل
قال ملا محلت فاطمة باحلسني جاء جربئيل اىل رسول 
اهلل فقال ان فاطمة ستلد غالمًا تقتله امتك من بعدك 
وضعته  وحني  محله .  كرهت   باحلسني محلت  فلما 
كرهت وضعه . مث قال ابو عبد اهلل تكرهه ملا علمت 
ْيَنا اإِلْنَساَن  انه سيقتل . قال وفيه نزلت هذه اآلية ﴿ َوَوصَّ
وَحْمُلُه  ُكْرًها  وَوَضَعْتُه  ُكْرًها  ُأمُُّه  َحَمَلْتُه  ِإْحَسانًا  ِبَواِلَدْيِه 

وِفَصاُلُه َثالُثوَن َشْهًرا﴾ .  )))

تمهيد
قصة  عن  اخلاصة  بطريقته  الكرمي  القرآن  اخرب 

 .   حلسني ا
املرياث  من خالل  اآليات  تلك  اىل   االئمة واشار 

 . النيب جدهم  عن  ورثوه  الذي  العلمي 
من قبيل ما رواه ابن شهر آشوب يف كتاب )املناقب) 

عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر يف قوله تعاىل :
﴿الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا 
َمْت َصواِمُع َوبَِيٌع  اهلُل َوَلْو ال َدْفُع اهلِل النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ
َوَصَلواٌت َوَمساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اهلِل َكِثريًا َولََيْنُصَرنَّ اهلُل 

َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اهلَل لََقِويٌّ َعِزيٌز﴾ احلج/0) . 
قال : حنن ، نزلت فينا . 

﴿الَِّذيَن  عزوجل :  وقوله  ابراهيم  بن  على  تفسري  ويف 
صلوات  احلسني  قال :   ﴾ َحقٍّ بَِغْيِر  ِدياِرِهْم  ِمْن  ُأْخِرُجوا 
وبنيه ،  وذريته  واخيه  وامه  وأبيه  جده  وعلى  عليه  اهلل 
حني طلبه يزيد ليحمله اىل الشام فهرب اىل الكوفة وقتل 

بالطف . 
ويف روضة الكايف عن ابن حمبوب عن أىب جعفر االحول 
عن سالم بن املستنري عن أىب جعفر عليه السالم يف قول 
اهلل تبارك وتعاىل : ﴿الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم بَِغْيِر َحقٍّ 
ِإالَّ َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اهلُل﴾ قال نزلت يف رسول اهلل وعلى 

)))  الكليي، الكايف ج464/1 .

ومحزة وجعفر ، وجرت يف احلسني عليهم السالم أمجعني . 
نزلت  السالم  عليه  جعفر  أبو  قال  البيان  جممع  ويف 
من  اخرجوا  الذين  حممد :  آل  يف  وجرت  املهاجرين  يف 

واخيفوا))) .  ديارهم 
ومنوذج ذلك كثري ومن ذلك سورة االحقاف ، وسورة 

وغريها .  الفجر ، 

اآليات تتحدث عن انسان خاص 
    هو من اهل بيت النبي

انسان معني خبصائص معينة  تتحدث هذه اآليات عن 
هي :

قد ولد لستة اشهر .  

ذرية    وله  والديه  وعلى  عليه  اهلل  انعم  ممن  هو 
. ايضا  عليهم  اهلل  انعم  صاحلون 

انه معروف باتباع والديه .  

انه قتل يف سبيل اهلل .  

ويزيد    سنة  ومخسون  مخس  قتل  يوم   عمره  ان 
. ايام  و  شهور  فوقها 

هذا    ان  نعرف  قبلها  اليت  االيات  سياق  ومبعونة 
االنسان هو من آل حممد من علي شبيه هارون من موسى 

.  احلسني انه  السابقة  الرواية  كما يف 

تفسير اآلية في التراث السني
جاء يف التراث الروائي التفسريي السين عن ابن عباس 

وعلي اهنا نزلت يف ايب بكر وذريته . 
قال القرطيب : وروي أن اآلية نزلت يف أيب بكر الصديق 
وكان محله وفصاله يف ثالثني شهرا محلته أمه تسعة أشهر 

وأرضعته إحدى وعشرين شهرا .)3) 
عباس  ابن  عن  مردويه  ابن  وأخرج  السيوطي  قال 
رضي اهلل عنهما قال أنزلت هذه اآلية يف أيب بكر الصديق 
قال  سنة  أربعني  وبلغ  أشده  بلغ  إذا  عنه حىت  اهلل  رضي 
والداه مجيعا  فأسلم  له  اهلل  فاستجاب  اآلية  أوزعين  رب 
َأْعطى  َمْن  أيضا ﴿َفَأمَّا  فيه  وإخوانه وولده كلهم ونزلت 

السورة .  آخر  إىل  َواتَّقى﴾ 
قال القرطيب : وقال علي رضي اهلل عنه هذه اآلية نزلت 
أبواه مجيعا ومل  أسلم  اهلل عنه  الصديق رضي  بكر  يف أيب 
جيتمع ألحد من املهاجرين أن أسلم أبواه غريه فأوصاه اهلل 

هبما ولزم ذلك من بعده .)))

)))   راجع تفسري نور الثقلني - الشيخ احلويزي ج 3 ص 501 .
)3)   تفسري القرطي 193/16

)))   تفسري القرطي ج: 16 ص: 195.

تفسير اآلية في التراث الشيعي 
 بن احلسني الشيعي عن علي  الروائي  التفسري  ويف 
نزلت يف احلسني وتسعة من  الصادقاهنا  واالمام 

ذريته . 
 روى الكليين بسنده عن ايب خدجية عن ايب عبد اهلل
قال ملا محلت فاطمة باحلسني جاء جربئيل اىل رسول 
اهلل فقال ان فاطمة ستلد غالمًا تقتله امتك من بعدك 
وضعته  وحني  محله .  كرهت   باحلسني محلت  فلما 
كرهت وضعه . مث قال ابو عبد اهلل تكرهه ملا علمت 
ْيَنا اإِلْنَساَن  انه سيقتل . قال وفيه نزلت هذه اآلية : ﴿َوَوصَّ
وَحْمُلُه  ُكْرًها  وَوَضَعْتُه  ُكْرًها  ُأمُُّه  َحَمَلْتُه  ِإْحَسانًا  ِبَواِلَدْيِه 

وِفَصاُلُه َثالُثوَن َشْهًرا﴾ . )5) 
وروى الكليين ايضًا رواية اخرى اكثر تفصياًل وهي : 

عن ايب عبد اهلل قال :
ان جربئيل نزل على حممد فقال له يا حممد ان 
اهلل يبشرك مبولود يولد من فاطمة تقتله امتك من بعدك .

السالم ال حاجة يل يف  وعلى رىب  يا جربئيل  فقال : 
. من بعدي  اميت  تقتله  فاطمة  من  يولد  مولود 

فعرج مث هبط فقال : يا حممد ان ربك يقرئك السالم 
ويبشرك بانه جاعل يف ذريته االمامة والوالية والوصية ، 

فقال : قد رضيت .
لك  يولد  مبولود  يبشرين  اهلل  ان  ؛  فاطمة  اىل  ارسل  مث 

. بعدي  من  اميت  تقتله 
امتك  تقتله  مين  مولود  يف  يل  حاجة  ال  اليه  فأرسلت 

بعدك .  من 
فارسل اليها ان اهلل قد جعل يف ذريته االمامة والوالية 

والوصية فأرسلت اليه اين قد رضيت . 
ْيَنا اإلِْْنساَن ِبواِلَدْيِه  قال وفيه نزلت هذه اآلية : ﴿َو َوصَّ
ِإْحسانًا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرهًا َوَوَضَعْتُه ُكْرهًا َوَحْمُلُه َوِفصاُلُه 
ُه َوبََلَغ َأْربَِعنَي َسَنًة قاَل َربِّ  َثالُثوَن َشْهرًا َحتَّى ِإذا بََلَغ َأُشدَّ
َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعلى واِلَديَّ 
يَِّتي﴾ فلو ال  َوَأْن َأْعَمَل صاِلحًا َتْرضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ

انه قال اصلح يل ذرييت لكانت ذريته كلهم ائمة .)6)
وقد رواها الشيخ الصدوق ايضا يف كتابه علل الشرائع . 
 احلسني ان  يؤكد  التارخيي   الواقع 

وذريته مصداق اآلية 
جنده  القرآن  نزول  بعد  جرى  الذي  التارخيي  والواقع 
اشهر  لستة   احلسني ولد  الشيعية حيث  الرواية  لصاحل 
كما  شهرا  ثالثون  هذه  شهرا  وعشرون  اربعة  ورضاعته 
اشارت اآلية . وقد استفاضت بل تواترت االحاديث عن 

فضله .  يف   النيب جده 

)5)  الكليي الكايف ج464/1 .
)6)   الكايف ج1 ص464 رواية 4.

الحسين في سورة االحقاف
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وتصدت الدولة االموية لتشويه هنضته وتأطريها باطار 
اخلروج على امام الزمان ، وان من خرج على امام زمانه 
مات ميتة جاهلية ورووا عن النيب كذبا انه قال )من 
 خرج عن السلطان مات ميتة جاهلية) ، لتربير قتله
االسالم ،  تاريخ  يف  هلا  نظري  ال  مأساة  يف  نسائه  وسيب 
واطبقت االمة على السكوت عشرين شهرا بعد الواقعة ال 
تسمع فيها من خطباء املنابر بعد صالة اجلمعة يف كل االمة 
واحلسن  علي  لعن  اال  وغرهبا  االرض  شرق  االسالمية 

واحلسني 
مث تزلزلت االرض من حتت اقدام بين امية ، واستجاب 

: اهلل تعاىل دعاء احلسني
امللك من قلب ولده  يزيد ، ونزع رغبة  بتر عمر  حني 
الشام  اهل  واختلف  يوما ،  اربعني  بعد  فاستقال  معاوية 
واقتتلوا على السلطة ، واقتتل اهل خراسان ، واقتتل اهل 

، البصرة  اليمن واهل 
بني  فيها  كان  القتال  بان  غريها  عن  الكوفة  وامتازت 
جبهة قاتلت احلسني وجبهة ترفع شعار احلسني لألخذ 
النشء  وبدأ  شيعته ،  من  السجون  يف  كانوا  ممن  بثأره 
وابيه  احلسني  على  ويترحم  امية  بين  من  يتربأ  اجلديد 
ويف  فيهم   النيب احاديث  على  وينفتح   ،واخيه
امامتهم االهلية حىت سقطت دولة بين امية واهنار اعالمهم 

متاما .  احلسني يف 
ال  للمؤمنني  ومثوبة  مزار  اىل   احلسني قرب  وحتول 
يشبهه اال مزار ومثوبة بيت اهلل الذي بناه ابراهيم وامساعيل 

يف مكة . 
الدنيا برز  اليه بعدد غفري ميأل  مضافا اىل ذرية تنتسب 
انه غائب  الدين تاسعهم ادعي  ائمة هدى يف  منهم تسعة 
ليمال االرض  بالظهور  له  ينتظر اذن اهلل  وانه ال زال حيا 
قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا وهي دعوى حيملها 
الشيعة وميلكون وسائل اثباهتا ملن رام حتقيق النظر فيها . 
وليس من شك ان هذه االمور مبجموعها تشكل ظاهرة 
خاصة باحلسني وذريته ، ال ميلك ابو بكر وذريته شيئا 

منها على االطالق . 
ويتضح من ذلك ان الرواية اليت نسبت اىل علي واىل 
تلميذه ابن عباس ، وتقول ان اآلية يف ايب بكر وولده ليس 
هلا شيء من الواقع التارخيي يصدقها ولو سلطنا البحث يف 

اسانيدها لكشف البحث عن الوضاع الذي وضعها . 

شرح اآليات

ْيَنا اإلِْْنساَن ِبواِلَدْيِه ِإْحسانً﴾ :  قوله تعاىل: ﴿ َو َوصَّ
ْيَنا  َوصَّ : ﴿َو  اخرى  آية  بالوالدين يف  الوصية   وردت 
لَْيَس  لُِتْشِرَك ِبي ما  َوِإْن جاَهداَك  ِبواِلَدْيِه ُحْسنًا  اإلِْْنساَن 

العنكبوت/8 .  ُتِطْعُهما﴾  َفال  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك 
االنسان  امرنا  اننا  واملعىن  واحد ،  واحُلْسن  واالحسان 
مبعاملة والديه باحلسىن ، أي بالطاعة واملوافقة هلما مادامت 
هذه الطاعة فيما امر به اهلل وهنى عنه ، فاذا امراه بالشرك 

فال طاعة وال موافقة . 
لعن علي )ع)  الدولة  تبىن  العام هو  وحني يكون اجلو 

النيب  على  بالكذب  واستعانوا  الدين ،  يف  ملحدا  بصفته 
ص ؛ لتأييد ذلك وتكريسه ، مث مالحقة من يعتقد بإمامة 
النيب ص يف  الصحيحة عن  االحاديث  )ع) ويروي  علي 
وقطع  االعني  تسميل  من  العقاب  اشد  به  وانزلوا  حقه ، 
وهتدمي  والقتل ،  والنفي ،  والسجن ،  واالرجل ،  االيدي 
من  مرأى  العطاء على  ديوان  من  امسائهم  البيوت ، وحمو 
احلسني ومسمع يترتب على ذلك ان ينهض احلسني ليضع 

لذلك ،  حدا 
واآلية كأهنا تشري اىل وجود وصية وعهد من اهلل تعاىل 
اىل احلسني بان يرب والديه ، وليس من شك ان من الرب هو 
رفع الظلم واحليف عنهما ، وليس من شك ان اكرب ظلم 
وقع على النيب هو الكذب عليه واكرب ظلم وقع على علي 
هو تشويه سريته ؛ ليظهروه مبظهر املفسد يف الدين ، وانه 

يستحق الرباءة واللعن ومالحقة شيعته ، 
وهذه الوصية تقررت يوم رأى النيب يف املنام بين امية 
مستجمعا  بعدها  ير  ومل  ذلك  وساءه  منربه  على  يزنون 
ضاحكا ، وقد واخربه اهلل تعاىل انه املنجي من فتنتهم هو 

وظالمته .  وشهادته  احلسني  هنضة 
قال تعاىل : 

ْؤَيا  ﴿َو ِإْذ ُقْلنا َلَك ِإنَّ َربََّك َأحاَط بِالنَّاِس َوما َجَعْلَنا الرُّ
َجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي اْلُقْرآِن  الَِّتي َأَرْيناَك ِإالَّ ِفْتَنًة لِلنَّاِس َوالشَّ

ُفُهْم َفما َيِزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغيانًا َكِبريًا﴾ اإلسراء/60 . َوُنَخوِّ
وروى السيوطي يف الدر املنثور يف تفسري عن ابن أىب 
حامت وابن مردويه والبيهقي يف الدالئل وابن عساكر عن 
سعيد بن املسيب قال رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

بىن أمية على املنابر فساءه ذلك . 
سبع  ابن  وهو  احلسني  حتدث  قد   النيب ان  بد  وال 
االهلي ،  اخلرب  ابلغه  مث  رأيه  ليستكشف  بذلك ؛  سنوات 
والتقدير االهلي ومن الطبيعي ان يستجيب جلده ولربه كما 

وألبيه .  لربه  امساعيل  استجاب 

قوله تعاىل: ﴿َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرهً َوَوَضَعْتُه ُكْرهً﴾:
الكره )املشقة) 

قال االمام الصادق : ملا محلت فاطمة باحلسني 
ستلد  فاطمة  :ان  فقال   اهلل الرسول  اىل  جاء جربئيل 
 باحلسني محلت  فلما  بعدك  من  امتك  تقتله  غالمًا 
ابو  قال  كرهت محله . وحني وضعته كرهت وضعه . مث 

سيقتل .  انه  عملت  ملا  تكرهه   اهلل عبد 

قوله تعاىل: ﴿َوَحْمُلُه َوِفصاُلُه َثالُثوَن َشْهرًا﴾
قال :  حيىي ،  بن  احلسن  حدثنا  قال :  الطربي  روى 
الزهري ،  معمر ، عن  قال : أخربنا  الرزاق ،  أخربنا عبد 
لستة  ولدت  امرأة  عثمان  إىل  رفع  قال :  عبيدة  أيب  عن 
أشهر ، فقال : إهنا رفعت ال أراها إال قد جاءت بشر أو 
أمتت  إذا  ابن عباس :  فقال  أشهر ،  لستة  حنو هذا ولدت 
الرضاع كان احلمل لستة أشهر . قال : وتال ابن عباس : 
كان  الرضاع  أمتت  فإذا  شهرا ،  ثالثون  وفصاله  ومحله 

سبيلها .  عثمان  فخلى  أشهر .  لستة  احلمل 

اقول : بل الفتوى اساسا هي لعلي كما يف الرواية 
االتية .

االعلى ،  عبد  بن  يونس  حدثين  قال :  الطربي  روى 
قال : أخربنا ابن وهب ، قال ثين : ابن أيب ذئب ، عن أيب 
قسيط ، عن بعجة بن زيد اجلهين ، أن امرأة منهم دخلت 
على زوجها ، وهو رجل منهم أيضا ، فولدت له يف ستة 
أشهر ، فذكر ذلك لعثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، فأمر 
هبا أن ترجم ، فدخل عليه علي بن أيب طالب رضي اهلل 
عنه ، فقال : إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه : ومحله 
قال :  عامني  يف  وفصاله  وقال :  شهرا .  ثالثون  وفصاله 

فواهلل ما بعد عثمان أن بعث إليها ترد .)))
وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة 
برمجها ،  فأمر  عنه  اهلل  رضي  لعثمان  ذلك  فذكر  أشهر ، 
َثالُثوَن  َوِفصاُلُه  َوَحْمُلُه  تعاىل ﴿  اهلل  قال  علي :  له  فقال 
َشْهرًا﴾ وقال يف آية أخرى ﴿ وفصاله يف عامني﴾ فواهلل 

إليها ترد .)))  بعد عثمان أن بعث  ما 
اقول : والروايات اآلنفة الذكر ختفيف ألصل الرواية اذ 
ان فتوى علي جاءهتم متأخرة وقد فرغ من املرأة ، 

كما يف الرواية االتية : 
روى ابن كثري يف تفسريه قال : قال حممد بن إسحاق 
بن يسار عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن معمر بن عبد 
اهلل اجلهين قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له 
لتمام ستة أشهر فانطلق زوجها إىل عثمان رضي اهلل عنه 
لتلبس ثياهبا بكت  فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت 
أختها فقالت وما يبكيك فواهلل ما التبس يب أحد من خلق 
اهلل تعاىل غريه قط فيقضي اهلل سبحانه وتعاىل يف ما شاء 
فبلغ ذلك  أمر برمجها  فلما أيت هبا عثمان رضي اهلل عنه 

عليا رضي اهلل عنه فأتاه فقال له ما تصنع ؟ 
قال ولدت متاما لستة أشهر وهل يكون ذلك ؟ 
فقال له علي رضي اهلل عنه أما تقرأ القرآن ؟ 

قال بلى . 
َوِفصاُلُه  َوَحْمُلُه   ﴿ يقول  عز وجل  اهلل  أما مسعت  قال 
َثالُثوَن َشْهرًا﴾ وقال ﴿حولني كاملني﴾ فلم جنده بقي إال 

أشهر .  ستة 
هبذا  فطنت  ما  واهلل  عنه  اهلل  رضي  عثمان  فقال  قال : 

منها .  ُفِرغ  قد  فوجدوها  باملرأة  علي 
البيضة  بالغراب وال  الغراب  ما  فواهلل  فقال معمر  قال : 
ال  واهلل  ابين  قال  أبوه  رآه  فلما  بأبيه  منه  بأشبه  بالبيضة 
أشك فيه قال وابتاله اهلل تعاىل هبذه القرحة بوجهه اآلكلة 

فما زالت تأكله حىت مات رواه ابن أيب حامت .)3)

ُه﴾:  قوله تعاىل: ﴿َحتَّى ِإذا َبَلَغ َأُشدَّ
اهل  الروايات عن  االحتالم كما يف  االشد : هو  بلوغ 
فيها  يقع  اليت  السن  الروايات  ذكرت  وقد   البيت
االحتالم وهي : اذا اهنى ثالث عشرة سنة ودخل يف السنة 

)))   جامع البيان - ابن جرير الطري ج 52 ص 131.

)))   تفسري القرطي - القرطي ج 61 ص 120
)3)   تفسري ابن كثري - ابن كثري ج 4 ص 169.
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الرابعة عشرة))) ، وايضا ورد ان االحتالم حيصل يف ست 
عشرة سنة وسبع عشرة سنة ومثاين عشرة سنة))) ، وليس 
من شك ان السن املتعارفة هي مخس عشرة سنة والدخول 

السادسة عشرة .  يف 

قوله تعاىل: ﴿َوَبَلَغ َأْرَبِعنَي َسَنًة﴾: 
اقول فيه احتماالن : 

االول : ان االربعني سنة حتسب من والدته . واملعىن ان 
هذا االنسان ملا بلغ من العمر اربعني سنة قال قوله الذي 

ذكرته اآلية . 
البلوغ أي عاش  الثاين : ان االربعني سنة حتتسب من 
اربعني سنة بعد بلوغ االشد ، فيكون املعىن ان هذا االنسان 
االنف  قوله  قال  عمره  من  واخلمسني  اخلامسة  بلغ  ملا 

الذكر . 
وليس من شك ان محل اآلية على املعىن االول جيعل 
عن  يعرف  ما  وهو خالف  ولغوا  زائدا  االشد  بلوغ  ذكر 
القرآن من انه حيسب لكل حرف وكلمة حساهبا خبالف 

الثاين .  االحتمال  على  محلها 
عن  تتحدث   / الواردة  للرواية  اآلية/تبعا  كانت  وملا 
احلسني فهي اذن تريد ان تذكر عمره الشريف ولكنها 
حتاشت ذكره بشكل صريح جدا ملنهج وحكمة عرف هبا 

القرآن عند حديثه عن االشخاص)3) . 
يوم  قتل  حني   احلسني ان  تارخييا  الثابت  ومن 
عاشوراء سنة 60 هجـ كان عمره مخسا ومخسني وشهور 
فمن املؤرخني من جعله ابن مخس ومخسني سنة واربعة 
ابن  ايام ، وقد وردت رواية يف ذلك رواها  اشهر وسبعة 
سعد يف طبقاته ، ومنهم من جعله ابن ست ومخسني واشهر 

كما عند غريه . 

ِنْعَمَتَك  َأْشُكَر  َأْن  َأْوِزْعِني  قوله تعاىل: ﴿قاَل َربِّ 
 :﴾ َعَليَّ َأْنَعْمَت  الَِّتي 

أوزعين ان اشكر : أي اجعلين مولَعا بشكرك يا رب . 

)))   حبار ج100 /162.
)))   حبار االنوار ج284/12، ج49/13.ويف تفسري الطري ج: 8 
ص: 85 وأما قوله حى يبلغ أشده فإن األشد مجع شد كما األضر مجع 
ضر وكما األشر مجع شر والشد القوة وهو استحكام قوة شبابه وسنه، 
فأما أهل التأويل فإهنم خمتلفون يف احلني الذي إذا بلغه اإلنسان قيل 
بلغ أشده فقال بعضهم يقال ذلك له إذا بلغ احللم ذكر من قال ذلك 
حدثي أمحد بن عبد الرمحن قال ثنا عمي قال أخرين حيىي بن أيوب 
احللم  قال  يبلغ أشده  قوله حى  بن احلرث عن ربيعة يف  عن عمرو 
حدثي أمحد بن عبد الرمحن قال ثنا عمي قال ثي عبد الرمحن بن زيد 
بن أسلم عن أبيه مثله قال ابن وهب وقال يل مالك مثله حدثت عن 
احلماين قال ثنا هشيم عن جماهد عن عامر حى يبلغ أشده قال األشد 
احللم حيث تكتب له احلسنات وتكتب عليه السيئات وقال آخرون 

إمنا يقال ذلك له إذا بلغ ثالثني سنة.

التطهري، ومل  آية  البيت يف  اهل  امساء  يذكر  فهو مثال مل     (3(
يذكر اسم علي)ع) يف آية التبليغ ومل يذكر اسم الوليد بن عقبة يف 
آية النبأ ﴿يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا 
ونظائر  احلجرات/6  ناِدِمنَي﴾  َفَعْلُتْم  ما  َعلى  َفُتْصِبُحوا  ِبَجهاَلٍة  َقْومً 

كثرية. ذلك 

نعمتك اليت انعمت عليَّ : هي نعمة االصطفاء واالجتباء 
ومن مظاهرها الطهارة ، واذهاب الرجس ، وضمان اجابة 
الرسالة .  االهلي حبفظ  والتوكيل  العلم))) ،  الدعاء ووراثة 
وقد كان احلسني احد افراد آية التطهري ، واحد افراد 
اية املباهلة . واحد افراد اية القرىب . مث هو احد االوصياء 

 . بإمالء النيب وورثة العلم الذي كتبه علي

:﴾ قوله تعاىل: ﴿َوَعلى واِلَديَّ
بنعمة  عليهما  انعم  وقد   والنيب  علي مها 
علي  وعلى  بالنبوة  النيب  على  وانعم  بالطهارة  االصطفاء 
َيْجَتِبيَك  ﴿َوَكذِلَك  ليوسف  يعقوب  قول  نظري  باإلمامة . 
َعَلْيَك  نِْعَمَتُه  َوُيِتمُّ  األَْحاِديِث  َتْأِويِل  ِمْن  َوُيَعلُِّمَك  َربَُّك 
ها َعلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبراِهيَم  َوَعلى آِل َيْعُقوَب َكما َأَتمَّ

يوسف/6 . َوِإْسحاَق﴾ 
والوالد واالب معنامها واحد . 

قوله تعاىل: ﴿َوَأْن َأْعَمَل صاِلحً﴾: 
بيعة  رفض  قد  معاوية  هالك  بعد   احلسني كان  ملا 
يزيد ، وهو االحسان الذي تفرضه الوصية بالوالدين ، اذ 
كيف يتوقع ان يبايع احلسني لنظام جعل من اوليات 
التربوية والدينية لعن علي بوصفه ملحدا يف  سياسته 
كالم  بنص   النيب بعد  الناس  ويل   وعلي الدين ، 
النيب يف غدير خم )اهلل موالي وانا موىل املؤمنني فمن 
كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من واله وعاد من 

عاداه وانصر من نصرة واخذل من خذله) . 
مث ان رفض البيعة يستتبعه مواقف اخرى تنسجم معها 
 يف حق علي من قبيل اعالم الناس باحاديث النيب
املتحدث  تعريض  هبا  احلديث  ويستلزم  ممنوعة  وهي 
يعرض  ان  ذلك  يستلزم  كما  والنكال .  العذاب  اىل  هبا 
احلسني نفسه اىل القتل وال يقتل دون ان يقتل احباؤه 
معه . وليس من شك ان هذا العمل سوف ختتلف فيه انظار 
الناس فيه بني مؤيد ومعارض و)الناس عبيد الدنيا والدين 
لعق على السنتهم حيوطونه ما درت معايشهم فاذا حمصوا 

الديانون) .  بالبالء قل 
ربه  اىل   احلسني يتوجه  ان  تقتضي  املرحلة  اذن 
يدعوه ؛ لكي يوفقه اىل عمل صاحل ال تشوبه شائبة . عمل 
صاحل على غرار عمل جده النيب حني هنض بأمر اهلل 
تعاىل ليحرر دين ابراهيم من بدع قريش املشركة ، وعمل 
ابيه علي حني هنض بوصية من النيب ؛ ليحرر دين 
حممد من بدع قريش املسلمة . واالن عليه ان ينهض 
بوصية من النيب ؛ ليحرر دين اهلل من بدع بين امية . 

)اريد ان آمر باملعروف واهني عن املنكر واسري بسرية 
جدي وأيب علي ابن ايب طالب).

)اين رأيت رسول اهلل يف املنام وقد امرين بأمر وانا ماض 

)))   وقد قد ورد عن سعدبن ايب وقاص قوله تذكر قصة املباهلة .

له) . 
وقد متيزت حركة احلسني منذ يوم اعالهنا يف مكة 
وقد  واحدا  املوقف  هذا  وبقي  يزيد ،  بيعة  عن  باالمتناع 
كلفه حياته وحياة من معه من اهل بيته واصحابه ، وسيب 

نسائه اىل الشام . 

قوله تعاىل: ﴿ َتْرضاُه﴾:
أي تتقبله ، بان تظهر اثره يف الدنيا قبل االخرة ؛ الن 
القضية قضية احياء دين وشريعة يف املجتمع ، لتبقى حجة 

اهلل قائمة على البشر . 
يَِّتي:  قوله تعاىل  َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّ

قال االمام الصادق : فلو ال انه قال اصلح يل ذرييت 
الدعاء من االمام  ائمة . وال يبعد ان  لكانت ذريته كلهم 
منه  العاشر  يوم  او  املحرم  من  العاشر  ليلة  كان  احلسني 
حيث كان ولده علي قد اشرف على اهلالك ، بسبب مرضه 
بالذرب ، وهو الذي اقعده عن احلرب ، فهو دعاء خيص 
ولده عليا ؛ لشفائه بوصفه الوصي بعده نظري دعاء زكريا 
إلصالح زوجته ؛ ألهنا كانت عاقرا وكانت امرأة صاحلة 
َخْيُر  َوَأْنَت  َفْردًا  َتَذْرِني  ال  َربِّ  َربَُّه  نادى  ِإْذ  ﴿َوَزَكِريَّا 
َلُه  َوَأْصَلْحنا  َيْحىي  َلُه  َوَوَهْبنا  َلُه  َفاْسَتَجْبنا  اْلواِرِثنَي )89) 
َزْوَجُه ِإنَُّهْم كاُنوا ُيساِرُعوَن ِفي اْلَخْيراِت َوَيْدُعونَنا َرَغبًا 

األنبياء/89 ـ90 .  لَنا خاِشِعنَي)90)﴾  َوكاُنوا  َوَرَهبًا 
 ومن املفيد جدا ان نقارن بني دعاء االمام احلسني

هذا ودعاء سليمان يف قصته مع النمل قال تعاىل :
﴿َو لََقْد آَتْينا داُوَد َوُسَلْيماَن ِعْلمًا َوقااَل اْلَحْمُد هللَِّ الَِّذي 
َلنا َعلى َكِثرٍي ِمْن ِعباِدِه اْلُمْؤِمِننَي )5)) وَوِرَث ُسَلْيماُن  َفضَّ
ِمْن  َوُأوِتينا  ْيِر  الطَّ َمْنِطَق  ُعلِّْمنا  النَّاُس  َأيَُّها  يا  َوقاَل  داُوَد 
ُكلِّ َشيْ ٍء ِإنَّ هذا لَُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبنُي )6)) وُحِشَر ِلُسَلْيماَن 
ْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن )7)) َحتَّى  ُجُنوُدُه ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْْنِس َوالطَّ
اْدُخُلوا  النَّْمُل  َأيَُّها  يا  َنْمَلٌة  قاَلْت  النَّْمِل  واِد  َعلى  َأَتْوا  ِإذا 
َمساِكَنُكْم ال َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعُروَن 
َأْن  َأْوِزْعِني  َربِّ  َوقاَل  َقْولِها  ِمْن  ضاِحكًا  َم  َفَتَبسَّ  ((8(
َأْعَمَل  َوَأْن  واِلَديَّ  َوَعلى  َعَليَّ  َأْنَعْمَت  الَِّتي  نِْعَمَتَك  َأْشُكَر 
اِلِحنَي  الصَّ ِعباِدَك  ِفي  ِبَرْحَمِتَك  َوَأْدِخْلِني  َتْرضاُه  صاِلحًا 

 . (9 النمل/5)ـ   ﴾((9(
نعمة  على  تعاىل  اهلل  يشكر  هنا  سليمان  النيب  ان 
االصطفاء اليت منَّ هبا عليه وعلى والديه ﴿اْلَحْمُد هللَِّ الَِّذي 
اْلُمْؤِمِننَي﴾ وكان من مظاهر  َلنا َعلى َكِثرٍي ِمْن ِعباِدِه  َفضَّ
هذا التفضيل هو العلم ومنه علم منطق الطري ومنه طاعة 
اجلن والطري والريح له . ووالداه مها داود و يعقوب جده 
اسرائيل .  لبين  اخلاصة  النعمة  االصل يف  وهو  ابيه  وجد 
ان  تعاىل  اهلل  من  يطلب  مل  سليمان  ان  للنظر  والالفت 
يصلح له يف ذريته مع كثرهتم ، واملالحظ على هذه الذرية 
امام  منهم  يربز  ومل  سليمان ،  بعد  نيب  منها  يبعث  مل  اهنا 
بواسطة  سليمان  اىل  عيسى  نسب  من  ورد  وما  هدى ، 
يوسف النجار باطل  الن عيسى خلقه اهلل تعاىل من غري 
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اب ومل يكن يوسف النجار ابا له حىت يتصل عن طريقه 
يف  تعاىل  اهلل  يصلح  بان  سليمان  يدع  ومل  سليمان .  اىل 
فيهم  يكون  ان  ر  يقدِّ مل  انه  اياه  تعاىل  اهلل  ذريته ال خبار 
الدعاء وهذا يفسر  ينبغي ان يدعو مبثل ذلك  اصفياء فال 

سليمان :  عن  حاكيا  تعاىل  قوله 
﴿قاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكًا ال َيْنَبِغي ألََِحٍد ِمْن 

بَْعِدي ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب﴾ ص/35 . 
أي ال يورث من قبل ذريته اذ ال يوجد فيهم صفي هلل 
ليس من  تعاىل ومن هنا كان وارث علمه شخص آخر 

ذريته وهو الذي وردت قصته مع عرش ملكة سبأ : 
﴿قاَل يا َأيَُّها اْلَمَلُؤا َأيُُّكْم َيْأِتيِني بَِعْرِشها َقْبَل َأْن َيْأُتوِني 
َقْبَل  ِبِه  آِتيَك  َأنَا  اْلِجنِّ  ِمَن  ِعْفِريٌت  قاَل  ُمْسِلِمنَي  )38) 
قاَل   (39( َأِمنٌي  لََقِويٌّ  َعَلْيِه  َوِإنِّي  َمقاِمَك  ِمْن  َتُقوَم  َأْن 
َيْرَتدَّ  َأْن  َقْبَل  ِبِه  آِتيَك  َأنَا  اْلِكتاِب  ِمَن  ِعْلٌم  ِعْنَدُه  الَِّذي 
ا ِعْنَدُه قاَل هذا ِمْن َفْضِل َربِّي  ا َرآُه ُمْسَتِقرًّ ِإلَْيَك َطْرُفَك َفَلمَّ
لَِيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنَّما َيْشُكُر لَِنْفِسِه َوَمْن 

النمل/0-38) .   ﴾((0( َكِرمٌي  َغِنيٌّ  َربِّي  َفِإنَّ  َكَفَر 
هو  الكتاب  من  علم  عنده  الذي  الشخص  هذا  وكان 

برخيا .  بن  اصف  وهو  سليمان  وارث 

قوله تعاىل: ﴿ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْيَك﴾: 
مع  احلياة  على  عندك  احلياة  مؤثر  اليك  رائح  اين  أي 
بارا  اكون  ان  امرتين  حيث  المرك  منقاد  واين  الظاملني ، 
بوالديَّ حينما ارى دينهما وسريهتما تتعرض للتحريف وقد 
العهد ان اهنض ملقاومة ضاللة بين امية وافتح  اخذا على 
انه  التوبة ال يشري  للناس من جديد. وتعبري  اهلدى  باب 
كان مذنبا يف نفسه بل يوحي انه كان ملوما من اآلخرين 
حينما يرون احلسني قد سكت مدة عشر سنوات بعد 
وفاة احلسن ، ومعاوية يعيث يف دين اهلل تعاىل فسادا ، 

ويالحق عباد اهلل يقتلهم ويسجنهم ويشردهم . 
وقد اشار يف رسالته اىل معاوية بعد ان قتل حجر 
بن عدي وصحبه االبرار ومني اىل معاوية ان وجوه اهل 
العراق وجوه اهل احلجاز خيتلفون اىل احلسني ، وانه ال 
 يؤَمن وثوبه ، وكتب معاوية اليه حيذره فكتب احلسني

رسالة مفصلة جاء فيها :
الخشى  واين  خالفا  عليك  وال  حربا  لك  اردت  “ما 
اهلل يف ترك ذلك منك ومن االعذار فيه اليك واىل اوليائك 
الفاسقني امللحدين حزب الظلمة ، اولست القاتل حجر بن 
كانوا  الذين  العابدين  املصلني  واصحابه  كندة  اخا  عدي 
باملعروف  ويأمرون  البدع ،  ويستفضعون  الظلم  ينكرون 
الئم .  .  .  لومة  اهلل  يف  خيافون  وال  املنكر  عن  وينهون 
واليتك  من  اعظم  االمة  هذه  على  فتنة  أعلم  ال  والين 
عليها وال اعظم لنفسي ولديين والمة حممد افضل من ان 
تركته  وان  تعاىل  اهلل  اىل  قربة  فإنه  فعلت  فان  اجاهدك 

توفيقه . . .” .  واسأله  لديين  اهلل  استغفر 

قوله تعاىل: ﴿َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمنَي )15) ﴾: 
أي املنقادين ألمرك انقيادا تاما ، يريد االشارة اىل 
انه ما سكت يف عهد معاوية اال بأمره تعاىل الذي وصله 
عن طريق وصية جده النيب وما قام يف وجه يزيد بن 
معاوية اال بأمره تعاىل الذي وصله عن طريق وصية جده 

 . النيب
واحلسني احد افراد قوله تعاىل ﴿َو جاِهُدوا ِفي اهلِل 
ِمْن  يِن  الدِّ َعَلْيُكْم ِفي  اْجَتباُكْم َوما َجَعَل  ُهَو  َحقَّ ِجهاِدِه 
َقْبُل  ِمْن  اْلُمْسِلِمنَي  اُكُم  َسمَّ ُهَو  ِإْبراِهيَم  َأبِيُكْم  ِملََّة  َحَرٍج 
ُشَهداَء  َوَتُكوُنوا  َعَلْيُكْم  َشِهيدًا  ُسوُل  الرَّ لَِيُكوَن  هذا  َوِفي 
كاَة َواْعَتِصُموا بِاهلِل ُهَو  الَة َوآُتوا الزَّ َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصَّ

النَِّصرُي﴾ احلج/78 .  َونِْعَم  اْلَمْوىل  َفِنْعَم  َمْوالُكْم 
الَْبْيِت  ِمَن  اْلَقواِعَد  ِإْبراِهيُم  َيْرَفُع  ِإْذ  ﴿َو  تعاىل  وقوله 
اْلَعِليُم )7)))  ِميُع  َأْنَت السَّ ِإنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  َربَّنا  َوِإْسماِعيُل 
َلَك  ُمْسِلَمًة  ُأمًَّة  يَِّتنا  ُذرِّ َوِمْن  َلَك  ُمْسِلَمْيِن  َواْجَعْلنا  َربَّنا 
ِحيُم )8)))  اُب الرَّ َوَأِرنا َمناِسَكنا َوُتْب َعَلْينا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّ
َربَّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم 
يِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )9))) اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّ

البقرة/7))-9)) .   ﴾

َأْحَسَن ما  َعْنُهْم  َنَتَقبَُّل  الَِّذيَن  قوله تعاىل: ﴿ُأولِئَك 
َعِمُلوا﴾: 

 احلسني من  تقبل  انه  تعاىل  اهلل  من  اعالن  وهذا 
قبوله  تعاىل . واظهر  نفسه يف اهلل  بذله  احسن عمله وهو 
الدنيا فلم حيَظ نيب وال وصي نيب مبا حضي به  لعمله يف 
احلسني من ظهور قبول عمله من اعالم هدى . وعبارة 
احسن ما عملوا تسري اىل بذل النفس يف اهلل وقد ورد يف 
بّر حّتى  بّر  )» فوق كّل ذي  قوله  الباقر ع  احلديث عن 
يقتل يف سبيل اهلل ، فإذا قتل يف سبيل اهلل ، فليس فوقه 
بّر ، وفوق كل ذي عقوق عقوق حّتى يقتل أحد والديه 

فليس فوقه عقوق « ))) .

قوله تعاىل:  ﴿َوَنَتجاَوُز َعْن َسيِّئاِتِهْم﴾: 
هذه نظري قوله تعاىل للنيب ﴿ِإنَّا َفَتْحنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا ))) 
َر َوُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك  َم ِمْن َذْنِبَك َوما َتَأخَّ لَِيْغِفَر َلَك اهلُل ما َتَقدَّ
َوَيْهِدَيَك ِصراطًا ُمْسَتِقيمًا )))﴾ الفتح/)ـ) والتجاوز عن 
السيئة أي حموها والنيب ليس له سيئة وذنب النه معصوم 
دعوته  اثار  وهي  يقترفها  مل  سيئات  محلته  قريش  نعم   ،
اليت فرقت بني االخ واخيه واالب وابنه يف الدين فوقعت 
وصدقتهم  ذلك  مسؤولية  النيب  محلوا  فقد  بينهم  احلرب 
العرب مث بصلح احلديبية اتضح كذب قريش وصدق حممد 
ص واالمر نفسه مع احلسني فقد محله االعالم االموي كل 
الدين فبدل اهلل تعاىل  تبعات حركته وعرضته مارقا عن 
 ذلك الذكر السئ بذكر حسن للحسني وصار احلسني

)))  التهذيب 122/6 ، ويف  الكايف - 5 / 54 / 6 / 1 احلسني 
بن حممد عن أمحد بن إسحاق عن سعدان عن أيب بصري قال قال أبو 
عبد اهللَّ ) ع ) » من قتل يف سبيل اهللَّ مل يعرفه اهللَّ شيئا من سيئاته « .

وصحبه يضرب هبم املثل الطيب يف اجلهاد ويف الفداء مبا مل 
حيظ غريه مبثله .

الَِّذي  ْدِق  الصِّ َوْعَد  اْلَجنَِّة  َأْصحاِب  ﴿ِفي  تعاىل:  قوله 
 :﴾((6( ُيوَعُدوَن  كاُنوا 

أي مضافا اىل ذلك الذكر احلسن فهو واهل بيته وصحبه 
الذين استشهدوا معه يف اجلنة . هذا الوعد املذكور يف قوله 

تعاىل:
ِبَأنَّ  َوَأْموالَُهْم  َأْنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِننَي  ِمَن  اْشَترى  اهلَل  ﴿ ِإنَّ 
َوْعدًا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  اهلِل  َسِبيِل  ِفي  ُيقاِتُلوَن  اْلَجنََّة  لَُهُم 
بَِعْهِدِه  َأْوىف  َوَمْن  َواْلُقْرآِن  َواإلِْْنِجيِل  التَّْوراِة  ِفي  َحقًّا  َعَلْيِه 
ِمَن اهلِل َفاْسَتْبِشُروا بَِبْيِعُكُم الَِّذي باَيْعُتْم ِبِه َوذِلَك ُهَو اْلَفْوُز 
اِئُحوَن  السَّ اْلحاِمُدوَن  اْلعاِبُدوَن  التَّاِئُبوَن   ((((( اْلَعِظيُم 
َعِن  َوالنَّاُهوَن  بِاْلَمْعُروِف  اآْلِمُروَن  اِجُدوَن  السَّ اِكُعوَن  الرَّ
اْلُمْؤِمِننَي  ))))) ﴾  ِر  َوَبشِّ اهلِل  ِلُحُدوِد  َواْلحاِفُظوَن  اْلُمْنَكِر 

التوبة/)))-))) . 
واآلية تشري اىل امور عدة : 

منها : اإلخبار باهنم يقُتلون ويقَتلون . 
ومنها : الوعد ملن يقتل منهم ﴿ِبَأنَّ لَُهُم اْلَجنََّة﴾ . 

ومنها : البشرى للمؤمنني بان قتلهم سوف ينتج انتصار 
ِر اْلُمْؤِمِننَي﴾ .  رسالة اهلل ﴿َوَبشِّ

ومنها : الصفات املمتازة هلؤالء املؤمنني 
﴿التَّاِئُبوَن
 اْلعاِبُدوَن 
اْلحاِمُدوَن

اِئُحوَن أي الصائمون .   السَّ
اِجُدوَن اِكُعوَن السَّ الرَّ

 اآْلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر 
َواْلحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اهلِل﴾ . 

مقتل  قصة  جاء يف  فقد  التارخيي ،  الواقع  وقد صدقها 
احلسني ان جيش بين امية ملا حترك ظهر يوم التاسع 
بني  واصحابه  وخيريونه   احلسني من  جوابا  يريدون 
الحمالة ،  القتل  مث  القتال  او  انفسهم  وتسليم  ليزيد  البيعة 

له :  وقال  العباس  اخاه  ارسل 
عند  وتدفعهم  غدوة  إىل  تؤخرهم  أن  استطعت  )إن 
العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم 
أين قد كنت أحب الصالة له وتالوة كتابه وكثرة الدعاء 

واالستغفار) . 
ومنها : ان خرب هؤالء املؤمنني والوعدين هلم يف التوراة 
واالجنيل والقرآن ﴿َوْعدًا َعَلْيِه َحقًّا ِفي التَّْوراِة َواإلِْْنِجيِل 
َواْلُقْرآِن﴾ وسيأيت تفصيل ذلك يف حلقة قادمة ان شاء اهلل 

تعاىل . 
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تقرير مصور:عن احياء ليلة العاشر من محرم الحرام 1437هـ )االحياء المركزي( في المخيم الحسيني الشريف 
في كربالء المقدسة  الذي يقيمه مركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة  سنويا

الجامعات  وخريجي  وطالب  أساتذة  من  اربعمائة  من  أكثر  بحضور 
العراقية )ذكورا واناثا( في المخيم الحسيني الشريف بعد منتصف 
الثقافي«  عاشوراء  فجر  »مركز  بدأ  عشرة(  الثانية  )الساعة  الليل 
إلحياء  الثاني  السنوي  برنامجه  المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع 
منتصف  بعد  والنصف  الثالثة  حتى  استمر  والـــذي  العاشر  ليلة 

يلي: كما  البرنـــــامج  فقرات  الليل،وكـانت 
). جملس عزاء تضمن الوعظ واإلرشاد وذكر مصائب ليلة العاشر، وقد 

ارتقى املنرب مساحة السيد حسني البدري.
). املحاضرة الفكرية لسماحة العالمة املحقق السيد سامي البدري وكان 

موضوعها االمام احلسني يف سورة االحقاف.
3. النعي والرثاء )اللطم).

احلجة  لإلمام  ندبة  وهي  بكربالء)  املقتول  بدم  الطالب  )اين  ). صرخة 
.املنتظر

5. اإلجابة على األسئلة املختلفة حول القضية احلسينية.
   6. اهداء احدى عشرة ختمة من القرآن الكرمي اىل االمام احلسني

وأداء صالة الليل وزيارة عاشوراء.
7. تناول وجبة افطار تعني على االمساك هنار العاشر اىل العصر.

قار)  وذي  وبابل  والبصرة  )بغداد  يف  االحياء  هذا  اقامة  اىل  االشارة  وجتدر 

الربنامج. هذا  مبثل  وغريها 
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