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دهاء اإِلِ

الِفَرِق  شؤوِن  يف  نَي  واملهتمِّ ومفكِرهيا  ودعاهِِتا  ِة  األُمَّ علامِء  إىِِل 

اِم خصوًصا، واملسلمنَي عموًما.. واجلامعاِت يف العراِق والشَّ

نيِّ يف العراِق.. إىِِل املخلصنَي يف ديواِن الوقِف السُّ

اِم.. ِة الواعي يف العراِق والشَّ إىِِٰل شباِب األُمَّ

يَعِة، وُهم اليوَم كثرٌي، واحلمُد هلل.. إىِِٰل ُعقالِء الشِّ

النَّصيَحَة  يل  َم  وقدَّ البحِث،  هذا  إمِتاِم  عىٰل  َأعانني  َمْن  إىِِٰل 

حسنِي  يِخ  الشَّ َمِة  العالَّ سامحَة  منُهم  وَأخصُّ  ديَدَة،  السَّ والتَّوجيهاِت 

هيبيِّ حفظهم اهلل. يِخ فراج الصُّ يِخ ُأسامَة شحاَدَة، والشَّ ِد، والشَّ املؤيَّ

  إىِِٰل َأخي وصديقي العزيِز األُستاذ اإِلعالميِّ الكبرِي حممد صابر

حِب واآلِل الَّذي متنى َأْن ُتطبَع هِذِه الدراسُة يف حياتِِه؛  املدافِع َعِن الصَّ

لكن اهلل تعاىل توفاُه - عليِه سحاِئُب رمحِة اهلل - وغريهم ممَّن مل َأذكرهم..

َأهدي لكْم جمهوَدنا املتواضَع هذا...

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يخ الدُّكتور مة الشَّ مقدمُة العاَّلَّ
حسين المؤيد

مل يكن التشيع املذهبي منذ برز عىل مرسح األحداث ، سوى انشقاق 
ة،  ت هبا األُمَّ ة ومجاعتها، متت صناعته يف ظروف حرجة مرَّ عن عقيدة األُمَّ
أراد أعداؤها خلق فتن ترمي إىل إجهاض حركة الرسالة التي استطاعت 
األرض،  آفاق  إىل  مشعلها  محل  عاتقه  عىل  أخذ  فريد؛  رباين  جمتمع  بناء 
واستطاع يف فرتة زمنية قياسية إسقاط »اإلمرباطورية الساسانية« التي كانت 
إحدى القوتني العظميني يف ذلك الوقت، وهزيمة »إمرباطورية الروم« يف 
املنطقة وهي آنذاك القوة العظمى األُخرى عاملًيا، وحتويل الكيان اإلسالمي 

احة. املتمركز يف »املدينة املنورة« إىل قوة كربى عىل السَّ
لقد حتققت هذه النقلة النوعية بعد وفاة رسول اهلل # بقيادة اخلالفة 
ثم  الفاروق،  اخلطاب  بن  عمر  ثم  الصديق،  بكر  بأيب  املتمثلة  الراشدة 
خواص  من  كانوا  والذين   ، وأرضاهم    عفان  بن  عثامن  النورين  ذي 
النَّبي املصطفى - عليه الصالة والسالم - ومن أقرب وزرائه و تالميذه ، 
الذين استوعبوا مفاهيم الرسالة، وفهموا بعمق مقاصدها وأدركوا قيمتها 
اًًل وللبرشية ثانًيا، وعرفوا الدور املنوط بالكيان السيايس  ة أوَّ وأمهيتها لأُلمَّ

الذي حيتضن الرسالة، وخيدم حركته.
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لقد حترك أعداء »الرسالة« و»الكيان اإلسالمي« واملوتورون منهام، 
اًًل حماولة لالنقضاض عىل  للتآمر عليهام والعمل ضدمها؛ فكانت هناك أوَّ
هذا الكيان بعد وفاة النَّبي األكرم # عرب »حركة الردة« وحتالف القبائل 
لتطويق الكيان اإلسالمي داخل »جزيرة العرب« ثم شن هجوم كاسح 

للقضاء عليه.
   يق وقد فشلت هذه املحاولة اخلطرية، إذ تصدى هلا سيدنا الصدِّ
فوقف  اليه،  ترمي  وما  احلركة  هذه  خطورة  عميق  بوعي  أدرك  والذي 
  الصحابة  وأقنع    بنرصه  والواثق  اهلل  عىل  املتوكل  املؤمن  ببسالة 
احلاسم،  ااًلنتصار  بشجاعة حتى  يقاتلون  فانربوا  احلركة،  بخطورة هذه 
أولئك املرتدين الذين اًل يمكن - بالتحليل السيايس الدقيق - أن يكون 
حتالفهم وجتييشهم، عفوًيا وليد ساعته، بمنأى عن يد خفية كانت وراء 
ذلك. ولسنا بصدد رشح وحتليل تلكم األحداث، وذكر املؤرشات عىل 

وجود قوى خلف الستار وراء املؤامرة التي لبست ثوب الردة. 
قوة،  اإلسالمي«  »الكيان  وازداد  الردة«  »حركة  فشلت  أن  وبعد 
الثانية  املؤامرة  املسلم وتعززت مناعته، حدثت  املجتمع  وترسخ متاسك 
الدولة  ورجل  الكبري،  الصحايب    الفاروق  حياة  استهدفت  التي 

العظيم؛ قاهر »الفرس« و»الروم«.
ومل تكن هذه املؤامرة لتقف عند استهداف حياة أمري املؤمنني وحسب، 
وإنام كانت ترتصد خالفات عىل اخلالفة، تتوقعها بعد استشهاده، تفتح ثغرة 
لرضب »الكيان اإلسالمي« من الداخل ويف عاصمته؛ لكن وعي الفاروق 
ت عىل األعداء  ة« و»الدولة«  فوَّ وإخالصه وحرصه عىل »الرسالة« و»األُمَّ
النزف  من  فيه  هو  ما  مع  األخرية  فأصدر وهو يف ساعاته  الفرصة،  هذه 
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وجوه  من  السداسية  اللجنة  بتشكيل  قراره    اهلل  للقاء  والتهيؤ  واألمل 
ة ورجاهلا القياديني، مراعًيا التوازنات  قريش ومفاخر الرسالة ورموز األُمَّ
الدقيقة يف ذلك الوقت، و أعطى تعليامته احلكيمة لعمل هذه اللجنة، التي 
متخض عملها عن تويل عثامن بن عفان  فانتقلت السلطة اليه بسالسة، 
دون أدنى خالف، وأذعن اجلميع حلكمه طوًعا، واًل غرو فهو من السابقني 
و  اإلسالم،  سبيل  يف  وماله  نفسه  الباذل  اهلجرتني،  واملهاجرين  األولني 
ُأمية خاصة،  وبني  ة  قريش عامَّ ابنتيه، ومن سادات  # عىل  النَّبي  صهر 
ومكانته يف حركة »الرسالة« وعند النبي # اًل غبار عليها، واًل يتنازع اثنان 

من الصحابة يف إخالصه وعلمه وعقله السيايس واإلداري. 
»الرسالة  جغرافية  واتسعت  كبري،  بنجاح  املسرية  تواصلت  وهكذا 
رضا  ة  األُمَّ وعم  ورسوًخا،  قوًة  اإلسالمي«  »الكيان  وازداد  اإلسالمية« 
بحكم عثامن، وحبور بدماثته ولني جانبه، األمر الذي مأل نفوس أعداء 

اإلسالم شعوًرا باخليبة والنقمة.  
لقد حتقق عىل يد عثامن  إنجاز مل تسلط عليه األضواء؛ فقد حاول 
الروم يف األشهر األخرية من خالفة الفاروق، استعادة الشام، وأرسلوا من 
أجل ذلك أسطواًًل بحرًيا حيمل قوة عسكرية مقتدرة، استطاعت النزول 
يف سواحل الشام واحتالل مساحات منه والعسكرة فيها، لالنطالق نحو 
إصداره  اخلالفة،  توليه  بعد  عثامن  سيدنا  أعامل  أول  من  وكان  العمق. 
عسكرًيا  الروم  بمواجهة   ، الشام  عىل  والًيا  كان  وقد    ملعاوية  األمر 
و  قيام،  أحسن  املهمة  هبذه  معاوية  فقام  الشام،  ساحل  من  وإخراجهم 
انترص عىل الروم، وأجالهم عن سواحل الشام، وبنى احلصون العسكرية 
الشام من أي هجوم حمتمل، ومل يكتف بذلك حتى  ن سواحل  التي تؤمِّ
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قام بتأسيس أسطول عسكري بحري قادر عىل التصدي ألي غزو. وهبذا 
قيض عىل آخر أمل للروم يف العودة اىل املنطقة.

الفتح  بمواصلة  األمر    عثامن  سيدنا  أصدر   ، ُأخرى  جهة  ومن 
يف  الساسانيني  انكسار  من  الرغم  فعىل  فارس،  بالد  عمق  يف  اإلسالمي 
معركة هناوند، إاًلَّ أنَّ ملَك الفرس يزدجرد، بقي حيًّا يعمل عىل التجييش 
الفتح  يستمر  أن  الرضوري  من  فكان  املسلمني،  ملقاتلة  العسكري 
اإلسالمي يف العمق الفاريس، وهذا ما أراده سيدنا عثامن  ففتح اجليش 
اإلسالمي فارس، وهرب يزدجرد من منطقة أردشري ُخّرة، فاقتفى جماشع 
بن مسعود السلمي أثره بأمر من القائد عبد اهلل بن عامر، فتبعه جماشع اىل 
كرمان، وهرب يزدجرد اىل خراسان، وأراد أن جيمع اجلموع ويكر ملقاتلة 
كيفيتها.  املؤرخون يف  اختلف  قبل ذلك يف حادثة  قتل  املسلمني، ولكنه 
ولكن أوامر سيدنا عثامن  بمواصلة فتح بالد فارس، قضت عىل آمال 

الساسانيني يف اسرتجاع يشء من دولتهم. 
ما  عىل  األّرم  حيرقون  جيري،  ما  عىل  متفرجني  األعداء  سيبقى  هل 

يرونه من ضياع سلطاهنم وعظمة »الكيان اإلسالمي« وقوة شوكته؟
قتل  جمرد  أن  وجدوا  املرة،  هذه  بالنفي؛ ففي  جتيب  األشياء  طبائع 
حدث  وخلق  الناس  إثارة  فأرادوا  املنشود،  هدفهم  حيقق  لن  اخلليفة، 
عىل  والسيطرة  اخلالفة  مركز  يف  اخلليفة  قتل  خضمه  يف  يتم  فوضوي 
هذا املركز من خالل فوىض تؤدي إىل فتنة؛ فاستخدموا أساليب اإلثارة 
بسلبي  ليس  ما  وقلب  السلبيات  وتضخيم  والتحريض  اإلرجاف  من 
عىل  وتثويرهم  ااًلعرتاض  عىل  الناس  وحتريك  سلبي  بنحو  وتصويره 
لتجريح  باخلليفة  الطعن  باب  وفتح  الكاذبة،  الشائعات  وبث  احلكم 
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ومل    عثامن  قبل  تستخدم  مل  أساليب  شعبًيا؛ هي  وتسقيطها  شخصيته 
يكن أحد يتجرأ عليها.

وحني نتعمق يف التحليل السيايس لألحداث، نلمس من جهة آثار 
تعمد  ثم  بعينها،  شخصيات  استهداف  ثم  والشغب،  الفوىض  افتعال 
فيها  حصل  التي  الواًليات  كانت  فقد  وتسقيطه.  اخلليفة  عىل  التطاول 
  الشغب فيام بعد، مستقرة هادئة يف السنوات األوىل من خالفة عثامن
الناس منسجمني مع واًلهِتا راضني هبم حلسن سريهِتم يف اإلدارة  وكان 
واحلكم، وهم نفسهم الذين قام الشغب ضدهم، األمر الذي ييش بكون 
الشغب مفتعاًل وليس له مربرات موضوعية، وحني نتفحص سري الواًلة 
من  أهنم  نجد    عثامن  يف  للطعن  سبًبا  ِذوا  واخُّتُّ عليهم  شوغب  الذين 
قادة  من  أهنم  ذلك  من  وأهم  والصالح،  بالكفاءة  هلم  املشهود  الرجال 
فمعاوية  والروم؛  الفرس  مواجهة  يف  حسنًا  بالًء  أبلوا  الذين  الفتوحات 
ابن أيب سفيان  لعب دوًرا بارًزا يف فتوحات الشام، وهو الذي قىض 
بن  عامر  بن  اهلل  وعبد  واحتالهلا،  الشام  اىل  العودة  يف  الروم  آمال  عىل 
كريز، هو الذي قىض عىل آمال الساسانيني يف دحر الفتح اإلسالمي، فقد 
ظل يالحق يزدجرد آخر ملوك الفرس إىل الرمق األخري له، وقىض عىل 
خرزاد مهر وهو أخو رستم الذي بقي ناشًطا يف قيادة املعارضة الساسانية 
للكيان اإلسالمي، والوليد بن عقبة، هو الذي قاد جيش الفتح يف رشق 
األردن يف عهد أيب بكر الصديق  وهو الذي محى ظهور املجاهدين من 
الروم يف بالد الشام حني كان والًيا عىل بالد بني تغلب وعرب اجلزيرة يف 
عهد عمر بن اخلطاب  ومنذ توىل الكوفة يف عهد عثامن  وهو يدفع 
بن  بني ساسان، وسعيد  البلدان وتدحر  تفتح  الرشق  أنحاء  اجليوش يف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بايا حقيقة طريق السَّ 10

العاص هو الذي فتح يف أيام واًليته طربستان وغزا جرجان، وأما عبد اهلل 
بن أيب الرسح، فقائد الفتوح يف إفريقية، وهو قائد غزوة ذات الصواري 
املسلمني  إىل سيطرة  الروم رش هزيمة، وأفضت  فيها  التي هزم  العظيمة 
عىل البحر األبيض املتوسط؛ فلم تك صدفة أن يرتكز اإلرجاف والشغب 
مدى  عىل  حيكت  مؤامرة  إهنا  الواًليات؛  تلكم  ويف  الواًلة  هؤاًلء  عىل 
سنوات لتنفجر يف وجه عثامن  احلليم املتواضع العفو، الذي حرص 
الدماء،  إراقة  ورفض  السلمية،  احللول  و  واحلوار  التهدئة  عىل  بحكمته 
بأساليب  املتآمرين  أيادي  هبم  عبثت  غوغاء  مع  ذلك  جيدي  أنى  ولكن 
التي  املؤامرة  نجاح  عىل  اآلن  بصددها  لسنا  عوامل  وتضافرت  قذرة، 
أودت بعثامن  شهيًدا بعد حجزه وقطع املاء عنه وانتهاك حرمة داره.  

لقد نجح املتآمرون هذه املرة يف قتل رأس الدولة يف خضم جو من 
الشغب والفتنة، ويف ظل سيطرة ميليشياوية كاملة عىل العاصمة، األمر 
الذي أحدث انقساًما سياسًيا ليس يف الشارع فحسب، وإنام بني الصحابة 

أنفسهم، وجاء تويل عيّل  للخالفة يف هذه األجواء املشحونة.
الذي  األمر  الفتنة،  وإمخاد  ااًلنقسام  معاجلة    عيّل  يستطع  ومل 
عّمق ااًلنقسام وزاد الرشخ وأذكى نار الفتنة التي تصاعدت إىل معارك 
طاحنة يف اجلمل وصفني والنهروان، وأودت يف النهاية بعيّل  شهيًدا 
ة يف وضع سيايس وخيم حيتاج رشحه  الكوفة، واألُمَّ يف حمراب مسجد 

إىل بحث مستقل. 
ف نفسه بأنَّه  يف هذا اخلضم، ظهر عىل مرسح األحداث، شخص عرَّ

عبد اهلل بن سبأ، وأنه كان هيودًيا من اليمن، وأنَّه دخل اإلسالم. 
لقد دخل يف اإلسالم آاًلف مؤلفة من الناس عرًبا وعجاًم، وعاشوا 
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وقت  إىل  حيتاجون  أهنم  الطبيعي  ومن  كغريهم،  املسلمني  جمتمعات  يف 
ما  وعادة  اإلسالم،  تعاليم  والتعرف عىل  الدين  للتفقه يف  بالقصري  ليس 
يكون اهتامم الواحد منهم يف حتقيق اندماجه يف املجتمع املسلم، فال يزج 
نفسه يف األحداث السياسية؛ فضال عن أن يكون من نشطائها بل حمركيها، 

إاًلَّ إذا كان وراء األكمة ما وراءها. 
ينشط  فتئ  ما  اإلسالم،  حديث  باعرتافه  وهو  هذا!  سبأ  ابن  لكن 
نشاًطا فعااًًل، ويلعب أدواًرا بارزة يف حركة الشغب وأحداث الفتنة منذ 
ونلحظ    عيّل  تالها يف عهد سيدنا  وما  حتركت يف عهد سيدنا عثامن 
أن نشاطه الفعال هذا، قد تزامن مع إعالنه عن إسالمه، وهو أمر ملفت 
للنظر! ويلفت النظر أيًضا، ااًلتصااًلت التي كان يقوم هبا هذا الشخص 
مثل  األمصار  بني  سيام  اًل  الناشطني،  بني  يبنيها  كان  التي  وااًلرتباطات 
مرتبطة  نائمة  خاليا  بوجود  ييش  الذي  األمر  والشام،  ومرص  الكوفة 
بتعليامت  اجلهات  تلكم  من  موفًدا  كان  سبأ  ابن  وأن  أجنبية،  بجهات 

حمددة، وكان يعرف تلك اخلاليا التي استعان هبا يف إثارة الفتنة.
اًل يوجد دليل ُيرَكن إليه عىل أن ااًلسم الذي عرف ابن سبأ به نفسه 
هو اسمه احلقيقي، واًل عىل أن ابن سبأ هيودي، سوى ما نقل يف التعريف 
ا أن  بنفسه، ومن املحتمل جدًّ به، واألرجح أن ما قيل يستند إىل تعريفه 

يكون كاذًبا للتغطية عىل اجلهة التي يعمل لصاحلها من الفرس أو الروم.
واًل يوجد - لو ثبتت هيودية ابن سبأ - ما يدل عىل أن جهة هيودية 
الروم، كام اًل  أو  الفرس  الوقت، كانت تقف وراءه بمعزل عن  يف ذلك 
مرتبطا  سبأ  ابن  يكون  أن  هو  أرّجحه،  الذي  لكن  ذلك؛  ينفي  ما  يوجد 
بجهة أجنبية قوية لدهيا أجهزة جتسسية واستخبارية تعمل داخل الكيان 
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اإلسالمي، واألرجح أن يكون الروم وراء ذلك؛ ألن إمرباطورية الروم، 
وإن اهنزمت أمام املسلمني يف بالد الشام ومرص ومناطق مهمة يف إفريقيا، 
إاًلَّ أهنا مل تسقط كام سقطت اإلمرباطورية الفارسية، و بقيت دولة قوية يف 
التي تسيطر عليها، ومن املؤرشات عىل هذا الرتجيح،  مركزها واملناطق 
أن  املعلوم  ابن سبأ، ومن  نشاط  تركز  وفيها  الفتنة  مركز  كانت  أن مرص 
للروم،  املوالني  من  أعدادا  وأن  للروم،  الفتح  قبل  خاضعة  كانت  مرص 
موجودة يف مرص، وأنه كانت للروم حماواًلت إلعادة السيطرة عىل مرص. 
الطبيعي  فمن  بحًرا؛  و  ا  برًّ مفتوحة  والتجارة  السفر  طرق  كون  وبحكم 
إلمرباطورية  اخلاضعة  واملدن  املرصي  املجتمع  بني  الصالت  تستمر  أن 
الروم، وتستغل األجهزة السياسية واملخابراتية للروم يف ذلك الوقت هذه 

الصالت اًلخرتاق املجتمع املرصي والتأثري فيه.
وعىل الرغم من وجود دور بارز اًلبن سبأ يف أحداث الفتنة سياسًيا، 
إاًلَّ أن الدور املركزي واألهم الذي قام به، هو الرتويج ألفكار ذات طابع 
ل من فتح باب الطعن  ديني، طارئة عىل املجتمع املسلم، فمضاًفا إىل أنه أوَّ
عىل أيب بكر وعمر، األمر الذي مل يكن له وجود يف ذلك الوقت، فإنَّه بث 
فكرة أن لكلِّ نبيِّ وصيًّا، وأن يوشع بن نون كان ويّص موسى، و أن عيّل 
ثم تطور  املستحق للخالفة،  وأنَّه  النَّبيِّ حممد،  ابن أيب طالب، هو ويّص 

. األمر إىل الغلو يف شخص عيّل
وحماولة  الزائفة،  األفكار  هذه  بث  وراء  اهلدف  أن  الواضح،  من 
ااًلنقسام  حيّول  عقائدي،  ديني  طابع  إضفاء  هو  عقائدًيا،  ترسيخها 
ة بفعل الفتنة التي أدت إىل استشهاد عثامن  السيايس الذي حصل يف األُمَّ
ة ومجاعتها، يعّمق   إىل انقسام ديني، يفيض إىل انشقاق عن عقيدة األُمَّ
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ااًلنقسام السيايس، ويمنحه زمًخا دينيًّا، وحيول دون التيامه، ويوِجد داخل 
رقعتها،  وتوسيع  دعمها  عىل  العمل  يتم  وفِرقة  الدين،  يف  ُفرقة  ة  األُمَّ
تشوش عىل الناس، وتقّدم إسالًما مزيًفا، وتكون حتت هذا الغطاء الديني 

ة. املصطنع، خنجًرا يف خارصة األُمَّ
لقد اعرتف كبار منظِّري ومؤرخي الشيعة ااًلثني عرشية، بشخصية ابن 
ة ومجاعتها،  سبأ، وبالدور الذي لعبه، يف إحداث ااًلنشقاق عن عقيدة األُمَّ
أعدائه  من  الرباءة  وأظهر  عيّل  بإمامة  القول  أشهر  من  ل  أوَّ  - سبأ  فابن 
»املقااًلت  كتابه  القمي يف  اهلل  عبد  بن  يقول سعد  كام   - خمالفيه  وكاشف 
والِفَرِق«: )حكى مجاعة من أهل العلم من أصحاب عيلٍّ ڠ أن عبد اهلل 
بن سبأ، كان هيودًيا فأسلم وواىل عليًّا ڠ وكان يقول وهو عىل هيوديته يف 
يوشع بن نون وصًيا بعد موسى عىل نبيِّنا وآله وڽ فقال يف إسالمه بعد 
وفاة النبّي - صىل اهلل عليه وآله - يف عيّل ڠ بمثل ذلك، وهو أول من 
أظهر الطعن عىل أيب بكر وعمر وعثامن والصحابة وتربأ منهم، واّدعى أن 

عليًّا أمره بذلك( عىل حد قول النوبختي يف كتابه »فَِرق الشيعة«.
و  بثَّها،  التي  اهلدامة  األفكار  تتبنى  فِرقة  تكوين  من  سبأ  ابن  ن  متكَّ

ُعِرفت هذه الِفرقة يف أوساط املجتمع آنذاك بالسبئية.
إذ  املتوىف سنة) 83هـ(  السبئية يف شعر أعشى مهدان  لقد جاء ذكر 

هجا املختار بن أيب عبيدة الثقفي وأتباعه من أهل الكوفة، فقال:
شهدُت عليكم أنكم سبئية       وأين بكم يا رشطة الكفر عارف

آنذاك،  املجتمع  نخب  لدى  سيام  اًل  معروفة  السبئية  كانت  فقد 
ت عىل نفسها بعناوين  بأفكارها ومقاصدها وحتركاهِتا، حتى بعد أن تسرتَّ
اًل  البيت  آل  اخُّتاذ  أن  اإلسالم،  أعداء  وجد  فقد  ُأخرى،  وسياسية  دينية 
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الطريق  هو  الدينية،  السياسية،  حلركتهم  عنواًنا  البارزة،  رموزهم  سيام 
التشيع  ووظفوا  إليها،  أرشنا  التي  أهدافهم  حتقيق  يف  لنجاحهم  العميل 
بصنفيه الروحي والسيايس، الذي نام يف املجتمع املسلم بفعل األحداث 
التي جرت منذ الفتنة وما تالها، لتحويل السبئية إىل اجتاه مذهبي اكتسب 
عنوان التشيع بداًًل من عنوان السبئية الذي كان منبوًذا يف املجتمع املسلم، 
ونالحظ اختفاء عنوان السبئية الذي ُعرفت به هذه الفئة حوايل منتصف 
ل اهلجري، ليطفو عىل السطح، عنوان الشيعة، الذي اكتسب  القرن األوَّ
أطروحة  باعتباره  تسويقه  عىل  والشيعة  منّظر،  وعمل  مذهبية  صفة 
ُه رؤية إسالمية اجتهادية، إىل  إسالمية، تدرجوا فيها بدء من طرحه عىل أنَّ

ة وتكفريهم. الزعم بأنه أطروحة اإلسالم، وتضليل مجهور األُمَّ
إنَّ الدارَس املتتبع حلركة التشيع املذهبي منذ بروزه ثم تطوره، جيد 
الشواهد املتضافرة، عىل دخول األيدي الفارسية عىل خط هذه املؤامرة، 
والعمل عىل اإلمساك بدفتها، وتوجيهها فكرًيا و سلوكًيا، فالفرس بعد 
تبَق هلم  مل  إمرباطوريتهم، واهنزامهم عسكرًيا، وذهاب دولتهم،  سقوط 
الفردي  العمل  طريقة  إىل  فلجأوا  ألجهزهِتم،  مثابة  تكون  وقوة  شوكة 
والتوظيف،  ااًلخرتاق  عىل  ويعمل  املجريات  يرصد  الذي  والنخبوي، 
فوجدوا يف انطالقة السبئية، وواجهة آل البيت التي اخُّتذهِتا عنواًنا حلركتها، 
فرصة ثمينة لالخرتاق والتوظيف، فوضعوا ثقلهم فيها، وأصبحت هي 
به من مكر ودهاء، يف  إطار حركتهم وحمورها، واستخدموا ما يتسمون 
املذهبي،  التشيع  التشيع اًل سيام  وتغذية حركة  البيت  آل  اخرتاق مجهور 

ة.  ليكون أداة لرضب الدين واألُمَّ
كاثرة  كثرة  فيهم  األتباع،  من  قاعدة  املذهبي  للتشيع  نت  تكوَّ لقد 
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والدس  والتزوير  التضليل  بفعل  اعتقادا،  اعتنقوه  الذين  هبم  املغرر  من 
له  ناسبني  األغراض  ذوي  من  التشيع  منّظرو  مارسه  الذي  والوضع، 
لشخصيات بارزة من آل البيت، ونمت يف هذه القاعدة املغرر هبا وبمرور 
الزمن، فئة انرصفت لتلقي تعاليم التشيع ومفاهيمه حتى برز منها من صار 
من فقهاء هذه الطائفة وحمّدثيها ومنّظرهيا، الذين تشبعت أذهاهنم بمحتوى 
هذه املنظومة القائمة عىل الكذب، املتخمة بالوضع والتزوير والدس، وبقي 
املغرضون يتحركون من حتت الطاولة، إاًلَّ حني يرون ما يقتيض بروزهم 

الذي مل يعد يثري املالحظة أو الريبة، بفعل اختالط األُمور والوجوه.
مل يقترص العمل عىل صناعة التشيع املذهبي، عىل ابتداع نظرية إمامة 
»أهل البيت« الدينية والسياسية، وحماولة خلق مرجعية مركزية لتكون يف 
  نَّة، وهِتديم مكانة الصحابة جوهرها مرجعية بديلة عن الكتاب والسُّ
نَّة النبوية وحفظهام، وإضفاء قداسة خاصة  ودورهم يف نقل الكتاب والسُّ
هلذه املرجعية بإضفاء صفات هي من الغلو املرفوض كتاًبا وُسنًَّة، وإنام اتسع 
العمل عىل صناعة التشيع املذهبي، ليدس أفكاًرا منكرًة من شأهنا حرف 
املنتمي إليها عن جوهر اإلسالم ومقاصده، لتمييع عقيدة التوحيد وحتويل 
# وجعلها يف واقع حياة املنتمني إىل  األنظار عن مكانة النبي املصطفى 
اإلمامة،  لتكريس  إاًلَّ  يبعث  مل  وكأنه  باهتة،  رشفية  مكانة  املنظومة،  هذه 
وجعل الدور الرئيس هلا؛ بل حتى الدور احلاسم يف تاريخ البرشية »املهدي 
بإيداعها  نقلتها، والزعم  بتسقيط  النبوية،  نَّة  السُّ الغائب« وتضييع  املنتظر 
عند األئمة، فيكون حديث األئمة هو املحور وليس قول النبي # وفعله 
وتقريره، واختزال اإلسالم يف اإلمامة والواًلية عرب القول بعدم إيامن املسلم 
بل بعدم إسالمه إاًلَّ باإليامن هبام، وعدم قبول أعامله إاًلَّ هبام، وعدم نجاته يف 
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اآلخرة إاًلَّ هبام، بل وصل األمر إىل القول بأن قسيم اجلنَّة والنَّار هو عيل بن 
أيب طالب، وأنَّ فاطمَة الزهراء تلتقط شيعتها كام يلتقط الطري احلب، وأن 
لـ »أهل البيت« واًلية تكوينية جتعلهم يترصفون يف مقادير الكون واخللق، 
وأنَّ التوجه يف طلب احلوائج اليهم، ضامن بقضائها، حتى وضعوا روايات 

فيها طقوس من صلوات وأدعية وأذكار حمورها هؤاًلء األئمة.
والزائفة،  املنحرفة  التعاليمية  املنظومة  هذه  تضمنته  ما  أخطر  ومن 
أئمة  شخصيات  بقدسية  ظاهرها  يف  تتصل  وطقوس،  مفاهيم  ابتداع 
هذا  وإدامة  إبقاء  يف  دورا  الواقع  يف  وتلعب  هبا،  يتعلق  وما  التشيع 
هوية  له  املنتمني  وإكساب  ة،  واألُمَّ للدين  التخريبي  ودوره  ااًلنشقاق 
ة، والتوظيف الديني والسيايس  دينية مذهبية جتعلهم عالمة فارقة يف األُمَّ
اإلسالم  مفاهيم  رضب  إىل  مضافا  انشقاق،  من  متثله  وما  اهلوية  هلذه 
وشعائره األصيلة، ولفت األنظار إىل بدائل أو مفاهيم وطقوس يراد هلا 

أن تكون مضاهية للمفاهيم والشعائر األصيلة.
ومن يتأمل ويتعمق يف دراسة هذه احلقيقة، اًل يمكن أن خيرج بأن ما 
تستبطنه املنظومة الشيعية من روايات وتعاليم ومفاهيم، هو نتاج طبيعي 
لتطور مذهبي حصل بفعل اجتهادات قد يكون بعضها خاطًئا، ومالبسات 
وظروف غري طبيعية سامهت وفق قواعد الصريورة ااًلجتامعية، يف غلو 
الفكر الشيعي وترسب ااًلنحراف إليه. وإنام هي يف احلقيقة صناعة حاكتها 

أياد مغرضة تعي ما تفعل وتتحرك وفق أهداف حمددة.
لقد جرى ربط الشيعة بمراقد أئمتهم عىل وجه اخلصوص ومراقد  
شخصيات من آل البيت عىل العموم، وتم وضع أحاديث عىل لسان النبّي 
ووضعت  زيارهِتا،  وفضل  وفضلها  املراقد  هذه  حول  الشيعة  وأئمة   #
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أحاديث يف جعل مواسم للزيارة، وتم ابتداع مناسبات هلا طقوس خاصة،  
تم جعل رشعية دينية هلذه املناسبات والطقوس. 

ومن يقرأ ما وضع من أحاديث يف هذا املجال، جيد العجب العجاب 
الذي اًل يقبله منطق اإلسالم واًل منطق العقل، اًل سيام ما وضع يف فضل 
»كربالء« و»زيارة احلسني« و»إحياء ذكرى استشهاده« وكل ذلك بغطاء 
التي  املستفيدة  والفئات  مراجعها،  الشيعية   الدينية  املؤسسة  من  ديني 

ارتبطت مصاحلها ااًلجتامعية والسياسية وااًلقتصادية بذلك.
واألغرب من ذلك كله، أن هذه املضامني واملامرسات، مل تأخذ صيغة 
وااًلستهانة  الشديد  اإلسفاف  حد  إىل  الزمن  بمرور  تتطور  وإنام  هنائية، 

بالعقل البرشي والكرامة البرشية.
املذهبي،  للتشيع  التمكني  يف  خطرًيا  دوًرا  »البوهييون«  لعب  لقد 
إاًلَّ  سلبي،  أثر  ذات  شتى  بأساليب  الشيعي  الوجدان  إثارة  عىل  وعملوا 
بالقوة  شيعي  كيان  اىل  إيران  وحتويل  إيران،  يف  الصفوية  الدولة  قيام  أن 
والتضليل، لعب دورا أخطر يف ترسيخ وتعميم احلالة، سواء عىل مستوى 
التنظري الديني، أو املامرسات السلوكية، وجتّسدت بنحو واضح، الدوافع 
الدولة  قيام  إيران منذ  السياسية وراء ذلك ملؤسسة احلكم يف  واألهداف 
الصفوية وإىل اآلن، وجتىلَّ ذلك بوضوح أشد وأثر أقوى، يف ظل نظام واًلية 
الفقيه، الذي اخُّتذ من غطائه الديني وسيلة فعالة للعب بالورقة اإلسالمية 
عموًما والورقة الشيعية خصوًصا، وتوظيفهام يف خمطط إسرتاتيجي للهيمنة 

اإليرانية عىل املنطقة بل عىل العامل العريب واإلسالمي كله.
توظيف  أبشع  املذهبي  التشيع  يوظف  إيران  يف  املاليل  نظام  إن 
العنرصي  التوسعي  خمططه  ومترير  نَّة  السُّ ورضب  الشيعة  عىل  للسيطرة 
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واملناسبات  املراقد  بورقة  اللعب  عىل  يعمل  السياق  هذا  ويف  العدواين، 
يف  وااًلصطياد  والتزوير  الدجل  أساليب  وعرب  الشيعية،  والطقوس 
باحلوزات  املتمثلة  الشيعية  الدينية  املؤسسة  من  جتاوبا  وجيد  العكر،  املاء 
واملراجع، والقائمني عىل ما يسمى بالعتبات التي حتولت من جمرد مراقد 
القوى  ومن  الشيعي،  التمكني  خمطط  يف  فاعلة  مؤسسات  إىل  سدنة،  هلا 

السياسية والدينية املرتبطة به أو املتامهية معه.
اخلطري،  السياق  هذا  يف  السبايا«  »طريق  بـ  يسمى  ما  مرشوع  ويأيت 

وكان من الالزم أن يتصدى املخلصون لكشف هذا املرشوع وأبعاده. 
ولقد بادر يف الطليعة: فضيلة البحاثة املحقق اجلليل الشيخ؛ فاروق 
التحقيقية  الدراسة  كتابة هذه  إىل   - به  ونفع  توفيًقا  اهلل  زاده   - الظفريي 
املهمة التي عبَّدت الطريق للباحثني، ووضعت هلم قاعدة بيانات علمية، 

يعتمدوهنا يف تفنيد املزاعم الزائفة هلذا املرشوع والدوافع اخلبيثة وراءه.
لقد اتسمت هذه الدراسة املميزة، باعتامدها املصادر الشيعية نفسها، 
وما استدل به الشيعة من مصادر، وبتفنيدها ملزاعم سبي النساء واألطفال 
ما  مزاعم  وتفنيد  وذويه،  عياله  من    احلسني  استشهاد  بعد  بقي  ومن 
»السبايا«  طريق  بشأن  مرشوعها  أطلقت  التي  احلسينية  بالعتبة  يسمى 
جمريات  رسدية  يف  التشيع  ومنّظري  مؤرخي  اختالف  وبيان  املزعوم، 

حركة الركب يف طريق عودته. 
واملقامات  املراقد  حقيقة  لكشف  مهم  حتقيقي  جهد  الدراسة  ويف 
املزعومة يف الطريق املزعوم، مضاًفا إىل مباحث ُأخرى هلا قيمتها وأمهيتها.

ومن سامت هذه الدراسة املهمة، أهنا ربطت املوضوع الذي تناولته، 
العنرص  وهو  وحديًثا،  قدياًم  ة  واألُمَّ الدين  عىل  جرى  الذي  التآمر  بواقع 
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املهم الذي اًل تكتمل أية دراسة حتليلية للتاريخ إذا مل تتناوله.
إنني إذ أشيد هبذه الدراسة وباجلهد البحثي الذي بذله مؤلفها، أريد 

التأكيد عىل حقيقة مهمة أختم هبا هذه املقدمة.
حيث  املعارصة،  احلضارة  يف  نوعًيا  تطوًرا  التاريخ  علم  شهد  لقد 
فاعتمدت  التارخيي،  التوثيق  يف  التارخيية  املرويات  اعتامد  كافًيا  يعد  مل 
األركيولوجيا كأداة علمية لتوثيق التاريخ، وهو ما تزال جامعاتنا العربية 
متأخرة فيه، ومل يأخذ مكانته التي يستحق يف ثقافتنا املعارصة، ومن الالزم 
اتباع منهجية علمية حديثة يف موضوع التعامل مع املراقد وما يراد جتسيده 
ذلك  خالل  من  لتتمّيز  مزعومة،  تارخيية  نقول  من  الواقع  أرض  عىل 

احلقائق عن املزاعم واألوهام.
حتت  راداري   - اجليو  بالكشف  تعنى  حديثة  تقنيات  اليوم  هناك 
للكشف   »sampling robotic diggers« طريقة  واستخدام  األرض، 
التحقيقي عن القبور. واًل بد أن يأيت اليوم الذي ستستخدم فيه التقنيات 
والرسديات  باملراقد  يتصل  فيام  األركيولوجي  العلمي  واملنهج  احلديثة 

التارخيية، لكشف احلقيقة وإعالهنا للعامل.
نقلة  أحدث  والذي  احلديث،  والعلمي  املنهجي  التطور  ضوء  يف 
التاريخ  هبا  حفل  التي  األحداث  وحتليل  التارخيية  الدراسات  يف  نوعية 
استمرار  ا،  حقًّ املعيب  من  أليس  التارخيية،  النقول  ومتحيص  وغربلة 
خلطباء  السقيمة  الرسديات  مع  األكاديمي،  والشباب  املثقفني  انسياق 
املبتدعة،  املتخلفة  والسلوكيات  اللطميات،  وشعراء  احلسيني«  »املنرب 
والرؤية النمطية اخلاطئة يف املناسبات املوروثة، وغياب الوعي بخلفيات 

هذه الظاهرة واألهداف املقصودة منها؟
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ة بكلِّ رشائحها، اًل سيام أويل األمر وأهل العلم والنخب  إن عىل األُمَّ
وااًلخرتاق،  ااًلنشقاق  هذا  من  املجتمعات  حتصني  عىل  تعمل  أن  املثقفة، 
والوجود،  اهلوية  يستهدف  حتديا  وإنام  الرأي،  يف  خالًفا  يعد  مل  والذي 

ومسألة أمن جمتمعي وقومي مهدد يف الصميم.

الدكتور حسني عبد القادر املؤيد
1444/1/29هـ / 2022/8/27م)1(.

)1( الشيخ الدكتور حسني عبد القادر املؤيد؛ من مواليد بغداد )1965/1/10م(.
العامل  »رابطة  لـ  العام  لألمني  متفرغ  غري  مستشار  حالًيا؛  يعمل  عراقي«  وسيايس  »مفكر 
والدعاة«  األئمة  »إعداد  معهد  يف  )سابًقا(  وحمارض  )1435هـ(.  سنة  منذ  اإلسالمي« 
التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة. يتبنى فكرًيا ااًلنفتاح عىل الثقافات العاملية 
واحلضارة الغربية. ويؤكد عىل العقالنية والتفكري العلمي، ويرى أن احلياة جيب أن تدار 
يف  األديان«  وعلم  الفلسفية  الدراسات  »وحدة  ورئيس  مؤسس  عضو  والعلم.  بالعقل 

»املعهد العاملي للتجديد العريب« )سابًقا(. يتقن اللغة الفارسية، وله إملام باإلنجليزية.
وله صفحة يف »تويرت« وصفحة يف »الفيسبوك«.

األعىل  املرجع  من  علمية  و»إجازة  املطلق«  »ااًلجتهاد  درجة  عىل  حائز  العلمية:  درجته 
وزعيم احلوزة العلمية« يف »قم« آنذاك. وعىل مدى )17( عاًما كان ُأستاذ البحث اخلارج 
كريس  له  كان  والرجال.  الدراية  وعلمي  الفقه،  وُأصول  الفقه  يف  العليا«  »الدراسات 

التدريس يف مسجد »مدرسة زعيم احلوزة العلمية« يف »قم« آنذاك؛ طبع له يف »قم«:
1- »دراسات يف العروة الوثقى«: بحث استداًليل يف الفقه.

2- »مباين القضاء والشهادات«: فقه استداًليل. 3- »علم الدراية«.
4- »بحوث استداًللية يف فقه األحوال الشخصية«.

5- »مسائل من الفقه ااًلستداًليل«: ثالث حلقات. 6- »رسالة يف دية الذمي«.
حائز عىل درجة »املاجستري« يف الرشيعة اإلسالمية، شعبة ُأصول الدين؛ بتقدير ممتاز، وعىل 

درجة »الدكتوراه« يف األديان والعقائد؛ بتقدير ممتاز.
مراجعة  بعد  واجلامعة؛  السنة  أهل  مدرسة  إىل  وانتقل  التشيع،  ترك  العقائدي:  التحول 
كتاب  العقائدي  التحول  بعد  »بريوت«  يف  له  وصدر  سنوات،  سبع  استغرقت  =معمقة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





»إحتاف السائل« وصدر له يف »الرياض« كتاب »هوامش عىل كتاب بحث حول الواًلية«: 
»التشيع  بعنوان:  وكتاب  الصدر،  باقر  ملحمد  الواًلية  حول  بحث  لكتاب.  علمي  نقد 
يف  دكتوراة  أطروحة  املمنوع«  وااًلنشقاق  املرشوع  ااًلجتهاد  بني  عرشي  ااًلثني  املذهبي 
األديان والعقائد. وألقى عرشات املحارضات يف نقد التشيع املذهبي علميًّا نقًدا أكاديمًيا، 
وسّجلت له )95(حلقة يف نقد التشيع املذهبي بعنوان: »الطريق اىل اهلدى«. بثتها فضائيات 
عديدة مثل »صفا« و»وصال« و»الربهان« و»كلمة« و»طيبة«. وسّجل )12( حلقة حتت 

عنوان »صناعة التشيع« تم بثها من فضائية »صفا« و»كلمة« و»الربهان« و»طيبة«.
مضاًفا اىل العرشات من املقااًلت تتناول املوضوع الشيعي وأبعاده السياسية واملجتمعية منها:

1- »حقيقة املرشوع السيايس للقوى الشيعية الطائفية يف العراق«.
2- »ااًلخرتاق التارخيي الشيعي للعراق عرب املؤسسة احلوزوية«. 

3- »الدور السلبي الصفوي للمراقد الشيعية«. 4- »النظام اإليراين وتزوير التاريخ«.
5- »سطحية العقل الشيعي، زيارة األربعني نموذًجا«. 6- »كربالء حقيقة أو وهم«.

7- »حتقيق علمي يف قضية انتساب املذهب الشيعي ااًلثني عرشي اىل أهل البيت«.
وشارك يف مؤمترات كربى منها:

العرشين للمجلس األعىل للشؤون  الدورة  »القاهرة« يف  الفكر اإلسالمي« يف  1- »مؤمتر 
اإلسالمي سنة )2008م( وقدم بحًثا بعنوان: »املنظومة الفكرية واملعيارية لألمن املجتمعي«.
م بحًثا  2- »مؤمتر مكة املكرمة« لسنة )1433هـ( الذي تقيمه »رابطة العامل اإلسالمي« وقدَّ

بعنوان »معامل التغيري املجتمعي يف اإلسالم«.
3- »الدورة األُوىل لألئمة واخلطباء والدعاة« التي أقامتها »وزارة العدل واألوقاف والشؤون 

اإلسالمية« يف »املنامة« سنة )2012م( بمحارضة بعنوان: »آثار التطرف الفكري«.
األوقاف  »وزارة  أقامته  الذي  اإلسالم«  يف  ومكانتهم  األولون  السابقون  »مؤمتر   -4
القرآين  »األساس  بعنوان  ببحث  )2011م(  سنة  »الكويت«  يف  اإلسالمية«  والشؤون 

لتعظيم ُأمهات املؤمنني«.
سنة  »قطر«  يف  األوقاف«  »وزارة  »الدوحة«  يف  أقامته  الذي  املذاهب«  حوار  »مؤمتر   -5

)2007م( بكلمة عن »أسس الوحدة والتقريب«.
بالفلسفة  يتصل  فيام  الفكري  املجال  يف  فعال  ونشاط  كبري  اهتامم  له  الفكري:  النشاط 
الغربية والفكر احلداثوي، مضاًفا إىل حوار األديان وحوار الثقافات واحلوار العريب الغريب  
واملرشوع النهضوي العريب. وطبع له يف »بريوت« كتاب بعنوان »معامل هنضوية« يتضمن 

حمارضات له يف الفكر اإلسالمي النهضوي.

=
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بحثية  مقااًلت  له  صدرت  ااًلجتامعك  وعلم  السيايس  والفكر  الفلسفة  يف  باحث  وهو 
منها: 1- »مدرسة فرانكفورت«. 2- »أوروبا يف أزمة«. 3- »القرار السيايس«.

ُتنا وانفصام الشخصية املجتمعي«. 5- »جدلية األيديولوجيا والسلطة«. 4- »ُأمَّ
6- »احلراك السيايس العريب احلديث منذ بداياته وإىل احلرب العاملية األُوىل«.

7- »استفتاء إقليم كردستان؛ رؤيتنا وموقفنا«.
8- »النظام العاملي اجلديد،؛ مقاربة يف الفكر السيايس«.

9- »اضطهاد الرأي اآلخر واملعارضة السياسية يف العراق«.
10- »كورونا ومستقبل العامل«. 11- »من باثولوجيا املجتمع العريب«. 

املجال السيايس: له نشاط فعال يف املجال السيايس ازدادت وتريته بعد »احتالل العراق« 
ودولة  والديمقراطية  املواطنة  عىل  يقوم  مدين  سيايس  نظام  بناء  إىل  الداعني  من  وكان 
الرفاهية، وله يف ذلك ترصحيات ولقاءات يف الصحافة العربية والعراقية، ويف الفضائيات 
العربية والعراقية، ويعترب من أبرز مناهيض املرشوع الطائفي والتدخل اإليراين يف العراق 

واملنطقة، وله خربة عميقة بامللف اإليراين والشيعي.
أصدر يف )2006/7/7م( مرشوع »امليثاق الوطني العراقي« الذي تضمن رؤية حتليلية 
للوضع السيايس يف العراق وبرنامج سيايس وطني جتتمع عليه القوى الوطنية. وقد أعلن 
عنه يف مؤمتر صحفي حاشد يف مقر »نقابة الصحفيني« يف »القاهرة« يف )2006/12/13م(.

عىل  واهتامًما  الوطنية  والشخصيات  القوى  من  عراقًيا  ترحيًبا  املرشوع  هذا  لقي  وقد 
التأسيس إعالًنا لواًلدة  البيان  الرسمي. ويف )2007/8/10م( أصدر  العريب  الصعيد 
الوطني  »امليثاق  مرشوع  يتبنى  مدنًيا  سياسًيا  تنظياًم  ليكون  العراقي«  الوطني  »التيار 
الوطني  اللقاء  تشكيل  إىل  الدعوة  عن  أعلن  )2006/10/16م(  ويف  العراقي«. 
العراقي ليكون بمثابة غرفة عمليات سياسية للتنسيق بني القوى الوطنية العراقية. ويف 
)2007/12/13م( أعلن الدعوة إىل تشكيل »املجلس الوطني العراقي املوحد« ليكون 
رسمية  دعوات  تلقى  املعارضة.  الوطنية  والشخصيات  للقوى  جامًعا  سياسًيا  إطاًرا 
العربية  و»اإلمارات  السعودية«  العربية  »اململكة  كـ  العربية؛  الدول  من  العديد  لزيارة 
املتحدة« و»سلطنة عامن« و»اليمن« و»الكويت« وكان الشأن السيايس العراقي وجماهبة 
اخلطر اإليراين مدار بحث يف هذه الزيارات. ويواصل نشاطه السيايس اًلستقرار العراق 
ديمقراطي  هو  السيايس؛  التصنيف  يف  فيه.  ديمقراطي  مدين  سيايس  نظام  واستتباب 

اجتامعي، ويدعو إىل قيم املجتمع املدين واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

=
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المقدمة

آلِِه  وعىٰل  بعَدُه،  نبيَّ  اًل  َمْن  عىٰل  الُم  والسَّ الُة  والصَّ وحَدُه،  هللِ  احلمُد 
وصحبِِه، وَمْن اقتدٰى هبديِه.

تي تتخُذ  إِنَّ املتتبَع للحركاِت الباطنيَِّة اهلداَمِة بكلِِّّ َأشكاهلا وخاصًة الَّ
ُيداِهُم األَعداُء  َتنْشُط بشكٍل كبرٍي عندما  التَّشيَع املنحرَف طريًقا هلا جيدها 
ِة  األُمَّ إِذاًلِل  حماولِة  يف  يتسابقوَن  فرتاُهم  نكباهُِتا؛  وَتكُثُر  ِة  األُمَّ ُحصوَن 
املكانِة  عىل  وليحصلوا  املساعَدِة،  ُطرِق  بشتى  ذلَك  يف  الَعدوِّ  ومساعَدِة 
والغْدِر  باحليَلِة  ِة  األُمَّ مقدراِت  بَأنفسهم عىل  يسيطروا هم  َأو   ، العدوِّ عنَد 

واخلياَنِة، وبمساعدِة األَعداِء اخلارجينَي.
ولِة الُبوهييَِّة املشؤوَمِة«  ُة الويالَت من هذِه النِّْحَلِة منُذ »الدَّ وقد عانِت األُمَّ
البالِد  يف  اإِلسالميَِّة  اخلالفِة  عىل  سيطرْت  حيُث  متثيٍل؛  خرَي  مثلتهم  تي  الَّ

العربيَِّة، وَأصبَح اخلليفُة العبَّايسُّ جمرَد ُألعوبٍة بيدهيم، وُهم اآلِمُر النَّاهي.
هي:  ودثَرها  طمَسها  ِة  األُمَّ َأعداُء  حاوَل  الَّتي  التَّارخييََّة  احلقيقَة  إِنَّ 
ًة من  َأعدائها عليها خاصَّ ُة، وتكاُلَب  األُمَّ الَّذي خُّتوضُه  اَع احلايلَّ  َأنَّ الرصِّ
التَّارخييَُّة،  لُه جذورُه  املسلمنَي  بلداِن  العراِق، وباقي  املجوِس وَأذناهبم يف 
َأثناَء فرتِة حكمهم وتسلطهم عىل  بويه -  بنو  ُبُذورها -  تي زرعها ونثَر  الَّ
اَع اليوَم مع املجوِس وَأدواهِتم يف كثرٍي من بالِد  ِة، بل إِنَّ الرصِّ مقدراِت األُمَّ
ولُة  تي تسلطْت فيها الدَّ منيَِّة املظلَمِة الَّ اإِلسالِم؛ هو امتداٌد لتلَك احلُقَبِة الزَّ
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تي كادْت َأن تذهَب  ولِة العبَّاسيَِّة، والَّ البوهييُة عىل مفاصِل احلكِم يف الدَّ
ولِة البوهييِّ  اإِلسالميَِّة وُتصادرها بالكامِل، عندما عزَم معزُّ الدَّ باخلالفِة 
املستكفيِّ  اخلليفَة  وَسَمَل  هجرية(   334( سنَة  بغداَد  عىل  سيطَر  َأْن  بعَد 
باهلل، وَأذهَب ببرِصِه، وسجنَُه، وهمَّ بقتلِه، وإِسقاِط اخلالفِة اإِلسالميَِّة، 
وانتزاعها منُه، ومن عموِم بني العبَّاِس، وحتويلها إىِل الفاطميني العلويني 
ِه  يف مرَص، رشكائهم يف العقيدِة واملذهِب؛ لو اًل َأْن َأشاَر عليِه بعُض خواصِّ

بغرِي ذلَك، فاْكتفى؛ بَسمِل اخلليفِة، وخلِعِه من منصبِِه وسجنِِه.

حقيقيًّا  هِتديًدا  ُتشكُل  كانت  البوهييََّة  ولَة  الدَّ َأنَّ  اطعُة  السَّ فاحلقيقُة 
يِن عىل األَرِض، لواًل لطُف اهلل هبذِه  لوجوِد اخلالفِة اإِلسالميَِّة، وبقاِء الدِّ
ولِة البوهييَِّة  ِة املرحومِة، ووعدِه هلا بالنَّرِص والتَّْأييِد، كام َأنَّ عرَص الدَّ األُمَّ
 ، اإِلسالميِّ التَّاريِخ  مراحِل  َأهمِّ  بني  يفصُل  وخطرًيا  مهامًّ  فاصاًل  يعترُب 
ُة قبَل سيطرِة البوهيينَي عىل مفاصِل احلكِم فيها، ليسْت كام هي بعَد  فاألُمَّ
سيطرهِِتم عليها، ونرِش نفوِذهم يف كلِِّّ مدهِنا وواًلياهِتا، حتَّى َأنَّ تْأثرَي دولِة 
ِة استمَر إىِل ما بعَد ُسقوِط دولتهم، وانتهاِء حكمِهم؛ بل  بني بويه عىل األُمَّ

َأنَّ تْأثرَيهم ما ِزلنا ُنعاين منُه إىِل يومنا هذا!

ابتالًء  ٍة؛  َأكثِر ُعصور األُمَّ َأيًضا - من  ُيعدُّ -  البوهييني  كام َأن عرَص 
ِة يف قلبها، واستهدفوها  ًة؛ ألَنَّ بني بويه قد تعرضوا لأُلمَّ وامتحاًنا وشدَّ
وتغريها  اإِلسالمي،  املجتمع  عقائد  إِفساد  حاولوا  عندما  عقيدهِِتا،  يف 
تؤيد قضيتهم، وتصب يف مصلحتهم، وخُّتدم  فاسدة،  مبتدعة  إىِل عقائد 
قلبه، وحاول ردها  اإِلسالمي، ورفضها يف  ارع  الشَّ منها  فنفر  َأهدافهم، 
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بيده ما استطاع إىِل ذلك سبياًل، ولكن سيطرة البوهييني عىل كلِّ مفاصل 
القوة يف تلك الفرتة منعتهم من ذلك.

كيَّة  لقد َأدخل البوهييون خالل فرتة حكمهم يف بغداد كافة املظاهر الرشِّ
وااًلستفزازية الَّتي حترض عوام الشيعةعىل قتال املسلمني، وفتحت املجال 
عقيدة  تبني  يف  واللصوص  والنفعيني  وااًلنتهازيني  األَهواء  ألَهل  واسًعا 

ولة اإِلسالميَّة. ومنهج غالة الشيعة؛ ُبغية زعزعة َأمن واستقرار الدَّ

لقد حاول البوهييون َأن يفرضوا هذه العقيدة الفاسدة عىل املجتمع 
منعها  َأحد  يستطيع  اًل  مفروضة  جمتمعية  حالة  وجيعلوها  اإِلسالمي 
مستخدمني نفوذهم وسيطرهِتم عىل البلدان اإِلسالميَّة بقوة السيف، حتَّى 
إِذا تعاقبت عليها األَجيال، ومرت عليها العصور والدهور َأصبحت حالة 
نوًعا ما يف حتقيق هذا  اإِلسالمي، وقد نجحوا  العامل  اجتامعية مقبولة يف 
املسلمني،  بلدان  اليوم يف كثري من  تواجدهم  ذلَك  اهلدف، والدليل عىل 

بنفس العقيدة ونفس املامرسات القديمة َأيام البوهييني!

لقد َأحدث البوهييون يف بغداد َأحداًثا عظاًما، وُأموًرا جساًما، مزقوا 
فيها النسيج ااًلجتامعي للمسلمني، فلم تعتاد بغداد واًل َأهلها حتَّى عوام 
حابة  الصَّ بسب  واجلهر  ك،  الرشِّ مظاهر  بغداد  جتوب  َأن  الشيعةمنهم، 
ولعنهم، هذا املنهج املنحرف الَّذي تبناه غالة الشيعة، يرسه وهيَأ َأسبابه هلم 
ولة بن بويه عندما َأمر بإِحياء يوم عاشوراء يف بغداد، الَّذي سبب  معز الدَّ

رشًخا وخالًفا اجتامعيًّا بني َأهايل بغداد، ما زلنا نعاين منه إىِل يومنا هذا.

خم«  »الغدير  يوم  إِحياء  عىل  جترؤا  بل  هبذا،  البوهييون  يكتف  ومل 
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اشِد  يزعمون فيه َأن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قد َأوىص باخلالفة من بعده إىِل اخلليفِة الرَّ
عيلُّ بن َأيب طالب، وَأن َأبا بكر وَمْن تبَعُه ِمْن اخللفاِء قد اغتصبوا حقَّ عيل يف 

يعة. تي ُبني عليه منهج الُغالة الشِّ احلكِم وهذا ِمْن َأهمِّ األُصول الَّ
التَّاريخ  البوهييون يف بغداد هي  الَّتي حكم فيها  وكانت هذه احلقبة 
العامل  فيها  حتدوا  الَّتي  البدعية  املظاهر  الشيعةهبذه  غالة  اًلحتفال  ل  األَوَّ
حيحة،  الصَّ اإِلسالميَّة  العقيدة  ينايف  ما  كل  وَأظهروا  بَأمجعه،  اإِلسالمي 
ولة  الدَّ من  والرعاية  واحلامية  والتشجيع  الدعم  استحصال  خالل  من 
ة اإِلسالميَّة، فرعت،  تي تسلطت عىل كلِّ مفاصل احلكم يف األُمَّ البوهيية الَّ

وتبنت هذه الفرقة الغالية صاحبة املنهج املنحرف.
لقد َأصبحت بغداد بعد دخوهلم إِليها مرسًحا كبرًيا انترشت فيه كلِّ 
حابة، إىِل  تي تقام يف مواسم عاشوراء من سب ولعن للصَّ ك الَّ مظاهر الرشِّ
حتَّى  املسلمني،  عوام  مع  وااًلقتتال  احلرب  إىِل  والقالقل،  الفتن  إِحداث 
املدينة،  ور واملحالت، وُخربت  الدُّ القتىل، وهُنبت  الدماء، وسقط  سالت 

واستمرت هذه املظاهر يف بغداد حتَّى بعد َأن سقَط دولتهم القبيحة.
قال ابن كثري : )وقد َأرسف غالة الشيعة يف دولة بني بويه يف حدود 
سنة )400 هـ( وما حوهلا فكانت الدبادب)1( ُترضب ببغداد ونحوها من 
البالد يف يوم عاشوراء، ويذر الرماد والتبن يف الطرقات واألَسواق، وُتعلق 
املسوح)2( عىل الدكاكني، ويظهر النَّاس احلزن والبكاء، وكثري منهم اًل يرشب 

)1( الدبادب: هي الطبول الَّتي تضرب في المناسبات.
)2( المسوح: وهو الثوب اأَلسود الخشن المصنوع من الشعر، كانوا يعلقونه على القباب 
اليوم من تعليق القماش  َأبواب الدور في عاشوراء إِلظهار الحزن كما يفعلون  وعلى 

األَسود في مواسم عاشوراء.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





27دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس

ُه قتل عطشاًنا - كام يزعمون - ثمَّ خُّترج  املاَء ليلتئذ موافقًة للحسني؛ ألنَّ
وصدورهن،  وجوههن  ويلطمن  ينحن  وجوههن  عن  حارسات  النِّساء 
حافيات يف األَسواق، إىِل غري ذلك من البدع الشنيعة، واألَهواء الفظيعة، 

واهلتائك املخرتعة()1(.
ُه وإِن مل يكن األُمراء البوهييون  وقال السيِّد صالح الشهرستاين: )وإِنَّ
ل َمن َأقاَم املناحة والعزاء واملآتم عىل اإِلمام احلسني ڠ ولكنّهم كانوا  َأوَّ
ل َمن وّسعوها وَأخرجوها من دائرة النواح الضيِّقة يف البيوت واملجالس  َأوَّ
اخلاّصة والنوادي اهلادئة، وعىل قرب اإِلمام الشهيد ڠ بكربالء إىِل دائرة 
عىل  اللَّطم  عىل  النَّاس  وتعويد  كة،  املتحرِّ والشوارع  الَعلنية  األَسواق 
الصدور. ولقد استمّرت عادة النياحة عىل اإِلمام احلسني ڠ واتَّسعت 

ة ُحكم آل بويه يف العراق وإِيران()2(. شعاراهِتا خالل مدَّ
هبا  عمت  حتَّى  القبور  عىل  املشاهد  بناء  بدعة  َأظهر  من  ل  َأوَّ وهم 
الصاحلني  باملوتى  لالستغاثة  َأماكن  وَأصبحت  املسلمني  بالد  يف  البلوى 
وهو ما حذر منه النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وكانت من َأواخر وصاياه قبل وفاته بَأيب هو 
وَأمي كام جاء يف صحيح مسلم عن عائشة َأم املؤمنني قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم  يف مرضه الَّذي مل يقم منه: »َلَعَن اهلُل الَيُهوَد َوالنََّصاَرٰى اخُّتَّ

َمَساِجَد« ويف رواية: »وصاحليهم«.

)1( »البداية والنهاية«: اًلبن كثير. بتصرف. ج11، ص 578. 
)2( »تشييد المَأتم الحسيني في العصر البويهي«: الشيخ عامر الجابري، نقال عن الشهرستاني، 

السّيد صالح، تاريخ النياحة على اإِلمام الشهيد الحسين بن علي ڽ: ج1، ص147. 
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ة عىل هذه الوصية الرشيفة يف  قال ابن تيمية : )ولقد .كانت األُمَّ
القرون الثالثة، حتَّى َأصاهبا ما َأصاب األُمم قبلها فظهرت بدعة القبورية، 
َأواخر القرن الثالث اهلجري حني ضعفت دولة بني العبَّاس، ملا تفرقت 
اًًل، ملا صارت هلم  َأوَّ الرافضة  الزنادقة، وقد شاعت بني  ة وكثر فيها  األُمَّ
املشاهد والقبور، والعبادة  بدع  بويه، حيث نرشوا  بني  دويالت، كدولة 
عندها، ودعاء املقبور وغري ذلك، ثمَّ انترشت يف القرن الرابع واخلامس 
وما بعدمها، وسارت الطرق الصوفية عىل سبيل الرافضة تنرش هذه البدع، 

ت البلوى يف كثري من بالد اإِلسالم()1()2(. جها، حتَّى عمَّ وتروِّ

ومنذ عهد البوهييني وإىِل اليوم بنيت آاًلف القبور واملشاهد املزورة 
ماليًّا ويتخذوهنا  يستعينون هبا  للشيعة  وَأغلبها كانت  املسلمني  بلدان  يف 
احياء  يريدون  م  َأهنَّ بدعوى  نيَّة  السُّ املناطق  والسيطرة عىل  للتمدد  طريًقا 

. تراث َأهل البيت

ولة الصفوية مكملة جلرائم البوهييني  فوية: ثمَّ جاءت الدَّ ولة الصَّ الدَّ
يف العراق؛ بل فاقتهم يف اجلرائم ببون شاسع.

إِسامعيل الصفوي يدخل بغداد:

بغداد، ودخلها سنة )941هـ( وفتك  إىِل  كثيف  ه بجيش  توجَّ وقد 
بَأهلها وَأهان علامءها وخّرب مساجدها وجعلها اصطبالت خليله.

)1( »ااًلستغاثة في الرد على البكري«: اًلبن تيمية: ص 8.
العطية. ص21-25. ط1  إِياد  السقوط«:  إِلى  النشَأة  العراق من  في  البويهية  ولة  »الدَّ  )2(

2022 مكتبة الغرباء. اصطنبول.
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يقول الباحث العراقي؛ الدكتور عيل الوردي - وهو شيعي املذهب - 
متحدًثا عن حكم الصفويني إِليران والعراق: )يكفي َأن نذكر هنا َأن هذا 
التَّشيع عىل اإِليرانيني  اه إِسامعيل الصفوي« عمد إىِل فرض  الرجل »الشَّ
بالقوة، وجعل شعاره سب اخللفاء الثالثة. وكان شديد احلامس يف ذلك 
سفاكًا اًل يرتدد َأن يْأمر بذبح كل من خيالف َأمره َأو اًل جياريه. قيل َأن عدد 

قتاله ناف عىل َألف َألف نفس()1(. َأي: مليون سني.
بك  حسني  قائده  َأرسل  بغداد  احتالل  إِسامعيل  اه  الشَّ َأراد  فعندما 
حممد  النجف«  »نقيب  استبرش  وقد  »باريك«  بغداد  وايل  واهنزم  اًلله، 
اه،  ُه كان ينتظر الشَّ كمونة بعد َأن كان وايل بغداد »باريك« قد حبسه ألنَّ
وكان  عادل،  سلطان  إِسامعيل  اه  الشَّ بَأن  والعراق  بغداد  َأهايل  ويؤمل 

النَّاس يف اضطراب وقلة َأمان تبحث عمن يوفر هلم األَمان.
دخل حسني اًلله بغداد دون قتال وَأخرج َأحد كبار الشيعة والَّذي 
بغداد  وايل  )باريك(  حبسه  حتَّى  إِسامعيل  اه  الشَّ بعدل  النَّاس  خيرب  كان 
به وعظمه، وذهبا  السجن ورحب  الرتكامين واملدعو )حممد كّمونة( من 

اه إِسامعيل ليبرشوه بفتح بغداد)2()3(. هو والوايل إىِل الشَّ

)1( »لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث«: د. علي الوردي، ج1، ص43.
)2( هكذا كان الشيعة في العراق وبغداد قديًما يستقبلون الفرس والشيعة، وهذا ما حصل 
ُه ينتظر  عندما كان محمد باقر الصدر يراسل خميني بعد ثورته سنة 1979م ويخبره أنَّ
قدومه في بغداد، وظل عند شيعة العراق واًلء لإِليرانيين واضح، واليوم تجد كل شيعة 
العراق والبحرين ولبنان والسعودية، كل هؤاًلء واًلءهم إِليران، هذا األَمر المفضوح 
َأدى بالرئيس المصري حسني مبارك َأن يقول: إِن واًلء الشيعة في البالد العربية إِليران. 

وهو لم يذكر إاًِل ظاهرة اًل يستطيع َأحد إِنكارها.
)3( »عودة الصفويين«: عبد العزيز صالح المحمود، ص19.
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ثمَّ  مقامه،  وَأعىل  كمونه(  )حممد  وكرم  بغداد  إِسامعيل  اه  الشَّ دخل 
والسجاد  والفرش  بالذهب  وعّمرها  َأهلها  وَأكرم  والنجف  كربالء  زار 

ني. ثمَّ َأدب بعض عشائر اجلنوب. الثمَّ
اه إِسماعيل في بغداد: ما فعله الشَّ

اه؛ ألَنَّ حممد كمونه َأخربهم بعدله وكان  فَأهل بغداد مل يقاوموا الشَّ
اًلضطراب األَوضاع يف زمن )آق قونيلو( دافعا ألَهل بغداد كي يتَأملوا 
اه إِسامعيل َأمر قائده  بظهور حاكم جديد ينقذهم مما هم فيه، ولكن الشَّ
نَّة والصلحاء، وتوجه إىِل  حسني اًلله بتهديم مدينة بغداد وقتل َأهل السُّ

نَّة ونبش قبور املوتى وَأحرق عظامهم. مقابر َأهل السُّ
نَّة سوء العذاب، ثمَّ يقتلهم حماواًل َأن يغريهم  وبدَأ يعذب َأهل السُّ
النعامن يف مدينة األَعظمية ونبش قربه  َأيب حنيفة  للتشيع، وهدم مسجد 

وهدم املدارس العلمية للحنفية وهدموا كثريا من املساجد)1(.
م  وقتل كل من ينتسب لذرية خالد بن الوليد  يف بغداد ملجرد َأهنَّ

من نسبه، وقتلهم ِقتلة قاسية)2(.

ويكفرونهم  نَّة  السُّ الشيعة  يكره   )113( األَعظمي  وليد  األَعظمية«:  »تاريخ  انظر:   )1(
ويلعنون بشكل خاص َأبي حنيفة النعمان، وما َأشبه الليلة بالبارحة فها هم اليوم »جيش 
المهدي« و»قوات بدر« وبااًلستعانة بحكومة الجعفري والمالكي يقصفون مسجد َأبي 

حنيفة في مدينة األَعظمية في بغداد بقنابل الهاون.
في  تيمية  ابن  رد  وقد  الوليد،  بن  لخالد  ا  خاصًّ حقًدا  تحمل  القديم  منذ  الشيعة  كتب   )2(
اه إِسماعيل الشيعية جعله ُينفذ كل  نَّة« شبهاتهم حوله، ويبدو َأن ثقافة الشَّ »منهاج السُّ
حقده بقتل كلِّ من ينتسب لهذا الصحابي الجليل والقائد العظيم سيف اهلل المسلول، 
وقبل َأيام فجروا في البصرة َأثًرا تاريخيًّا يعود للزبير بن العوام  ابن صفية عمة رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. »عودة الصفويين«.
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مؤرخهم  قال  حتَّى  احلادثة  هلذه  الزمان  ذلك  يف  الشيعة  َأرخ  وقد 
ابن شدقم »الشيعي« يف كتابه »حتفة األَزهار وزاًلل األهَنار«: »فتح بغداد 
وفعل بَأهلها النواصب ذوي العناد ما مل يسمع بمثله قط يف سائر الدهور 

بَأشد َأنواع العذاب حتَّى نبش موتاهم من القبور«.

بعقائد  يؤمنون  م اًل  َأهنَّ بمجرد  النواصب،  نَّة  السُّ َأهل  يسمي  هكذا 
الشيعة، فهم نواصب يستحقون القتل)1(.

املسّلامت ملن جاء من  بدعًا َأصبحت من  إِسامعيل  اه  الشَّ استحدث 
بعده من الشيعة؛ نذكر منها:

اخللفاء  اخُّتذ من سبِّ  فقد  الطائفي،  بااًلضطهاد  املقرتن  السب   -1
يف  السّب  يعلن  بَأن  وَأمر  اإِليرانيني،  اًلمتحان  وسيلة  الثالثة  الراشدين 

الشوارع واألَسواق وعىل املنابر)2(. 

َأهل  ضد  الشيعي  العام  الرْأي  لتْأجيج  المصطلحات  تسخير  في  عجيب  فن  للشيعة   )1(
نَّة إِلى فرقة برزت  نَّة. فانظر هنا إِلى قوله »النواصب« فهذا مصطلح َأطلقه َأهل السُّ السُّ
ام في القرن الثاني والثالث للهجرة تبغض علي بن َأبي طالب  وقد انقرضت  في الشَّ
واًل يوجد مسلم سني يبغض عليًّا في يومنا هذا، بل حب علي سنة وبغضه فسق وبدعة، 
نَّة. َأما الشيعة فيعنون بـ »النواصب« كل من لم يؤمن بَأن عليًّا  هذا هو معتقد كل َأهل السُّ
نَّة  نَّة، على هذا فَأهل السُّ ولي منصب من اهلل بعد رسول اهلل، وهذا ما لم يؤمن به َأهل السُّ
كلهم نواصب. والشيعة كتبهم مليئة بتكفير النواصب وَأَنَّهم شر من اليهود والنصارى، 
الشيعةفي  إِلى صحف  وارجع  اليوم.  قديًما، ويحصل  ما حصل  قتلهم، وهذا  ويجب 
العراق وإِلى قنواتهم الفضائية كقناة »الفرات«التابعة للمجلس األَعلى للثورة اإِلسالميَّة 
نَّة بـ »النواصب« حتَّى يستحق قتلهم  بقيادة عبد العزيز الحكيم، حيث يوصف َأهل السُّ

شرًعا »شرع الشيعة«. »عودة الصفويين«.
=)2( كل الشيعة اليوم، سواء في إِيران والعراق ولبنان والبحرين والسعودية والكويت وباكستان، 
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والسّب والقذف موجود عند الشيعة قدياًم ويف مؤلفاهِتم، ولكنه مل 
يعلن بصورته البشعة وعىل املنابر إاًِلَّ يف العهد الصفوي.

وإِظهار  ا،  سنويًّ   احلسني  مقتل  بذكرى  ااًلحتفااًلت  تنظيم   -2
تسمى  كبري؛  وسكني  حادة  بآلة  التدمية  حتَّى  الرؤوس  )رضب  التطبري 
الُطرَب( ورضب الظهور بالزناجيل )وهو اجلنزير( حتَّى ااًلمحرار، واللطم 
بداية شهر حمرم، وتبدُأ هذه  منذ  الوجوه والصدور، ولبس األَسود  عىل 
ل من حمرم إىِل اليوم العارش منه يوم )عاشوراء( وهو  الفعاليات منذ األَوَّ
قد  كان  األَمر  وهذا  حمرم،  شهر  يف  الزواج  ويمنع  احلسني،  مقتل  يوم 
اه إِسامعيل طوره  الشَّ البوهيية، ولكن  الفرتة  استحدث بشكل خفيف يف 
للتشيِّع.  النفوس كدعاية  تؤثر يف  تي  الَّ البكائية  الشكل مع األَشعار  هبذا 
ومنذ سنة )907 - 930هـ( ليومنا هذا والشيعة يف إِيران والعراق ولبنان 
وباكستان يعتربون هذا من ُصلب دينهم، وإِذا ما َأراد حاكم َأو مسؤول 
اه إِسامعيل هو  اًًل َأن الشَّ منعهم قالوا: هذا يعادي التَّشيع. وهم يعلمون َأوَّ

ل من َأوجد هذه البدع لنرش التَّشيع. َأوَّ

تي يتواجد فيه الشيعة ، كلهم يسبون ويولعون في سب الخلفاء الثالثة  وغيرها من البالد الَّ
حابة وَأمهات المؤمنين. فإِذا تمكنوا كما فعلوا في العراق فإِنهم يجبرون من  وبقية الصَّ
نَّة على السب، وهذا ما يفعل في الدوائر األَمنية في إِيران مع سنة  يعذبونهم من َأهل السُّ
إِيران، وفي العراق اليوم. اعترف َأحد الشيعة العلمانيين َأن فيلق بدر من َأوائل َأيام سقوط 
بغداد كان يمسك طريق جنوب بغداد ويوقفون الركاب ويَأمر ونهم بالبصق على صورة 
مرسومة لعلي بن َأبي طالب ومن يبصق على الصورة يطلقون صراحه ومن يرفض يقتلونه 
نَّة يبغضون َأهل البيت والحمد لله؛ كشفهم من هو من جلدتهم ،  ، حتَّى يشاع َأن َأهل السُّ

هذا هو المكر اإِليراني الشيعي. »عودة الصفويين«.

=
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اقتبس  إِسامعيل  اه  الشَّ َأن  الوردي - وهو شيعي -:  ويذكر د. عيل 
هذه املراسيم من النصارى حيث كانوا يقومون بطقوس دينية عن مصاب 
املسيح واحلواريني، لذلك كان يدعو النصارى حلضور مواكب التعزية)1(. 
3- وضع الشهادة الثالثة يف األَذان: )َأشهد َأنَّ عليًّا ويلُّ اهللِ( وهذه 
البدعة وضعتها فرقة شيعية )2( يف القرن الرابع للهجرة، ذكرهم عامل شيعي 
الشيخ  وهو  علامئهم  َأشهر  حارهبا  وكذا  ولعنهم،  القمي  بابويه  ابن  هو 
اه إِسامعيل  الطويس يف كتابه »النهاية يف جمرد الفقه والفتوى«  ولكن الشَّ
الصفوي َأمر به ورفضه يف وقته علامء الشيعة. ومل تدخل هذه البدعة إىِل 
ين شاه عندما زار النجف  العراق حتَّى سنة )1870م( َأدخلها نارص الدِّ
هذا  يومنا  وإىِل  اليوم  ذلك  ومنذ  باشا.  مدحت  العثامين  الوايل  زمن  يف 
ومجيع  ولبنان  والعراق  إِيران  يف  الشيعة  مسّلامت  من  األَذان  هذا  َأصبح 
حق  يعلمون  وهم  علامءهم  وسكت  العامل،  يف  الشيعة  مساجد  تواجد 
العلم َأن األَوائل لعنوا فاعليه وإِنَّام فعله املفوضة الغالة، وهكذا َأصبحت 
اه إِسامعيل  َأفكار الشيعة الغالة املرفوضة هي شعائر مسّلم هبا يف عهد الشَّ

شريعتي«  علي  تكلم  »هكذا  ص51.  ج1،  العراق«:  تاريخ  من  اجتماعية  »لمحات   )1(
لفاضل رسول.

اًلده،  )2( هي فرقة )المفوضة( وهي فرقة منحرفة كانت تقول: إِن الله خلق روح علي  وَأَوَّ
بين  »الصلة  الشيبي  كامل  د.  انظر:  والسماوات.  األََرض  فخلقوا  إِليهم  العالم  وفوض 
الرابع  القرن  افي  تحاربها  اإِلمامية  كانت  الفرقة  وهذه  )ص156(  والتَّشيع«  التصوف 
للهجرة عندما َأضافت )َأشهد َأن عليًّا ولي الله( لأَلذان فحارب ذلك علماء الشيعة كلهم، 
الثالثة في األَذان  ين البصير كتابا قيما سماه »الشهادة  وقد كتب َأحد األَفاضل عالء الدِّ

حقيقة َأم افتراء«، مكتبة الرضوان، البحيرة، 2005م. »عودة الصفويين«.
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ينية،  وَأصبحت من مسلامت املذهب، وسكت عن ذلك مجيع املراجع الدِّ
وجاءت الثورة اإِلسالميَّة يف إِيران فَأحيت كل ما فعله الصفويون.

4- السجود عىل الرتبة احلسينية وهي قطعة من الطني يسجد عليها 
الشيعة بدل األَرض تسّمى »الرتبة احلسينية« وَأصبحت يومنا هذا جزءًا 
من دين الشيعة، وما هي إاًِل طريقة لتمّيز الشيعة عن غريهم، وقد َأشاعها 

ينية. اه إِسامعيل فَأصبحت من مستلزمات املذهب الدِّ الشَّ
من  متعفنة  باجلثث  يؤتى  كان  فقد  النجف،  يف  الدفن  رضورة   -5
إِيران لبعد الطريق وصعوبة التنّقل من َأجل الدفن يف النجف، واشتغل 
لذلك جتار إِيرانيني لنقل اجلثث بعد جتفيفها وفصل العظام عن اللحم ، 
ومّثل باإِلنسان الشيعي ميتًا كي يوصل إىِل مقربة النجف بعد استحداث 
هذه البدعة، وإىِل يومنا هذا رست هذه البدعة حتَّى َأصبحت من بدهيات 

شيعة العراق الدفن بالنجف.
6- تغيري اجتاه القبلة يف مساجد إِيران باعتبار َأنَّ قبلَة اجتاه خاطئة، 
القبلة  عن  منحرفني  يصّلون   - هذا  يومنا  إىِل  الشيعة-  َأصبح  ثمَّ  ومن 

نَّة. األَصلية ألَهل السُّ
إِسامعيل  اه  الشَّ ابتدعها  لإِلنسان وهذه  السجود  َأجاز علامءهم   -7
للقزلباشية، فقد كان يسجد له، واليوم يكّرم السادة والعلامء بشكل مغال 
البهرة »اإِلسامعيلية«، ولكن كل  فيه، وَأما السجود فقد انترش بني شيعة 

الشيعة يسجدون للقبور ولو بخالف القبلة ، بدعوى أنَُّه سجود تكبري.
ين الشيعة ومنحهم إِقطاعات  8- إِجراء مرتبات ضخمة لعلامء الدِّ
وقرى زراعية وَأوقاف خاصة، كي يستطيعوا َأن يفتوا للسلطان ما يشاء.
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كلهم  اليوم  احلوزة  وعلامء  للعلامء،  املال  مجع  فكرة  برزت  وهكذا 
من َأغنى النَّاس، فمؤسسة اخلوئي يف لندن متلك املاليني من الدواًلرات 
ا،  جدًّ هائلة  ثروته  كانت  بالعراق  كان  عندما  اخلميني  وهذا  َأكثر،  وقيل 
طائلة،  مبالغ  حول  لإِلقامة  فرنسا  إىِل  العراق  من  رحل  عندما  إِنه  حتَّى 
وهذه  املاليني،  وغريهم  ومقتدى  العزيز«  »عبد  احلكيم  يمتلك  واليوم 
َأحس  عندما  النجفي  الصايف  َأمحد  الشيعة  شاعر  هلا  َأشار  فارسية  بدعة 

ين الشيعة، فقال: بثراء علامء الدِّ
عجبت لقوم شحذهم باسم دينهم ... وكيف يسوغ الشحذ للرجل الشهم

غًا ... لذاك فإِن اجلهل خري من العلم لئن كان حتصيل العلوم مسوِّ
لئن َأوجب اهلل الزكاة فلم تكن ... لتعطى بذل بل لتؤخذ بالرغم
َأتانا هبا َأبناء ساسان )1( حرفة ... ومل تكن يف َأبناء يعرب من قدم

اه إِسامعيل َأْن جيعَل إِثراء العلامء دينًا بعد َأن كنا  وهكذا استطاع الشَّ
ادة)2(  نقرَأ عن زهد عيل  وآل البيت، فاليوم َأصبح َأغنى النَّاس السَّ

اه إِسامعيل، وللمزيد راجع  هذه بعض مستجدات ومستحدثات الشَّ
بعض املراجع لذلك)3(.

ولة الساسانية، فها هو الشاعر يعرف َأنها بدعة فارسية  )1( يقصد َأبناء الفرس نسبة على الدَّ
إِيرانية صفوية.

)2( مصطلح يطلقه الشيعة على من ينتمي آلل البيت.
)3( انظر: علي الوردي، »لمحات اجتماعية، الجابري، علي حسين: »الفكر السلفي عند 
إِيراني  كتاب  »المتآمرو«  جوبينة:  بهرام،   .1977 عويدات:  عشرية«  الشيعةااًلثنى 
يني إِلى الثورة«، جامعة هارفارد،  مترجم، 1981. فيشر، مايكل: »إِيران من الصراع الدِّ

َأمريكا، 1980. بروكلمان: »تاريخ الشعوب اإِلسالميَّة«.
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»عقيدة  املعروف  كتابه  يف  رونلدسن  دوايت  املسترشق  وصدق 
الشيعة« )58( والَّذي عاش يف إِيران 16 سنة حني يقول: بتالزم عقائد 

الغلو والتكفري مع العرص الصفوي)1(. 
بغداد  يف  الصفوي  إِسامعيل  هبا  قام  تي  الَّ الكبرية  املجازر  إِثر  وعىل 
ب  ُسنَِّة بغداد، وممَّن هرب األرُسة الكيالنية بعد َأن خرَّ فّر كثري من  فقد 
ام ومرص وَأخربو العامل  اه إِسامعيل قرب عبد القادر، فرَّ هؤاًلء إىِل الشَّ الشَّ

اإِلسالمي بام فعل الصفويون الشيعة ببغداد وَأهلها.
ولة العثامنيَّة  نَّة إىِل بالد الدَّ وصلت َأخبار املذبحة العظيمة ألَهل السُّ
وَقتل  بإِيران  نَّة  السُّ َأهل  تشييع  عن  السابقة  َأخباره  إىِل  إِضافة  تركيا،  يف 
اه إِسامعيل عىل إِرسال دعوته  اآلاًلف املؤلفة، َأضف إىِل ذلك جسارة الشَّ
ل يف عام  لطان العثامين سليم األَوَّ ولة العثامنيَّة؛ لذا اجتمع السُّ إىِل داخل الدَّ
ولة وقضاهِتا وعلامئها ورجال السياسة،  )920هـ/1514م(، برجال الدَّ
ًة؛ وعىل  ولة الصفوية متثل خطرًا عىل العامل اإِلسالمي عامَّ وقرروا َأن الدَّ
ولة،  الدَّ هذه  ضد  اجلهاد  إِعالن  لطان  السُّ وقرر  ًة،  خاصَّ العثامنيَّة  ولة  الدَّ

واستبقها بَأعامل نلخصها بام ييل:
إِسامعيل  للشاه  مراسالت  سليم  العثامين  لطان  السُّ َأرسل   -1

الصفوي، بلهجة حادة.
ُم  ألهنَّ الصفوي؛  للشاه  التابعني  الشيعة  من  )تركيا(  بالده  طّهر   -2
لدعوة  إِسامعيل  اه  الشَّ رفض  وعندما  للشاه.  خامًسا  طابورا  عملوا 
لطان السري باجليش بقيادته مستعينًا  ل بالتسليم قرر السُّ لطان سليم األَوَّ السُّ

)1( »عودة الصفويين«: ص31.
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اه إِسامعيل بحيلة لتْأخري احلرب لفصل  ببقايا ُأرسة »آق قونيلو« وَأراد الشَّ
الشتاء؛ كي هيلك اجليش العثامين جوًعا وبرًدا.

لطاَن  السُّ ولكنَّ  اهلدنة،  فطلب  باخلطر؛  الصفوي  إِسامعيل  َأحسَّ 
استمَر يف زحِفِه إىِل صحراِء »جالديران« شامل »تربيز« حتَّى وصلها سنة 
وفرَّ  َأرِضِه،  عىل  الشيعي  الصفوي  اجليش  وسحق  )920هـ/1514م( 
»حممد  اخلائن  وقتل  زوجته،  ْت  وُأرِسَ َأموالِه،  كل  تارًكا  إِسامعيل  اه  الشَّ
اه  اه إىِل تربيز، هكذا هزم الشَّ كمونه« السابق ذكره، والَّذي ذهب مع الشَّ
حتالف  بعدها  الصفويني،  احتالل  حتت  بغداد  بقيت  ولكن  إِسامعيل، 

إِسامعيل مع الربتغاليني ضد العثامنيني، بعدها هلك إِسامعيل الصفوي.
اه طهماسب: بغداد في عهد الشَّ

سنة  وذلك  )11سنة(  وعمره  َأبيه  وفاة  بعد  الصفوي  العرش  توىل 
ضد  َأوروبيًّا(   - )إِيرانيًّا  حلًفا  طهامسب  اه  الشَّ وَأقام  )930هـ/1524م( 
نَّة؛ فَأرسل َأهايل بغداد يناشدون  العثامنيني، وفعل األَفاعيل يف سكان بغداد السُّ
فتوجه  الصفوي،  احلكم  من  خُّتليصهم  القانوين  سليامن  ين  العثامَّ لطان  السُّ
لطان بعد ذلك إىِل بغداد، واهنزم واليها التَّابع لطهامسب، ودخل القانوين  السُّ
بغداد فاحًتا وفتح العراق وتبع للدولة العثامنيَّة، وَأعاد قرب َأيب حنيفة ورفاته وبناه 
م وجدوا رفات َأيب حنيفة كاماًل يف كفنه، وُأعيد إىِل قربه  من جديد، وقيل إهِنَّ
لطان زار قرب موسى الكاظم، وزار كربالء والنجف  وبنى عليه قبة، ولكن السُّ
وَأنقذ مدينة كربالء من الفيضان وبنى سدوًدا. ثمَّ رجع وخُلص مجيع العراق 
له بل حتَّى البحرين والقطيف كل ذلك كان سنة )941هـ/1534م( وهكذا 

خُّتلص العراق من كابوس الصفويني بعد َأن جثم عليهم )27( سنة.
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اه طهماسب: وَأهم ما يميز فترة الشَّ
ين عيل بن عبد  استدعاؤه لعامل شيعي معروف من لبنان وهو )نورالدِّ
َلِقَيْت  َأقول ذلك مبالغة - فقد  العامل السييِء -واًل  العايل الكركي( هذا 
َأفكاُرُه معارضًة شديدًة من الشيعة؛ فممن عارضه: الشهيد الثاين )911 
- 966هـ( واملقدس األَردبييل )993هـ( وإِبراهيم القطيفي، واملالَّ حممد 

َأمني األَسرتبادي، واملال حممد طاهر القمي، وغريهم.
ولكن الكركي مىض وبرر كل َأفعال الصفويني السيئة وَألف هلم كتًبا 
جوِد لإِلنساِن،  تؤيد ما استحدثوه، فَألف كتاًبا يف الرتبة احلسينية، وجواز السُّ
هوت يف  حابة الكرام بعنوان: »نفحات الالَّ وَألف كتاًبا يؤيد َسبَّ وَشْتَم الصَّ
حابة  لعن اجلبت والطاغوت«؛ َأي َأيب بكر وعمر  وكان يفّضل لعن الصَّ
ُه  عىل التسبيح هلل. وَألف رسالة يف تغيري القبلة؛ لذا سامه خصومه الشيعةبأنَّ

ُه ابتدع وبرر َأفعال الصفويني الشنيعة كّلها )1(.  »خمرتع الشيعة«؛ ألنَّ
اه عباس الصفوي: حقبة الشَّ

نَّة يف إِيران  كان عباس الصفوي طائفيًّا جمرًما فعل األَفاعيل بَأهل السُّ
بالتخيّل عن  اإِليرانيني  يقنع  َأن  أنَُّه حاول  فعله  َأراد  ما  والعراق، وَأشنع 
الذهاب إىِل مكة ألَداء فريضة احلج وااًلكتفاء بزيارة قرب اإِلمام الثامن عيل 
بن موسى الرضا يف مدينة مشهد؛ ألَنَّ الواجب القومي حيّتم عدم السفر 
ين لتعظيم  عرب األَرايض العثامنيَّة ودفع رسم العبور، وكان حيث رجال الدِّ
ُه تردد مراًرا لزيارته ومشى مرة عىل األَقدام إىِل مدينة  زيارة الرضا، كام أنَّ

)1( »عودة الصفويين«: ص37.
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مشهد ويقال إِنه مشى َأكثر من )1300كم()1(.
فقد  سيئة،  معاملة  نَّة  السُّ األَكراد  عامل  الصفوي  إِسامعيل  َأنَّ  كام 
اه عباس إىِل  طلب منهم الدخول يف املذهب الشيعي فرفضوا مما َأدى بالشَّ
قتلهم ورشدهم إىِل بالد خراسان ليكونوا حاجًزا بينه وبني األُوزبك، وقد 

قتل يف َأيام )70َألف كردي( ورّحل )15000( عائلة كردية.
وكان يقتل َأرسى العثامنيني واألُوزبك فإِن مل يقتلهم سمل عيوهنم، 
نَّة  السُّ بعلامء  يمّثل  َأحيانًا  وكان  آخر.  حكم  فله  مذهبه  عن  خُّتىل  إِذا  إاًِل 
نَّة ألَكلها. وكان  فيقطع آذاهنم وُأنوفهم وتعطى هذه األَعضاء لعوام السُّ
كام  املدينة  قتل  وإاًِلَّ  تسليم شخص مطلوب  َأجل  من  مدًنا سنية  حيارص 

فعل مع مدينة مهدان )2(.
رعايا  َأو  إِيران  َأهل  من  كانوا  من  سواء  النصارى  يكّرم  كان  بينام 
مدينة  وبنى  إِيران.  يف  املسيحي  التبشري  حتَّى  كرم  بل  األوروبية،  الدول 
لأَلرمن قرب َأصفهان، تدعى »جلفا«، وكان يكرم النصارى بشكل غري 

)1( ونراهم اليوم يعظمون القبور ويصرفون عليها المليارات ويجعلونها بَأبهى صورة من 
العمارة تْأخذ باألَلباب ويوجهون لها الزيارات ويتباهون بها.. بل ويذكرون َأرقامًا فلكية 
ألَعداد الزائرين لتلك المراقد ويقارنون بينها وبين الكعبة المشرفة ... بل ويفضلونها 
عليها ويذكرون َأحاديث مكذوبة في فضائل تلك القبور على الكعبة المشرفة ويعدون 
 كَأنما حج واعتمر مئة.. َألف.. مليون حجة على خالف في  من يزر قبر الحسين 

الروايات بل كَأنما زار الله في عرشه.
نيَّة في العراق منذ 2003 وإِلى  )2( وهذا بالضبط ما تفعله المليشيات الشيعية في المناطق السُّ
إِذا لم يجدوا  اليوم من استباحة المناطق بحثًا عن مطلوب لهم فيعتقلون العشرات بل 
َأيامًا  المنطقة  يحاصرون  ثمَّ  النِّساء  من  حتَّى  َأهله  من  مكانه  يعتقلون  لهم  المطلوب 
ويخضعونها إِلى التفتيش ويسرقون كثيرًا من حاجيات البيوت خاصة األَموال والذهب. 

»عودة الصفويين«.
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لذا َأقبل جتار أوروبا من كل حدب وصوب إىِل إِيران، وَأصدر  طبيعي، 
ين الشيعة من إِزعاجهم َأو  قوانني بإِعفائهم من الرضائب، ومنع رجال الدِّ
مناقشتهم، وكان يقّدم هدايا حلم اخلنزير إِليهم، وَأمر مجيع َأعضاء البالط 
باحتساء اخلمر مشاركة للمسيحيني حتَّى ولو يف شهر رمضان، وبنى هلم 
الكنائس، بل كان يشاركهم َأعيادهم وسامع مواعظهم، مما شجع بعض 

ين النرصاين ولكنه اعتذر بلطف. القساوسة لدعوته للدخول يف الدِّ
َأما خالصة ما فعله يف مدينة بغداد: فقد ثار قائد من القواد العثامنيني 
عىل وايل بغداد يدعى )بكر صوبايش( وسيطر عىل بغداد ولكنه خاف من 
اه عباس يطلب منه دعمه مقابل َأن تكون  بطش العثامنيني، فَأرسل إىِل الشَّ
اه عباس بذلك، حتَّى يستعيد بغداد ويتمكن  بغداد تابعة له ، رحب الشَّ

من زيارة النجف وكربالء، وتكون حتت ترصفه.
»بكر  من  طلب  بغداد  من  اقرتب  وعندما  بغداد  صوب  توجه 

صوبايش« مفاتيح بغداد، ولكن بكر رفض تسليمه خوفًا من الغدر به.
اه عباس دخول بغداد والسيطرة عىل املوصل وكركوك  واستطاع الشَّ

وسيطر عىل َأغلب العراق وذهب إىِل النجف.
اه عباس الصفوي ببغداد؟ ولكن ماذا فعل الشَّ

ولة الصفوية يف)4  الدَّ َأهل بغداد قامت هبا قوات  جرت مذبحة يف 
ل 829هـ/14 كانون الثاين 1624م( بعد حصار للمدينة دام  ربيع األَوَّ
بَأمر  املذبحة  هذه  وحصلت  اجليف،  َأكل  إىِل  النَّاس  دفع  مما  َأشهر  ثالثة 
اه عباس الصفوي بعد احتالله ملدينة بغداد خالل احلرب العثامنيَّة  من الشَّ
الصفوية )1623-1639( حيث َأمر جنوده بفعل جمزرة بَأهل بغداد من 
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نَّة وذهَب ضحيتها عدة آاًلف من األَهايل مع هنب ملمتلكاهِتم،  املسلمني السُّ
اجلديدة  الفرقة  وهي  )الغلامن(  من  تتكون  كانت  اه  الشَّ قوات  وغالبية 
من  املجلوبني  األرَسى  من  وهم  العثامنيَّة،  ااًلنكشارية  لقوات  املوازية 
كس واجلورجيني إِذ كان واًلؤهم للشاه فقط، باإِلضافة  القوقاز من الرشَّ
إىِل الفرس والقزاًلبشني )ذو األَصل الرتكامين واألَذري( من املقاتلني ذوي 

اه عىل احلد من سلطتهم بعد ازديادها. النظام اإِلقطاعي الَّذين عمل الشَّ
بعد  للخيِل  ومربًطا  مزبلًة  النعامن  حنيفة  َأيب  جامع  من  وجعل 

ااًلحتالل الصفوي لبغداد)1(()2(()3(.
ملا  بالقوة واستمرار  التَّشيع  استمرار لسياسة نرش  اه هي  الشَّ سياسة 
إىِل مدينة  إىِل حتويل بغداد  إِيران، ومذبحة بغداد كانت هِتدف  حصل يف 
نَّة  شيعية بحتة ليسهل حكمها، كام َأمر هبدم مساجد املسلمني من َأهل السُّ

وإِهانتها وجعلها مزابل كام حصل مع جامع اإِلمام َأيب حنيفة النعامن.
وَأتلف  األَطفال،  ويتم  نساءها،  ورمل  وَأستارها،  حرماهِتا  هتك 
نية  الثروات، وخرب اجلوامع، وجعل َأرًضا منبسطة، وهدمت املراقد السُّ
وهنبتها، ومنها مرقد َأيب حنيفة وعبد القادر اجليالين. وَأما العشائر فنّكل 

هبا وَأجرى عليهم عدة مظامل )4(.

)1( »َأربعة قرون من تاريخ العراق الحديث«: ستيفن هيمسلي لونكيرك، المفتش اإِلداري 
في الحكومة العراقية سابًقا. ونقله إِلى العربية جعفر الخياط، دار الرافدين/بغداد، ط5.

ولة العثمانيَّة«: محمد فريد بك، ص90. )2( »تاريخ الدَّ
ولة العثمانيَّة«: محمد فريد بك، ص120. )3( »تاريخ الدَّ

)4( وهذا بالضبط ما فعلته المليشيات اإلرهابية والحكومات الطائفية المتعاقبة في الديار 
نيَّة منذ 2003 وإِلى اليوم. السُّ
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اه عباس خدع َأهل بغداد عندما وعدهم باألَمان كي يسلموا  والشَّ
بغداد  َأهل  من  كثري  ورفض  اآلاًلف  ويعذب  يقتل  وَأخذ  َأسلحتهم، 
بالظاهر، وَأخذ َأطفاهلم  التَّشيع ولو  تغيري عقيدهِتم وفضلوا املوت عىل 
إِبادة  ينوي  وكان  خرب،  هلم  يعرف  ومل  إِيران  إِىل  كعبيد  فباعهم  والنِّساء 
قوائم  إِعداد  كربالء  وخادم  سادن  من  طلب  لذا  بغداد،  يف  نَّة  السُّ َأهل 
إِىل  ينية  الدِّ املدارس  وحول  نَّة،  السُّ َأهل  يبيد  كي  والشيعة  نَّة  السُّ ألَهل 
اصطبالت وهدم جامع َأيب حنيفة وجامع عبد القادر اجليالين، ثمَّ عني 
سنة  ويف  )1033هـ()1(.  سنة  ذلك  وكان  بالده،  إِىل  وغادرها  هلا  واليًا 

اه عباس)1(. )1038هـ( هلك الشَّ
ل سنة )1038هـ(، ويف عهده وبالضبط  اه صفي األَوَّ وويل بعده الشَّ
لطان مراد الرابع ( منه مدينة  سنة )1048هـ( حرر العثامنيون ) بقيادة السُّ
بغداد وكل العراق ومل يستطع الصفويون عمل َأي يشء للعراق بعد ذلك، 
تي هلا َأطامع يف احتالله  علاًم بَأن إِيران هي البلد الوحيد املجاور للعراق والَّ

دائاًم، واعتداءات إِيران عىل العراق َأشهر من َأن تذكر.
اه عباس الصفوي: ما استحدثه الشَّ

1- َأقام َأعيادًا لكل يوم واًلدة إِمام من األَئمة ااًلثني عرش، كام َأقام 
العزاء يف ذكرى وفاهِتم، وخصص )8( َأيام لعيل بن َأيب طالب يف رمضان.

اه إِسامعيل. 2- َأبقى وَأيد كل ما استحدثه الشَّ

3- خصص زيارة الرضا.

)1( »عودة الصفويين«: ص45.
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4- سمى نفسه )كلب عتبة عيل( َأو )كلب عتبة الواًلية( ونقشه عىل 
خامته)1(()2(.

هكذا كان الشر على العراق من ايران:
آاًلف  من  حادثة  إاًِلَّ  نَّة  السُّ َأهل  عند  تشكل  اًل  الطف«  »حادثَة  إِنَّ 
جوانبها  يغفلون  واًل  اإِلنصاف،  بعني  إِليها  ينظرون  ولكنهم  احلوادث، 
ومآثرها وعربها احلقة، بل هم عىل َأثر صاحب تلك احلادثة خلقًا ومنطقًا، 
ورجااًلته  خيضعونه  وإِنَّام  اخلرب،  يوظفون  واًل  اهلوى  يعملون  اًل  وهم 
نَّة وغريهم  لضوابط اجلرح والتعديل وعلم اإِلسناد، فالفارق بني َأهل السُّ
فاخلواطر  اخلرب،  لصحة  وإِراداهِتم  وتصوراهِتم  اعتقاداهِتم  خيضعون  م  َأهنَّ
واألَفكار والتصورات واإِلرادات واألَعامل وما يرتتب عليها من اعتقادات 
تابع لصحة اخلرب، َأما هؤاًلء الَّذين شاءوا َأن يسريوا يف دروب الغفلة فهم 
خيضعون كل تلك األَخبار ملا يعتقدون، ويلوون َأعناق النصوص ليًّا لتوافق 
نَّة يستخرجون من صحيح تلك األَخبار يف  معتقداهِتم.. لذلك فَأهل السُّ
الشيعة  َأما  َأو تفريط،  إِفراط  العظة والعربة من دون  هذه احلادثة وغريها 
اإِلمامية فان تلك احلادثة تشكل هلم إِشكالية كربى، وذلك إِلمهاهلم علم 
اإِلسناد، وعدم إِعامله يف َأخبار تلك احلادثة، فجمدوا عىل تصورات فكرية 
انعكس  ثمَّ  ومن  ورضوراهِتا،  احلياة  متطلبات  بني  حرًشا  ُحرشت  ودينية 
ثمَّ  ا، ومن  وفكريًّ ا  واقتصاديًّ اجتامعيًّا  األَفراد  واقع  هبا سلًبا عىل  متسكهم 
عالقتهم بالعامل من حوهلم، وهذا لعمري َأمر يوجب عىل فقهائهم وعىل 

)1( »عودة الصفويين«: ص46.
)2( وقد رَأينا الشيعة اليوم يفعلون ذلك كله فيسمون َأنفسهم بكالب زينب ورقية ويزحفون 

وينبحون مثل الكالب.
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مراجعهم لو كانوا صادقني البحث مليًّا عن خمرج، وعادًة ما يكون َأنسب 
جال، وإاًِل فإِننا سنكون عرضة  احللول هو العودة إىِل علم اإِلسناد َأو علم الرِّ
للفهوم ااًلنتقائية، وكم من تراثنا ما حيتاج َأن نعامله عىل ضوء تلك القاعدة.
وحادثة الطف عند الشيعة اإِلمامية ليست جمرد خرب يرويه التاريخ، 
وُيستْأنس به عضًة وعربة، وإِنَّام هي دين وعقيدة. إِن الطف عند الشيعة 
يف  َأبًدا  التسامح  عدم  جيب  لذلك  ويعادون،  فيها  يوالون  وعقيدة  عقدة 
لئك املحرتفني املحرفني  عمليات التحريف والتوظيف ألَخباٍر من قبل َأوَّ
املخرفني، إِننا جيب َأن نستثمر هذا احلدث التَّارخيي العظيم من َأجل َأن 

يثمر وعًيا وإِدراًكا سلياًم وتصوًرا راقًيا.
اجلادة  لأَلعامل  فإِنَّام  عاشوراء،  حادثة  توظيف  من  اًلبد  كان  وإِذا 
والَّذي  واملظلومية  النواح  عىل  يركز  الَّذي  اخلطاب  لذلك  اًل  النافعة، 
عاشوراء  حادثة  توظيف  إِن  وااًلنتقام..  الثْأر  إىِل  بداهة  النفس  يدعوا 
وما يصاحبها من طقوس ألَجل َأن ينخرط النَّاس وينهمكوا ويذوبوا يف 
تي َأمرهم اهلل تعاىل هبا،  مشاعر احلزن والغضب تاركني األَعامل الصاحلة الَّ
وَأعامهلم الدنيوية ظانني أنَُّه اًل اجتامع بني األَمرين وإهِنام عىل طريف نقيض، 
وهذا خالف منهج األَنبياء والرسل، فاحلياة والدعوة واجلهاد والعلم من 
سنن احلياة الرشيدة، بل إِنَّ تلَك العنارص تشكل وتكون لكل إِنسان عىل 

هذه البسيطة فضاًء وميدانا للعلم والبناء.
كذلك وبداًًل من التحريف والتوظيف لتك احلادثة توظيًفا غري مثمر 
نتجه إىِل بناء وعي متكامل عن ذلك اإِلنسان الَّذي ما َأنفك شارًدا يبحث 
وإِن  راقًيا،  ا  فكريًّ وتصوًرا  سلياًم  إِدراًكا  احلدث  هذا  ليثمر  السبيل،  عن 
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ممارسة تلك الطقوس وتوظيفها بتلك الطريقة يقتل ويغتال هذا اإِلدراك، 
ة َأن تستثمر هذا الوعي يف حل مشكالهِتا  يف الوقت الَّذي جيب عىل األُمَّ
وقضاياها دون اجتزاء َأو نقصان. وقد سمعنا من إِفرازات تلك الطقوس 
ما اًل يمكن اعتباره من فلتات اللسان، بل يعرب عن غيض وحنق شديد 
السلبية  الفعاليات  تلك  عن  يعرب  الَّذي  األَمر  املرحومة،  ة  األُمَّ هذه  عىل 
اجتاه الوطن واملحيط، وهذه هي بعض األُمور الَّتي شاء املحرفون إجِيادها 
وزراعتها يف َأرض الواقع، وما حيصد الشعوب واألَوطان بعد كل ذلك 
يفعلُه  كان  ما  نتاج  هي  اليوم؛  شيعة  وطقوس  واحلسك)1(.  الشوك  إاًِل 

البهوهييون والصفويون من قبل.
ونحن شهود على ما فعل َأحفادهم اليوم من جرائم في العراق:

يف عام )2003م( احتل العدو األَمريكي الغاشم العراق، وكالعادة 
بتواطئ وطلب َأحفاد ابن العلقمي والطويس وإسامعيل الصفوي وَأبناء 
املحتل  مقاتلة  بعدم  عندهم  جاهزة  الفتاوى  وكانت  وخامنئي،  مخيني 
منهم، وهم  الرشفاء  إاًِلَّ  بالزهور  األَمريكي، وعده حمرًرا هلم واستقبلوه 

قليل رفضوا ااًلحتالل وَأعوانه، لكن مل يكن هلم صوٌت ظاهٌر.
يف  احلكم  من  الطائفيني  ومتكني  ولة  الدَّ مؤسسات  كل  تدمري  وبعد 
عىل  املحتل  هيجوا  َأن  بعد  األَمريكية  الدبابة  حتت  جاءوا  الَّذين  العراق 
احتالل بلدهم كام هي عادهِتم التَّارخيية يف اخليانة يف كلِِّّ زمان.. تعرض 
النسيج ااًلجتامعي للبلد إىِل التدمري الكامل من قبل احلكام اجلدد الَّذين 
من  يعرف  يكن  مل  الَّذي  العراقي  املجتمع  بني  واألَحقاد  الطائفية  نرشوا 

)1(  مقال : »عاشوراء بين التحريف والتوظيف«: َأبو عبد العزيز القيسي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بايا حقيقة طريق السَّ 46

الطائفني سابًقا؛ فحاول هؤاًلء الطائفيون ومن ورائهم املرشوع اإِليراين 
خاصة  نَّة  السُّ َأهل  من  خمالفيهم  ضد  َأحقادهم  تنفيذ  الطرق  بشتى 
بالتضييق  فتارة  للمحتل؛  بالتبعية  يرتضون  اًل  الَّذين  الشيعة  من  وحتَّى 
املناطقي واهِتامهم باإِلرهاب، وتارة بافتعال املشاكل اًلغتصاب املساجد 
  البيت  تابعة ألَهل  َأهنا  نيَّة بحجة  السُّ واألرَضحة واملقامات واملقابر 
وَأن الشيعةهم الوريث الرشعي هلم من دون املسلمني كام يدعون، وتارة 
تي َأوقفها َأهلها عرب مئات  نيَّة الَّ ُأخرى بمحاولة اغتصاب الوقفيات السُّ

السنني من خالل التزوير تارة والقوة تارة ُأخرى)1(.
بعد مرسحية  السالح  بقوة  نَّة  السُّ َأهل  ديار  قد سيطروا عىل  واليوم 
حماربتهم داعش حتت مظلة ما يسمى بالتحالف الدويل الَّذي قادته َأمريكا 
حيلمون  كانوا  تي  الَّ نيَّة  السُّ املناطق  فدخلوا  وَأذناهبا..  إِيران  بمشاركة 
الواًلئية  ميليشياهِتم  طريق  عن  واستباحوها  عليها  واستولوا  بدخوهلا 
نَّة من ديارهم واإليغال  املسلحة التابعة إِليران بعد هِتجري معظم َأهل السُّ
وَأنفرط  املحتل  دخل  َأن  فام  فيها  يشء  كل  ورسقة  املناطق  هذه  بتدمري 
ولة  الدَّ السلب والنهب والتخريب يف كلِِّّ دوائر  إاًِلَّ ورَأيت  ولة  الدَّ عقد 
واملنشآت يف منظر حمزن كئيب من هؤاًلء الرعاع وبفتاوى واضحة مسبقة 
َأمامي  رَأيته  املالك، وقد هزين مشهٌد حمزٌن  ولة جمهول  الدَّ مال  َأن  تقول 
عندما قامت هذه العصابات املوجهة بالتخريب باستباحة املكتبات العامة 
َأحد  اًل  األَقدام،  تدوسها  واملصاحف  الكتب  ورَأيت  وحرقتها،  وهنبتها 

)1( مالحظٌة مهمٌة: وكالمنا هنا عن الطائفيني منهم من األَحزاب وامليليشيات، وليس عامة 
الشيعة، وهذا الكالم ينطبق عليهم يف كلِِِّّّ مراحل هذه الدراسة.
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جهلة  ُم  ألهنَّ الكتب؛  إاًلَّ  بَأيدهيم  وقع  ما  وهم يرسقون كل  إِليها  يلتفت 
غوغاء، فبكيت بحرقة.. وحق يل َأن َأبكي.

األَمريكي  املحتل  بوجه  السالح  ورفعوا  نَّة  السُّ َأهل  ثار  فعندما 
تي تدافع عن بلداهنا، كان هلؤاًلء العمالء  كعادهِتم وعادة الشعوب احلرة الَّ

ا آخر فكانوا عيوًنا وعوًنا للمحتل.  الغدرة الفجرة كعادهِتم رَأيًّ
بعد  العراق  يف  جديد  جيش  تشكيل  األَمريكي  املحتل  َأراد  وعندما 
إحدى  يف  قرب  وعن  عيني  بُأمِّ  رَأيت  السابقة؛  األَمنية  األَجهزة  حل  َأن 
مناطق بغداد وقرب مسجدي الَّذي َأخطب فيه، ينادى بمكربات صوت 
احلسينية)1( القريبة من املسجد إىِِل َأتباعهم َأن يرسعوا باحلضور إىِل احلسينية 
للتطوع يف اجليش والرشطة حسب َأوامر املراجع فجاء الشباب الشيعي 
منضوين حتت  كانوا  الشباب  َأسامءهم. وغالب هؤاًلء  يسجلون  باملئات 
حزب الدعوة وفيلق بدر وجيش املهدي، ومنهم تشكلت نواة كل األَجهزة 
األَجهزة  ارتكبتها  تي  الَّ اجلرائم  اًلحقًا  رَأينا  لذلك  والعسكرية،  األَمنية 
األَمنية احلكومية ألَنَّ َأساس بنيتها كانت من هذه امليليشيات نفسها وهي 

نَّة منهم. من تقوم هبذه اجلرائم بحق العراقيني وخاصة َأهل السُّ
بوجوب  املرجعية  الفتاوى  فكانت  ااًلنتخابات؛  صفحة  بدَأت  ثمَّ 
عن  املتخلف  وَأن  يدعون،  كام  البيت  َأهل  ملذهب  نرصة  ااًلنتخاب 
ُه منارص للبعث  ااًلنتخابات هو عدو ألَهل البيت وزوجته حمرمة عليه وأنَّ

الة والصيام ووو.. الوهايب، وَأن ااًلنتخابات َأوىل من الصَّ
نيَّة املحتل األَمريكي الويالت استعانوا مرة  ثمَّ ملا َأذاقت املقاومة السُّ

)1( الحسينية: هي بمثابة المسجد؛ فالشيعةيسمونها حسينيات بدل المساجد.
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ُأخرى هبؤاًلء اخلونة، فبدَأت ااًلعتقااًلت والقتل واخلطف من قبل فرق 
تي كان يرْأسها املجرم امليليشياوي باقر صواًلغ  املوت يف وزارة الداخلية الَّ
ااًلعتقااًلت  فشنت  املالكي،  نوري  وزارة  زمن  يف  بدر  فيلق  يف  القيادي 
عىل األَبرياء من َأئمة املساجد واملصلني وعامة النَّاس.. ثمََّّ عملوا جريمة 
كربى خمطط هلا من قبل إِيران ونفذهِتا ميليشياهِتم وبتواطئ َأمريكي واضح 
بتفجري مرقد العسكريني يف سامراء )عام 2006م( وهو حتت سيطرهِتم 
نَّة به.. لتندلع َأعتى موجة قتل طائفية يف تاريخ العراق،  وَأهِتموا َأهل السُّ
عصابات  قامت  احلوزوية  الفتاوى  وبتوجيه  تفجريه  من  ساعات  وبعد 
جيش املهدي التابع ملقتدى الصدر والَّذي تشكل حديًثا مع باقي امليليشيات 
امليليشياوي  يرْأسها  تي  الَّ الداخلية  لوزارة  التابعة  املوت  وفرق  اإِلرهابية 
املناطق  تنتظر ساعة الصفر باهلجوم عىل  تي كانت  باقر جرب صواًلغ، والَّ
نيَّة مستعملني السيارات احلكومية التابعة لوزارة الداخلية وقاموا بَأكرب  السُّ
ة واخلطباء واملصلني  محلة قتل مجاعي.. قاموا برضب املساجد وقتل األَئمَّ
ني من بيوهِتم، ثمَّ عثر عليهم مغدورين يف  وخطف الكثري من الشباب السُّ
الشوارع واملزابل، وقد استعملت معهم َأقسى طرق التعذيب الوحشية، 
الكهربائي - وقد قتلوا  املثقب  بالدريل -  ومنها ثقب َأجساد املغدورين 
ة واخلطباء واغتصبوا عرشات املساجد وما تزال مغتصبة  املئات من األَئمَّ
حتَّى كتابة هذه الدراسة.. ودمروا وَأحرقوا )168( مسجًدا يف يوم التفجري 
عىل  التفجريات  توالت  ثمَّ  ني  السُّ الوقف  ديوان  إِحصائية  حسب  فقط 
املساجد وبيوت األَمنني وتواىل القتل واخلطف.. وحصلت عملية هِتجري 
يرتكوا  مل  يومها  ومن  العراق،  مناطق  من  وكثري  بغداد  يف  كربى  ممنهجة 
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نَّة  جريمة من اجلرائم التي كان يفعلها البوهييون والصفويون يف َأهل السُّ
من قبل إاًِلَّ عملوها وزادوا عليها تفننًا يف اإِلجرام. وقد اعرتفت َأمريكا 
اًلحًقا َأن الَّذي قام بجريمة تفجري مرقد العسكريني هي إِيران وَأن رئيس 

الوزراء املالكي كان عىل علم بذلك)1(.
خرج  حيث  2012م(  )عام  جاء  حتَّى  والفتن  النكبات  توالت  ثمَّ 
تي  نَّة عن بكرة َأبيهم بانتفاضة سلمية كربى يطالبون بحقوقهم الَّ َأهل السُّ
انتهكها »املالكي« وكف اجلرائم بحقهم.. وبقيت ااًلعتصامات السلمية 
إىِل  والدخول  األَنبار  بااًلعتداء عىل عشائر  املالكي  قام  كاماًل حتَّى  عامًا 
ساحة العزة والكرامة يف الرمادي، عندها رفعت العشائر السالح للدفاع 
عندها  للعشائر..  سالحه  منهم  الكثري  وسلم  اجليش  فاهنزم  نفسها  عن 
قد  كان  َأن  بعد  الرمادي  إىِل  اإِلرهابية  داعش  عصابات  املالكي  َأدخل 
َأخرج قادهِتم من السجون سابًقا يف عملية هروب مجاعية خمطط هلا من 
بعد  الفوىض..  إِلحداث  بغداد  غريب  غريب  َأيب  سجن  يف  املالكي  قبل 
والعتاد  السالح  وترك  املوصل  يف  املوجود  اجليش  املالكي  سحب  ذلك 
بعدها سيطرت داعش  ثمَّ  كثافة سكانية سنية،  َأكرب  لتسيطر داعش عىل 

بتفجير  قامت  من  هي  إِيران  بَأن  العراق  في  األمريكية  القوات  قائد  اعتراف   : ينظر   )1(
https://www.youtube.com/watch?v=OzJGQJBx7ps:العسكريين

تي  واعتراف وزير الداخلية األَسبق فالح النقيب في حكومة إِياد عالوي َأن إِيران هي الَّ  
 https://www.youtube.com/watch?v=ztkHm88SbhI:فجرت مرقد العسكريين

شيعي  وهو  العراقي  البرلمان  في  القانونية  اللجنة  عضو  علي  الشيخ  فائق  واعتراف   
 https://www.youtube.com/watch?v=kjRbpSaE_f8 :المذهب

وكالم خطير لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في تفجير المرقدين:  
 https://www.youtube.com/watch?v=TlhsNvqaP8        
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نيَّة يف سيناريو خمطط له ومفضوح، ثمَّ قام مرجع  عىل غالب املناطق السُّ
الشيعة السيستاين بفتوى خطرية خمطط هلا مسبًقا بإِعالن تشكيل ما سمي 
هذا  حتت  امليليشياوية  الشيعية  الفصائل  كل  مجع  الَّذي  الشعبي  باحلشد 
الكلية عىل  إِيران  َأخطر مراحل سيطرة  لتبدَأ  قيادة واحدة  ااًلسم وحتت 

العراق بسيطرة هذه امليليشيات عىل مقاليد القوة يف البلد.
احلكومية..  القوات  ضمن  التطوع  إىِل  فيها  دعي  تي  الَّ الفتوى  هذه 
ولة يْأخذ من  الدَّ لكن ما رَأيناه هو تْأسيس جيش عقائدي خارج جسم 
جليش  موازًيا  جيًشا  فكان  يتبعها..  اًل  لكنه  بقانوهنا  ويتحصن  خرياهِتا 
تدين  الفصائل  هذه  وغالب  ولة..  الدَّ ملفهوم  فاضح  خرق  يف  ولة  الدَّ
بالواًلء رصاحة إىِل الويل الفقيه يف إِيران.. فهي يف احلقيقة فصائل بسيج 

ولة. إِيرانية يف العراق تسيطر إِيران من خالهلا عىل كل مفاصل الدَّ
وكل هذه احلوادث كان خمطط هلا مسبًقا وبعناية للوصول إىِل حالة 
تشكيل جيش عقائدي خارج املنظومة العسكرية الرسمية وله امتيازات 

َأعىل من امتيازات اجليش احلكومي ويسلح بَأحدث األَسلحة.
ُه اًل  أنَّ بحجة  داعش  لقتال  الدويل  املجتمع  بمناشدة  املالكي  قام  ثمَّ 
بحجة  نيَّة  السُّ للمناطق  والتدمري  املجازر  فحصلت  مقاتلتهم  يستطيع 
نيَّة إىِل  إِخراج داعش من املناطق.. وهجر املاليني من سكان املناطق السُّ
املناطق  هذه  وامليليشيات  اجليش  دخل  ثمَّ  العراق..  وخارج  كردستان 
اخلروج.. تستطع  مل  تي  الَّ العوائل  من  املئات  وخطفوا  وقتلوا  املدمرة 

نيَّة  السُّ املناطق  إِليران عىل  املوالية  اإِلرهابية  امليليشيات  وهكذا سيطرت 
ودمرت ورسقت كل يشء.
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مناطق  ومنع  مناطقهم  إىِل  بالرجوع  للعوائل  سمح  سنتني  بعد  ثمَّ 
َأهلها  هجر  الَّتي  الصخر  جرف  مثل  َأهلها  رجوع  من  بالكامل  ُأخرى 
اإِليراين  الثوري  وللحرس  للميليشيات  معسكرات  وَأصبحت  بالكامل 

ولة. واًل يسمح ألَحد بالدخول إِليها مهام كان منصبه يف الدَّ
نيَّة بالرجوع إىِل مناطقها إاًِلَّ بعد تدقيقات  ومل يسمحوا للعوائل السُّ
َأمنية شديدة، وبقيت ماليني منهم يف كردستان وخارج البلد َأو يف خميامت 

تي ذاقوا فيها َألوان الذل والعذاب. النزوح الَّ
ودمرت  انتقام  رش  منهم  وانتقم  نَّة  السُّ َأهل  شوكة  كرست  وهكذا 

مناطقهم وسيطرت عليها امليليشيات وما زالت حلد اآلن.
بالقوة  كله  العراق  عىل  الطائفي  الشيعي  املرشوع  سيطر  َأن  بعد 

الغاشمة جاء اآلن دور القوة الناعمة.
ل مرشوع قاموا به بالقوة الناعمة هو مرشوع ما يسمى بـ »جملس  وَأوَّ
اآللويس  القادر  عبد  املدعو؛  يقوده  الَّذي  األَنبار  يف  املحمدي«  الرباط 
يف  واملكانة  واإِلعالميَّة  املاليَّة  ااًلمتيازات  كل  وَأعطوه   .. الفلوجة  ابن 
ة واخلطباء َأو منعهم من مزاولة عملهم بيد  ولة، وجعلوا اختيار األَئمَّ الدَّ
هذا  املجلس، واًل يقبل َأحد إاًِلَّ بتزكية من قبل هذا املجلس.. مهمة هذا 
النَّاس  وإِقناع  ني  السُّ الوسط  يف  امليليشيات  صورة  حتسني  هي  املجلس 
َأن الَّذي قىض عىل داعش ومحى َأعراضكم وَأرجعكم إىِل مناطقكم هي 
عقائدية  ثقافية  وحدة  هلم  شكلوا  ثمَّ  الشيعي،  الشعبي  احلشد  بطواًلت 
يني ومهمتها نرش  خطرية تابعة للحشد الشيعي تسمى بوحدة التبليغ الدِّ
ة واخلطباء من َأهل  العقائد الشيعية ومتجيد احلشد الشعبي ومراقبة األَئمَّ
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الَّذين يرفضون املرشوع الشيعي وإِلصاق هِتمة داعش هبم  نَّة خاصة  السُّ
نيَّة حتت  وهِتديدهم، ثمَّ متدد عملهم اخلطري ليشمل باقي املحافظات السُّ
دائرة َأوسع بتشكيل ما يسمى بمديرية مكافحة اإِلرهاب الفكري التابعة 
َأفكاره  ونرش  نيَّة  السُّ املناطق  يف  احلشد  متجيد  ومهمتها  الشيعي  للحشد 
نيَّة  السُّ املناطق  يف  وعملها  املرشوع..  هذا  عىل  يعرتض  من  كل  ومراقبة 

نَّة باإِلرهاب الفكري. فقط مما يعني وصم كل َأهل السُّ
اإِلجرام  قادة  بَأكرب  املستمرة  ولقاءاهِتم  القوية  عالقاهِتم  ونرى 
ينية واألَمنية والعسكرية  الثقافية والدِّ املليشياوي وحضور كل فعالياهِتم 
تي يتمتعون هبا من قبل السفارة اإِليرانية يف العراق..  مع املكانة الكبرية الَّ
وقد كشفنا حقيقة هذا املجلس يف سلسلة حلقات منشورة عىل األَنرتنت 

حتت اسم )كشف اخلفي عن جملس الرباط املحمدي يف العراق(.
العراق  َأحدثت ضجة كبرية يف  تي  الَّ الطائفي  التمدد  وآخر مشاريع 
هي إِثارة ما يعرف بطريق السبايا من قبل العتبة احلسينية يف العراق وادعاء 
نيَّة والتفكري يف بناء هذه املقامات  وجود قبور ومراقد ومقامات يف املناطق السُّ

نيَّة)1(. املزعومة لغاية واضحة للعيان وهي ااًلستحواذ عىل املناطق السُّ
املكذوبة  الروايات  عىل  ااًلعتامد  اليوم  الطائفيون  هؤاًلء  وحياول 
املبثوثة يف كتبهم لتثبيت ما يريدون، والَّذي جعلنا نخوض غامر البحث 

يف هذه املسَألة اخلطرية هو:
حماولة استخدامها سياسيًّا وطائفيًّا من قبل الفاعل السيايس واحلوزوي 
)عام  هناية  احلسينية  العتبة  َأطلقته  الَّذي  املرشوع  يف  العراق  يف  الشيعي 

 https://imamhussain.org/news/3158:1( رابط المشروع من موقع العتبة الحسينية(
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نيَّة بحجة وجود مقامات وَأرضحة آلل  2020م( للسيطرة عىل املناطق السُّ
البيت  وغريها مما سرياه القارئ الكريم بني طيات الدراسة.

نَّة يف العراق عربًا  وقد َأثار هذا املوضوع حساسية كبرية عند َأهل السُّ
وكردًا خاصة يف هذا التوقيت.. بل َأثار هذا املوضوع غضب األَقليات يف 
تي اعتربته استهدافًا مبارشًا هلا كام سنرى خالل طيات الدراسة. العراق الَّ
املرشوع  إىِل خطورة هذا  احلبيبة  ام  الشَّ َأهلنا يف  انتبه  َأدري هل  واًل 
حني عرضته العتبة احلسينية يف اإِلعالم كون نصف هذا الطريق وهنايته يف 

ديارهم مما سيجدونه من معلومات خُّتصهم يف هذه الدراسة!!!
رْأسها  وعىل  الدراسة  هذه  كتابتي  َأثناء  عدة  صعوبات  اًلقيت  وقد 
للكثري  الشيعة للحوادث، فرتى  الفاضحة والكبرية يف كتب  التناقضات 
ُه كتب ما  أنَّ ُه مل يدر  َأكثر من رَأي يف املسَألة الواحدة يتكلم هبا كأنَّ منهم 

يضادها من رْأي آخر.
اًًل، ثمَّ التشجيع الكبري الَّذي لقيته من املهتمني هبذا  ولكن رمحة اهلل َأوَّ
واجهتها  تي  الَّ الصعوبات  من  كثريًا  عيل  سهل  ما  هو  اخلطري؛  املوضوع 

واحلمد هلل.
وكان الهدف من هذه الدراسة:

ومدى  َأنفسهم  الشيعة  كتب  من  تارخييًّا  السبايا  طريق  حقيقة  بيان 
اختالفهم يف حتديد هذه األَماكن يف هذا الطريق. وبيان َأي الطريق الَّذي 
هلذا  احلقيقية  الغايات  ام.وبيان  الشَّ إىِل  الكوفة  من  رحلتهم  يف  سلكوه 

املرشوع وَأن اهلدف ليس تارخييًّا، وإِنَّام هدف طائفي سيايس توسعي.
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وقد قسمت الدراسة إِلى مقدمة وخمسة فصول:
ل: فاجعة مقتل الحسين  والسبي. الفصل األَوَّ

ل: تعريف طريق السبي والسبايا. املبحث األَوَّ
كتب  تذكر  كام  احلسيني  للركب  سبي  حصل  هل  الثاين:  املبحث 

الشيعةااًلثني عرشية؟
الفصل الثاني: الطريق الَّذي سلكه الركب الحسيني من الكوفة إِلى 

ام. الشَّ
املستقيم..  )الطريق  البادية  طريق  ل:  األَوَّ الطريق  ل:  األَوَّ املبحث 

طريق عرب عقيل(.
املبحث الثاين: الطريق الثاين: ضفاف الفرات.

لطاين(. املبحث الثالث: الطريق الثالث: ضفاف دجلة )الطريق السُّ
الفصل الثالث: مشاهد ومقامات وَأضرحة على )طريق السبايا(. 

المثار اليوم وبيان حقيقتها:
ين لؤلؤ.  ل: بدر الدِّ املبحث األَوَّ

لطاين. املبحث الثاين: املقامات واألرَضحة: يف الطريق السُّ
املوصل،  مشاهد  تكريت،  مشاهد  احلسن،  بنات  ومشاهد  قبور 

ام. مشاهد نصيبني: )تركيا(. مشاهد الشَّ
ام: الفصل الرابع: وصول الركب الحسيني الى الشَّ

ل: موقف يزيد من قتل احلسني  واستقباله ألَهل بيته. املبحث األَوَّ
املبحث الثاين: هل َأمر يزيد بقتل احلسني ؟
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ام. املبحث الثالث: دخول الركب احلسيني اىل الشَّ
 املبحث الرابع : حمّل وتاريخ دفن رْأس اإِلمام احلسني

. املبحث اخلامس: اختالفهم يف فضيلة زيارة احلسني
م َأحق النَّاس  املبحث السادس: من َأعطى الشيعةاحلق كي يدعوا بَأهنَّ

بَأهل بيت النبوة ؟
املبحث السابع: هل مرور النَّاس من طريق معني يف َأرض جيعل هذه 

األَرايض ملًكا هلم وملن يدعون من َأتباعهم؟
الفصل الخامس: ما هو قانون )19( في الدستور العراقي الخاص 

بالعتبات الشيعية، وما هي خطورته؟
ولة العراقية. ل: قوانني العتبات واملزارات يف الدَّ املبحث األَوَّ

املبحث الثاين: قانون رقم )19( لعام )2005م(.
المصادر الَّتي اعتمدتها في الدراسة:

اعتمدت يف هذه الدراسة عىل املصادر الشيعية حرًصا إِللزام املقابل 
تي يعتمد عليها،  احلجة فيام يقول وتفنيد رْأيه وقوله من خالل مصادره الَّ
ُم هم من يتبنون هذه األَفكار وهيتمون هبا دون غريهم من املسلمني. وألهنَّ
الشيعةَأنفسهم وخاصة  به  فيام استدل  إاًِلَّ  َأذكر من كتب غريهم  اًل 
نَّة، حيث َأوىل الشيعة  كتاب اإِلشارات للهروي املحسوب عىل َأهل السُّ
اهتامًما كبرًيا هبذا الكتاب واعتمدوا عليه بشكل كبري يف حتديد مقاماهِتم 
تي ينسبوهنا إىِل َأهل البيت - رضوان اهلل عليهم - ومنها  الَّ وَأرضحتهم 

الطريق الَّذي نتكلم بصدده يف هذه الدراسة.
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الشكر  ثمَّ  الدراسة.  هذه  إِكامل  عىل  َأعانني  َأن  تعاىل  اهلل  وَأشكر 
الرْأي واملشورة  بإِبداء  إىِل كل من وقف معنا وساهم  والتقدير موصول 
مة الشيخ حسني املؤيد )1( - حفظه  واملناصحة وعىل رْأسهم؛ سامحة العالَّ
الرشيدة،  النافعة  واإِلضافات  السديدة  بالتوجيهات  َأحتفنا  الَّذي   - اهلل 
واجلامعات  الفرق  يف  املتخصص  الباحث  شحادة؛  ُأسامة  واألُستاذ 
اإِلسالميَّة، الَّذي َأحتفنا بالتفاتات مهمة ونافعة، والشيخ فراج الصهيبي؛ 
ومعلومات  بمتابعات  علينا  جاد  الَّذي  الفرق،  يف  املتخصص  الباحث 

رائعة، وغريهم؛ حفظ اهلل اجلميع، ووفقهم لكلِّ خرٍي.
وبعد فإِن َأميل باهلل كبري َأن َأكون قد وفقت يف اإِلسهام يف بيان حقيقة 
الطائفي  والتمدد  نيَّة  السُّ األَرايض  احتالل  به  يراد  الَّذي  املرشوع  هذا 

داخلها بإِخراج هذا البحث إىِل حيز الوجود.
بلغ،  مهام  الكامل  درجة  إىِل  يصل  اًل  إِنساين  عمل  َأي  َأن  واملعلوم 
فمني ومن  لذا فام وجدتم من خري فمن اهلل تعاىل وما وجدتم من خطأِ 

الشيطان وَأنا راجع عنه، واهلل ويل التوفيق.

❁  ❁  ❁

في  العريقة  المؤيد  عائلة  من  سابق  عراقي  شيعي  وعالم  مرجع  المؤيد:  حسين  الشيخ   )1(
الكاظمية في بغداد بمرتبة آية اهلل حاصل على درجة ااًلجتهاد من حوزة قم، كانوا يلقبونه 
لعبقريته  العصر  ادريس  بالنابغة وبابن  الصدر، ويلقبونه  باقر  بعد محمد  الثاني  بالصدر 
ومكانته العلمية عندهم؛ ترك التَّشيع بعد مناقشات طويلة ألُصول التَّشيع ووجدها مخالفة 
والجماعة  نَّة  السُّ َأهل  مدرسة  إِلى  ورجع  البيت،  بَأهل  لها  عالقة  واًل  نَّة  والسُّ للكتاب 

والحمد هلل، صدع بقول الحقِّ بوجه الشيعة، وله ردود قوية هتك بها َأستار التَّشيع.
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َ
صُل األ ال�ف

 فاجعة مقتل الحسين
ـبي والسَّ
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تمهيد

لقد استغل دهاقنة التَّشيع فاجعة مقتل احلسني وآل بيته  للتهييج 
ة وشق صفها واهِتامها بقتل احلسني وآل بيته  ونرش األَحقاد  عىل األُمَّ
الشيعةعن  ة  عامَّ وإِبعاد  بل  اليوم..  وإىِل  ومتزيقها  ِة  األُمَّ يف  والطائفية 
ة بالرغم من َأن البحث  املسلمني - مع األَسف - وحماولة عزهلم عن األُمَّ
العلمي التَّارخيي الدقيق وَأقوال َأهل البيت ۏ َأنفسهم يف كتب الشيعة 
قتلة  م  وَأهنَّ واخليانة  بالغدر  شيعتهم  يتهمون  البيت  َأهل  َأن  بوضوح  تبني 

احلسني وليس غريهم.

  وكرههم، وكذلك احلسن بن عيل  وقبل قد استنكر عليهم عيل
كام هو مسطر يف كتبهم؛ مما سنراه يف طيات البحث.

احلجم  هبذا  ديموغرافيًّا  املناطق  تغيري  يف  وطائفيًّا  سياسيًّا  تستغل  ومل 
عىل  السيطرة  يف  باستغالهلا  اليوم  ومعمموهم  الشيعة  ساسة  حياول  الَّذي 
نيَّة؛ إاًِلَّ حينام سيطروا عىل احلكم يف بعض البلدان العربية سابًقا  املناطق السُّ
َأن  وكذلك  األَفاعيل،  ة  باألُمَّ يفعلوا  َأن  فيها  استطاعوا  حمددة  َأوقات  يف 
ۏ  البيت  َأهل  إىِل  الكثرية، وينسبوهنا  املزيفة  املراقد واألرَضحة  ينرشوا 
كام حصل يف حكم الفاطميني والبوهييني والصفويني، وما حصل يف العراق 

نيَّة. بعد ااًلحتالل األَمريكي؛ ليسيطروا هبا عىل املناطق السُّ
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وحادثة »الطف« عند الشيعةاإِلمامية ليست جمرد خرب يرويه التَّاريخ، 
ويعادون.  فيها  يوالون  دين وعقيدة  وإِنَّام هي  به عظًة وعربة،  وُيستْأنس 

وقد الفوا فيها الكتب الكثرية.

تي اًل يقبلها عاقل  شحنوها بكثري من القصص والروايات الباطلة الَّ
ة وحتميلها جريمة مقتل احلسني  ومن معه إِلبعاد ثبوهِتا  للطعن باألُمَّ
بعيل  قبلها  غدروا  كام  بيته  وَأهل  باحلسني،  غدروا  الَّذين  َأجدادهم  عىل 
م َأتباع َأهل بيت النبوة من دون املسلمني  واحلسن  ويدعون بذلك َأهنَّ

ة كلها عدوة. وباقي األُمَّ

ة اليوم؛ هو كشف هذا الزيف الَّذي جر عىل املسلمني  وواجب األُمَّ
ِة، وقد استفحل رشها وطار  الويالت بتآمر هذه النحلة مع كلِّ عدو لأُلمَّ
رشارها إىِل بلدان املسلمني.. وعن طريقهم يف كلِِّّ زمان اخرتق األَعداء 

ة. حصون األُمَّ

إىِل  وإِرجاعهم  الزنادقة  هبؤاًلء  املخدوعني  الشيعة  ة  عامَّ وخُّتليص 
مع  البيت  َأهل  رْأسها  وعىل  منها،  كان  تي  الَّ اإِلسالميَّة  ة  األُمَّ حضرية 

. حابة الكرام مجهور الصَّ

❁  ❁  ❁
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ل وَّ
َ
المبحث األ

طريق السبايا والسبي

ام ومعهم  هو الطريق الَّذي سلكه مبعوثو ابن زياد من الكوفة إىِل الشَّ
. من بقي من آل بيت عيل وعقيل من النِّساء واألَطفال

ولعنها  ة  األُمَّ لتشويه  خبيثة  شيعية  تسمية  السبايا(  )طريق  والتسمية 
وحتميلها مقتل احلسني  وهم يعلمون من الَّذي دعاه ملبايعته، ثمَّ غدر به 

وسلمه إىِل ابن زياد وزمرته.

بي: ُلَغًة: األرَس، يقال سبى العدو وغريه سبًيا وسباء: إِذا َأرسه؛ فهو  السَّ
سبي عىل وزن فعيل للذكر واألُنثى؛ سبي، وسبية، ومسبية، والنسوة 

سبايا، وللغالم سبي، ومسبي)1(.

جاء يف »املوسوعة الفقهية«: السبي والسباء لغة: األرَس، يقال: سبى 
للذكر.  فعيل  وزن  عىل  َسبّي  فهو  َأرسه،  إِذا  وسباء:  سبيا  وغريه  العدو 

واألُنثى سبي وسبية، ومسبية، والنسوة سبايا، وللغالم سبي ومسبي.

ا اصطالًحا: َأمَّ

فالفقهاء يف الغالب خيصون السبي بالنِّساء واألَطفال، واألرَس 
جال. اهـ. بالرِّ

)1( »لسان العرب«، »القاموس المحيط«، »المصباح المنير«.
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يدخل الرقيق يف ملك اإِلنسان بواحد من الطرق اآلتية: 

اًًل: اسرتقاق األرَسى والسبي من األَعداء الكفار. َأوَّ

واًل جيوز ابتداء اسرتقاق املسلم؛ ألَنَّ اإِلسالم ينايف ابتداء ااًلسرتقاق، 
ُه يقع جزاًء اًلستنكاف الكافر عن عبودية اهلل تعاىل. ألنَّ

َأبوه  َأكان  سواء  قِّ  الرِّ يف  ُه  ُأمَّ يتبع  سيِّدها  غري  من  ة  األُمَّ ولد  ثانًيا: 
ا َأم عبًدا وهو رقيق ملالك ُأمه؛ ألَنَّ ولدها من نامئها، ونامؤها ملالكها،  حرًّ

ولإِلمجاع.

اهلبة  بِه رشًعا، وكذا  ملًكا صحيًحا معرتًفا  يملكه  الرشاء ممن  ثالًثا: 
والوصية والصدقة واملرياث وغريها من صور انتقال األَموال من مالك 

إىِل آخر()1(.

وسبي،  َأرسى،  َأقسام:  َأربعة  عىل  تشتمل  الغنيمة  )فإِن  هذا  وعىل 
جال املقاتلون من الكفار إِذا ظفر  ا األرَسى، فهم الرِّ وَأرضني وَأموال. فَأمَّ

ا السبي فهم النِّساء واألَطفال( )2(  املسلمون بَأرسهم، وَأمَّ

َأمر مرشوع؛ سواء  العدو هو  اإِلسالمي اسرتقاق َأرسى  الرشع  يف 
كانوا رجااًًل، َأم نساء، َأم َأطفااًًل.

)1( »الموسوعة الفقهية«: ج23 ص13-12
حه وعلَّق عليه؛ محمد  لطانية«: محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، صحَّ )2( »األحكام السُّ
لطانية«:  السُّ و»األحكام  ص143-141.  بيروت:  العلمية،  الكتب  دار  الفقي،  حامد 

للماوردي؛ ص131.
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ملك  ألَحكام  وخاضعات  يمني«  »ملك  األَسريات  تصبح  وهكذا 
املرَأة األَسرية »َأمة« وملك يمني ملالكها،  اليمني، وبناء عىل ذلك تصبح 

ى بـ »الترسي«. وهذا ما يعطيه احلق بنكاحها، وهذا ما يسمَّ

يرتّتب  واألرَس  اِر،  الُكفَّ حماربة  الُكْفِر  عىل  يرتتب  اإِلسالِم  يف  إِذن، 
يرتتب  األَسريات  ووطء  األرَس،  عىل  يرتتَّب  والرق  احلرب،  هذه  عىل 
عىل اسرتقاقهن. لكن هذه العملية مقنّنة يف اإِلسالم بقوانني حمددة، حتظر 
ااًلغتصاب  يعني  اًل  اإِلسالمي  التقليد  يف  السبي  َأن  يعني  ما  خمالفتها، 

الكيفي ألَسريات العدو)1(.

وكلُّ هذه ااًلحكام خاصة يف الكفار واملرشكني.

َأو سبًيا  ا ما حيصل بني املسلمني من حروب فيكون فيها األرَس،  َأمَّ
فال  الكفار  سبي  ملفهوم  مشاهبة  سبًيا  ى  يسمَّ واًل  ااًلصطالحي،  باملفهوم 
ضمن  الكفار  مع  حيصل  ما  عكس  عىل  واألَموال  األَعراض  فيه  حتل 

رشوطه املعتربة عند الفقهاء.

❁  ❁  ❁

)1( »مشكلة السبي في اإلسالم وإشكااًلتها بين الماضي والحاضر«: رسالن جاد اهلل عامر؛ 
ص5.
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اني المبحُث  الثَّ
هل حصل سبي للركب الحسيني

كما تذكر كتب الشيعةاالثني عشرية؟

إِنَّ تسميَة إِرسال من بقي من الركب احلسيني  بعد واقعة »الطف« 
واضح  حتريف  هو  الكفار؛  يف  السبي  مفهوم  يف  كام  بالسبايا،  ام  الشَّ إىِل 
إىِل  إِلرجاعهم  إِليهم  يزيد  َأرسل  وإِنَّام  معروفة.  وسياسية  طائفية  لغايات 
املدينة املنورة موطنهم احلقيقي وحلاميتهم، وليس كام يروج له دهاقنة التَّشيع 
باطنية مدسوسة عىل  وإِنَّام هي روايات  فلم تسب هاشمية قط،  السبَأئي. 
ولة  الدَّ لتشويه سمعة  الباطني  التَّشيع  النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وضعها دهاقنة  بيت  َأهل 
ولة األَموية آنذاك ولالنتقام منها ومن املسلمني ومن  اإِلسالميَّة املتمثلة بالدَّ
آل بيت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ولتستمر إىِل اليوم وتزيد كثرة وشناعة مع مرور الزمن.. 
الشيعيتني،  والصفوية  البوهيية  الدولتني  عهدي  يف  كتبت  الروايات  وهذه 
ام بالسبي هو افرتاء  إىِل الشَّ   فتسمية إِرجاع نساء وَأطفال َأهل البيت 
واضح منهم، والدليل ما ذكروه يف كتبهم )ذكر عن فاطمة بنت عيل ۏ 
امي: يا َأمري املؤمنني هب يل هذه اجلارية. فقال له: )يزيد(  قالت: قال الشَّ

اغرب وهب اهلل لك حتًفا قاضًيا( )1( 

ص34.  ج2  »ااًلحتجاج«:  في  الطبرسي   .156 ص  ج45  بحاره«:  في  »المجلسي   )1(
»الصدوق في األمالي«: ص231. »مرآة الزمان في تواريخ األعيان«: لسبط ابن الجوزي: 

ج5 ص289.
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وغريها من الروايات الكثرية مما سنذكره يف بابه يف البحث.

وَأن ما حصل عليهم من اعتداء وتشديد يف الكوفة وكربالء؛ إِنَّام هو 
ولة العميقة الَّذين  من فعل من كان يتحكم يف هذه املناطق من دهاقنة الدَّ
ولة  كتبوا للحسني  باملجيِء، ثمَّ غدروا بِه وقتلوُه، وليشوهوا سمعة الدَّ
وقد  فيها،  الكبري  خ  الرشَّ وليحدثوا  األموية،  ولة  بالدَّ املتمثلة  اإِلسالميَّة 
ة ممن انخدع بَأكاذيبهم؛  نجحوا يف اختالق التَّشيع، وحرفوا مجع من األُمَّ
م يتبعوهنم.. ولذلك كشف  فكانوا َأعداًء هلا وألَهل البيت وهم يظنون َأهنَّ
م  َأهنَّ َأحوال من يزعمون؛  فبينوا  املؤامرة عليهم مبكًرا،    البيت  َأهل 

شيعتهم وحذروا منهم مما سنراه يف بابِه.

حياولون  والَّذي  يعي،  الشِّ باملفهوم  السبي  دعوى  بطالن  يبني  وهذا 
ة، وليس يف يزيد فقط! ولة األَموية واألُمَّ إِثباته للطعن يف الدَّ

وقد ُسِئَل حمققهم؛ جعفر املهاجر صاحب كتاب: »موكب األَحزان« 
يف لقاء مع »جملة شعائر« السؤاَل التَّايل:

التَّخطيط  ترونُه من حيث  تاريخيًّا، وكيف  بي  السَّ ما هو مفهوم   ❁
األموي، في حادثة َسبي عيال اإِلمام الحسين ڠ؟

قبل  ما  إىِل  الَسبي  فكرة  ترجع  حيم:  الرَّ محن  الرَّ اهلل  بسم  فَأجاب: 
اإِلسالم؛ حيث كان من املعمول به عىل صعيد املعارك الَّتي جتري يف شبه 
اجلزيرة، َأنَّ َمْن ينترص يف املعركة يكون من مجلِة نتائج انتصاره َأن يستويل 
الَّذي  العمل  التَّخطيط األموي كان خمتلًفا،  النِّسوِة واألَطفاِل؛ لكنَّ  عىل 
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ياسيَّة،  السِّ لُه مقاصدُه  َأمًرا  قام به عبيد اهلل بن زياد بعد يوم كربالء كان 
النِّساء مملوكات. لذلك  َأن تكون  منه  املقصود  َأو  منُه  املطلوب  ومل يكن 
َأنا َأحتفَّظ عىل لفظ السبايا، كان هناك عمل سيايس ومقاصده سياسيَّة)1(. 

فالشيخ املهاجر هنا ينكر مسَألة السبي، ويتحفظ عليها.

ُه استلطفهم  كذلك ذكروا يف كتبهم مع ما ذكروه يف الطعن بيزيد أنَّ
ونفذ هلم ما يريدون؛ بل َأن يزيًدا قد َأكرمهم عىل عكس ما ينرشه دعاة 
ُه َأهاهنم وَأسكنهم يف مكان خرب..  التَّشيع يف حمارضاهِتم ومقاتلهم من أنَّ
بمرور  طمسها  حياولون  الَّتي  احلقيقة  هذه  تبني  املعتمدة  كتبهم  وهذه 

الزمن، وسرتى ذلك بني طيات البحث.

الثالوث  هبا  قام  كربى  مؤامرة  هي  هلم  جرى  ما  كلَّ  َأن  واحلقيقة 
املعادي لإِلسالم، واملتمثل باليهود، والنصارى، واملجوس؛ مما سنبينه يف 

طيات الدراسة.

❁  ❁  ❁

)1( مجلة شعائر / العدد21
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طريق السبايا

والسرية  التَّاريخ  كتب  يف  الركب  هذا  سلكه  الَّذي  الطريُق  يعنيَّ  مل 
من  َأيٍّ  سلوك  املحتمل  من  فإِنَّ  ولذلك  غريهم،  عن  الشيعةفضاًل  عند 
)العتبة  العرص. وقد حاولت  الكوفة ودمشق يف ذلك  ة بني  املمتدَّ الطرق 
لطاين الَّذي يصعد من الكوفة  احلسينية اجلزم بَأن الطريق هو الطريق السُّ
ام  الشَّ ثمَّ يدخل  الرتكية،  ثمَّ نصيبني  إِىل سنجار،  املوصل  إِىل  إِىل تكريت 
إِىل دمشق، والَّذي حياولون إِثباته اآلن يف مرشوعهم، وبناء هذه املقامات 
املزعومة يف هذا الطريق( إِاًلَّ َأنَّ جمموعة القرائن اًل توصلنا إِىل ااًلطمئنان 

الكايف للجزم بَأحد الطرق.

قال حمدث الشيعة عباس القمي:

تي نزلوها يف كلِّ مرحلة باتوا هبا، َأم عربوا  )اعلم َأن ترتيب املنازل الَّ
منها غري معلوم، واًل مذكور يف يشء من الكتب املعتربة؛ بل ليس يف َأكثرها 

ام()1(. كيفية مسافرة َأهل البيت إىِل الشَّ

مة. ام، ثمَّّ ندرس القرائن املقدَّ وفيام ييل نذكر بدايًة الطرَق املؤّديَة إىِل الشَّ

)1( عباس القمي. نفس المهموم. ج1 ص38
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ومن الرضوري قبل اخلوض يف هذا البحث؛ َأن نذكر َأنَّ الطرق بني 
ام كانت ثالثة طرق رئيسية؛ إاًِلَّ َأنَّ كالًّ من هذه الطرق كانت  العراق والشَّ

هلا فروع عديدة قصرية وطويلة يف بعض الطريق، وهو َأمر طبيعي.

❁  ❁  ❁

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ل  وَّ
َ
المبحث األ

الطريق اأَلوَّل: طريق البادية

»الطريق المستقيم، طريق عرب عقيل«

يبلغ العرض اجلغرايف للكوفة حوايل )32( درجة، والعرض اجلغرايف 
هاتني  بني  الطبيعي  الطريق  َأنَّ  يعني  وهذا  درجة،   )33( حوايل  لدمشق 
والنزول عىل  الصعود  إىِل  واحد، واًل حاجة  مدار  يقع عىل  يكاد  املدينتني 

األَرض؛ إاًِلَّ يف مستوى َأقلَّ من كرس من الدرجة. 

وعىل هذا املدار طريق يعرف بـ »طريق البادية« هو َأقرص الطرق بني 
ام،  هاتني املدينتني، ويبلغ حوايل )923( كيلومرًتا. املسافة بني الكوفة والشَّ

إِذا لوحظت بخّط مستقيم؛ بلغت )867( كيلو مرًتا.

ة  الرئيسية هلذا الطريق القصري هي مروره بالصحراء املمتدَّ واملشكلة 
ام«.  ام باسم »بادية الشَّ ام، واملعروفة منذ قديم األَيَّ بني العراق والشَّ

يمتلكون  الَّذين  سوى  يسلكُه  يكن  مل  الطريق  هذا  َأنَّ  الواضح  ومن 
ة املاء - اًلجتياز املسافات الطويلة بني منازل  اإِلمكانيات الكافية - وخاصَّ
الطريق الصحراوي املتباعدة )وبالتْأكيد فإِنَّ ركًبا حيمل َأسارى َأهل البيت 
احتياطاته  سيْأخذ  بالتْأكيد  ُه  فإِنَّ األموي  احلاكم  إىِل  وذاهب  الشهداء  مع 
الكاملة واإِلمكانيات الكافية للوصول( رغم َأنَّ رسعة املسافر كانت تدفعه 
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َأحياًنا إىِل اجتياز هذا الطريق. وممّا جيدر ذكره َأن اًل وجود للمدن الكبرية 
القرى  َأو بعض  الطرق،  يعني عدم وجود  يف الصحاري، ولكن هذا اًل 

الصغرية)1(.
ة َأسبوع لكونه مستقياًم. وهو طريق يمكن قطعه يف مدَّ

ببقية  قد سلكوا  م  )َأهنَّ الطبيس:  الشيعة؛ حممد جعفر  ويرجح حمقق 
مسافة،  الطرق  َأقرص  ام  الشَّ إىِل  الكوفة  من  سفرهم  يف  احلسيني  الركب 
ى  ُيسمَّ ما  م سلكوا  َأهنَّ َأو غريه، ونستبعد  َأكان طريق عرب عقيل  سواء 

لطاين الطويل)2(. بالطريق السُّ
ويذكر الطبيس، كام يذكر غريه؛ مربرات سلوكهم هذا الطريق دون 
عىل  معهم  ومن  زياد  وابن  يزيد  حرص  )هو  األُخرى:  الطرق  من  غريه 
ام بَأرسع وقت ممكن للتشفي وللحصول عىل اجلائزة  وصول الركب إىِل الشَّ

وللخوف من الثورة عليهم، وَأخذ رْأس احلسني منهم( انتهى بنصه)3(.
ويرى عالمتهم؛ حممد عيل القايض الطباطبائي، نفس الرْأي يف كتابِه: 
نقله كالم  بعد  بالفارسية؛  هداء«  الشُّ لسيِِّد  ل  األَوَّ األَربعني  »حتقيق حول 
حمسن األَمني يف »َأعيان الشيعة« وعلَّق عىل كالم األَمني بقوله: )ما َأفادُه 

ا()4(. هذا السيِّد؛ املطلع املتتبع اخلبري الكبري متني جدًّ

ام / بسام محمد حسين: )1( موقع السراج، ، مسير السبايا من الكوفة إِلى الشَّ
 http://alserajmobile1.blogspot.com/2019/09/blog-post_28.html        

»مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: محمد جعفر الطبسي؛ ج5 ص185.  )2(
)3( »نفس المصدر«: ج5، ص187.

ل َأربعين  )4( القاضي الطباطبائي: »شهيد المحراب السيد محمد علي«: تحقيق در باره َأَوَّ
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يتوافق واًل  الطريق اًل  ۏ من هذا  البيت  َأهل  قافلة  ولكن ذهاب 
ينسجم َأبًدا مع القرائن والشواهد التَّارخييَّة كام ذكر يف كتاب هنضة عاشوراء، 

كام اًل يتالءم َأبًدا مع كالم السيِّدة زينب ۏ عند خطاهبا ليزيد()1(.

م مروا هبذا الطريق الشيخ الري شهري يف موسوعته:  وممن يرى َأهنَّ
موسوعة اإِلمام احلسني()2(.

إِىل  ام  الشَّ من  ۏ  البيت  آل  رجوع  َأن  كتبهم  يف  الشيعة  ويذكر 
كربالء كان من هذا الطريق الصحراوي الرسيع مما يدل بوضوح عىل َأن 
ام والعراق..  الشَّ الطرق بني  َأقرص  ُه  وأنَّ املتعارف عليه  الطريق هو  هذا 
جتهزوا  م  َأهنَّ واًلُبدَّ  الشديد  واحلر  الصحراء  يف  أنَُّه  رغم  سلكوه  فقد 
م مل خيططوا منذ البداية بالسفر إِىل العراق، وإِنَّام  باملؤونة الكافية رغم َأهنَّ
ذهاب  عند  الطريق  نفس  يقبلون  اًل  فكيف  الطريق  يف  الفكرة  جاءهِتم 
الصحراء  وجود  بحجج  ويتحججون  ام  الشَّ إِىل  الكوفة  من  الركب 
يزيد  بَأمر  كانت  َأيًضا  ىل  األَوَّ القافلة  َأن  رغم  املياه  وقلة  الشديد  واحلر 
فهاهم  احتياجاهِتم..  كل  توفري  عىل  سهولة  وبكلِّ  قادرون  م  َأهنَّ فَأكيد 
نفس الركب قد سلكوا نفس الطريق الصحراوي للدخول إِىل العراق.. 

سيِّد الشهداء؛ فارسي: ص291.
الطبرسّي: »ااًلحتجاج«: ج2، ص 35. الخوارزمّي، »مقتل الحسين«: ج2، ص 72   )1(
المجلسّي: »بحار األََنَّوار«: ج45، ص 134 وص 158. َأبو الفضل َأحمد بن َأبي طاهر 

الطيفور، بالغات النِّساء، ص 39 )مع اختالف في العبارات(.
)2( الري شهري محمد موسوعة اإلمام الحسين: ج5 ص2-205.
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ُه هو الطريق الَّذي مروا به سابًقا. ممَّا يدل أنَّ

وممَّن ذهب إىِل َأنَّ َأهل البيت  سلكوا هذا الطريق عند رجوعهم 
ام إىِل العراق؛ حمسن األَمني يف موسوعته الكبرية »َأعيان الشيعة«  من الشَّ
صفر،  من  العرشين  يف  كربالء  إىِل  وصلوا  م  َأهنَّ )واملشهور  قال:  حيث 
ڠ  للحسني  ۏ  البيت  َأهل  ة  َأئمَّ عن  الواردة  األَربعني  زيارة  ومنه 
ام؛ تقطع يف نحو من شهر،  وقد يستبعد ذلك بَأنَّ املسافة بني العراق والشَّ
ة، فكيف يمكن استيعاب الذهاب واإِلياب  ام مدَّ م بقوا يف الشَّ واًل ُبدَّ َأهنَّ

ام، والذهاب للكوفة والبقاء فيها، َأربعني يوًما؟! والبقاء يف الشَّ

يمكن  والعراق  ام  الشَّ بني  يوجد طريق  ُه  بَأنََّ ااًلستبعاد  دفع  ويمكن 
زماننا،  يف  يسلكونه  عقيل  عرب  وكان  مستقياًم،  لكونه  َأسبوع  يف  قطعه 
يف  للعراق  ام  الشَّ من  يذهب  كان  الربيد  َأنَّ  عىل  األَخبار  بعض  وتدلَّ 
ام.  َأيَّ ثامنية  َأسبوع، وعرب صليب يذهبون من حوران للنجف يف نحو 
دوا ما يكفيهم من املاء، وَأقّلوا املقام يف  فلعلَّهم سلكوا هذا الطريق وتزوَّ

ام، واهللُ َأعلم)1(. الكوفة والشَّ

فمن خالل كالم حمسن األَمني نستنتج اآليت:

الطريق  يف  سريهم  بطالن  اثبات  إىِل  يشري  ُه  كأنَّ األَمني؛  حمسن  َأن 
ام بعد واقعة »الطف«: لطاين عند ذهاهبم من العراق إىِل الشَّ السُّ

زيارة  حول  تحقيق  كتاب  وعنه  ج4.  ل  اأَلوَّ القسم  األمين؛  محسن  الشيعة«:  »َأعيان    )1(
األَربعين: ص193.
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بحجة  الطريق  هذا  سلوك  عىل  اعرتض  من  اعرتاض  بطالن  يبني 
الَّذين  النِّساء واألَطفال  البيت من  الصحراء.. فهو يقول هلم هاهم َأهل 
ام.. قد جاءوا  تزعمون استحالة مرورهم هبذا الطريق من العراق إىِل الشَّ
ام إىِل العراق وقد َأخذوا ما حيتاجونه من مؤن. فمن  بنفس الطريق من الشَّ
تي كانت بطلب  ام الَّ باب َأوىل سهولة استعداد قافلتهم من الكوفة إىِل الشَّ
م سلكوا الطريق املتعارف عىل سلوكه  من خليفة املسلمني. واحلقيقة َأهنَّ

ام والعراق. بني الشَّ

لطاين مرة ُأخرى عند من يرى  م رجعوا يف الطريق السُّ مل ينقل َأبًدا َأهنَّ
سلوكهم هذا الطريق عند سفرهم بعد واقعة »الطف« مبارشة.. ومل ينقل 
اًل  م  َأهنَّ يبني  مما  يسمونه  كام  السبايا  طريق  يف  منهم  مات  من  زاروا  م  َأهنَّ

يعرفون هذا الطريق واًل مروا به من قبل.

كربالء  إىِل  رجوعهم  عند  احلسيني  الركب  َأن  منهم  َأحد  يذكر  ومل 
إىِل  بعدها  ذهبوا  قد  يدعوهنا  تي  الَّ األَربعني  مراسيم  من  ااًلنتهاء  وبعد 
لطاين لزيارة من دفنوه يف املوصل، وسنجار، وحلب، وبعلبك،  الطريق السُّ

م اًل يعرفون هذا الطريق واًل مروا به. وغريها كام يزعمون.. ممَّا يدل َأهنَّ

ويمكن َأن يعرتض علينا معرتض ويقول مل يسمحوا هلم بالذهاب يف 
ا، واًل يمر باملدينة. ُه بعيد جدًّ هذا الطريق وأنَّ

بَأنَّ  كربالء؛  إىِل  البيت  َأهل  بذهاب  حجتكم  ذكرتم  َأنتم  نقول: 
يزيًدا سمح هلم بصورة غري مبارشة بالذهاب إىِل َأي مكان يريدون قبل 
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قادة  من  طلبوا  عندما  فلذلك  املنورة..  املدينة  يف  ديارهم  إىِل  وصوهلم 
َأمرهم  يزيًدا  تردد؛ ألَنَّ  بال  وافقوا  للزيارة  كربالء،  إىِل  بالعروج  الركب 
َأن ينفذوا كل طلبات الركب كام تذكرون.. فلو كانوا طلبوا ذلك لوافق 
َأواًلدهم  لزيارة  فرصة  وهي  ذلك،  يطلبوا  مل  وملاذا  القافلة..  مسؤولوا 

لطاين كام تدعون. املزعوم موهِتم يف الطريق السُّ

هذه تساؤاًلت هل نجد هلا جواًبا عند الشيعة؟

❁  ❁  ❁

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





اني المبحُث الثَّ
الطريق الثاني: ضفاف الفرات

ويصّب  تركيا  من  وينبع  الكبريين،  العراق  هنري  َأحد  الفرات  يعترب 
يسريون  الكوفّيون  وكان  والعراق.  سوريا  اجتياز  بعد  العريب  اخلليج  يف 
املاء يف  ام؛ كي يكون  العراق والشَّ إىِل شامل  النهر للسفر  عىل ضفاف هذا 
ضفاف  عىل  الواقعة  املدن  إِمكانيات  من  َأيًضا  يستفيدوا  ولكي  متناوهلم، 
الفرات، ولذا كانت اجليوش اجلّرارة والقوافل الكبرية الَّتي هي بحاجة إىِل 
الطريق  هذا  ويّتجه  الطريق،  هذا  لسلوك  مضطّرة  املياه  من  كبرية  كّميات 
ابتداًء من الكوفة نحو الشامل الغريب بمسافة طويلة، ثمَّّ ينحدر من هناك 

ام. نحو اجلنوب وينتهي إىِل دمشق بعد اجتيازه الكثري من مدن الشَّ

حدود  التقريبي  طوله  ويبلغ  عديدة،  تفّرعات  الطريق  هلذا  كان  وقد 
)1190 إىِل 1333 كيلومرًتا( وكان بدياًل مناسًبا لطريق البادية الشاّق وإِن 
بمثّلث  البادية  وطريق  الطريق  هذا  جمموع  نشّبه  َأن  ويمكن  قصرًيا،  كان 

قاعدته طريق البادية)1(.

بني  واملحّدد  املعروف  الطريق  )هو  عاشوراء  هنضة  مؤلفوا  وقال 
ام، وهو يمّر من الساحل الغريّب لشّط الفرات عرب مدن مثل:  الكوفة والشَّ

http://alserajmobile1.blogspot.com/2019/09/blog-post_28.html :1(  موقع السراج(
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األَنبار هيت قرقيسيا الرّقة صّفني. وهو نفس الطريق الَّذي سلكه جيش 
عسكر  قطعه  الَّذي  الطريق  وهو  معاوية.  مع  للقتال  ڠ  املؤمنني  َأمري 
اإِلمام  عسكر  مواجهة  َأجل  من  )املسكن(  منطقة  إىِل  للوصول  معاوية 
لطاينِّ  ُه ليس طوياًل كالطريق السُّ احلسن ڠ. ومن مميِّزات هذا املسري أنَّ
ام،  واًل يوجد فيه مشاّق الصحراء املحرقة والقاحلة مثل طريق بادية الشَّ
ولذا فالظاهر َأّن احتامل اختيار هذا الطريق الوسطّي سيكون َأقوى باعتبار 
ُه َأقرص مسافة ومعروف وحمّدد. هذا، إِضافًة إىِل ما مّر يف اجلواب عن  أنَّ
قد ذكر شواهد  قنَي  املحقِّ بَأنَّ بعض   ، النوريِّ ث  للمحدِّ ل  األَوَّ اإِلشكال 
تارخييَّة كثرية تثبت َأنَّ هناك َأشخاًصا قد قطعوا هذه املسافة، من الكوفة 

ام، بل يف َأقلِّ من َأربعٍة منها()1(. ام، خالل عرشة َأيَّ إىِل الشَّ

اإِلمام  رْأس  عن  الواردة  والكرامات  املوجودة  الشواهد  و)طبًعا، 
ڠ وَأهل البيت ۏ يف مدن )حلب قنرّسين محاه محص دير الراهب( 
ا مناطق مشرتكة  لطايّن؛ ألهَنَّّ لن تكون شاهًدا ألَحد طريقي الوسطّي والسُّ
بينهام. نعم لو كانت هذه الشواهد قوّية، فإهِّنا ستنفي سلوك طريق بادية 

ام حتاًم. الشَّ

الطريق  عىل  املوجودة  املقامات  هذه  يف  بالتشكيك  واضح  فكالمه 
لطاين بشكل كبري لذلك نراه اًل ينفي سلوك الركب يف طريق البادية  السُّ
لطاين  السُّ للطريق  سلوكهم  وينفي  الفرات  طريق  سلوكهم  بشدة  ويؤيد 

)1( »نهضة عاشوراء«: ص49-48.
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ُه، وإِن كان احتامل ذهاب َأهل البيت  فيقول: من خالل ما سبق، يّتضح أنَّ
قوّية وشواهد  َأدّلة  يوجد  منتٍف، ولكن اًل  ل غري  األَوَّ الطريق  ۏ من 
ام والعراق  حمكمة إِلثباته. وعليه فال جمال بعد حلساب املسافات بني الشَّ
والبحث حول طول هذا الطريق. ثمَّّ إِّن احتامل الذهاب من املسري الثالث 

ُه َأقرص مسافة ومعروف وحمّدد()1(. َأقوى باعتبار أنَّ

❁  ❁  ❁

بيضون،  -748.َأنظر:  هامش747  ص  ج2،  عباس،  الشيخ  القمي  اآلمال«:  »منتهى   )1(
الدكتور لبيب »موسوعة كربالء«:  ج 2 ، ص331.
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الث المبحُث الثَّ

الطريق الثالث: ضفاف دجلة
لطاني«  »الطريق السُّ

وهو طريق لدراستنا هذه

يعّد دجلة النهر الكبري الثاين يف العراق، حيث ينبع هو اآلخر من تركيا 
ام، فكان الَّذي يريد السفر إىِل شامل رشقي العراق  َأيًضا، ولكنّه اًل يمّر بالشَّ

خيتار ضفافه للسفر إىِل هناك.

وإِّنام  ودمشق،  الكوفة  بني  الرئييس  الطريق  هو  الطريق  هذا  يكن  ومل 
بطريق  وااًللتحاق  الغرب  نحو  تدرجييًّا  ينحرفون  ثمَّّ  منه  مقداًرا  يسريون 
ضفاف الفرات بعد اجتياز مسافة ليست بالقصرية، ثمَّّ دخول دمشق من 

ذلك الطريق.

طريق  طوله  مستطيل  من  َأضالع  ثالثة  الطريق  هذا  اعتبار  ويمكن 
البادية، واألَضالع الثالثة ااًلُخرى هي: املسافة املقطوعة من الكوفة نحو 
الشامل، الطريق املقطوع باجّتاه الغرب، ثمَّّ رجوع قسم من الطريق املقطوع 
ويبلغ طوله  ااًلُخرى،  الطرق  َأطول من مجيع  فإِّنه  ولذلك  اجلنوب،  نحو 

حدود )1545 كيلومرًتا()1(.

النوري يف كتابه: »اللؤلؤ  م مروا يف هذا الطريق املريزا  َأهنَّ وممن يرى 

 http://alserajmobile1.blogspot.com/2019/09/blog-post_28.html  :موقع السراج  )1(
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لطاين.. وذهب إىِل َأّن بقّية  واملرجان« ص150. والَّذي سامه بالطريق السُّ
ام، وعىل  الركب احلسيني كانوا قد سلكوا هذا الطريق من الكوفة إىِل الشَّ
تي زار هبا  الَّ هذا كان املريزا النوري قد استبعد َأن تكون زيارة األَربعني 
بقّية َأهل البيت ۏ قرب احلسني ڠ يف األَربعني يوًما األوىل بعد مقتله 

يف سنة )61( للهجرة)1(.

م مروا هبذا الطريق عالمتهم عباس القمي تبًعا لشيخه  وممَّن يرى َأهنَّ
النوري، كام اختاره الباحث الشيخ بسام حممد حسني)2(.

كتاب  فرهاد مريزا صاحب  إِليه  ما ذهب  الطريق عىل  ومنازل هذا 
»قمقام زّخار« هي: حّران، حصاصة، تكريت، وادي النخلة، برصاباد، 
الشريز،  طاب،  كفر  النعامن،  معّرة  قنرسين،  الوردة،  عني  املوصل، 

احلمى)محاة( محص، بعلبك)3(.

وقد وردت َأسامء منازل هذا الطريق يف املقتل املنسوب أليَب خمنٍف 
متفاوتة يف الرتتيب، مع إِضافة ونقص)4(.

تلك  بعض  برتتيب  تقبل  اًل  جيدها  اجلغرافية  اخلرائط  يف  واملتَأّمل 
املنازل والسبب كام بينا سابًقا من كالم حمدثهم عباس القمي: )اعلم َأن 
تي نزلوها يف كلِّ مرحلة باتوا هبا َأم عربوا منها غري معلوم  ترتيب املنازل الَّ

)1( »نهضة عاشوراء«: ص46.
ام«: بسام محمد حسين. )2( »مسير السبايا من الكوفة إِلى الشَّ

)3( »قمقام زخار«:  فرهاد ميرزا، ج2 ص548.
)4( »المقتل«: المنسوب ألبي مخنف، ص180.
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واًل مذكور يف يشء من الكتب املعتربة، بل ليس يف َأكثرها كيفية مسافرة 
ام()1(. َأهل البيت إىِل الشَّ

يمكن  اًل  منازله  وكثرة  طوله  مع  الطريق  )وهذا  الطبيس:  ويقول 
لسالك جيّد السري فيه واًل يلوي عىل َأحد واًل يتوّقف يف منزل َأن يسلكه 
يف َأقّل من عرشة َأّيام، ولو َأردنا َأن نقبل بَأنََّ مسري الركب احلسيني كان 
عىل هذا الطريق، ونقبل مجيع ما حدث هلم يف منازله اًلستغرق ذلك سنة 

من الزمان()2(.

الركب  إِن  أنَُّه اًل يمكن منطقيًّا قبول رْأي من يقول  يتبني  من ذلك 
ام اًلعتبارات عدة: احلسيني قد ُسلك هبم هذا الطريق إىِل الشَّ

ام اًل  تي كانت تذهب من الكوفة إىِل الشَّ املتعارف عليه َأن القوافل الَّ
ُأخرى معروفة  بوجود طرق  ا  الطويل جدًّ الطريق  َأن تسلك هذا  يمكن 

لطاين. ومستخدمة سابًقا وَأقرص مسافة بشكل كبري من الطريق السُّ

بقوا من  الَّذين  النِّساء واألَطفال  إِيصال  يريد  اجليش  َأن  املنطق  من 
َأن يسلكوا َأقرص  ام بَأرسع وقت فلذلك عليهم  الشَّ إىِل  معركة »الطف« 

الطرق وَأكثرها َأمانًا وَأقلها سكاًنا خوف َأن يثور عليهم َأحد.

ليس من املنطق َأن قافلة حتمل معها النِّساء واألَطفال واجلرحى وهم 
ا. خارجون من معركة َأن يسلكوا هبم هذا الطريق الطويل جدًّ

)1( / »نفس المهموم«: عباس القمي، ج1، ص38.
)2( »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: محمد جعفر الطبسي، ج5، ص185.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





83دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس

يمكن  منازله اًل  وكثرة  مع طوله  الطريق  )وهذا  الطبيس:  ذكر  وقد 
لسالك جيّد السري فيه واًل يلوي عىل َأحد واًل يتوّقف يف منزل َأن يسلكه 
يف َأقّل من عرشة َأّيام، ولو َأردنا َأن نقبل بَأنَّ مسري الركب احلسيني كان 
عىل هذا الطريق، ونقبل مجيع ما حدث هلم يف منازله اًلستغرق ذلك سنة 

من الزمان()1(.

وذكر الطبيس: )مل ُيذكر يف واحد من الُكتب التَّارخيية املعتربة - عىل 
ام  مستوى التحقيق - َأّن َأهل البيت ڽ يف الطريق من الكوفة إىِل الشَّ

قد مّروا بمدينة املوصل()2(.

تي  والَّ تارخييًّا  واملزارات  املقامات  هذه  وجود  حقيقة  هِتافت  سنرى 
ام. يستندون عليها بإِثبات مرور الركب احلسيني إىِل الشَّ

كم  ندري  )لسنا  األحزان«:  »موكب  كتابه  يف  املهاجر  جعفر  وذكر 
ُه قطعه  كُب عىل الّدرب إىِل دمشق موقع السراج. ولكنّنا اًل نظنُّ أنَّ بقي الرَّ
اإِلمام زين  َأنَّ  تقول  تي  الَّ باألَخبار  ِعربة  هنا فال  َأقلِّ من شهر. ومن  يف 
العابدين ڠ كان يف اليوم األَربعني من شهادة َأبيه عند رضحيه راجًعا 
من »دمشق« حيث التقى بالصحايبِّ اجلليل جابر بن عبد اهلل األَنصاري 
)ت: 74 َأو 78هـ/693 َأو 697م( الَّذي كان يزوُر الرضيَح َأيًضا. بل 
لركٍب  يتَأّتى  فكيف  يليق«  اًل  بام  العاقل  »حّدث  قبيل  من  اخلرب  هذا  إِنَّ 

)1( »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: محمد جعفر الطبسي، ج5، ص185.

)2( »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: محمد جعفر الطبسي؛ ج5، ص199.
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كبرٍي، يتحّرُك بكامل َأثقاله، َأن يقطع ما ُيناهُز األَربعة آاًلف كيلو مرت ذهاًبا 
وإِياًبا )مع احتسابنا مّدة بقائهم يف »الكوفة« ثمَّ يف »دمشق«( يف ُمّدة شهٍر 
تقريًبا؟ عىل َأنَّ هذا النقد اًل ينفي َأصَل ُمروره، ألَنَّّ ااًلستشكال حمصوٌر 

بالتَّاريخ فقط()1(.

حيدث  كونه  عدمه  من  الطريق  هذا  إِثبات  يف  حيارى  نراهم  هكذا 
تناقًضا كبرًيا بني اجلغرافية، والتَّاريخ الروائي.

هل خيضعون إِىل العقل واملنطق الَّذي يستحيل مرورهم يف الطريق 
لطاين مع ما ذكروه من حوادث كثرية يستحيل العقل قبوهلا يف هذا  السُّ
ا، كام نقل الطبيس عن حمققهم الطباطبائي؛ ممَّا يعني  الوقت القصري جدًّ
العقل  يرتكون  َأم  مذهبهم،  عليها  يعتمد  تي  الَّ الطقوس  من  كثري  إِبطال 
من  يدعونه  ما  إِلثباِت  املتناقضِة  بالرواياِت  ويتشبثون  جانًبا،  واملنطق 

حوادث قام عليها املذهب!

❁  ❁  ❁

)1( ( موكب األحزان / د جعفر المهاجر ص37.
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مشاهد ومقامات وَأضرحة على

»طريق السبايا«

المثار اليوم وبيان حقيقتها
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تمهيد

ُه كثر بناء املشاهد واملراقد واألَبنية ونسبتها إىِل آل البيت  من املعروف أنَّ
وشهدائهم يف البلدان اإِلسالميَّة احياًء لذكراهم، وظهور هذا العدد الكبري 
الدرجة  يف  يرجع  الفرتة،  تلك  يف    البيت  آل  إىِل  املنسوبة  املواضع  من 
َأو  دول  قيام  رَأينا  حيث  العام  بمفهومه  التَّشيع  انتشار  ظاهرة  إىِل  األَوىل 
ولة الفاطمية،  دويالت شيعية يف املنطقة املمتدة من العراق إىِل مرص، كالدَّ
ولة احلمدانية، وبني مرداس، وبني مزيد إِضافة إىِل  ولة البوهيية، والدَّ والدَّ
نَّة ممن ينحلون نفس طريق الشيعة  بعض املتصوفة املحسوبني عىل َأهل السُّ
يف تعظيم املراقد واملشاهد وينسبون طرقهم الصوفية آلل البيت ۏ بل إِنَّ 
تعظيَم القبور موجود عند كل امللل والنحل، لذلك نرى عىل الدوام هناك 
اخرتاعات ملراقد ومشاهد تنسب آلل البيت  وَأن اهتامم الشيعة باملشاهد 
واملزارات املوجودة إِضافة إىِل ااًلستمرار باخرتاع مقامات جديدة يف عدة 

َأماكن له مقاصد طائفية وسياسية وديموغرافية وجتارية كام سنرى.

نيَّة  السُّ الديار  يف  واملقامات  واملشاهد  املراقد  ونرش  بذلك  اهتم  وممَّن 
ين لؤلؤ امللقب بامللك الرحيم حاكم  يف املوصل وما حوهلا؛ املدعو بدر الدِّ

املوصل األَتابكي.
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ل وَّ
َ
المبحُث األ

الرحالة الهروي

قال ابن خلكان يف »وفيات األَعيان«: )هو َأبو احلسن عيل بن َأيب بكر 
ائح املشهور نزيل حلب؛ طاف  بن عيل اهلروي األَصل املوصيل املولد، السَّ
ا واًل  ُه مل يرتك برًّ البالد وَأكثر من الزيارات، وكاد يطبق األَرض بالدوران، فإِنَّ
تي يمكن قصدها ورؤيتها إاًِلَّ رآه،  بحًرا واًل سهاًل واًل جباًل من األَماكن الَّ
ومل يصل إىِل موضع إاًِلَّ كتب خطه يف حائطه، ولقد شاهدت ذلك يف البالد 
تي رَأيتها مع كثرهِتا، وملا سار ذكره بذلك واشتهر به رضب به املثل فيه()1(. الَّ

لماذا اهتم الشيعةبكتاب »اإِلشارات« للهروي؟
يقول الشيخ الشيعي جعفر املهاجر يف كتابه »موكب األَحزان« الَّذي 
مهامًّ  كالًما  كتابه  يف  الوحيد  مصدره  للهروي  »اإِلشارات«  كتاب  جعل 
وخطرًيا يف نفس الوقت حيث يقول: )إِنَّام اعتمدنا َأساًسا روايات اهلروي؛ 
تي هِتتّم بذكر منازل الّركب كثريٌة ُمتهافتٌة، ينقُض  ألَنَّّ الروايات األخرى الَّ
ُأُسٍس معلومة. ولذلك فإِّنه  بعُضها بعضًا. وما من واحدٍة منها مبنّيٌة عىل 
ما من سبيٍل للباحث إىِل نقدها وامُلفاضلِة بينها. وهكذا فإِّن اخلياَر الوحيَد 
ُأُسٍس  عىل  مبنيٌّ  هو  ممّا  غرَيها  ونعتمَد  مجيَعها،  ُنسقَطها  َأن  هو  الباقي 

واضحة، وقد عرفنا ممّا فات َأّن هذا الرّشط متوّفٌر يف كتاب اهلروي()2(.

)1( »وفيات األعيان«: ج3، ص346.
)2( »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص18.
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كتب  يف  املوجودة  الروايات  حقيقة  يبني  واخلطري  املهم  الكالم  هذا 
ا كثريٌة ُمتهافتٌة،  القوم من أنَُّه اًل يمكن ااًلعتامد عليها كام يقول املهاجر؛ ألهنَّ
ينقُض بعُضها بعًضا، وما من واحدٍة منها مبنيٌَّة عىل ُأُسٍس معلومة؛ لذلك 

احتاجوا إىِل مصادر ُأخرى تثبت هلم ما يريدونه وحتل هلم املعضلة.

ويقول املهاجر: )َأنَّ اهلرويَّ من ذلك الطراز النادر يف تارخينا الثقايف، 
يه اليوم التَّاريخ اجلغرايف َأو اجلغرافيا التَّارخييَّة.  الَّذي رصَف ُجهده إىِل ما ُنسمِّ
تي تعتمُد ليس النقواًلت، ما كان منها  وهو نمٌط من َأنامط الكتابة التَّارخييَّة الَّ
َة القائمة  يَّ ا حمكيًّا، بل املعامل اإِلنسانّيَة املادِّ ا مكتوًبا َأو ما كان منها شفويًّ حتريريًّ
، الَّذي يقرأ التَّاريخ من خالل ما  بالفعل؛ فهو بمنهجه هذا َأشبُه باآلثاريِّ
تركه صانعوه عىل ظهر األَرض َأو يف باطنها. ومن الغنيِّ عن البيان َأنَّ هذه 
القراءة ُتنجينا من كثرٍي من آفات التَّاريخ املنقول، الَّذي يتَأثُر كثرًيا بميول 

لطان()1(. صاحبه وبمصلحة من ُكتَب التَّاريُخ حلساهبم من ذوي السُّ

للمشاهد  التَّارخيي  العلمي  بالتحقيق  يعمل  مل  اهلروي  إِن  قلت: 
واملقامات بالتحقق من شخصية صاحب املقام وثبوتية دفنه يف هذا املكان 
وإِنَّام هو جمرد تدوين ملا رآه موجودًا َأمامه ونقله كام شاهده بدون متحيص 
علمي إاًِلَّ النادر وهذه الطريقة اًل تنفع يف التحليل العلمي التَّارخيي كَأدلة 
يستدل هبا ألَنَّ إِثبات صحة القرب َأو املشهد َأو املقام لشخص ما جيب َأن 
السنني ألَنَّ هذا  بعد مئات  إىِل صاحبه وليس  بسند متصل  تارخييًّا  يثبت 

ااًلنقطاع التَّارخيي يبطل ااًلحتجاج به، وهي مسَألة غاية يف األمَهية.

)1( »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص18.
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يف  املزاراِت  ذكَر  كتابه  يف  اهلرويُّ  )استوعَب  املهاجر:  يقول  ثمَّ 
ل كتاٍب من نوعه عىل هذا املوضوع؛  ام« و»مرص« و»العراق« وهو َأوَّ »الشَّ
ُه نتيجة خرٍب وُمعاينٍة شخصيٍَّة.  إِنَّ َأمّهّيَة كتاب اإِلشارات هي َأساًسا يف أنَّ

وهذه َأعىل درجاِت اإِلخبار()1(.
ا َأمهيَّة موضوعه؛ فهي يف َأمرين، اًل دليَل عىل  ثمَّ يقول املهاجر : )َأمَّ

ُه التفَت إِليهام: َأنَّ مؤلفه قد قصدمها؛ بل اًل نظنُّ أنَّ
ل ضمنًا معلوماٍت عن ضامئر وُوجدان وواًلء  ل: أنَُّه سجَّ األَمر األَوَّ
ة  اجلذريَّ التَّارخييَّة  التغرّيات  يف  آثاره  واندثرْت  ضاع  ممَّا  َأكثرها  النَّاس، 
يبنون  حني  النَّاس  ألَنَّّ  ذلك  بَأهلِه؛  ماِن  الزَّ تقّلبات  يف  حصلت  الَّتي 
ون ضمنا عامَّ ُتِكنُُّه  املزارات وحيفظوهنا وُيثابرون عىل زيارهِتا، فإهِنم ُيعربِّ
نفوسهم ووجداهنم من مشاعر احلبِّ والواًلء والتقدير ألَصحاب هاتيك 
مان قد يذهُب بَمن بنوا تلك املعامل وحفظوها زمنًا، َأو  املزارات؛ بيَد َأنَّ الزَّ
ٍ سيايسٍّ قاهٍر.  ُ نفوُسهم لسبٍب َأو غريه، وغالًبا حتت وطَأة ُمتغريِّ ربام تتغريَّ
الضائعة.  احلقبة  عىل  َأمينًا  شاهًدا  تبقى   - املزاراِت   - املعاملَ  تلك  ولكنَّ 
ُخ فيام بعُد، ويستفيد منها يف تركيب صورٍة ما لتاريٍخ ضائع.  يقرأها املؤرِّ

ويف بعض ما سنْأيت عىل ذكره منها مثااًلٌت َأكيدٌة عىل ما نقول.
َأن  اليوَم  ُيعطينا  ما  يقصد،  َأن  دون  َأيًضا،  ل  سجَّ أنَُّه  الثاين:  األَمر 
نرسَم َأوثَق خريطٍة حلركة موكب السبايا. وذلك بَأن َذَكَر املشـاهَد الَّتي 

)1( قلت: وهذا الكالم غير صحيح علميًّا َأن لم يثبت تاريخيًّا بالسند المتصل إِلى صاحبه، 
ُه لفالن وهو يثبته بسبب وجود َأثر له  َأما مجرد وجود قبر َأو مشهد يقول النَّاس عنه أنَّ

على األََرض فيعتبره دلياًل على صحة ثبوته لصاحبه فهذا ليس طريًقا علميًّا لإِلثبات.
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بناها النَّاس، بُمبادرٍة منهم، حيث نزَل املوكُب، يف املحطَّات الرئيسة عىل 
األَسايسِّ يف هذا هو ألَولئك  الفضل  َأنَّ  الواضح  من  الطويل،  طريقهم 
تي انفتحت فيها عيوهُنم  الَّ الَّذين بادروا، منذ اللحظة  النَّاس املجهولني، 
مان تعبرًيا عن  هيبة، فبنوا تلك املشاهد؛ لتبقى عىل َمرِّ الزَّ عىل احلقيقة الرَّ
وقلوهبم  عيوهنم  انفتاح  حلظة  عن  هذا  وفوق  وَأملهم،  وحزهنم  حبِّهم 
سون  تي ُخودعوا عنها، فانطلقوا فيام ُيشبه النفرَي العام ُيقدِّ عىل احلقيقة الَّ
تي ترّشفْت بُمالمسِة تلك األَجساد الطاهرة، وخلَّدوا اللحظَة  األَرَض الَّ
ة من نطاق  العابرَة ملكثهم عليها بتلك السلسلة الفريدة من املشاهد، امُلمتدَّ
»الكوفة« إىِل »دمشق« وذلك َأمٌر اًل نعرف سابقًة واًل اًلحقًة له من مثله. 
وطبًعا لُه مغزاه الكبري، ممَّا سنقُف عليه إِن شاء اهلل. لكنَّ خُّتصيَص َأولئك 
َأبًدا من فضل اهلروّي، الَّذي جاء بعد  النَّاس بفضل السابقة، اًل ينتقُص 
تلك  من  بقي  ممَّا  عاينه  ما  لنا  لُيسجَل  قرون،  اخلمسة  عىل  قلياًل  يزيُد  ما 
ص  ُه تفحَّ املشاهد؛ فلواًله ولواًل غرامه بالتجوال يف البالد، وَأيًضا لواًل أنَّ
معاملها واعتنى بتسجيلها بحيث وصلْت إِلينا، مَلا كان لنا َأن نكتَب اليوَم 

هذا البحث، عىل نحٍو ُمرٍض من حيث الدقَّة والوثاقة()1(.
مردود  العلمي  البحث  ناحية  من  الكالم  هذا  َأن  احلقيقة  قلت: 
حتَّى  عدمها  من  َأصحاهبا  إىِل  األَماكن  صحة  يوثق  مل  فاهلروي  عليكم، 
يؤخذ كالمه دلياًل عىل الصحة، واًل وجود املقام َأو املرقد يعترب دلياًل عىل 
صحة صاحبه حتَّى يثبت بالدليل التَّارخيي القطعي، وكذلك فإِن اهلروي 
ا  ذكر يف كتابه بعض املشاهد واملقامات الَّتي شاهدها يف منطقة ما وبني َأهنَّ

)1( »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص14-13.
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غري صحيحة وذكر مكاهنا اآلخر الَّذي كان يعتقد بصحته، لكنَُّه مل يتكلم 
تبني  بَألفاظ  وَأستعان  وجدها  كام  دوهنا  وإِنَّام  األَماكن  معظم  صحة  عن 
املغزى من عدم تَأكده مثل )تنسب.. ويزعمون.. واهلل َأعلم.. وغريها( 
فال يصلح كتاب اهلروي َأن يكون مصدًرا موثوًقا للحوادث وهو متَأخر 
تي ينقل عنها بَأكثر من مخسة قرون.. ومل يعزو توثيقاته إىِل  عن احلوادث الَّ
مصادر سابقة وانام اعتمد بصحة توثيقه عىل جليل املكان فقط وهو جليل 
ساقط.. ثمَّ هل بقي كتاب اهلروي عىل ما كان عليه َأم حصل عليه تغيري؟

ا مهامًّ فيقول: )ثمَّ استوطن يف آخر عمره حلب  ثمَّ يكشف لنا املهاجر رسًّ
ين األَيُّويب، الشيعيِّ  حيث نال إِعجاَب َأمريها امللك الظاهر ابن صالح الدِّ
ين... وربام ُيستشمُّ من تقديم امللك الظاهر له  الوحيد من َأبناء صالح الدِّ
ة بقبور  ُه كان هو َأيًضا شيعيًّا. وعىل كلِّ حاٍل فإِنَّ عنايته اخلاصَّ وعنايته به، أنَّ

َأهل البيت ۏ وباملشاهد املنسوبة إِليهم دليٌل عىل حبِِّه هلم()1(.

قلت: وليس رشًطا َأن يكون شيعيًّا ليقربه ما دامه يقوم بعمل كبري 
هلم، كام رَأينا حتَّى جعلوه مصدًرا رئيسيًّا لتاريخ املراقد واملشاهد عندهم 
واملشاهد  واملقامات  املراقد  عن  كتب  ممن  عندهم  َأحد  مثله  يفعل  مل  مما 
وإِن كان كتابه جمرد نقل ملا شاهده َأمامه من قبور ومشاهد من غري بيان 
تي ثبت عند التحقيق العلمي التَّارخيي واجلغرايف كذب غالبها  حقيقتها الَّ

كام َأثبتنا ذلك يف هذه الدراسة.

)1( »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص14-13.
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يف  توسع  من  وحدهم  التَّشيع  دهاقنة  جعل  الَّذي  السبَب  إِنَّ  ثمَّ 
الكالم عن هذا الطريق وهذه الواقعة واملشاهد وتعظيمها رغم َأن غالب 
الكالم ليس له َأساس من الصحة إِنَّام كان لتثبيت يشء ينقصهم وللشحن 
ذلك  يف  نجحوا  وقد  ِة  األُمَّ الشيعةعن  عامة  وإِلبعاد  ة  األُمَّ يف  الطائفي 
ا يف كتب باقي املسلمني ذكرت هذه الواقعة  بشكل كبري مع األَسف.. َأمَّ

املحزنة باختصار موف حلقها ومما اًل خيرجها عن اتزاهنا.

ثمَّ إِنَّ هناك مسَألة مهمة باعتامدهم عىل اهلروي املحسوب عىل َأهل 
نَّة بَأنَّ هذه  نَّة.. هي ليحتجوا بكالمِه عىل من ينكر عليهم من َأهل السُّ السُّ

املسائل موجودة يف كتبهم َأيًضا ومل ينفرد هبا الشيعة.

كتابه  يف  اهلروي  عليها  استند  تي  الَّ العلمية  األُسس  ماهي  وَأخيًرا: 
كام يدعي املهاجر غري نقل ما شاهده بدون حتقيق تارخيي مما يسقط َأمهية 

الكتاب كذلك.

وما هي الداًلئل عىل وثاقة »اهلروي« َأصاًل فيام ينقله خاصة إِذا عرفنا 
ُه قد يكون شيعي النحلة كام ذكر املهاجر؛ فال عجب َأن ينسب كثرًيا من  أنَّ

املقامات واألرَضحة إىِل َأهل البيت.

تي نقلها اهلروي مل تثبت صحتها تارخييًّا، كام  ثمَّ إِنَّ َأكثَر الشواهد الَّ
سيتبني خالل البحث.

قرون،  ينقل عنها بخمسة  تي  الَّ احلوادث  متَأخر عن  اهلرويَّ  إِنَّ  ثمَّ 
قريب  عهد  يف  موجودة  ذكرها  تي  الَّ واملراقد  املشاهد  َأغلب  كانت  ولو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بايا حقيقة طريق السَّ 94

من احلادثة، اًلشتهرت شهرة اًل ينفرد اهلروي بنقلها، فعدم اشتهار هذه 
الة، يعترب قرينة سلبية تقدح  املشاهد وعدم ذكرها يف كتب املؤرخني والرحَّ

علميًّا يف صالحية ااًلعتامد عىل ما ذكره اهلروي كإِثبات..

تي ذكرها اهلروي وسمى َأصحاهبا قد  الَّ كام رَأينا َأن بعض املشاهد 
نسبها الشيعةإىِل غري من ذكرهم اهلروي، كام يف املشهد املزعوم للخليفة 
الراشد َأمري املؤمنني عيل بن َأيب طالب  الَّذي ذكر أنَُّه شاهده يف سنجار 

عىل اجلبل.. 

فالشيعة اليوم عندهم مزاٌر كبرٌي يف هذا املكان ينسبونه إىِل زينب بنت 
ا شخصية موهومة واًل  تي َأثبتنا خالل الدراسة َأهنَّ عيل بن احلسني  والَّ
ُه مشهد لعيل  وجود عند عيل بن احلسني بنت هبذا ااًلسم واًل يذكرون أنَّ
 فكيف تغري من مشهد لعيل إىِل قرب لشخصية موهومة باسم زينب بنت 
عيل بن احلسني؟ بل هناك من الشيعةمن ينسب املكان إىِل زينب بنت عيل 

. وهي زوجة ابن عمها عبد اهلل بن جعفر بن َأيب طالب 

كل ذلك يسقط َأهم مصدر اعتمد عليه الشيعةكام يقول املهاجر عن 
سبب اعتامدهم عىل كتاب اهلروي.

❁  ❁  ❁
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بدر الدِّين لؤلؤ

بدر  لطان  السُّ الرحيم  )امللك  النبالء«:  َأعالم  »سري  يف  هبيُّ  الذَّ قال 
نور  لطان  السُّ مملوك  األَتابكي  النوري  األَرمني  لؤلؤ  الفضائل  َأبو  ين  الدِّ
زنكي  بن  مودود  بن  مسعود  ين  الدِّ عز  لطان  السُّ ابن  شاه  َأرسالن  ين  الدِّ
ين عليه، وصريه  بن َأقسنقر صاحب املوصل. كان من َأعز مماليك نور الدِّ
العادل  امللك  وفاة  القاهر، ويف سنة  ابنه  تويف متلك  فلام  وَأمره،  داره  أستاذ 
ين مسعود ولده ومات  فنهض لؤلؤ بتدبري اململكة،  سلطن القاهر عز الدِّ
َأقامهام  َأربل،  الدنى صاحب  بنت مظفر  ابنا  والصبي وَأخوه صورة، ومها 
لؤلؤ واحدا بعد واحد، ثمَّ تسلطن هو يف سنة ثالثني وست مئة.وكان بطاًل 
شجاًعا حازًما مدبًرا سائًسا جباًرا ظلوًما، ومع هذا فكان حمبًبا إىِل الرعية، فيه 
جال شكاًل، وكان يبذل للقصاد ويداري  كرم ورئاسة، وكان من َأحسن الرِّ
ويتحرز ويصانع التتار وملوك اإِلسالم، وكان عظيم اهليبة خليقا لإِلمارة، 
يتغالون  النَّاس  اجلزيرة، وكان  ممالك  ُأمراء وقطع وشنق وهذب  قتل عدة 
ويسمونه قضيب الذهب، وكان كثري البحث عن َأحوال رعيته. عاش قريبا 
من تسعني سنة ووجهه مورد وقامته حسنة، يظنه من يراه كهاًل، وكان حيتفل 
لعيد الشعانني لبقايا فيه من شعار َأهله، فيمد سامًطا عظياًم إىِل الغاية، وحيرض 
القلعة،  من  الذهب  وينثر  فيفرح  اخلمور،  َأواين  ذلك  غضون  ويف  املغاين، 
جال، وقيل: إِنَُّه سار إىِل خدمة هواًلكو، وتلطف به وقدم حتًفا  ويتخاطفه الرِّ
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جليلة، منها جوهرة يتيمة، وطلب َأن يضعها يف َأذن هواًلكو فاتكَأ ففرك 
ُأذنه، وَأدخل احللقة يف ُأذنه ثمَّ رجع إىِل بالده متوليًّا من قبله، وقرر عليه 
مااًل حيمله، ثمَّ مات يف ثالث شعبان باملوصل سنة سبع ومخسني وست مئة. 
فلام مات متلك ولده امللك الصالح إِسامعيل وتزوج بابنة هواًلكو فَأغضبها 
وَأغارها، ونازلت التتار املوصل، واستمر احلصار عرشة َأشهر، ثمَّ ُأخذت، 
وخرج إِليهم الصالح باألَمان فغدًرا به، واستباحوا املوصل، فإِنا هلل وإِنا إِليه 
ين ممن كمل الثامنني، وكان ابنه الصالح إِسامعيل قد سار  راجعون. وبدر الدِّ
يف العام الَّذي قتل فيه إىِل مرص، واستنجد باملسلمني وَأقبل فالتقى العدو 
فتنمر هواًلكو، وبعث سنداغو،  إِيلكا،  بنصيبني فهزمهم، وقتل مقدمهم 

فنازل املوصل َأشهرا، وجرى ما اًل يعرب عنه()1(.
ين لؤلؤ  وقال الدكتور راغب الرسجاين: )وخيانة َأعظم من بدر الدِّ
التتار، وبالسامح  بتسهيل مهمة  ين لؤلؤ مل يكتف  الدِّ فبدر  َأمري املوصل( 
هلم باستخدام َأراضيه لالنتقال والعبور، بل َأرسل مع التتار فرقة مساعدة 
اخلالفة  حكم  من   - العراق  -احتالل  العراق  حترير  عملية  عىل  تعينهم 
ين لؤلؤ قام هبذه اخليانة وهو يبلغ  العبَّاسية! ومن اجلدير بالذكر َأن بدر الدِّ
ُه مات بعد هذه  من العمر ثامنني عاًما! وقيل: مائة! وجدير بالذكر َأيًضا أنَّ

اخليانة بشهور معدودات، ونسَأل اهلل حسن اخلامتة()2(.
مثل  بناء  كثر  ُه  أنَّ املعروف  )فمن  الشميساين:  الدكتور حسن  وقال 
لذكراهم  احياء  وشهدائهم  البيت  آلل  ونسبتها  واألَبنية  املشاهد  هذه 

)1( »سير َأعالم النبالء«: الذهبي؛ ج23، ص357-356.
)2( »موقع قصة اإلسالم« التاريخ اإلسالمي دون تشويه أو تزوير: الدكتور راغب السرجاني.
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ولة  وذلك عند سيطرة َأو نفوذ للدويالت َأو الدول الشيعية املذهب كالدَّ
حكام  وَأن  والعقيليني  احلمدانية،  ولة  والدَّ البوهيية،  ولة  والدَّ الفاطمية، 
الَّذين  َأولئك  األَصل  يف  الشيعي  املذهب  عىل  كانوا  الَّذين  الدول  هذه 
دينية  مذهبية  بصبغة  مصطبغة  سياسية  ألَغراض  املذهب  هذا  اعتنقوا 
ين لؤلؤ مثاًل؛ شجعوا هذه الظاهرة وتبنوها وقدموا هلا بسخاء  كبدر الدِّ
الروعة  يف  آية  َأبنيتهم  كانت  هلذا  والصناع  البنائني  َأمهر  هلا  وحرشوا 
إِليها هذا وربام تكرر اسم  امتد سلطاهنم  بقعة  واملتانة وانترشت يف كلِّ 

املرقد َأو املشهد يف َأكثر من مكان واحد()1(.

)حاكم  سابًقا:  املوصل  َأوقاف  مدير  الشامع  حممد  األُستاذ  وذكر 
ين لؤلؤ خان املوصل مرتني هو مملوك َأرمني استخدمه  الدِّ املوصل بدر 
ين مسعود )589 / 607 هـ  ين َأرسالن بن عز الدِّ حاكم املوصل نور الدِّ

1210/1193م(.

األَمانة  خان  لكنَُّه  موته،  بعد  وصيًّا  ثمَّ  َأواًلده  عىل  َأتابكيا)2(  اخُّتذه 
ين فَأبادهم واحًدا تلو اآلخر، ثمَّ استقل بملك  فَأخذ يكيد ألَواًلد نور الدِّ
املوصل سنة )631 هـ(. ساعد هواًلكو، وذلك بفتح اجلبهة الشاملية لغزو 

)1( »سنجار من الفتح اإِلسالمي إِلى الفتح العثماني«: ص333-332.
َأو  األَب  َأي  َأتا  تركيين  لفظين  من  مركبة  تركية؛  كلمة  وهي  َأتابك،  جمع  األَتابكة   )2(
األَيام  مع  صارت  ثمَّ  األَمير،  مربي  الكلمة  معنى  فيكون  األَمير،  َأي  وبِك  المربي، 
يمتون  الَّذين  البارزون  الكبير واألَمراء  والوزير  الملك  بينها  ُأخرى  تستعمل لداًلاًلت 
بصلة القرابة إِلى السالجقة واألُمراء األَقوياء. كذلك َأطلقت في عهد المماليك على 

من ُتعهد إِليه إِمارة العسكر، ومنه شاع لقب َأتابِك العسكر.
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بغداد من حمور املوصل بتمرير جيش هواًلكو، وَأرسل فرقة من اجليش 
بزعامة ابنه اسامعيل ملعاونة هواًلكو، قام هبذه اخليانة وعمره ثامنون عاًما.
ذهب ملقابلة هواًلكو بعد تدمري بغداد واحتالهلا وقدم هدايا نفيسة 
ابنه  تزوج  هواًلكو.  أذن  يف  بنفسه  علقها  فريدة  جوهرة  منها  هلواًلكو 

إِسامعيل من ابنة هواًلكو كرد مجيل من هواًلكو ملساعدته.
اللطميات  بعمل  وقام  املوصل،  يف  التَّشيع  نرش  جهده  بكلِّ  حاول 
واملواكب وبث مشاهد ومقامات موهومة عىل َأصل مدارس سنية كانت 

نَّة يف املوصل. تدرس علوم الرشيعة ألَهل السُّ
ين بن الشيخ عدي بن الشيخ صخر  برز له معارًضا الشيخ شمس الدِّ
األموي صاحب الطريقة العدوية، وكان هذا عامًلا داهية له اتباع كثري من 

ام. الُكرد، واًلقت حركته انصاًرا من اجلزيرة والشَّ
ين الَّذي كان يريد نرش التَّشيع من قوة الشيخ شمس  خيش بدر الدِّ
ين، فحاربه وقبض عليه وخنقه بوتر وقتل َأتباعه وصلبهم، ثمَّ َأرسل  الدِّ
الشيخ عدي ونبش قربه، وَأخرج عظامه  إىِل جبل اًللش فهدم قرب  محلة 

واحرقها، ورشد اتباعه.
ين ابو  ثمَّ برز له معارضون ضد بطشه وظلمه، منهم الشيخ موفق الدِّ
العبَّاس امحد بن يوسف الكوايش صاحب »تفسري الكوايش« فَأنكر عىل 

ين َأفعاله وظلمه وقسوته. بدر الدِّ
ين إِغراء النَّاس باملال واهلدايا لرشاء ذممهم حتَّى َأطلقوا  حاول بدر الدِّ

عليه امللك الرحيم، فانظر إىِل تكرار املواقف من املتزلفني عرب األَزمان. 
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َأقام مشاهد موهومة مزعومة اًل َأصل لقرب واحد فيها فوق مدارس 
سنية ومشاهد سنية فغري َأسامءها إِلعطاء املدينة طابعا غري طابعها.

)وذكر َأسامء عديدة سنذكرها يف مكاهنا(
كل هذه ليس هلا شاهد تارخيي واحد من قرب حقيقي، لكنها زرعت 
البيت،  آل  حب  باسم  واستاملتهم  النَّاس  اًلستعطاف  سياسية  لغايات 
ين حامًيا يكشف التزوير  ين إِذا مل يكن للدِّ وهكذا تلعب السياسة يف الدِّ

وَأاًلعيب الساسة.
ين لؤلؤ مل يتحقق يشء مما َأراده من تغيري ديمغرايف  بعد موت بدر الدِّ

وفشل فشاًل ذريًعا.
تي  ين من َأهلها وغري معاملها هي الَّ تي انتزعها بدر الدِّ هذه املشاهد الَّ
كانت بداية رجوع الفتنة حني َأصدر جملس النواب قراًرا بتمليكها للوقف 
نَّة يف  السُّ َأهل  تارخييًّا مسلوبة من  الَّتي هي َأصاًل  الشيعي عام )2005( 
نَّة،  ين لؤلؤ وكانت كام َأرشت مدارس دينية ألَهل السُّ املوصل َأيام بدر الدِّ
وبسببها اًليزال هناك من يورث نار الفتنة وشق الصفوف ومتزيق اللحمة 

الوطنية وتعزيز الشحمة الطائفية، واهلل املستعان)1(.

❁  ❁  ❁

)1( مقال محمد الشماع: مدير َأوقاف الموصل السابق:
https://www.facebook.com/ALSHAMMAA59/posts/2424498191207998         

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الث المبحُث الثَّ
لطاني المقامات واألضرحة في الطريق السُّ

املذكورة يف  إِليها يف بحثنا هذا هي  ُق  الَّتي سنتطرَّ املقامات واملشاهد 
احلسيني  الركب  قبل  من  سلوكه  احلسينية  العتبة  تزعم  الَّذي  الطريق  هذا 

بايا«! والَّذي يطلق عليه الشيعة: »طريق السَّ
عىل  كبرية  بصورة  واملقامات  املزارات  هذه  تثبيت  الشيعةيف  اعتمد 
»موكب  كتابه  يف  املهاجر  يخ  الشَّ ذكر  كام   ، للهرويِّ »اإِلشارات«  كتاب 

األحزان« ممَّا نقلناُه قبل قليل.
واملقامات والقبور الَّتي سنتطرق إِليها عىل نوعني:

1- نموذج مقام، َأو قرب لشخصيٍَّة مل يثبت وجودها تارخييًّا َأصاًل.
2- نموذج مقام، َأو قرب لشخصيٍَّة موجودٍة؛ لكن مل يثبت دفنها حيث 

ُبني مقامها.
تي نزلوها  ُث الشيعِة عباس القمي: )اعلم َأن ترتيب املنازل الَّ قال حمدِّ
منها غري معلوم واًل مذكور يف يشٍء من  َأم عربوا  باتوا هبا  يف كلِّ مرحلة 

ام()1(. الكتب املعتربة، بل ليس يف َأكثرها كيفية مسافرة َأهل البيت إىِل الشَّ
ام«: )مل نعثر يف  يقول صاحب كتاب »مسري السبايا من الكوفة إىِل الشَّ
واملوصل،  الكوفة  بني  بااًلسم  ورد  مكاٍن  ألَيِّ  حتديد  عىل  املعتربة  الكتب 

)1( »نفس المهموم«: عباس القمي؛ ج1، ص38.
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سوى ما جاء يف بعض املرويات، عن ابن هليعة، عن َأيب قبيل، قال: مّلا قتل 
ل مرحلة، فجعلوا يرشبون  احلسني بن عيل بعث برْأسه إىِل يزيد، فنزلوا َأوَّ

ويتَحيون بالرْأس()1(

بنت احلسن  السيِّدة رشيفة  مرقد   : الحسن  بنات  قبور ومشاهد 
 يف بابل، والفلوجة، وغريها من األَماكن.

»بنات  كتابه  يف  املوسوي  سعيدة  َأبو  حسني  ؛  الشيعيِّ املحقق  قال 
َأربع مقامات  السيِّدة رشيفة فتوجد هلا  املعصومني« ص79: بخصوص 
لإِلمام  املزارات ومهيَّة وغري صحيحة، واًل توجد  العراق، وكل هذه  يف 

احلسن ۏ بنٌت هبذا ااًلسم، وحتَّى اًل توجد حفيدة لُه هبذا ااًلسم.

قضاء  يف  اخلريات  ناحية  يف  قدياًم  املوجودًة  احلسن  بنات  مراقد  ا  َأمَّ
الباقية ليس  القبور  للفلوجة قرب ذراع دجلة؛ حاله حال  التابع  الكرمة 
تي تقول: إنَّ قصَة القبور  له سند تارخيي؛ إاًِلَّ روايات يتداوهلا النَّاس والَّ
ترجع إىِل زمان بعيد حيث اشرتى تاجر كبري ثالثة نساء مجيالت من بالد 
احلُسن -  ببنات  ينادوهنَّ  النَّاس  املكان، وَأخذ  إىِل هذا  وَأتى هبنَّ  الروم 
 . بضم احلاء - َأي: بنات ذوات احلسن واجلامل وليس ببنات احلسن
ا بنيت عىل شكل صليب  وكانت قبورهنَّ خمتلفة عن قبور املسلمني؛ اذ َأهنَّ

يشبه حرف »T« باللُّغة اإِلنكليزية.

وهناك قبور ومشاهد كثرية بَأسامء بنات احلسن منها العلوية حرضاوات 

ام«: بسام محمد حسين؛ ص4. )1( »مسير السبايا من الكوفة إِلى الشَّ
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والسيِّدة سميحة ولطيفة يف حمافظة بابل، وكلها َأسامء لشخصيات موهومة 
بالباطل  النَّاس  َأموال  وَأكل  لالسرتزاق  َأصحاهبا  يستخدمها  َأصاًل 

والضحك عىل العقول)1(.
هل هناك ما يثبت وجود بنات للحسن تاريخيًّا من كتب الشيعة؟

جييب عىل هذا السؤال املحقق الشيعي؛ حسني َأبو سعيدة املوسوي 
ڠ  احلسن  ااًلمام  )إنَّ  ص61:  يف  يقول  املعصومني«  »بنات  كتابه  يف 
وبدرجة  ومدفنًا،  ومماًتا  حياًتا  مدنيات  ومجيعهن  ستة  البنات  من  َأعقب 

اليقني التَّاٍم اًل توجد بنت واحدة منهنَّ دفنت خارج تربة املدينة املنورة.
وقد تمَّ إِحصاء َأكثر من )17( عرش مرقًدا لبنات احلسن يف العراق 
مع العلم َأهننَّ اًل يتجاوزن ستة بنات، وكلهن مل يصبن العراق، وإنَّام دفن 
ُه  يف املدينة املنورة. وهناك العرشات من املراقد بنيت عىل رؤيا َأحدهم بأنَّ
ُه من َأبناء  رَأى فالًنا من املعصومني عندهم بطلب منه بناء القرب الفالين ألنَّ

آل البيت.. هكذا تبنى هذه القبور()2(.
ا وخاض يف موضوع يتحاشى اخلوض فيه  ثمَّ تطرق إىِل بحث مهم جدًّ
الكثري من الكتاب والباحثني وهو عدد بنات احلسن الزكي )ع( وَأسامئهن 
والتحريف  والتزوير  الدس  من  الكثري  فيه  املوضوع  كون  دفنهن  وحمال 
ومن خيوض فيه سيتقاطع ويتعارض مع الكثري من املستفيدين من تسطيح 

العقول وتعويد املجتمع عىل املنامات واخلرافات واألرَضحة الومهية.

)1( راجع: »المراقد المزيفة« عباس شمس الدين: ص106-103.
)2( »حقيقة بنات الحسن ملخص كتاب بنات المعصومين«: للباحث المحقق حسين أبو 

سعيدة؛ ص61.
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وتصدى املؤلف يف بداية بحثه حول بنات ااًلمام احلسن الزكي )ع( 
تي َألصقت به - سالم اهلل عليه - وهي اهِتامه  بُأسلوب علمي إىِل الشبهة الَّ
ا عنيًفا  بكثرة الزوجات؛ حتَّى قيل عنه َأنه مطالق مزواج وردها املؤلف ردًّ
بنفس علمي حتقيقي مميز وبني األَساليب األموية القذرة للدس والتزوير 

امخ. يف تاريخ َأئمتنا بغية احلط من مقامهم اإِلسالمي الشَّ
كالمنا؛  حمل  وهي  )ع(  الزكي  احلسن  ااًلمام  بنات  خيص  ما  ا  َأمَّ

فخلص املؤلف إىِل عدة ُأمور نوجزها بااًليت:
1- إنَّ ااًلماَم احلسن )ع( َأعقب من ااًلناث ستَه، ومجيعهنَّ مدنيات 
حياًة ومماًتا ومدفنًا، وبدرجة اليقني التام اًل توجد بنٌت واحدة منهن دفنت 

خارج تربة املدينة املنورة.
تي تزوجها اإِلمام السجاد )ع( وَأنجبت  2- َأشهر بناته هي فاطمة الَّ
تي ولدت يف املدينة، وهبا عاشت وماتت فيها، وهي  له ولده الباقر )ع( الَّ

تي َأنجبت ذرية. الوحيدة من بنات احلسن )ع( الَّ
3- يوجد مزار يف اهلاشمية يف منطقة )مجيعات( يف حمافظة بابل وضع 

عليه قطعه باسم مزار فاطمة بنت اإِلمام احلسن )ع( وهو مزار ومهي.
4- يوجد يف حملة الرباق يف النجف األرَشف، وكذلك مزار َأخر يف 
َأبو حصيوه بديايل مزار وكليهام كتب عليهام مرقد رقية بنت اإِلمام احلسن 

)ع( وكالمها مزاران ومهيان وغري صحيحان.
عليه  كتب  مزار  بابل  حمافظة  يف  باهلاشمية  الكوخيات  يف  يوجد   -5
حنه بنت اإِلمام احلسن )ع( ويف نفس املنطقة مزار آخر كتب عليه مرقد 

بنتي احلسن )ع( وكالمها جعليان وومهيان وغري صحيحان.
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6- يوجد مزار يف الرهيمية من توابع حمافظة النجف؛ باسم زكية بنت 
احلسن واملزار غري صحيح واًل توجد للحسن الزكي )ع( بنٌت هبذا ااًلسم.

بنت  مرقد زهراء  مرقد مكتوب عليه:  بالنجف  الرباق  7-يوجد يف 
احلسن الزكي )ع( اًل توجد بنت لالمام احلسن )ع( هبذا ااًلسم فاملزار ومهي 

وغري صحيح، وعىل الرغم من ذلك جتري عليه عمليات ترميم وتعمري.
8- بخصوص السيِّدة »رشيفة«؛ فتوجد هلا َأربعة مقامات يف العراق، 
وهي: يف ضواحي املحاويل؛ بمحافظة بابل. ويف منطقة الياسة من توابع 
اهلاشمية؛ بمحافظة بابل. ويف اهلاشمية يف الطريق املؤدي للديوانية. ويف 

املدحتية ببابل.
وكلُّ هذه املزارات ومهية وغري صحيحة، وجعليه واًل يوجد لإِلمام 
احلسن )ع( بنٌت هبذا ااًلسم، وحتَّى اًل توجد حفيدة لُه هبذا ااًلسم، وهذه 

املزارات وضعها بسطاء السواد من َأجِل ااًلرتزاق.
8- يوجد يف حملة احلويش؛ مرقد كتب عليه: مرقد آمنة بنت احلسن 

الزكي )ع( وهو مزار غري صحيح وجعيل وصاحبته شخصيه ومهيه.
ويؤكد املحقق الشيعي َأنَّ احلقيقَة يشء واملجاملة عىل حساهبا يشء 
يتسرت هبا َأصحاب  تي  الَّ املربرات  األَديان مهام كانت  آخر حمرم عند كل 

املطامع الشخصية)1(()2(.
اليعقويب  حممد  الشيعي  املرجع  نفى  الريتوب  عىل  مصور  مقطع  ويف 
وجود هذه البنت... حيث استهجنَّ الكالم بقوله: هذا الَّذي نسمعه كل يوم 

)1( »حقيقة بنات الحسن ملخص كتاب بنات المعصومين«: للباحث المحقق حسين أبو 
سعيدة؛ ص81-61.

)2( راجع: »المراقد المزيفة« عباس شمس الدين: ص106-103.
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طالعة لنا علوية بنت احلسن وذاك ابن الكاظم وذاك ابن فالن؛ هذه وين 
كانت بن احلسن حتَّى اآلن تطلع بعد )1400 سنة( وما هو الدليل عىل هذه 
القبور؟ الدليل فالن إِمرَأة رَأت يف احللم َأن هناك طفلة مدفونة يف هذا املكان.
العتايب: اطلعت عىل كالم  الشيعي شهيد  ويف مقطع مصور للشيخ 
َأكد ومنهم من  النسابة والعلامء واختلفوا يف ذلك فمنهم من  الكثري من 
نفى وجودها. ويف مقطع مصور قال الشيخ الشيعي عبد احلميد الغزي: 
هذه  إىِل  يشري  مصدًرا  نملك  اًل  احلقيقة  يف  واملصادر  الكتب  جهة  من 
ري واًل يف كتب التَّاريخ واًل يف  السيدة حيث اًل يوجد هلا ذكر يف كتب السِّ

ا اًل يوجد)1(. كتب األنساب، وبعدها يقول: اًل يعني َأهنَّ
بعد  القبور  هذه  حقيقة  عن  يسَأل  الشيعة  من  الكثري  َأخذ  واليوم 
انتشارها بشكل غري معقول؛ فكان اجلواب ممن يرى وجودها يستدلون 

تي ليس هلا نصيب علمي: هبذه األَدلة الَّ
ين: رشيفة بنت احلسن، واشتهر هذا القرب عند َأهل  ذكرها حرز الدِّ
َأقول:  احلسن.  بنت  رشيفة  العلوية  بقرب  املنطقة  بتلك  واألَرياف  القرى 
البعض من َأصحابنا  املعلومة فعاًل، وحيتمل  القبور غري  وهو عندي من 

ُه قرب القاسم بن بن العبَّاس بن اإِلمام موسى بن جعفر ڠ()2(. بأنَّ
ويعلل سبب جهالة هذا القرب وقبور آخرين بقوله:

التاسع  القرن  يف  كان  ُه  أنَّ القبور  من  كثري  جهالة  سبب  خيفى  )واًل 
َأوائل  نَّة يف  الشيعة والسُّ العراق زوابع وفعاليات طائفية بني  اهلجري يف 
والعلامء وبعضها  العلويني  قبور  لذلك كثري من  فعفيت  الصفوي  العهد 

  https://www.youtube.com/watch?v=oeqF5uezzaE :1( مركز شعاع اإِلعالمي(
ين؛ ج1، ص385. ت 1365 هـ. )2( »مراقد المعارف«: محمد حرز الدِّ
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ُأبقيت وسميت بَأسامء األَنبياء وُأخرى بَأسامء النِّساء لكيال يشملها اهلدم 
والنبش والتخريب()1(.

واحلقيقة هذا حتليل بائس فقري حيث َأننا مل نجد هلا ذكًرا يف كتبهم قبل 
الصفويني واًل يف وقت الصفويني فلم يذكره املجليس واًل غريه الَّذين َألفوا 
التأليفات الضخمة يف فرتة حكم الصفويني واًل حتَّى بعد الصفويني... 
ولذلك هو مل يذكر َأي مصدر علمي حلجته هذه بوجودها وإِنَّام عدل إىِل 
هذا الكالم الَّذي ليس له وزن يف التحقيق العلمي وإىِل دليل آخر ليس له 
وزن علمي َأيًضا وهو قوله: )واشتهر هذا القرب عند َأهل القرى واألَرياف 
بتلك املنطقة بقرب العلوية رشيفة بنت احلسن( وقول العوام اًل يعترب دليال 

علميًّا، كام هو معلوم.
د عيلٌّ احلُْلوت )2018م(: يُِّد حممَّ ُق السَّ وذكرها املحقِّ

ُة يف  ، حيُث ماَتْت هِذِه العلويَّ كِب احلُسينيِّ ُه قرٌب ألَحِد َأطفاِل الرَّ )أنَّ
األرَِس ويف مصائِب التَّضييِق عىل العياِل بعَد َأْن عاَنْت من القهِر واحلرماِن 
، واًل يقيهم وَطاٌء، وقِد اشتهَر  ُهْم ظِلٌّ مِس إِِذ اًل ُيظِلُّ والعَطِش وحراَرِة الشَّ
بايا، وكانت  اِت اللَّوايت ُكنَّ يف ركِب السَّ عنَد النَّاِس َأنَّ القرَب ألَحِد العلويَّ
قرُبها  األَجُل حيُث  بِي وحمنَُه حتَّى وافاها  السَّ ُتطِْق مصاِئَب  فلم  مريَضًة 
اليْوَم، مرَقُد رشيفَة  ٍة خفَيْت علينا  وُه من مصادَر ُمهمَّ تلقَّ هناَك، ولعلَُّهم 

ُد ذلك)2()3(. بنِت احلسن( ُثمَّ ذكَر ما ُيَؤيِّ

ين؛ ج1، ص385. ت 1365 هـ. )1( »مراقد المعارف«: محمد حرز الدِّ
)2( مرقد شريفة بنت الحسن قراءات تحقيقية/ محمد علي الحلو ص 58

https://alrasd.net/arabic/islamicheritagee/1328 :3( مركز الرصد العقائدي(
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كذلك دليله هو اشتهار القرب عند النَّاس وهذا ليس بيشء يف التحقيق 
لالسرتزاق  هي  القبور  وهذه  ومهية  شخصية  َأهنا  واحلقيقة  العلمي، 

والتمدد الطائفي.
❁ َأربعون مرقد مزيف لبنات وأبناء الحسن فقط يف العراق:

»المراقد  كتابه  يف  الدين  شمس  عباس  جمعه؛  ما  ملخص  وهذه 
المزيفة عن بنات وأبناء الحسن«:

١- ابن الحسن؛ الهندية: ص٦٢.
٢- آمنة بنت الحسن؛ منصورية الشط: ص٩٢.

٣-آمنة بنت الحسن؛ بلد: ص٩٣.
٤- آمنة بنت الحسن؛ داقوق: ص٩٣.

٥- َأوالد الحسن؛ السهلة: ص٩٣.
٦-بنات الحسن.. الشامية.. ص١٠٣

٧-بنات الحسن )خولة وفريال(؛ الحمزة: ص١٠٤.
٨-بنات الحسن)خضرة وسعدة(؛ المسيب: ص١٠٤.

٩-بنات الحسن َأو بنت الحسن؛ الهندية: ص١٠٤.
١٠-بنات الحسن َأو بنت الحسن؛ الهندية: ص١٠٥

١١- بنات الحسن؛ الشامية: ص١٠٥.
١٢- بنات الحسن )رقية( الرباق بالنجف: ص١٠٥.

١٣- بنات الحسن؛ الحلة: ص١٠٥.
١٤- بنات الحسن؛ الكرخ: ص١٠٥.
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١٥- بنات الحسن؛ الرصافة: ص١٠٦.
١٦- بنات الحسن؛ سبع البور: ص١٠٦.

١٧- بنات الحسن؛ اليوسفية: ص١٠٦.
١٨- بنات الحسن؛ عين التمر: ص١٠٦.

١٩- بنات الحسن؛ سامراء: ص١٠٦.
٢٠- بنات الحسن؛ الدغارة: ص١٠٦.

٢١- بنات الحسن؛ الشوملي: ص١٠٧.
٢٢- حسنة بنت الحسن)حنة(الهاشمية: ص١١٩.

٢٣- حليمة بنت الحسن )نركس( الكوفة: ص١٢٤.
٢٤- خديجة بنت الحسن؛ القاسم: ص١٣٠.

٢٥- الخضر بن الحسن، وقيل خضرية اخته؛ الشوملي: ص١٣٠.
٢٦- خضراوات بنت الحسن؛ السنية: ص١٣٠.

٢٧- رقية بنت الحسن؛ المقدادية: ص١٤٣.
٢٨- رقية وُأم كلثوم بنت الحسن؛ الموصل: ص١٤٣.

٢٩- زكية بنت الحسن؛ النجف: ص١٤٧.
٣٠- زهراء بنت الحسن؛ النجف: ص١٤٨.
٣١-شريفة بنت الحسن؛ جناجة: ص١٦٠.

٣٢-شريفة بنت الحسن؛ ابي غرق: ص١٦٠.
٣٣-عبد المحسن بن الحسن؛ الموصل: ص١٨٧.

٣٤-عون الدين بن الحسن؛ الموصل: ص١٩٩.
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٣٥-فاطمة بنت الحسن؛ الحلة: ص٢٠٥.
٣٦-فخرية بنت الحسن؛ الخالص: ص٢٠٦.

٣٧-محمد بن الحسن؛ الطابو: ص٢٢٥.
٣٨-محمد بن الحسن؛ الكرخ: ص٢٢٨.

٣٩-محمد بن الحسن السبط؛ الدعوم: ص٢٢٨.

٤٠-هدية بنت الحسن؛ المحاويل: ص٢٥٤.
❁ مشاهد تكريت

يدعون َأن فيها مشهًدا لعيل  يذكره اهلروي يف كتابه »اإِلشارات« 
َأيب  بن  ُه قرب عيل  أنَّ يزعمون   وهبا قرب  َأبى طالب  بن  )هبا مشهد عيل 

طالب  واهلل َأعلم()1(.
ا َأنَّ اهلروي  هكذا يذكره اهلروي بقوله )يزعمون( وهذا َأمر مهم جدًّ
ينقل ما رآه وليس ينقل احلقيقة العلمية التَّارخيية عىل صحة هذه املقامات 
صحة  يتابع  حمقًقا  وليس  يراه  ما  ينقل  رحالة  جمرد  فالرجل  عدمها،  من 
وجود هذا املقام تارخييا، ولذلك نراه يف غالب ذكره هلذه املشاهد ينهيها 
اًل  املرويات  يف  العبارات  وهذه  َأعلم(  واهلل  يقولون  )يزعمون  بعبارات 
كام سنرى  لإِلثبات  العلمي  التَّارخيي  التحقيق  هبا يف  يستدل  َأدلة  جتعلها 
يف الكالم عن املشهد املزعوم للمزعومة خولة بنت احلسني  والسقط 
هذه  يذكرون  الَّذين  املؤرخني  غالب  مع  احلال  وهذا  املزعوم.  )الطرح( 

القبور واملقامات.

)1( الهروي/اإِلشارات ص64 
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واهلروي اًل يصحح اخلطَأ الظاهر بزعمهم َأن يف تكريت قرًبا لعيل 
يف  هناك  ودفن  الكوفة  مسجد  يف  قتل    عليًّا  َأنَّ  يقينًا  يعلم  وهو   
منطقة ما وهو مل يدخل تكريت يف حياته، فكيف اًل يصحح هذه املعلومة 

الباطلة مثلام فعل يف تصحيح غريها ويكتفي بقوله يزعمون ذلك!!
َأهلها  فخرج  تكريت؛  َأمام  من  مر  الركب  َأن  كتبهم  يف  ويذكرون 

مستبرشين فرحني ملقتل احلسني ڠ واًلستقبال جيش يزيد.
إىِل تكريت  اص قوله: )فلام وصلوا  الطرحيي عن مسلم اجلصَّ ينقل 
َأنفذوا إىِل صاحب البلد َأن تلّقانا )كذا( فإِنَّ معنا رْأس احلسني وسباياه! 
فلام َأخربهم الرسول بذلك ُنرشت األَعالم، وخرجت الَغلمة يتلّقوهنم! 
ابن  النصارى: ما هذا؟ فقالوا: رأس احلسني! فقالوا: هذا رأس  فقالت 
بَِيعهم  إىِل  قال: فعظم ذلك عليهم، وصعدوا  نعم.  قالوا:  نبيِّكم؟!  بنت 
ا إِليك ُبراء ممَّا  ، إِنَّ ورضبوا النواقيس تعظياًم هلل ربِّ العاملني! وقالوا: اللَُّهمَّ

صنع هؤاًلء الظاملون()1(.
وقال القندوزي: )فلام وصلوا إىِل بلد تكريت ُنرشت األَعالم، وخرج 
ا  ا ُبرآء ممَّا تصنعون َأهيَّ النَّاس بالفرح والرسور! فقالت النصارى للجيش: إِنَّ

الظاملون! فإِنَّكم قتلتم ابن بنت نبيِّكم، وجعلتم َأهل بيته ُأسارى()2(.
هكذا ينرشون هذه الروايات الفاسدة ليبينوا َأن النصارى حزنت عىل 
ة مقتله ويلعنوهنا  مقتل احلسني  واملسلمون مل حيزنوا ولذلك حيملون األُمَّ
ة ظلمتك،  ة قتلتك، لعن اهلل ُأمَّ كام جاء يف دعاء الزيارة بقوهلم )لعن اهلل ُأمَّ

)1( ُمنتخب الطريحي: ص481، وانظر: ناسخ التواريخ: ج3 ص103
)2( القندوزي. ينابيع الموّدة: ص351
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ة َأسست َأساس الظلم واجلور والبدعة عليكم َأهل البيت()1(. لعن اهلل ُأمَّ
الروايات  بسبب هذه  اليوم  إىِل  تكريت  لذلك هؤاًلء حاقدون عىل 
تي تزرع احلقد والضغينة يف النفوس؛ حتَّى نعرف ماذا تفعل  املكذوبة والَّ
الشيعةعىل  قلوب  يف  والطائفية  احلقد  نرش  يف  املكذوبة  الروايات  هذه 
َأهل تلك املدن. ما رَأيناه اليوم عىل َأرض الواقع من امليليشيات الطائفية 
فعلوها  تي  الَّ اجلرائم  من  الولدان  له  تشيب  مما  إِليران  املوالية  اإِلرهابية 
بتلك املناطق عندما متكنوا منها.. كل ذلك بسبب هذه الروايات التَّارخيية 

تي َأوغرت صدور الشيعةبالشحن الطائفي واحلقد. املكذوبة اخلبيثة الَّ
الطفييل؛  صالح  الطائفي  للمعمم  املصور  املقطع  هذا  إىِل  اسمعوا 

كيف حيرض عىل َأهل تكريت)2(.

❁ مشاهد الموصل
وهي مدينة يف شامل »العراق« اليوم عىل شاطئ هنر دجلة؛ تبعُد عن 

»الكوفة« حوايل )575( كلم.
مشهد النقطة:

ذكر اهلروي يف »اإِلشارات«: وكان فيها إىِل القرن السابع للهجرة /
ى »مشهد رْأس احلسني« كان ]الرأس[  الثالث عرش للميالد مشهٌد ُيسمَّ

به ملَّا عربوا بالّسبي()3(.

)1( »بحار األنوار«: المجلسي؛ ج 99، ص47.
)2( المعمم صالح الطفيلي يحرض على َأهل تكريت:

  https://www.youtube.com/watch?v=EDd2bTHNcsE        
)3( »اإلشارات إِلى معرفة الزيارات«:70.
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املدينة  من  احلسيني  الركب  »مع  كتابه  يف  الطبيس  جعفر  حممد  قال 
إىِل املدينة« يف ج5: )مل ُيذكر يف واحد من الُكتب التَّارخيية املعتربة - عىل 
ام  مستوى التحقيق - َأّن َأهل البيت ڽ يف الطريق من الكوفة إىِل الشَّ
خني اخلوض  قد مّروا بمدينة املوصل، وقد جتنَّب بعض املحققني واملؤرِّ
عى، وَمن ذكرها منهم ذكرها عىل  ة هذا املدَّ ة َأو عدم صحَّ يف صدد صحَّ
ي - مثاًل - يقول ما  ن ذكرها( فاملرحوم الشيخ عبَّاس القمِّ نحو النقل عمَّ
هذا نّصه: )وَأّما مشهده باملوصل، فهو كام يف روضة الشهداء ما ملّخصه: 
َأنَّ القوم ملا َأرادوا َأن يدخلوا املوصل، َأرسلوا إىِل عامله َأن هُييِّئ هلم الزاد 
والعلوفة، وَأن ُيزيِّن هلم البلدة، فاتَّفق َأهل املوصل َأن هُييِّئوا هلم ما َأرادوا، 
وَأن يستدعوا منهم َأن اًل يدخلوا، بل ينزلون خارجها، ويسريون من غري 
الرأس  ووضعوا  منها،  فرسخ  عىل  البلد  ظاهر  فنزلوا  فيها..  يدخلوا  َأن 
م، فصارت  الرشيف عىل صخرة، فقطرت عليها قطرة دم من الرأس املكرَّ
جيتمعون  النَّاس  وكان  عاشوراء!  يوم  يف  سنة  كّل  الدم  منها  ويغيل  تشعُّ 
عاشوراء،  كلِّ  يف  واملآتم  العزاء  مراسم  وُيقيمون  األَطراف،  من  عندها 
وبقي هذا إىِل َأيام عبد امللك بن مروان فَأمر بنقل احلَجر، فلم ُيَر بعد ذلك 

وها مشهد النقط()1(. منه َأثر، ولكن بنوا عىل ذلك املقام قبَّة سمَّ

فها هو جعفر الطبيس يؤكد أنَُّه اًل توجد رواية واحدة صحيحة تثبت 
املوصل، وحتَّى من ذكرها ذكرها عىل  البيت يف طريق  َأهل  قافلة  مرور 

نحو النقل ليتخلص من تبعاهِتا كام فعل القمي.

)1( »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: الطبسي؛ ج5، ص200-199.
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مما يبني بطالن كل هذه املقامات املزعومة عىل الطريق يف املوصل وما 
بعد املوصل. وذكره اهلروي يف »اإِلشارات«: 

)وباملوصل مشهد رأس احلسني  كان به ملا عربوا بالسبى، ومشهد 
الطرح)1(، وهبا كف عيل بن َأيب طالب ()2(. يقول جعفر املهاجر:
)وما ندري ما مصري هذا املشهد، وهل هو باٍق َأم اندرس()3(.

هكذا رَأينا النفي الرصيح لوجود هذا املقام بتأكيد عدم صحة مرور 
يثبت مرور عيل  الركب احلسيني من املوصل، كام قال الطبيس كذلك مل 
 يف املوصل فمن َأين جاءوا بكف عىل هناك؟ وكذلك ذكر هذا الطرح 
شخصية  أنَُّه  رغم  مكان  من  َأكثر  يف  مقامه  ذكر  سيتكرر  الَّذي  املوهوم 

موهومة من األَصل.
ُه ليس  ونقل هكذا روايات من قبل اهلروي بدون متحيص تبني يقينًا أنَّ
َأهاًل ليكون مصدًرا للتوثيق إِن مل يكن تعمد هذا التزوير مليوله الشيعية، 

كام ذكر املهاجر يف كتابه »موكب األحزان«.
مشهد عبد الرحمن بن علي بن الحسين:

ذكره موقع العتبة احلسينية عىل األَنرتنت خالل كالمها عىل ما تسميه 
بطريق السبايا، فقالت: إِضافة إىِل توثيق مرقد السيد عبد الرمحن بن عيل 

)1( قلت: وهذا دليل آخر على بطالن هذه المقامات وَأن الركب لم يمر في هذا الطريق 
بل  الطرح،  لنفس  مكان  من  َأكثر  في  سيتكرر  الطرح/الِسقط  موضع  َأن  سنرى  حيث 

سيتبين لنا اًلحًقا أنَُّه اًل وجود لهكذا ِسقط في كتب الشيعةَأساسا.
)2( »اإلشارات«: الهروي؛ ص63.

)3( »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص21.
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بن احلسني ۏ يف املوصل)1(. وعند البحث عن عبد الرمحن هذا وجدت 
)ذكره  احلسني  بن  عيل  َأواًلد  ضمن  من  تذكره  الشيعية  املصادر  بعض 
املفيد يف »اإِلرشاد« وابن شهر آشوب يف »املناقب« وذكره صاحب »الدر« 
وذكره املجليس يف »البحار« لكنني مل َأجد له َأية ترمجة يف كتب الشيعة، فال 
يوجد يشء عن واًلدته وَأحواله وتاريخ ومكان وفاته؛ فكيف توثق لدى 

العتبة احلسينية قربه يف املوصل كام تدعي؟
وفوق ذلك قد َأثبتنا عدم صحة مرور الركب احلسيني من املوصل 
بل من الطريق كله كام سنرى. واحلقيقة فإِن َأصل هذا املرقد املزعوم كان 
علوم  فيها  تدرس  كانت  تي  الَّ العزية«  »املدرسة  اسم  حتت  سنية  مدرسة 
ين لؤلؤ إىِل مشهد لعبد الرمحن. نَّة يف املوصل حوهلا بدر الدِّ الرشع ألَهل السُّ

مشهد عمر بن الحسين  في بلط الموصل:
منطقة تقع بني مدينة تلعفر وجبل سنجار، وتسمى َأسكي موصل، 
حمافظة  يف  املوصل  مدينة  غرب  شامل  كم(   50( تقع  عراقية  بلدة  وهي 
نينوى، تقع فيها َأطالل موقع بلد الَّذي يعود للعرص العبَّايس. تقع َأسكي 
املوصل.  سد  اليوم  يسمى  والَّذي  موصل«  َأسكي  »سد  قرب  موصل 
القديمة. ذكر اهلروي يف  بالرتكية )َأسكي موصل( يعني املوصل  اسمها 
 ) طالب  َأيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عمر  مقام  )وهبا  »اإِلشارات«: 

وقال )وقرْأت عىل احلجر الَّذي ظهر يف هذا املوضع ما هذه صورته: 
)بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا مقام عمر بن احلسني بن عيل بن َأيب 

 https://imamhussain.org/news/31581  :1( موقع العتبة الحسينية(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





115دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس

إِبراهيم بن   وهو َأسري يف سنة إِحدى وستني، تطوع بعامرته  طالب 
القطن من  املدائني يف صفر سنة ثالث ومائة وحبس عليه خان  القاسم 

السوق العتيق ببلط()1(.
بن  عمر  مشهد  )وهبا  البلدان«:  »معجم  يف  احلموي  ياقوت  وذكر 

.)2() احلسني بن عيل بن َأيب طالب
إِنَّ وجوَد حجر يف املكان مكتوب فيه َأن هذا مقام لعمر بن احلسني 
اًل يصلح َأن يكون دلياًل بدون توثيق حالته التَّارخيية ووجوده الفعيل. وقد 

بينا عدم مرور الركب من طريق املوصل َأصاًل.
ثمَّ يذكر اهلروي قصة خرافية عجيبة، فيقول: )ورَأيت هلذا املوضع 
ُه كان باملوصل رجل فّقاعى زمن - َأي َأرجله فيها  آية عظيمة، وذلك أنَّ
فقاعات مملوءة باملاء. وزمن: َأي طويل املرض - يمشى عىل َأعالق من 
وبقي كذلك سنني عدة وزماًنا  ام خرق،  كَأهنَّ اخلشب وجير رجليه خلفه 
طوياًل يشاهده النَّاس، وهو معروف باملوصل، فرَأى عليًّا بن َأيب طالب 
احلسني  بن  عمر  ولدى  مشهد  إىِل  امض  له:  قال  ُه  أنَّ وذكر  منامه  يف   
ألَظهر فيك آية! فحملوه إىِل هذا املوضع فاغتسل من املاء الَّذي به وزاره 
إىِل املوصل ماشيا عىل قدميه، وسموه: عبد عيل! ولعله يف احلياة،  وعاد 
بل اخترصت عىل  اآليات غري هذا  املوضع من  َأعلم. ورَأيت هلذا  واهلل 

ذكر هذه الفضيلة()3(.

)1( »اإلشارات«: الهروي؛ ص62.
)2( »معجم البلدان«: ج2 ص265.
)3( »اإلشارات«: الهروي؛ ص63.
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وهي  هؤاًلء.  يعتقد  كام  تقويه  وليست  الدليل  تسقط  خرافية  قصة 
رواية تقدح يف اهلروي نفسه وتسقط موثوقيته، وهذه القصة تشجع عىل 

ك باهلل تعاىل بتسمية هذا الرجل املزعوم؛ بعبد عيل! الرشِّ

يف  للشيعة  السابق  األَعىل  الشيعي  املرجع  اخلوئي  عىل  التبس  وقد 
معجم رجاله، وهو يتحدث عن عمر بن عيل بن احلسني امللقب باألرَشف 
الشيخ  )قال  ما نصه:  يقول  لكنَُّه  »اإِلرشاد«  املفيد يف  ينقل كالم  به  وإِذا 
ڽ فاضاًل جلياًل، ويل صدقات رسول  املفيد: وكان عمر بن احلسني 
اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله، وصدقات َأمري املؤمنني ڠ وكان ورًعا سخيًّا. 

»ااًلرشاد«: باب ذكر اخوته الباقر ڠ وطرف من َأخبارهم()1(.

وبالرجوع إىِل كتاب »اإِلرشاد« للمفيد؛ نجده يذكر هذا الكالم لعمر 
بن عيل بن احلسني، وليس عمر بن احلسني. فقال يف ص151:

)حدثنا احلسني بن زيد عن عمه عمر بن عيل عن َأبيه احلسني ڽ 
ُه كان يقول...(. ويف ص170 ما نصه: )وكان عمر بن عيل بن احلسني  أنَّ
َأمري  وصدقات  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  النَّبي  صدقات  وويل  جلياًل  فاضاًل 
املؤمنني ڠ وكان ورًعا سخيًّا( ويف نفس الصفحة )عن احلسني بن زيد 
قال: رَأيت عمي عمر بن عيل بن احلسني يرشط عىل من ابتاع صدقات...(

وقال يف ص171: )عن عبيد اهلل بن جرير القطان قال: سمعت عمر 
َأي يشء عن  اخلوئي يف معجمه  يذكر  ومل  يقول...(  احلسني  بن  بن عيل 

)1( »معجم رجال الحديث«: الخوئي، طبعة قم؛ ج13، ص47.
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شخص اسمه عمر بن احلسني إاًِلَّ ما ذكره خطَأً عندما تكلم عن عمر بن 
عيل بن احلسني وذكر سهًوا عمر بن احلسني. ثمَّ يرجع بعدها ويقول: قال 
السيد املهنا: عمر األرَشف وهو َأخو زيد الشهيد ألمه وَأسن منه...( ثمَّ 

يستمر بالكالم عن عمر األرَشف بن عيل بن احلسني.
وهنا التفاتة مهمة: ها هم آل بيت النبوة يسمون َأواًلدهم بَأسامء َأيب 
فهل  بالتفصيل..  الشيعية  الكتب  كام ذكرت  بكر وعمر وعثامن وعائشة 
يوجد عاقل يسمي َأواًلده وَأحفاده بَأسامء من يكرههم ويبغضهم ويتزوج 
س الباطني املجويس كيف عمل  منهم ويزوج بناته هلم! حتَّى نعرف الدَّ
حابة،  عىل تشويه الصورة الناصعة للعالقة بني َأهل بيت النبوة وبني الصَّ
يف  البيت  َأهل  لسان  الشيعةعىل  كتب  هبا  تعج  تي  الَّ الروايات  هذه  وَأن 
حابة والدولتني األَُموية والعبَّاسية؛ ماهي إاًِلَّ روايات مزورة  الطعن بالصَّ
عىل َأهل البيت  ومل يذكره َأحد ممن ذكر َأواًلد احلسني؛ كاملفيد والقمي 

والتربيزي واإِلربيل وغريهم.
وذكره ابن شهر آشوب يف مناقبه عندما حتدث عن قتىل َأواًلد احلسني 
بني احلسني مع اختالف فيهم: عىل  يف معركة الطف، فقال: )وستة من 
األَكرب، وإِبراهيم، وعبد اهلل، وحممد ومحزة، وعيل، وجعفر، وعمر وزيد. 

وذبح عبد اهلل يف حجره()1(.
فرض  عىل  كربالء  يف  قتل  وقد  املوصل  بلط  إىِل  به  َأتى  الَّذي  فمن 

صحة قول ابن شهرآشوب؟

)1( »مناقب آل أبي طالب«: ابن شهر آشوب؛ ج3، ص259.
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وذكره التسرتي يف كتابه »رسالة يف تواريخ النَّبي واآلل« حيث قال: 
بعمر،  ى  مسمَّ ڠ  له  إِبنًا  الكويف  وَأعثمَّ  ينوري  الدِّ حنيفة  َأبو  )وَأثبت 
ل بعد ذكر وقعة الطّف وتعداد من قتل: مل يبق من َأهل بيته إاًِلَّ  فقال األَوَّ
َأربع سنني،  بلغ  وإاًِلَّ عمر وقد كان  ابناه: عيّل األَصغر وقد كان راهق، 
وقال يزيد ذات يوم لعمر بن احلسني: هل تصارع ابني هذا؟ يعني خالًدا 
وكان من َأقرانه فقال: بل َأعطني سيًفا وَأعطه سيًفا حتَّى َأقاتله فتنظر َأينا 
َأصرب، فضّمه يزيد إِليه وقال: شنشنة َأعرفها من َأخزم. هل تلد احليَّة إاًِلَّ 
ُه قال: كان  حيَّة، واًل يوجد عندنا تاريخ َأعثم الكويف. ومثله الثاين إاًِلَّ أنَّ
ينوري وَأبن َأعثم  لعمر سبع سنني()1(. و)هنا يبني التسرتي نقاًل عن الدِّ

ام(. َأن عمر هذا كان عند يزيد يف الشَّ
الَّذي ذكره ضمن  آنًفا  الَّذي مر  وهذا يناقض قول ابن شهرآشوب 
املناقب هذه القصة إىِل عيل بن  قتىل كربالء. ونسب ابن شهر آشوب يف 
ُه يذكر عمر هذا من ضمن شهداء  احلسني وليس إىِل عمر بن احلسني؛ ألنَّ
بن  عمرو  إىِل  القصة  هذه  اللهوف  يف  طاووس  ابن  ونسب  كربالء)2(. 
  احلسني وليس إىِل عمر)3(. ونسب َأبو خمنف األَزدي يف مقتل احلسني
هذه القصة إىِل عمرو بن احلسن()4(. فلم يثبت وجود هذه الشخصية يف 

مصادر القوم َأنفسهم، ومل َأجد له ترمجة يف كتبهم.

»رسالة في تواريخ النَّبي واآلل«: التستري؛ ص83.  )1(
)2(  »المناقب«: ابن شهر آشوب؛ ص309.

)3(  »اللهوف«: ابن طاووس؛ ص83.
)4(  »مقتل الحسين«: َأبو مخنف األَزدي؛ ص215.
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وهبذا يتبني َأن اًل دليل حقيقي يثبت وجود هذه الشخصية يف كتب 
الشيعةواًل صحة هلذا املرقد الَّذي يزعمونه له. وبذلك يسقط دليل آخر 

تي يستدلون هبا عىل هذا الطريق. من َأدلتهم الَّ
جيش  استقبال  رفضوا  املوصل  َأهل  َأن  كتبهم:  الشيعةيف  ويذكر 

. يزيد؛ حزًنا عىل مقتل احلسني
قال الطبيس: )وصل ركب احلسني ڠ إىِل املوصل بعد َأن َأنفذوا 
نا، فزينت املدينة ونرشت األَعالم وخرج الوايل وتلقاهم  إىِل عاملها َأن تلقَّ
َأن  وحتالفوا  اجتمعوا  احلسني  رْأس  ُه  أنَّ حتققوا  فلام  َأميال،  ستة  بعد  عىل 
مل  بذلك  سمعوا  فلام  عندهم؛  ويدفنوه  الرْأس  منهم  ويَأخذوا  يقاتلوهم 

يدخلوا املدينة، وَأخذوا الطريق اخلارجي إىِل تلعفر()1(.
هذا  الواًلئي  التَّشيع  جحافل  ردت  كيف  اليوم  رَأينا  ذلك  ومع 
مما  اجلرائم  من  املوصل  يف  اإِلرهابية  ميليشياهِتم  فعلت  وماذا  اجلميل، 
ما  ورسقة  التحتية  للبنى  وتدمري  وخطف  قتل  من  الولدان؛  له  تشيب 
بل  َأهلها؛  عىل  ويضيقون  املدينة  يستبيحون  ومازالوا  محله،  استطاعوا 
اإِلرهابية  احلق  َأهل  عصائب  مليشيا  قائد  اخلزعيل  قيس  اإِلرهايب  خرج 
  هيدد َأهل املوصل بَأن هلم ثْأًرا معهم كوهنم مشاركون يف قتل احلسني

كام يدعي هذا املجرم القاتل)2(.
ويذكر سعيد الديوه جي يف مقدمة كتابه »ترمجة األَولياء يف املوصل 

)1(  الطبسي: »وقائع الطريق«: 86/5. »نفس المهموم«: 427.
)2( رابط مقطع فديو تهديد قيس الخزعلي ألهالي الموصل: 

ttps://www.youtube.com/watch?v=zLYS7Gccq1E         
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ين لؤلؤ - مشاهد ألَبناء اإِلمام عيل بن َأيب طالب  احلدباء«: )اخُّتذ - بدر الدِّ
- كرم اهلل وجهه - يف املدارس الَّتي شيدها األَتابكيون لكي يعفي آثارهم 
ُه اخُّتذ يف املدرسة  تي َأقامها فيها ومن ذلك أنَّ وحيول النَّاس إىِل املشاهد الَّ
ا لإِلمام عبد الرمحن ويف املدرسة النورية مشهًدا لإِلمام حمسن  العزية مشهًدً
ويف املدرسة النظامية مشهًدا لإِلمام عيل األَصغر بن احلنفية وغري ذلك، 
البيت  آل  إىِل مشاهد ألَبناء  قبله  تي كانت مشيدة  الَّ املراقد  وحول بعض 
بن  إِبراهيم  لإِلمام  مشهًدا  اجلراحي  إِبراهيم  مقام  يف  فاخُّتذ  وَأتباعهم، 
اإِلمام موسى الكاظم ويف مقام العبَّاس مشهًدا لإِلمام العبَّاس بن مرادس 

السلمي وغريمها()1(.
املشاهد  هذه  برتميم  التيموريني  من  بعده  من  جاء  من  استمر  ثمَّ 
وَأضافوا مشاهد ُأخرى، فقال الديوجي: فتيمورلنك الَّذي دمر املوصل 
النَّبي  قبتني عىل قربي  ببناء  بل زار بعضها وَأمر  املشاهد  يتعرض هلذه  مل 
يونس والنَّبي جرجيس وَأوقف هلام، كام َأن من جاء بعده جددوا بعض 
املشاهد واخُّتذوا مشاهد غريها ألَبناء اإِلمام عيل - كرم اهلل وجهه - وجاء 
املشايخ يف  التكايا، وسعى  باملشاهد واملراقد وشيدوا  فَأهتموا  العثامنيون 
ة والصاحلني وساعدهم عىل هذا َأرباب احلكم وَأهل  جتديد مراقد األَئمَّ
الثراء لكي يدعموا مكانتهم عند النَّاس فجددوا كثرًيا من املراقد القديمة 
واملساجد  اجلوامع  وبنوا  الصاحلني  قبور  فوق  قديمة  مراقد  وشيدوا 
والتكايا بجانب قبورهم فكثرت املراقد واملشاهد والزيارات يف املوصل 
َأن تشييد  لنا مما تقدم  النَّاس للتربك هبا والدعاء عندها ويظهر  وقصدها 

)1( »كتاب ترجمة األولياء في الموصل الحدباء«: ص9-8.
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من  البلد  عليه  كان  ما  ففيه  سياسية  لغاية  كان  واملشاهد  املقامات  َأكثر 
هبم  ضاقت  كلام  زيارهِتا  وقصد  هبا  والتربك  الزيارات  هبذه  ااًلعتقادات 
َأكثرها  يف  املدفون  صحة  يثبت  مل  وإِن  والزيارات  املراقد  وهذه  السبل، 
فإِن النَّاس كانوا يتقربون إِليها بالزيارة والدعاء والنذور يستشفون هبا من 

ااًلمراض ويطلبون استجابة الدعاء بجاه من دفن فيها)1(.
املسلمني  حكام  من  كثري  ويفعله  اليوم  نراه  وما  احلال،  وهذا 
وعوامهم؛ خطٌر عظيٌم عىل عقيَدِة املسلِم من التعلق بغرِي اهلل تعاىل وطلب 
العون والولد والرزق والشفاء من املقبورين، واًل حول واًل قوة إاًِلَّ باهلل.

ني في العراق وهي اًل  قبور في الموصل يذكرها ديوان الوقف السُّ
صحة لها:

الَّذي   واألَثرية«)2(  الرتاثية  واملساجد  اجلوامع  »دليل  كتاب:  يذكر 
ني« يف  السُّ الوقف  »ديوان  ينية واخلريية يف  الدِّ املؤسسات  دائرة  َأصدرته 

العراق بعض املراقد الَّتي اًل صحة هلا:

رْأي  الكتاب  )يذكر  الباقر:  بن حممد  الباهر  اإِلمام  * جامع ومرقد 
إىِل مشهد  لأَلتابكة وغريها  َأهنا كانت مدرسة  الديوجي؛  األُستاذ سعيد 
َأن  رغم  الشخصية  هذه  حقيقة  يبينوا  ومل  الباقر(  حممد  بن  الباهر  لإِلمام 
مقاييس  عىل  الدليل  هذا  يف  اعتمدتا  َأهنام  قالت:  الكتاب  تْأليف  جلنتا 

وثوابت عاملية متفق عليها يف حتديد ما هو تراثي، َأو َأثري، َأو تارخيي.

)1( »كتاب ترجمة األولياء في الموصل الحدباء«: ص20-11.
)2( »دليل الجوامع والمساجد التراثية واألثرية«: ص127-120.
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َأيوبية  مدرسة  كانت  َأهنا  الكتاب؛  )ويذكر  حمسن:  اإِلمام  جامع   *
يبينوا  مل  وكذلك  حمسن(  لإِلمام  مشهًدا  فيها  اخُّتذ  لؤلؤ  ين  الدِّ بدر  وَأن 

حقيقة هذه الشخصية.
ين بن حسن املثنى: )يذكر الدليل أنَّ املرقد  * مرقد اإِلمام عون الدِّ
مل  كذلك  هـ(   784 قبل  شيد  وقد  املثنى  احلسن  بن  ين  الدِّ عون  لإِلمام 

يبحثوا يف صحة هذه الشخصية.
وعند متابعة هذه األَسامء يف مصادر الشيعةوجدت التايل: الباهر هو 
عبد اهلل َأخو حممد الباقر، وليس ولده، ومات يف املدينة، ومنهم من قال يف 

دمشق، ومنهم من قال يف ااًلسكندرية، ومل يذكر َأحد وفاته يف املوصل.
وَأما املحسن بن احلسني؛ فقد ذكره اهلروي - وقد بينا َأمره - بأنَُّه اًل 

يوجد سقط من َأواًلد احلسني باسم املحسن.
ين؛ فال يوجد للحسن املثنى ولد هبذا ااًلسم. وَأما عون الدِّ

هذه  توثيق  يف  ني  السُّ الوقف  اتبعها  عاملية  مقاييس  َأي  َأدري  فال 
الشخصيات الَّتي اًل َأصل هلا كام رَأيتم.

وبذلك يتبني بطالن صحة نسبة هذه املقامات إىِل املذكورين كوهنم 
األَتابكي  ين  الدِّ بدر  املوصل  حاكم  املتشيع  قام  موهومة  شخصيات 
ينتبه »الوقف  َأن  فَأرجوا  قبلها.  مدارس سنية موجودة  باخرتاعها مكان 
ني« إىِل ذلك ويصحح التزوير التَّارخيي املوجود عىل األَقل تصحيحه يف  السُّ

الكتب إِن مل يستطيعوا تصحيحه عىل األَرض.

حتَّى اهلروي صاحب اإِلشارات الَّذي يعتمد عليه الشيعةكثرًيا، وقد 
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ذكر كل ما موجود يف املوصل من مشاهد وقبور ملا زارها مل يذكر َأي واحد 
من هؤاًلء، فذلك يعني َأن هذه القبور استحدثت من بعده يف زمن بدر 

ين لؤلؤ األَتابكي املتشيع. الدِّ

الوقف  عليها  يستند  تي  الَّ هي  املوهومة  والقبور  املقامات  وهذه 
تارخيي  شاهد  هلا  ليس  وكلها  نيَّة،  السُّ املوصل  اًلخرتاق  اليوم  الشيعي 
لكنها  واملشاهد،  القبور  هذه  َأصحاب  شخصيات  صحة  عىل  واحد 
زرعت لغايات سياسية طائفية اًلستعطاف النَّاس واستاملتهم باسم حب 

آل البيت وللتغيري الديموغرايف.

❁ مشاهد سنجار:
َأيب  بن  عيل  مشهد  )هبا  »اإِلشارات«:  يف  اهلروي  ذكر  عيل:  مشهد 
حيث  اخلطرية  األَعالق  يف  شداد  ابن  وتابعه  اجلبل()1(.  عىل    طالب 

قال: )وبسنجار مشهد كان مالصًقا للسور يعرف بمشهد عيل ڠ)2(.

عن  نقاًل    طالب  َأيب  بن  عيل  إىِل  الشيعية  املصادر  بعض  وتنسبه 
اهلروي، واًل وجود ألَي دليل تارخيي حقيقي يذكر َأن عليًّا  مرَّ يف سنجار.

زينب  الست  إىِل  املشهد  هذا  تنسب  ُأخرى  شيعية  مصادر  وهناك 
وليس إىِل عيل  كام سيْأيت:

ت زينب يف سنجار: تنسب مصادر الشيعةهذا الرضيح  رضيح السِّ

)1( »اإلشارات«: الهروي؛ ص60.
)2( »األعالق الخطيرة«: ابن شداد؛ ج3 ص155.
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. زينب بنت عيل بن احلسني  إىِل زينب بنت عيل بن َأيب طالب

واحلوراء  الُكربى  بـزينب  امللقبة  طالب؛  َأيب  بن  عيل  بنت  زينب 
)ولدت باملدينة سنة 6 هـ وتوفيت سنة 62 هـ عىل األَرجح( ثالث َأواًلد 
فاطمة الزهراء بنت الرسول حممد ملسو هيلع هللا ىلص من عيل بن َأيب طالب  وكربى 
بنتيهام، واألُخت الشقيقة للسبطني احلسن واحلسني  وتلقب بالعقيلة 
 من َأفاضل نساء َأهل البيت، وذات مكانة كبرية، تزوجت زينب من 

ابن عمها عبد اهلل بن جعفر بن َأيب طالب.

ذكر لقربها مخسة مواضع؛ كام قال َأصغر قائدان )منذ قرون والنَّاس 
يؤمون مخسـة مواضع حيسبوهنا مدفن السيدة زينب. ومن هذه املواضع، 
. وصيت األَخري يعتمد  اثنان حازا عىل شـهرة َأوسع. وآخران هلام صيت َأقلَّ
ا املكانان املشهوران فهام: موضع راوية بضاحية دمشق،  ة. َأمَّ عىل رواية شاذَّ
واآلخر موضـع قنطـرة السـباع فـي مرص. واملوضعان اآلخرين فهام: مقربة 
البقيع باملدينة املنورة، ومقربة الباب الصغري بدمشق. واملوضع الَّذي يعتمد 

ة فهو منطقة سـنجار فـي املوصـل بالعراق()1(. عىل الرواية الشاذَّ

يعتمد  املوجود يف سنجار  املقاَم  َأنَّ  اإِليراين  الباحث  يبني هذا  وهنا 
عىل رواية شاذة. يعني غري معتمدة َأصاًل.

ويذكر د. حسن الشميساين األُستاذ املحارض يف كلِّية اآلداب/ اجلامعة 

)1(  »مرقد السيدة زينب الكبرى في مصر« دراسة وتمحيص لآلراء التَّاريخية المختلفة/ 
َأصغر قائدان / ُأستاذ مساعد في كلِّية اإللهيات بجامعة طهران.
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اللبنانية يف كتابه »سنجار من الفتح اإِلسالمي إىِل الفتح العثامين«: )رضيح 
املدينة  مدخل  يف  عالية  ربوة  عىل  الرضيح  هذا  يقوم  موقعه  زينب  الست 
وينسب إىِل السيدة زينب بنت اإِلمام عيل بن َأيب طالب سالم اهلل عليهام()1(.

وإِنَّام يضع يف  استند عليه يف قوله هذا،  الَّذي  املصدر  لكنَُّه اًل يذكر 
اهلامش كالم اهلروي وابن شداد اللذان يذكران َأن هذا املقام منسوٌب إىِل 

سيِّدنا عيل بن َأيب طالب  وليس للسيِّدة زينب.
عىل  )644هـ(  سنة  يف  املرقد  هذا  بناء  تاريخ  الشميساين  يذكر  ثمَّ 
ين لؤلؤ كام مكتوب عىل مدخل رواق الرضيح  يد امللك الرحيم بدر الدِّ
غرفة  يسار  إىِل  الرواق  مدخل  عىل  املنقوشة  الكلامت  تم  يقول:  حيث 
ين لؤلؤ َأيام  الرضيح تدل عىل َأن هذا البناء من قبل امللك الرحيم بدر الدِّ
ملكه لبالد سنجار )637-657 هـ/ 1239-1259م( وهذه الكلامت 
ين هذا كان قد َأكثر  لطان امللك الرحيم بدر( وبدر الدِّ هي: )عز مواًلنا السُّ
العمرانية يف َأطراف مملكته من قصور ودور ومحامات  املنشآت  إِقام  من 
والقالع  األَسوار  ترميم  َأو  جتديد  إِعادة  إىِل  وسعى  ومشاهد  وخانات 
فاملعلومات  منها،  الشيعية  وخصوًصا  واألرَضحة  واملساجد  واجلسور 
ُه كان قد تقرب من هذه الطائفة وَأعلن موااًلته ألَئمتها  كانت قد َأفادت أنَّ
ني  حتقيًقا لسياسة كان يرمي من ورائها إِزالة النفوذ األَتابكي واألَيويب السُّ
ُه ملا مل جيد َأمامه وسيلة َأفضل جلَأ إىِل كسب ود  واحللول مكانه، وذكر أنَّ
تي كانت تشكل اجلناح املعارض يف ذلك الوقت ، فنشط  هذه الطائفة الَّ

)1(  »سنجار من الفتح اإِلسالمي إِلى الفتح العثماني«: حسن الشميساني؛ ص333.
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عىل  وعمل  إِليه  ويدعو  مذهبها  ينرش  وَأخذ  وسادهِتا  زعامئها  مسايرة  يف 
آل  بوايل  لقب  ُه  أنَّ فقيل  هبا.  والعناية  مؤسساهِتا  وصيانة  شؤوهنا  رعاية 
ُه رغبة منه يف إِظهار موااًلته هلذه الطائفة وَأئمتها كان  حممد. وقيل َأيًضا أنَّ
يرسل يف كلِّ سنة إىِل مشهد ااًلمام عيل بن َأيب طالب - سالم اهلل عليه - يف 

النجف األرَشف قندياًل مذهًبا زنته َألف دينار)1(.

ين هذا قبل قليل وبينا خيانته وتعاونه مع  الدِّ وقد ذكرنا ترمجة بدر 
نيَّة وتغيري  الترت يف احتالل بغداد، وكيف قام بتحويل كثري من األَوقاف السُّ
َأسامئها إىِل َأسامء منسوبة ألَهل البيت وصنع مقامات موهومة ُأخرى يف 

املوصل وما حوهلا.

وهذا يعني َأن القرب مل يكن له وجود قبل هذا التَّاريخ؛ ألَنَّ اهلروي 
  ٍُّه مقاٌم لسيِّدنا عيل الَّذي زار هذا البناء قبل سنة )611 هـ( قد ذكر أنَّ
ومل يذكر شيًئا عن الست زينب. وكذلك ابن شداد يف األَعالق اخلطرية 
املتوىف سنة )676 هـ( فقد ذكر ما ذكره اهلروي ومل يذكر زينب؛ فانظروا 

كيف تتغري َأسامء األَماكن خالل سنوات بسيطة وتصبح هي األَصل.

وذكر الشيخ الشيعي حسن الصفار يف كتابه »املرَأة العظيمة«: )لقد 
السّيدة زينب وحمّل قربها...( ثمَّ يذكر  اختلف املؤّرخون يف مكان وفاة 

ام واملدينة املنورة والقاهرة وسنجار )2(  َأربع مقامات يف الشَّ

)1( »سنجار من الفتح اإِلسالمي إِلى الفتح العثماني«: حسن الشميساني؛ ص336-335.

)2(  »المرَأة العظيمة قراءة في حياة السيِّدة زينب بنت علي ڽ«: حسن الصفار؛ ص241.
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مشهد  عن  يتكلم  ثمَّ  بتفاصيلها،  الثالثة  املقامات  هذه  عن  ويتكلم 
سنجار فيقول: )ومن تلك املشاهد املرقد املنسوب للسّيدة زينب الكربى 
بعد  السبايا  املنطقة عند مرور  توّفيت يف هذه  ا  أهنَّ َأساس  بنت عيل، عىل 
عالية  ربوة  عىل  زينب  للسّيدة  املنسوب  الرضيح  ويقع  الطّف.  واقعة 
من  شميساين  حسن  الدكتور  به  تكلم  ما  ينقل  ثمَّ  املدينة()1(.  مدخل  يف 
تفاصيل عن هذا املرقد يف كتابه »سنجار« كام ذكرنا قبل قليل. ثمَّ ينسف 
الصفار صحة هذا املقام فيقول: )وإِذا كان املقام املنسوب هلا يف سنجار 
شامل العراق اًل تسنده رواية تارخيّية فيام يتوّفر من مصادر إاًِلَّ ما يتداول 
العلامء  ناقشها  تي  الَّ اآلراء  فإِنَّ  املنطقة،  تلك  َأهايل  َأْلِسنَة  عىل  ويتوارث 

والباحثون تنحرص يف ثالث احتاماًلت: املدينة املنّورة، مرص، دمشق)2(.
ام يف املنطقة املعروفة  والصفار يف هناية األَمر يرجح َأهنا دفنت يف الشَّ

اليوم باسم السيدة زينب يف دمشق.
ذكر  كام  املنورة،  املدينة  يف  البقيع  مقربة  يف  دفنت  َأهنا  والصحيح 
األَدلة  ذكر  يف  َأسهب  َأن  الشيعةبعد  َأعيان  يف  األَمني  حمسن  عالمتهم 
مل  فإِنه  املنورة؛  املدينة  يف  قربها  يكون  َأن  جيب  قربها  )حمل  فقال:  لذلك 
يثبت َأهنا بعد رجوعها للمدينة خرجت منها وإِن كان تاريخ وفاهِتا وحمل 
قربها بالبقيع، وكم من َأهل البيت َأمثاهلا من جهل حمل قربه وتاريخ وفاته 

خصوصا النِّساء()3(.

)1( نفس المصدر: ص249.
)2(  نفس المصدر: ص251.

)3( »َأعيان الشيعة«: السيد محسن األَمين؛ ج7، ص140.
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وقال لبيب بيضون يف »موسوعة كربالء«: مزار السيدة زينب ۏ 
العديد  سنجار  يف  يوجد   )924 ص   4 العدد  املوسم  )جملة  سنجار:  يف 
ۏ وقد َأقيمت هذه املشاهد  من املراقد واملزارات املنسوبة آلل البيت 
الشيعية  للدول  )سنجار(  خضوع  منذ  َأي  ىل،  األَوَّ اهلجرية  القرون  منذ 

كالفاطميني والبوهييني واحلمدانيني والعقيليني.

ومن تلك املشاهد املزار املنسوب للسيدة زينب الكربى بنت اإِلمام 
عيل ڠ والَّذي ابتدَأ َأمره بمرور سبايا َأهل البيت ۏ يف هذه املنطقة 
مستطيلة  غرفة  فيه  و  املدينة،  مدخل  يف  عالية  ربوة  عىل  املزار  هذا  يقوم 
يف وسطها الرضيح، و هو عبارة عن قرب مشّيد من احلجر و اجلص. ويف 
هذه الغرفة حمراب صغري، وفوق الرضيح قبة مضلعة خمروطية الشكل. 
وتدل الكلامت املنقوشة عىل مدخل الرواق إىِل يسار غرفة الرضيح، عىل 
ين لؤلؤ َأيام ملكه لبالد  َأن اّلذي بنى هذا البناء هو امللك الرحيم بدر الدِّ

سنجار )637- 657هـ 1239- 1259م(.

حتَّى  واألَيوبيني،  األَتابك  الشيعةضد  من  متقرًبا  امللك  هذا  وكان 
لّقب بويل آل حمّمد )صىل اهلل عليه وآله وسلم(. ويبدو َأن هذا الرضيح 

كان قد َأصابه اهلدم والتخريب عدة مرات، وهو جيدد.

وقد خّربه التتار عندما استولوا عىل سنجار سنة )660هـ 1262م( 
ين حمّمد اليزدي، وهو من العجم. وقد ذكر اهلروي  ثمَّ جّدد بناءه قوام الدِّ
املتوىف سنة )611هـ 1214م( عند وصوله إىِل سنجار ما ييل: وهبا مشهد 
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ُه مزار السيدة زينب ۏ.  عيل بن َأيب طالب ڠ عىل اجلبل. ومل يذكر أنَّ

وكرر ابن شداد املتوىف سنة )684هـ ( ما قاله اهلروي، قال: وبسنجار 
مشهد كان مالصًقا للسور يعرف بمشهد عىل ڠ)1(.

مشهد  هو  املزار  هذا  كان  سواء  لبيضون(:  الكالم  يزال  ما  )َأقول: 
ليس  فيه  اّلذي  الرضيح  فإِن  ۏ  زينب  اًلبنته  َأو  ڠ  عيل  لإِلمام 
ألَحدمها بل لشخص ما)2(. فهذا الرجل ينفي َأن يكون رضيح هذا املكان 

لعيل َأو زينب.

يريدون  تي  الَّ الشيعية يف كلِّ طقوسهم  الروايات  وهذا حال معظم 
َألسنتهم  عىل  النَّاس  يتوارثه  ما  هو  مستندها  الواقع  َأرض  عىل  فرضها 
وليس هلا سند تارخيي صحيح، وبذلك يتبني بطالن نسبة هذا املرقد إىِل 

عيل بن َأيب طالب  َأو إىِل ابنته زينب الكربى.

: زينب بنت علي بن الحسين
. البعض اآلخر ينسب هذا املقام لزينب بنت عيل بن احلسني

كام هو اآلن، وتوجد يف بابه لوحة مكتوب عليها: اسم زينب بنت 
عيل بن احلسني، ويف الداخل لوحة كبرية مكتوب فيها نسب هذه املرَأة.

تي اهتمت بذكر  وعند تتبعي يف مصادر الشيعةالتَّارخيية واألَنساب الَّ
تي اطلعت عليها مل َأجد من ذكر َأن لعيل  تفاصيل َأواًلد آل َأيب طالب، والَّ

)1( »األَعالق الخطيرة«: ج3 ق1 ص155.
)2( »موسوعة كربالء« نويسنده : لبيب بيضون؛ ج2، ص344.
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بن احلسني  بنت باسم زينب؛ فلم يذكرها املفيد الَّذي ذكر َأربع بنات 
ومل  واحدة،  بنًتا  له  ذكر  وقد  املناقب،  يف  آشوب  شهر  ابن  واًل  للسجاد، 
من  هناك  بل  غريهم،  واًل  ااًلسم،  هبذا  السجاد  لعيل  بنًتا  املجليس  يذكر 
ينفي َأن له َأي بنت َأصاًل كام ذكر اإِلربيل يف »كشف الغمة« وكذلك ابن 
اخلشاب يف »مواليد َأهل البيت« واملجليس يف »بحاره« ومع ما رَأينا من 
ام مل يْأتيا إىِل ذكر زينب، وإِنَّام قااًل هو مشهد  كالم اهلروي وابن شداد؛ َأهنَّ
لعيل بن َأيب طالب  من هذا يتبني لنا بطالن نسبة هذا الرضيح إىِل من 
يف  َأصاًل  البنت  هذه  وجود  لعدم  احلسني  بن  عيل  بنت  بزينب  يسموهنا 
 واًل لزينب بنت عيل  َأواًلد عيل بن احلسني. وكذلك اًل ينسب لعيل 

ُهُ اًل دليل تارخيي عىل هذا القول.  ألنَّ

املقام؛ هو مقام موهوم، ليس له صحة  َأو  املرقد،  َأن هذا  لنا  فيتبني 
كعادة املقامات الكثرية املنترشة.

وهذا دليل آخر سقط من َأدلة من يقولون: إِن َأهل البيت سلكوا هذا 
الطريق بناء عىل وجود هذه املراقد واملقامات املوهومة.

❁  ❁  ❁
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بابل، وتكريت، والموصل، وسنجار

لطاين: مشاهد بنات احلسن  السُّ املشاهد والقبور املزعومة يف الطريق 
يف بابل والفلوجة وغريها: يزعمون فيها َأن هذه املقامات واملشاهد لبنات 

ا لشخصيات موهومة َأصاًل! احلسن  وكلها مكذوبة؛ ألهنَّ
❁ مشاهد تكريت:

يزعمون؛ َأن فيها مشهًدا وقرًبا لعيل  وقد َأثبتنا كذب ذلك.
❁ مشاهد الموصل:

بينا كذب مشهد )رْأس احلسني( النقطة كون الركب احلسيني مل يمر 
َأصاًل من هذا الطريق، وكذلك كذب وجود الطرح املزعوم باسم املحسن 
بن احلسني؛ ألنَُّه اًل وجود هلذه الشخصية َأصاًل، وكذب مشهد كف عيل 
بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  مشهد  بطالن  وبينا  َأصاًل،  باملوصل  يمر  مل  كونه 
ين لؤلؤ  احلسني ومشهد عمر بن احلسني وبينا تزوير حاكم املوصل بدر الدِّ

لكثري من مشاهد وقبور املوصل، وتغيري َأسامءها.
❁ مشاهد سنجار:

 واملشهد املنسوب للسيِّدة زينب  بينا كذب املشهد املنسوب لعيل 
ام، َأو مرص، كام  الُكربى كون زينب الُكربى دفنت باملدينة املنورة، َأو الشَّ
يذكرون، ومل تْأيت إىِل سنجار مطلًقا، وبينا كذب شخصية زينب بن عيل بن 

احلسني، وبالتايل كذب مرقدها املوجود يف سنجار.
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لطاين املزعوم، وَأثبتنا  ل للطريق السُّ وبذلك انتهينا من النصف األَوَّ
كذب هذه املقامات، وَأثبتنا َأن الركب مل يمر هبذا الطريق مطلًقا.

تي تتجدد يف كلِّ فرتة  وكل هذه املراقد واملشاهد الومهية املنترشة، والَّ
هلا غايات منها:

1- مورد مايل ضخم لتمويل املشاريع الشيعية عىل مر األَزمان بعيًدا 
لأَلحزاب  ضخاًم  مورًدا  تعترب  اليوم  ا  َأهنَّ إىِل  إِضافة  السلطات  َأعني  عن 

واملتنفذين والسدنة.

2- عن طريق هذه املراقد واملشاهد يقوم الشيعةبالتغيري الديموغرايف 
نيَّة. والتمدد يف املناطق السُّ

3- ربط الشيعة عاطفيًّا هبذه القبور املوهومة والَّتي عن طريقها تبقى 
سيطرة دهاقنة التَّشيع عىل عوامهم.

❁ مشاهد نصيبين: )تركيا(
بني  صغرٍي  هنٍر  عىل  ماردين  حمافظة  يف  اليوم«  »تركيا  يف  مدينة  وهي 
خط  السوريَّة  »القامشيل«  مدينة  عن  يفصُلها  والفرات،  دجلة  هنَري 

احلدود، وفيها ثالثة مشاهد:

❁ مشهد النقطة:
بنصيبني:  وقعت  تي  الَّ السانحة  ا  )وَأمَّ ي:  القمِّ عبَّاس  شيخهم  يقول 
ُم ملا وصلوا إىِل نصيبني، َأمر منصور  ففي الكامل للبهائي ما حاصله: أهنَّ
بن الياس بتزيني البلدة، فزّينوها بَأكثر من َألف مرآة، فَأراد امللعون الَّذي 
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له بفَرس  كان معه رْأس احلسني ڽ َأن يدخل البلد فلم ُيطعه فَرسه! فبدَّ
آخر فلم ُيطعه! وهكذا فإِذا بالرْأس الرشيف قد سقط إىِل األَرض، فَأخذه 
ل فيه، فوجده رْأس احلسني ڽ فالمهم ووبَّخهم  إِبراهيم املوصيل)1(. فتَأمَّ

ام، ثمَّّ جعلوا الرْأس يف خارج البلد ومل ُيدخلوه به()2(. فقتله َأهل الشَّ

عىل  يضحكون  وكيف  بطالهنا،  وبيان  القصة  هذه  سخافة  اًلحظوا 
السذج هبذه اخلرافات ويشحنون هبا العقول طائفًيا.

  طالب  َأيب  بن  عيل  مشهد  )هبا  »اإِلشارات«:  يف  اهلروي  وذكر 
وهبا كف عيل بن َأيب طالب  يف مسجد باب الروم، وهبا مسجد زين 
العابدين  وهبا مشهد الرْأس يف سوق النشابني يقال: َأن رْأس احلسني 
ُه من دم  ام، وهبا مشهد النقطة يقال: إِنَّ  علق به ملا عربوا بالسبي إىِل الشَّ

الرْأس هناك، واهلل َأعلم()3(()4(.

؛ اًل يعرف  هكذا يذكره اهلروي بكلِّمة )ُيقال( هذا يعني َأن اهلرويَّ
عنه شيًئا تارخييًّا إاًِلَّ ما وجده من املشهد.

وكل هذه املقامات عند البحث الدقيق سنكتشف حاهلا كحال من 
سبق ذكرها اًل َأصل هلا، وَأن قافلة الركب مل مترَّ من هذا الطريق َأصاًل.

)1(  قال صاحب »الركب الحسيني«: )لم نعثر على ترجمة لهذا الرجل القتيل المذكور في 
هذا الخبر(.

)2(  »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: ج5، ص200.
)3(  »اإلشارات«: الهروي؛ ص60.

)4(  »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: ج5، ص200.
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ام: ❁ مشاهد الشَّ
ة املحاذية  وريَّ »بألس«: وهي منطقة تابعة اليوم إىِل حمافظة إِدلب السُّ

للحدود الرتكيَّة والقريبة من البحر املتوسط.
بالس/مسكنة.  ويذكر صاحب كتاب »موكب األحزان«: )مشاهد 
ام من جهة الغرب، مَلن  ل بلٍد من بلدان الشَّ بلدٌة تارخيّيٌة قديمة. وهي َأوَّ
عىل  السبايا  موكُب  فيها  ونزل  عرَبها  يوم  كانت  اجلزيرة،  من  قادًما  يأتيه 
إىِل  ًقا  ُمرشِّ عنها  ينحرُف  يزْل  مل  النهر  جمرى  ولكن  الفرات.  هنر  شاطئ 
ـدِّ الَّذي َأنشَأ  َأن صار بعيًدا عنها. بيَد َأنَّ النهَر غطَّاها َأخرًيا بعد بناء السَّ
»ُبحرية األَسد« والقرية املعروفة اليوَم بااًلسم نفسه هي قريٌة جديدة، ُبنيت 
بعد َأن غمرْت مياُه السدِّ القريَة األَصليَّة. وفيام بقي من القرية القديمة، بعد 

َأن غمرْت مياُه السدِّ َأطالَل »بالس/مسكنة« التَّارخييَّة، مشهدان:
ونحن  َأوانه،  قبل  ُه  ُأمَّ طرحته  الَّذي  احَلْمُل  َأي  الطُّْرح«)1(  »مشهد 
نعرُف َأنَّ موكَب السبايا ضمَّ ُزهاء العرشين إِمرَأًة. فمن امُلتوّقع َأن يكون 
بسبب  محلهنَّ  لفقدان  بعُضهنَّ  َض  يتعرَّ وَأن  احلوامل،  من  عدٌد  بينهنَّ 

ات الطريق؛ فهذا مشهد ُبنى عىل املكان الَّذي ُدفن فيه َأحد األَجنَّة.  مشقَّ
عندما  هناك  ُوضع  )رض(  احلسني  رْأَس  َأّن  ُيقاُل  احلََجر«  »مشهُد 

عربوا بالّسبي)2(.

)1(  قلت: هو مشهد ينسب إِلى المحسن بن الحسين، وقد تكرر ذكر مقامات له من قبل 
وجود  فال  موهومة؛  شخصية  هذه  َأن  والحقيقة  سنرى..  كما  عدة  َأماكن  في  الهروي 

لسقط اسمه المحسن بن الحسين في كتب الشيعة مطلًقا.
)2(  »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص22.
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سنرى  وكام  رَأينا  كام  مكان  من  َأكثر  يف  الطرح  هذا  يذكرون  هكذا 
حال  كام هو  باملحققني  يسموهنم  من هؤاًلء كيف  إيِن ألَعجب  اًلحًقا.. 

صاحب »كتاب األَحزان« ثمَّ ينرشون هذه اخلرافات املتناقضة بشدة.

❁ مشاهد حلب:
قال اهلروي يف »اإِلشارات«: )عند باب اجلنان مشهد  مشهد علي: 
عيل بن َأيب طالب  رئي يف املنام، وهبا داخل باب العراق مسجد غوث، 
 وله حكاية،  َأهنا خط عيل بن َأيب طالب  به حجر عليه كتابة، ذكروا 

واهلل َأعلم()1(.

عجيب َأمر هؤاًلء يبنون مشهًدا عىل ضوء رؤيا منامية رآها َأحدهم، 
ثمَّ يْأت اهلروي وينقل الكالم بدون َأي إِنكار َأو تعليق، ثمَّ يثبته علامءهم 

بعد ذلك وجيعلوه دلياًل.. هكذا حاهلم يف التوثيق.

مقام السقط )الطرح()2(: وهو املنسوب إىِل املحسن بن احلسني بن عيل 
ُه كانت حاماًل به وعندما  بن َأيب طالب  ويسمونه السقط، ويروون َأن ُأمَّ

وصل الركب إىِل مدينة حلب ومن شدة التعب ُأسقط املحسن هناك.

مشهد  البلد  غريب  )وهبا  قال:  حيث  »اإِلشارات«  يف  اهلروي  ذكر 
.)3() الدكة به قرب املحّسن بن احلسني

)1(  »اإلشارات«: الهروي؛ ص16.
)2(  وهنا تكرر ذكر السقط مرة ُأخرى لكن في حلب فضاًل عن الموصل و بالس مما يبين 

بطالن قصة هذا السقط)الطرح(.

)3(   »اإلشارات«: الهروي؛ ص16.
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ي يف »نفس املهموم«: )اعلم َأنَّ يف قرب حلب  ث القمِّ وذكره املحدِّ
ى بمشهد الّسقط عىل جبل جوشن(. مشهًدا ُيسمَّ

وذكره الشيخ جعفر املهاجر يف كتابه »مالك األَشرت«: )سقط َألقتها 
يف   » »َبْعَلَبكَّ مدينة  السبايا  ركب  َعرَبَ  عندما  )ع(  احلسني  اإلمام  زوجة 

الطريق إىِل دمشق()1(.

قال احلموي: )ويف غريبِّ البلد يف سفح جبل جوشن؛ قرب املحسن بن 
احلسني، يزعمون أنَُّه سقط ملا جيء بالسبي من العراق لُيحمل إىِل دمشق، 

َأو طفل كان معهم بحلب ُدفِن هنالك()2(.

ثمَّ يذكر احلموي قصة خرافية وهو يتحدث عن »جوشن«: )جبل 
ُه  إِنَّ يف غريب حلب، ومنه كان حيمل النحاس األمَحر وهو معدنه، ويقال: 
 ونساؤه، وكانت زوجة احلسني  بن عيل  منذ عرب سبي احلسني  بطل 
حاماًل فَأسقطت هناك، فطلبت من الصنَّاع يف ذلك خبًزا وماء فشتموها 
ومنعوها، فدعت عليهم، فمن اآلن من عمل فيه اًل يربح، ويف قبيل اجلبل 
ى  ُيسمَّ والسقط  الدكة،  مشهد  ى  ويسمَّ السقط،  بمشهد  يعرف  مشهد 

.)3() حمسن بن احلسني

هكذا تساق األَخبار من املؤرخني بدون حتقيق مع األَسف.

مشهد  الكالمتة(  حملَّة  )َأي  املحلَّة  هبذه  يلحق  )وممَّا  الغّزي:  وقال 

)1(  »مالك اأَلشتر، سيرته ومقامه في بعلبك«: جعفر المهاجر؛ ص143.
)2(  »ُمعجم البلدان«: ياقوت الحموي؛ ج2، ص284.

)3( »ُمعجم البلدان«: ج2 ص186.
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ة ومشهد  ا مشهد حمسن، فيعرف بمشهد الدكَّ حمسن، ومشهد احلسني؛ فَأمَّ
ولة بن محدان  ي هبذا املكان؛ ألَنَّّ سيف الدَّ الطرح، وهو غريبِّ حلب، ُسمَّ
إىِل  لينظر  املشهد، جيلس عليها  املطلِّ عىل موضع  ة عىل اجلبل  له دكَّ كان 

ا كانت ُتقام بني يديه هناك()1(. حلبة السباق، فإهِنَّ

ة ظهر يف سنة )351هـ( وَأنَّ  وعن تاريخ ابن َأيب طّي: )َأنَّ مشهد الدكَّ
تي بداره خارج  ولة كان يف إِحدى مناظره الَّ سبب ظهوره؛ هو َأنَّ سيف الدَّ
ر ذلك، فركب بنفسه إىِل  املدينة، فرَأى نوًرا ينزل عىل مكان املشهد وتكرَّ
ذلك املكان، وحفره فوجد حجًرا عليه كتابة: هذا قرب املحسن بن احلسني بن 
ولة العلوّيني وسَأهلم: هل كان للحسني  عيلِّ بن َأيب طالب. فجمع سيف الدَّ
ولد اسمه املحسن؟ فقال بعضهم: ما بلغنا ذلك، وإِنَّام بلغنا َأنَّ فاطمة كانت 
حاماًل فقال هلا النَّبّي صىلَّ اهلل عليه وآله :)يف بطنك حمسن!( فلام كان يوم 

البيعة هجموا عىل بيتها إِلخراج عيلٍّ إىِل البيعة فَأحدجت!...()2(()3(.

املكان  هذا  عىل  هبنَّ  وا  مرُّ ملا  احلسني  نساء  سبي  إِنَّ  بعضهم:  وقال 
ي  طرحت بعض نسائه هذا الولد. فإِنَّا نروي عن آبائنا: َأنَّ هذا املكان ُسمَّ
والرؤوس، وكان  السبي  ل عليه  نزَّ بن ذي اجلوشن  بجوشن؛ ألَنَّّ شمر 
معدًنا ُيستخرج منه الصفر، وإِنَّ َأهل املعدن فرحوا بالسبي فدعت عليهم 

)1(  »نهر الذهب في تاريخ حلب«: كامل الغزي؛ 2: 209.
)2(  »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: ص203.

)3( قلت : ورواية الهجوم على فاطمة  وإِسقاط محسن هي رواية باطلة خبيثة من دهاقنة 
حابة  وحتَّى الكثير من الشيعة يستنكر هذه الرواية. التَّشيع للطعن في الصَّ
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ولة: هذا  زينب بنت احلسني )هكذا( ففسد ذلك املعدن. فقال سيف الدَّ
املوضع قد َأِذن اهلل بإِعامره، فَأنا ُأعّمره عىل اسم َأهل البيت()1(.

)مسقط  بـ  ُيعرف  مشهد  حلب  من  )وبالقرب  املقّرم:  السيِّد  وقال 
هذا  إىِل  وصلوا  ملا  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  الرسول  حرم  َأنَّ  وذلك  السقط( 

ى حمسنًا!()2(()3(. املكان َأسقطت زوجة احلسني سقًطا كان ُيسمَّ

قلت: اًل َأدري كيف يقبلون هكذا روايات اًل يقبلها عاقل فضاًل عىل 
احلديث  وكتب  التَّارخيية  املصادر  فإِنَّ  واحلقيقة  للتوثيق.  دلياًل  تكون  َأن 
وزوجاته    احلسني  اإِلمام  حياة  عن  ثت  حتدَّ الَّتي  وغريها  واألَنساب 
املحسن مطلًقا. ومع ذلك ذكر  باسم  ُه عنده سقط  أنَّ إىِل  ُتشري  مل  وَأواًلده 
بعض املؤرخني وجود عدة مقامات له يف عدة َأماكن كام مر علينا قبل قليل.

رضيح  َأو  مقام  وجود  بمجرد  األَخبار  تنقل  كيف  لنا  يتبني  وهبذا 
مكتوب عليه لفالن من النَّاس، َأو َأنَّ النَّاَس يتوارثونه هبذا ااًلسم.. وكل 
ذلك اًل عربة لُه يف التحقيق العلمي التَّارخيي؛ فكثري من التَّاريخ حيتاج إىِل 

إِعادة تصفية.

وهنا قد سقط دليل آخر كان يستدل به من يقول إِن الركب احلسيني 
لطاين الَّذي تتكلم عنه العتبة احلسينية. سلك الطريق السُّ

)1(  »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: ص203.
)2( »مقتل الحسين ڽ«: للمقّرم: ص346 - 347.

)3(  »مع الركب الحسيني من المدينة إِلى المدينة«: ص204.
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❁ مشاهد حماه:
مشهد الرْأس: يذكر الشيخ املهاجر يف كتابه »موكب األَحزان«:

َأيًضا، يف حيٍّ من َأحياء املدينة، بالقرب من  )وفيها مشـهٌد للرْأس 
ل ذكٍر هلذا املشهد نجده لدى حممد بن عيل املازندراين،  قلعتها... وإِنَّ َأوَّ
بابن شهرآشوب )ت:588هـ/1192م( وهو ُمصنِّف مشهور،  الشهري 

عاش السنوات األَخرية من عمره يف حلب()1(.
نالحظ ااًلنقطاع التَّارخيي الكبري يف ذكر املشهد.. حيث مل يذكر يف كتب 
التَّاريخ إاًِلَّ بعد مخسة قرون من احلادثة وهذا مما يسقط حقيقة هذا املشهد كام 

تي تكلمنا عنها وتبني زيفها التَّارخيي واجلغرايف. هو حال باقي املشاهد الَّ
»مسجد  اسمه  مسجًدا  غدا  اليوَم  )واملشهُد  املهاجر:  يذكر  ثمَّ 
عنه  ونزَع  زنكي،  بن  حممود  ين  الدِّ نور  ده  جدَّ َأن  بعد  وذلك  احلسنني« 
رقيٍم  عىل  ذلك  وُسجل  »بعلبك«  بمشهد  يفعُل  سنراه  كام  املشهد،  صفَة 
حجريٍّ يف املدخل اخلارجي يقول: »بسم اهلل الرمحن الرحيم. اًل إِله إاًِلَّ اهلل 
حممد رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« َأمر بِعامرة هذا املسجد امُلباَرك بعد هدمه يف الزلزلة 
ين  اجلارية سنة اثنتني ومخسني ومخس ماية امللُك العادُل املجاهد نور الدِّ
املشهد  التزييف لصفة  فإِنَّ هذا  بن زنكي. ومع ذلك  القاسم حممود  َأبو 
جتديد  قرون من  ُزهاء ستة  بعد  ُه  أنَّ بشهادة  نسياهنا،  إىِل  يؤدِّ  مل  األَساسية 
ل  ولة العثامنيَّة، الَّذي سجَّ د َأيًضا عىل يد َأحد رجال الدَّ ابن زنكي له ُجدِّ
رقياًم آخر عىل املدخل نفسه، قال فيه:جّدَد املشهَد الشهري برْأس احلسني، 

)1(  »موكب األحزان«: ص25.
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الشهري نزهة َأبصار، َأمحد آغا املعروف بابن الرشاب دار منشئ اخلري من 
ُساللة َأنصار )1023هـ 1623م()1(.

ل من ذكره من مصادر الشيعة  والعجيب! َأن املهاجر هنا يقول إِنَّ َأوَّ
ُه اعتمد يف  هو ابن شهرآشوب الَّذي عاش يف حياة الرحالة اهلروي مع أنَّ
حتديد حركة »موكب األَحزان« عىل مصدر يف غاية األمَهية كام يسميه وهو 
الباحث  بحسب   - فيه  ل  سجَّ الَّذي  )ت611هـ(  اهلروي  السائح  كتاب 
تي بنيت باسم مشهد رْأس  نفسه - بخربة وبصرية ووصٍف دقيٍق املشاهَد الَّ
احلسني )ع( ولكن اهلروي مل يذكر َأي مشهد يف محاة، واهلروي مل يعتمد فيام 
ُه كان  سجله من مزارات عىل النقل والسامع، وإِنَّام اعتمد عىل املعاينة، ألنَّّ
ا وبحًرا وسهاًل  ااًًل كاد كام قيل- َأن يطبق األَرض بالدوران برًّ سائًحا جوَّ
هلذا  اهلروي  ذكر  عدم  املهاجر  َأغفل  وملاذا  املثل.  به  رُضب  حتَّى  ووعًرا 
ين زنكي الَّذي َأعاد بناء ما سامه  املشهد املزعوم؟! ثمَّ إِنه ينكر عىل نور الدِّ
مسجًدا عام )552هـ( ومل يسمه مشهًدا، ويعتربه نزع صفة املشهد بدون 
هلا كتاب اهلروي الَّذي  َأن يَأيت بَأي دليل عىل ذلك بل كل األَدلة ضده، وَأوَّ
نفس  يربر  سنراه  كام  األَحزان«  »موكب  كتابه  يف  وحيد  كمصدر  اعتمده 
التربير الفاسد ملشهد بعلبك الَّذي يقول فيه: )وفيها مسجٌد قديٌم َخِرٌب، 
موقعه إىِل جانب الربكة امُلتكّونة من نبع »رْأس العني« املعروف. وما بقي 
منه يدلُّ عىل ما كان عليه يف املايض من عظمٍة وجالل. واًل ذكر له يف كتاب 
ُه فيام  اهلروي(. ويربر عدم ذكر اهلروي له بتربير غري مقبول، فيقول: )ألنَّ

» موكب األحزان«: ص26.  )1(
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يبدو بعيٌد عن املدينة، اًل يراه السائُح كاهلروي، إاًِلَّ َأْن يكوَن قاصًدا(.

يراه  اًل  املدينة  عن  بعيٌد  يبدو  فيام  املشهد  بَأنَّ  له  إِغفاله  تربير  ا  وَأمَّ
َأبًدا، بل اًل خيلو من غرابة كون  السائح كاهلروي، فهو تربير غري مقبول 
فان  بناء مرتفع وكذلك  األَمتار وهو  إاًِلَّ مئات  املدينة  يبعد عن  البناء اًل 
اهلروي ليس سائًحا عابًرا، فهو خبري ولديه عناية خاصة بمعرفة املزارات 
كام يقول املهاجر نفسه. لكن هنا يطعن بموثوقية اهلروي كونه مل يذكر ما 
َأراده املهاجر. من ذلك يتبني عدم صحة هذا املشهد، وعدم صحة مرور 

الركب من محاة.

❁ مشاهد حمص

ُل َمن َأشاَر إىِل وجوِد  مشهد الحسين: يقول املهاجر يف »موكبه«: )وَأوَّ
املازندراين،  شهرآشوب  ابُن  َأيًضا  هو  فيها  ڠ  احلسني  لإِلمام  مشهٍد 
يف  اليوم  ومكانه  جيِّدًة.  معرفًة  وعرفها  املنطقة  يف  عاش  أنَُّه  عرفنا  الَّذي 
ة« وهو  اوية احلسنويَّ شارع َأيب اهلَْول، باملدينة القديمة. ُعرف ملدٍة بـ »الزَّ
عبارٌة عن قطعة َأرٍض موقوفٍة. واألَمُر الَّذي كان معروًفا بني َأهل املدينة 
ة« كانت من قبل مشهًدا لإِلمام  اوية احلسنويَّ حتَّى وقٍت غري بعيد َأن »الزَّ
احلسني ڠ ثمَّ ُعرف بـ »جامع عيل واحلسني« ثمَّ ُجعل زاوية، وانتهى 

قطعَة َأرٍض بور، حمميٍَّة ملِا هلا من صفٍة وقفيَّة()1(.

وهنا َأيًضا مل يذكره اهلروي ومل يعلق املهاجر؛ ملاذا َأغفله اهلروي كام 

)1(  »موكب األحزان«: ص27.
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َأغفل قبله مع العلم َأنَّ املهاجر اعتمد عىل كتاب اهلروي كمصدر لكتابه 
»موكب األَحزان«. وهنا سقط مشهد آخر من مشاهد هذا لطريق ليتبني 

َأنَّ املوكَب مل يمرَّ من هنا.

❁ مشاهد بعلبك في لبنان
مسجد رْأس الحسين: قال املهاجر يف »موكبه«: )مسجٌد قديم خِرب، 
موقعه إىِل جانب الربكة املتكّونة من نبع »رْأس العني« وما بقي منه يدلُّ عىل 
ُه  ما كان عليه يف املايض من عظمٍة وجالل. واًل ذكر له يف كتاب اهلروي؛ ألنَّ
فيام يبدو بعيٌد عن املدينة، اًل يراه السائُح كاهلروي، إاًِلَّ َأْن يكوَن قاصًدا()1(.
قلت: وهذا التربير غري مقبول؛ ألَنَّ هذا املوقع قرب املدينة، ومل يكن 
بعيًدا، فكيف مل يره اهلروي، وقد نقب األَماكن البعيدة فضاًل عن القريبة؛ 
بل الصحيح َأنَّ هذا املقام، َأو املسجد مل يكن لُه َأثر يف زمن اهلروي، وإِنَّام 
ُه فيام  ُأنشئ بعده. واملهاجر هبذا القول: )واًل ذكر له يف كتاب اهلروي؛ ألنَّ
قاصًدا(  يكوَن  َأْن  إاًِلَّ  كاهلروي،  السائُح  يراه  اًل  املدينة،  عن  بعيٌد  يبدو 
كتاب  اخُّتذ  ُه  ألنَّ القاضية؛  بالرضبة  األَحزان«  »موكب  كتابه  َأسقط  قد 

»اإِلشارات« للهروي مصدًرا وحيًدا لكتابه.
يسقط مكانة اهلروي التَّارخيية والتوثيقية عنده بعد َأن اخُّتذه مصدًرا 
مل  ُه  كتابه؛ ألنَّ املشهد يف  ينقل هذا  مل  ُه  أنَّ األَحزان« ملجرد  لكتابه »موكب 

يكن موجوًدا يف وقته؛ فلم يدونه.
َألِسنة  عىل  املتداول  )وااًلسم  األحزان«:  »موكب  يف  املهاجر  وقال 

)1(  »موكب األحزان«: ص28.
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ولكنَّ  ڠ  احلسني  اإِلمام  رْأس  مشهد  هو»مسجد  املكان  هلذا  النَّاس 
الظاهر  »مسجد  هو  اللبنانيَّة  اآلثار  ة  مديريَّ سجالت  يف  املدّون  ااًلسم 
-658 )حكم:  قداري  البند  اململوكي  بيربس  الظاهر  إىِل  نسبًة  بيربس« 
َأنَّ  َأيدينا  بني  تي  الَّ والوثائق  ة  األَدلَّ كافة  من  يؤخُذ  الَّذي  لكنَّ  676هـ( 
الظاهر بيربس مل يُكن هو الَّذي بنى املسجد بالتأكيد، وإِنَّام جرى جتديده 
)ت:684هـ/1285م(  اد  شدَّ بن  ين  الدِّ عزَّ  املعارُص  ُخ  فاملؤرِّ منه.  بَأمٍر 

َد املسجد وَأضاف إِليه()1(. يقول َأنَّ الظاهر جدَّ
مل يكن موجوًدا زمن  املقام  َأنَّ هذا  قلناه سابًقا  ما  يبني  قلت: وهذا 
اهلروي لذلك مل يذكره، وهذه إِشارة ُأخرى بعدم مرور الركب احلسيني 

يف هذه املنطقة، ولكن املقام استحدث بعد عام )600( للهجرة.
َأحد  عىل  اليوم  حتَّى  موجوًدا  ا،  حجريًّ رقياًم  َأنَّ  )ثمَّ  املهاجر  وقال 
املبارك  املسجد  ه: »عمر]كذا![ هذا  نصَّ ما  يقول  املسجد  جدران مدخل 
عيدي ابتغاء  العبُد الفقرُي إىِل اهلل  بلبان الّرومي الدوادار الظاهري السَّ
رضوان اهلل تعاىل والُقربة إِليه ليكتسَب األَجَر والثواب وهو ُذخٌر له عند 
اهلل  وكُمل ذلك يف شهور سنة سٍت وسبعني وستامئة بُمباشـرة العبد 
الفقري إىِل اهلل حسن بن حممد امللكي الظاهري السعيدي ونظِر العبد الفقري 
هذا  ُموّثًقا؛ »جدَد  نقاًل  منقوٌل  ولكنَُّه  مفقوٌد،  ثاٍن  رقيٌم  ويقوُل:  عباس« 
بركه  ين  والدِّ نيا  الدُّ نارص  السعيد  امللك  لطان  السُّ مواًلنا  املبارك  اجلامع 
لطان  َد اهللُ سلطانه وَأعزَّ َأنصاره بن السُّ قاآلن قسيم مواًلنا َأمري املؤمنني خلَّ
ة عام  س اهلل روحه، وذلك بتاريخ مستهّل ذي احلجَّ بيربس البندقداري قدَّ

)1(  »موكب األحزان«: ص29.
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سبٍع وسبعني وستامئه« فهذا هو َأساُس تسمية املشهد بـ »مسجد الظاهر 
بيربس« واملفهوم من اجلمع بني نيّّص الرقيمنَي، َأنَّ َأعامَل التجديد األُوىل 
قد بدَأت يف العام نفسه الَّذي تويف فيه الظاهر بيربس، ومن ثمَّّ تابعها ابنه 

امللك السعيد إىِل َأن كُملت سنة 677هـ/1278م()1(.
بعد  الكالم  هذا  اخلشن عىل  حسني  املحقق  برد شيخهم  وسنكتفي 

قليل يف تعليقه عىل مقام السيِّدة خولة.
مقام السيدة خولة بنت الحسين: قال شيخهم حسني اخلشن يف بحثه 
)يف  نصه:  ما  بعلبك  السيدة خولة يف  مقام  اعتبارها«:  يثبت  مل  »مقامات 
« ويف جوار قلعتها الشهرية يرتفع مقام حيمل اسم  مدخل مدينة »َبْعَلَبكَّ
السابق عبارة عن  املقام يف  اإِلمام احلسني )ع( وقد كان هذا  بنت  خولة 
« وحميطها، إاًِلَّ أنَُّه يف السنوات  غرفة صغرية يؤّمه بعض النَّاس من »َبْعَلَبكَّ
مجيل  طراز  عىل  بنائه  وإِعادة  املقام  توسعة  إىِل  بعضهم  سعى  األَخرية 
وإِيران  العراق  يف  املنترشة  ينيَّة  الدِّ املقامات  بناء  طريقة  هي  كام  وحديث 

وغريمها، واًل تزال َأعامل التوسعة قائمة إىِل اليوم()2(.
ُه ملا ُسبي عيال  ة هذا املقام: أنَّ )وتقول الرواية املتداولة شعبيًّا عن قصَّ
»َبْعَلَبك«  كانت  ام،  الشَّ إىِل  هبم  وجيء  كربالء  معركة  بعد  )ع(  احلسني 
تي مرَّ هبا هذا  إِحدى حمطَّات هذا املسري، وبسبب رحلة التعب واآلاًلم الَّ
ة خولة بنت  البنات الصغريات، وهي املسامَّ املوكب، فقد توفِّيت إِحدى 

.» احلسني )ع( وكان عمرها آنذاك سّت سنني، فُدفنت يف »َبْعَلَبكَّ

)1( »مقامات لم يثبت اعتبارها«: مقام السيدة خولة في بعلبك؛ حسين الخشن: ص1.
»نفس المصدر«.  )2(
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ا ُسْقٌط  ويف رواية شعبية ُأخرى متداولة َأنَّ خولة ليست طفلة، بل إهِنَّ
 » َألقتها زوجة اإِلمام احلسني )ع( عندما َعرَبَ ركب السبايا مدينة »َبْعَلَبكَّ
يف الطريق إىِل دمشق)1(. فإِن املصادر التَّارخيية وكتب احلديث واألنساب 
وزوجاته  )ع(  احلسني  اإِلمام  حياة  عن  ثت  حتدَّ الَّتي  وغريها  الشيعية 
وَأواًلده مل ُترش إىِل هذا ااًلسم مطلًقا؛ بل اًل يوجد هذا ااًلسم يف َأي من 

ة رضوان اهلل عليهم()2(. اًلد األَئمَّ َأوَّ

قلت : عجًبا هلذا السقط مرة يكون ذكًرا باسم املحسن، ومرة يكون 
انثى باسم خولة، واحلقيقة اًلوجود لكال الشخصيتني َأصاًل.

* ويسَأل الشيخ اخلشن: هل مرَّ الركب من بعلبك َأصاًل؟

تي  الَّ األَساسية  املصادر  )وبمراجعة  فيقول:  مهمة  بَأجوبة  فيجيب 
خت ألَحداث النهضة احلسينية وما جرى بعد وقعة كربالء، اًل نجدها  َأرَّ
وردت  وإِنَّام   » »َبْعَلَبكَّ مدينة  عىل  األَحزان  موكب  مرور  إىِل  قت  تطرَّ قد 
تي اًل يسعنا التعويل عليها  اإِلشارة إىِل ذلك يف كتابات بعض املتَأّخرين الَّ
صة فحسب،  ا مصادر غري متخصِّ واعتامدها يف إِثبات هذا احلدث؛ اًل ألهَنَّّ
ا َأرسلت الكالم إِرسااًًل، واشتملت - بعضها عىل األَقلِّ - عىل  بل ألهَنَّّ
قال  وهلذا  عليها،  بادية  الوضع  عالمات  ألَنَّّ  قبوهلا؛  يمكننا  اًل  مضامني 

)1( وقد َأشار إىِل هاتني الروايتني الشيخ جعفر املهاجر يف كتابه »مالك األشرت، سريته ومقامه 
يف بعلبك« ص143. بينام َأشار الدكتور حسن عباس نرص اهلل إىِل الرواية األََوىل فقط، َأنظر 
تاريخ »بعلبك« ج2 ص 671. والظاهر َأنَّ الرواية األََوىل هي األَكثر انتشاًرا وتداواًًل اليوم.

)2( »مقامات لم يثبت اعتبارها«: مقام السيدة خولة في بعلبك؛ حسين الخشن: ص2.
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تي نزلوها يف كلِّ مرحلة  الَّ املنازل  َأنَّ ترتيَب  ي: اعلم  القمِّ الشيخ عبَّاس 
الكتب  من  يشٍء  يف  مذكور  واًل  معلوم  غري  منها  عربوا  َأم  فيها،  باتوا 

ام()1(. املعتربة؛ بل ليس يف َأكثرها كيفية مسافرة َأهل البيت )ع( إىِل الشَّ
وهكذا نرى َأن الشيخ اخلشن يذكر أنَُّه اًل توجد رواية معتربة تبني َأنَّ 
كَب مرَّ من بعلبك؛ إاًِلَّ عند املتَأخرين، واًل يمكن التعويل عىل هكذا  الرَّ
روايات. ثمَّ يذكر الروايات الَّتي ذكرت َأن بعلبك كانت إِحدى حمطات 

طريق الركب احلسيني، ويقوم بتفنيد تلك الروايات كلها.
ثمَّ يتكلم الشيخ اخلشن: عن مشهد يدعى مشهد احلسني  الَّذي 
ما  َأو  املذكور  املسجد  وجود  يعّد  )وقد  فيقول:  قليل،  قبل  املهاجر  ذكره 
« بل  ُعرف بمشهد رْأس احلسني )ع( شاهًدا عىل مرور املوكب يف »َبْعَلَبكَّ
ل  اهد الوحيد - بحسب الظاهر- الَّذي عوَّ إِنَّ وجود املشهد املذكور هو الشَّ
« وذلك يف  عليه بعض الباحثني)2( يف إِثبات مرور السبايا عىل مدينة »َبْعَلَبكَّ
تي رسمها ملوكب السبايا والرؤوس منذ َأن غادروا َأرض  خارطة الطريق الَّ
اهد اًل يمكن  املعركة يف كربالء حتَّى وصوهلم إىِل دمشق؛ إاًِلَّ َأنَّ هذا الشَّ
الوثوق به، ألَنَّّ املشهد املذكور اًل نجد له ذكًرا يف َأيٍّ من املصادر التَّارخيية، 
الة، َأو علامء البلدان، َأو غريهم ممَّن سيْأيت ِذْكرهم، بمن يف  َأو كتابات الرحَّ
ث قبل  الَّذي حتدَّ َألوف« وهو  «، »ميخائيل  َبْعَلَبكَّ ذلك صاحب »تاريخ 
»السيِّدة خولة«  « ومزاراهِتا، ومنها مقام  »َبْعَلَبكَّ قرن ونيِّف عن مساجد 
« َأنَّ هذا  د َأن يشتهر يف اآلونة األَخرية يف منطقة »َبْعَلَبكَّ كام سيْأيت، وجمرَّ

)1(  »مقامات لم يثبت اعتبارها«: مقام السيدة خولة في بعلبك؛ حسين الخشن: ص5.
)2(  موكب اأَلحزان للشيخ جعفر المهاجر ص27 وما بعدها.
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ل قرينة إِثبات، ما مل يثبت  املسجد هو مشهد للرْأس الرشيف؛ فهذا اًل يشكِّ
َأو  مقام  َأي  مصداقية  من  للتَأكد  رضوري  رشط  وهو  التَّارخيي.  امتداده 
لنا ذلك سابًقا، ومن العجيب َأنَّ الباحَث  مشهد من هذا القبيل، كام فصَّ
املذكور قد َأرصَّ عىل َأنَّ هذا املسجد هو مشهد رْأس احلسني )ع( مرتكًبا 

مصادرة واضحة مل يْأِت بام يثبتها َأو يؤكده()1(.
غاية  يف  مصدر  عىل  األَحزان  موكب  حركة  حتديد  يف  اعتمد  ُه  أنَّ مع 
ل فيه - بحسب  األمَهية وهو كتاب السائح اهلروي )ت611هـ( الَّذي سجَّ
باسم  بنيت  تي  الَّ املشاهَد  دقيٍق  ووصٍف  وبصرية  بخربة   - نفسه  الباحث 
مشهد رْأس احلسني )ع( ولكن اهلروي وهو»حلبي املسكن« مل يْأِت عىل 
َأغفله؛ ألَنَّّ كتابه  ملا  َبْعَلَبكَّ ولو كان موجوًدا يف زمانه  َأيِّ مشهد يف  ذكر 
»اإِلشارات إىِل معرفة الزيارات« وضع هبدف التعريف باملزارات املنترشة 
ام ومرص والعراق، والرجل مل يعتمد فيام سجله من مزارات عىل  يف بالد الشَّ
ااًًل كاد كام قيل:  ُه كان سائًحا جوَّ النقل والسامع، وإِنَّام اعتمد عىل املعاينة، ألَنَّّ

ا وبحًرا وسهاًل ووعًرا حتَّى رُضب به املثل. َأن يطبَّق األَرض بالدوران برًّ
وعليه؛ فكيف يْغفُل اهلروي ذكر هذا املشهد؟! إاًِلَّ إِذا كان غري موجود 
ا تربير إِغفاله لُه بَأنَّ املشهَد فيام يبدو بعيٌد عن املدينة اًل يراه  يف زمانه، وَأمَّ

السائح كاهلروي فهو تربير ضعيف، بل اًل خيلو من غرابة، لسبَبنْي:

ُه  دقيقة؛ ألنَّّ « غري  املشهد عن مدينة»َبْعَلَبكَّ ُبْعِد  َأنَّ دعوى  َأحدمها: 
عاٍل  بناءه  َأنَّ  وبام  األَمتار،  بمئات  املدينة  عن  يبتعد  التقدير  َأبعد  عىل 

ومرتفع، فمن الطبيعي َأاًل خيفى عىل كلِّ من كان داخل املدينة.

)1( والباحث المقصود به هو جعفر المهاجر في كتابه »موكب األحزان« ص27 وما بعدها.
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وثانيهام: َأنَّ اهلروي ليس سائًحا عابًرا؛ فهو خبري ولديه عناية خاصة 
بمعرفة املزارات، وهو بصدد التْأليف يف هذا املجال، ولذا حتَّى لو فرضنا 
لو  املشهد،  هذا  بَأمر  يسمَع  َأن  ُبدَّ  فال   » »َبْعَلَبكَّ َأرض  تطأ  مل  رجلْيه  َأنَّ 
ق خصوص  ا بالفعل! َثمَّ إِنَّ القضيََّة اًل تتوقَّف عند عدم تطرُّ كان موجوًدً
اهلروي ألَمر هذا»املشهد« فكافة املؤرخني والبلدانيني والرحالة والعلامء 
« وتسنَّى لنا  وا عىل »َبْعَلَبكَّ ينيَّة ممَّن مرُّ املهتّمني بالبحث عن املقامات الدِّ
ثوا - ولو بإِشارة عابرة - عن هذا »املشهد«  الوقوف عىل كلامهِتم مل يتحدَّ
إاًِلَّ  له  مقنع  تفسري  تقديم  نستطيع  اًل  ممَّا  يْأيت،  فيام  كلامهِتم  سنالحظ  كام 
من  واألَغرب  زماهنم.  يف  »املشهد«  هذا  وجود  عدم  وهو  واحد  تفسري 
اُم سعيا إىِل طمس  ذلك َأن يتَّهم الباحث املذكور »الظاهر بيربس« وابنه بأهنَّ
حقيقة هذا املشهد بإِسباغ صفة املسجدية عليه دون َأن يْأيَت عىل دعواه بَأيِّ 

دليل َأو شاهد يعضدها!
ويقول املحقق اخلشن: )واخلالصة: إِنَّ الشواهَد اًل تسعفنا عىل تْأكيد 
« وإِن كان ذلك حمتماًل، إِذ ليس لدينا  مرور موكب األَحزان عىل »َبْعَلَبكَّ

ما ينفي ذلك، كام َأسلفنا()1(.
فقط  عام  مئة  منذ  مستحدث  املشهد  هذا  َأن  لنا  يتبني  وهبذا  قلت: 

وهذا يؤكد عىل عدم مرور الركب من بعلبك.
َأفراد  َأحد  تويف  هل  فيقول:  مهاًم،  سؤااًًل  اخلشن  الشيخ  يوجه  ثمَّ 
املوكب يف بعلبك؟ فيجيب اخلشن: )ولنسلِّم اآلن بوجود خولة، وبمرور 

)1( »مقامات لم يثبت اعتبارها«: مقام السيدة خولة في بعلبك؛ حسين الخشن: ص10.
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« لكن السؤال: ما الَّذي يثبت َأنَّ َأحَد َأفراد املوكب  املوكب عىل »َبْعَلَبكَّ
وحتديًدا بنت ااًلمام احلسني )ع( قد توفيت يف هذه املحطة، َأو َأجهضتها 
«؟ من سوء حظِّنا، َأو حظِّ  ُأّمها نتيجة العناء واألَذى ودفنت يف »َبْعَلَبكَّ
املرّصين عىل صدقيَّة املقام املذكور؛ َأّنا اًل نستطيع اإِلجابة عىل هذا التساؤل 
إاًِلَّ بالنفي، حيث تواجهنا حقيقة اًل لبس فيها، وهي خلو املصادر ذات 
الصلة - برصف النظر عن ضعف هذه املصادر ممّا سبق احلديث عنه - من 
« صغرًيا كان، َأو  َأدنى إِشارة إىِل وفاة َأحد َأفراد الركب يف حمطة»َبْعَلَبكَّ
َأو باسم آخر، وهذا  َأو مولوًدا، باسم خولة  ُأنثى، سقًطا  َأو  كبرًيا، ذكًرا 
َأمر ليس طبيعًيا َأن تغفله الروايات الَّتي حتدثت عن هذه املحطة يف رحلة 
ة لنقل القصة، واًل سيَّام لدى  املوكب، بل إِنَُّه ويف ظلِّ توّفر الدواعي القويَّ
تيَّار املعارضة، كوهنا حادثة تدين السلطة األَُموية وُتظهر فداحة املظلومية 
ض هلا َأهل البيت )ع( فال يمكن َأن نفهم هذا السكوت إِزاء هذه  تي تعرَّ الَّ
احلادثة سوى باعتباره عالمة سلبية تؤرش إىِل عدم حدوث يشء من هذا 

القبيل، وقدياًم قيل: لو كان لبان()1(.
ا  ألهنَّ َأيًضا  بنصها  َأنقلها  مهمة  التفاتة  اخلشن  الشيخ  يلفت  ثمَّ   *
وبنفس  اإِلسالميَّة  البلدان  يف  املنترشة  واملقامات  املراقد  كل  عىل  تنطبق 
َأحواهلا، فيقول: ماذا عن املقام؟ فيجيب: )ولكن َأاًل يشّكل وجود املقام 
نفسه وشهرة انتسابه إىِل السيِّدة خولة بنت احلسني )ع( دلياًل كافًيا إِلثبات 
وجود هذه الشخصيَّة ودفنها يف تلك املنطقة؟ وبعبارة ُأخرى، َأاًل تصلح 
إِلثبات وجود »خولة«  بعد جيل مستنًدا  املتلقات جياًل  الشعبية  الذاكرة 

)1( »المصدر السابق«.
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ألَنَّّ  عليه؛  التعويل  يمكن  اًل  ذلك  إِنَّ  واجلواب:  «؟  »َبْعَلَبكَّ يف  ودفنها 
من  هذا  املنطقة،  َأهايل  ببعض  حمدودة  فهي  حتّققها،  فرض  عىل  الشهرة، 
درجة  إىِل  لها  يؤهِّ تارخييًّا  امتداًدا  ُأخرى اًل متلك  ا من جهة  أهنَّ كام  جهة، 
حمدودية  إِنَّ  واخلالصة:  املقام.  صدقيَّة  إِثبات  يف  هبا  وااًلعتداد  اإِلثبات 

الشهرة جغرافيًّا وزمنًيا ُيفِقدها قيمتها العلميَّة التوثيقية.
اخُّتاذها مستنًدا  يسعنا  املنطقة فال  تلك  الشعبية ألَهايل  الذاكرة  ا  وَأمَّ
هذه  َأنَّ  ثبت  إِذا  إاًِلَّ  »خولة«  السيدة  إىِل  وانتسابه  املرقد  صدقيَّة  إِلثبات 
والشواهد  القرائن  وانتفت  املتَأخرة،  العصور  وليدة  ليست  الذاكرة 
املعاكسة هلا، ومن الواضح َأنَّ هذه الذاكرة اًل متلك امتداًدا تارخييًّا، واًل 
 » ات السكانية والديموغرافية الَّتي شهدهِتا مدينة »َبْعَلَبكَّ سيَّام يف ظلِّ املتغريِّ
وجوارها يف مراحل عديدة من تارخيها، وما الَّذي يمنع َأن يكون تشكل 
الذاكرة املشار إِليها قد انطلق من بعض ااًلعتبارات العاطفية َأو غريها، 
كقصة املنام اآلتية، كام رَأينا ذلك يف بلدان ُأخرى، حيث تستولد الذاكرُة 
الشعبية عرشات األَبناء واألَحفاد إىِل َأئمة َأهل البيت )ع( ومن ثمَّ ُتبنى 

هلم مقامات اًل َأساس هلا من الصحة.
ثمََّّ لو كان هلذه الذاكرة امتداد تارخيي يعرّب عن حقيقة واقعية فلامذا 
مَلْ  تّم إِغفاهلا والتعتيم عليها يف شّتى املصادر واملراجع ذات الصلة؟! ومِلَ 
َة مالحظة هامة  يعبأ هبا كّل العلامء الَّذين ستأيت اإِلشارة إِليهم؟! عىل َأنَّ ثمَّّ
يف املقام وهي َأنَّ هذه الذاكرة اًل تنسب إىِل موكب سبايا َأهل البيت )ع( 
طفلًة واحدة قد توفِّيت يف َبْعَلَبكَّ وهي خولة، وإِنَّام َتنِْسب إىِل هذا املوكب 

مخسة َأفراٍد آخرين قد قضوا يف منطقة صغرية هي منطقة البقاع اللبناين.
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ومع ذلك كّله ورغم فداحة اخلطب وعظيم املأساة فال يشري َأحد من 
الة إىِل يشء من هذه األَحداث اجلسيمة، َأو ينقل  خني والرحَّ العلامء واملؤرِّ

لنا َأسامء الَّذين َقَضوا يف هذه املنطقة، َأو مقاماهِتم ومشاهدهم!

وبمراجعة كتب العلامء البلدانيني، نجد َأنَّ شيخهم ياقوت احلموي 
 » »َبْعَلَبكَّ وصف  قد  ُه  أنَّ مع  مقامها،  َأو  »خولة«  قرب  ذكر  عىل  يْأت  مل 
ث عن  ًحا وناقًدا، فتحدَّ ث عن قبور بعض الشخصيَّات فيها، مصحِّ وحتدَّ
»القلزم«  األَشرت مات يف  َأن  اعتبار  نافًيا صحته، عىل  األَشرت،  مالك  قرب 
ُه لـ »حفصة بنت عمر« زوجة النَّبيِّ )ص( ونفى  ث عن قرب ُيقال: إِنَّ وحتدَّ
املدينة  يف  ماتت  )ص(  النَّبيِّ  زوج  »حفصة«  َأنَّ  باعتبار  ته،  صحَّ َأيًضا 
لـ »حفصة«  إِليه هو  املشار  القرَب  َأنَّ  د  رة وقربها معروف هناك، وَأكَّ املنوَّ
« - قرب »إِلياس   ُأخت »معاذ بن جبل« وكذلك َذَكر َأنَّ فيها - َأي »َبْعَلَبكَّ
يأِت عىل  مل  »إِسباط« ولكنَُّه  »إِبراهيم« وهبا قرب  مقام  وبقلعتها  النَّبي)ع( 

ذكر قرٍب منسوب إىِل إِحدى بنات احلسني )ع( َأو مشهد لرْأسه الرشيف!

السقط »حمسن  ثنا عن مشهد  قد حدَّ َأنَّ »احلموي«  للنظر  والالفت 
ُه َأسقطته عند مرور  بن احلسني« )ع( يف مدينة »حلب« والَّذي حُيكى َأنَّ َأمَّ
« لو كان موجوًدا  ث عن مشهد خولة يف»َبْعَلَبكَّ املوكب فيها، َفِلَم اًل يتحدَّ
السقط  مشهد  ببناء  وا  اهتمُّ قد  الشيعة  َأمراء  بعض  كان  وإِذا  زمانه؟!  يف 
وا ببناء مشهد »خولة«  »املحسن« منذ ما يقرب من َألف عام، َفِلَم مل هيتمُّ
السقط  وجود  تأكيد  الكالم،  هبذا  ُأريد  اًل  بالفعل؟!  موجودة  كانت  لو 
تي ُتذكر بشأن إِجهاضه، فهذا َأمر حيتاج إىِل  املحسن، َأو اجلزم باحلادثة الَّ
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َة خولة - مولودًة كانت َأو  متابعة بحثية، وإِنَّام َأريد بذلك التنبيه إىِل َأنَّ قصَّ
سقًطا - ليس هلا امتداد تارخيي، وإاًِلَّ اًلهتمَّ هبا الشيعة وبنوا هلا مقاًما، كام 
ة تساؤٌل آخر ُيطرح يف هذا املقام،  فعلوا ذلك يف »حلب« وربَّام غريها. وثمَّّ
ُه وبناًء عىل َأنَّ خولة بنت احلسني )ع( كانت سقًطا، كام َأنَّ املحسن  وهو أنَّ
بن احلسني )ع( هو اآلخر سقط، فهل َأنَّ َأمَّ السقطني واحدة وكانت حتمل 

«؟ توَأًما، وقد َأجهضت َأحدمها يف »حلب« واآلخر يف »َبْعَلَبكَّ

ا، َأو إِنَّ األُمَّ خمتلفة؟ وهذا يفرتض َأن يكون  إِنَّ هذا َأمر مستبعد جدًّ
زوجة،  من  َأكثر  الرحلة  تلك  يف  معه  اصطحب  قد  )ع(  احلسني  اإِلمام 
اختالف  عىل  املؤرخني  كتب  وبمراجعة  إِثبات  إىِل  بحاجة  َأمر  وهذا 
مشارهبم ومذاهبهم، نجد صمًتا مطبًقا إِزاء خولة ومقامها، ولو عىل سبيل 
تسجيل املالحظة النقدية من بعضهم لظاهرة معينة، كَأن يتمَّ احلديث عن 
كون به. واًل نجد ذكًرا هلذا املقام َأو سعًيا  َأنَّ للشيعة مقاًما يزورونه ويتربَّ
ام، كعلامء  للتعّرف عليه عند علامء الشيعة قاطبة، واًل سّيام علامء بالد الشَّ
َأنَّ  مع  عامل،  جبل  علامء  من  وغريهم  و»مشغرة«  و»الكرك«  »حلب« 
الدواعي متوفرة عند هؤاًلء وحارضة َأكثر من غريهم، فلم ُيذكر يف سرية 
النَّاس عىل  ُه زار مقام السيدة »خولة« َأو حتدثَّ عنه، َأو حثَّ  أنَّ َأحدهم 
ة  « َأو َأقاموا فيها مدَّ زيارته، حتَّى َأنَّ الفقهاَء والعلامء الَّذين زاروا »َبْعَلَبكَّ

من الزمن، مل ُينقل عنهم يشء من ذلك()1(.

)1( »مقامات لم يثبت اعتبارها«: مقام السيدة خولة في بعلبك؛ حسين الخشن: ص11-10.
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* من خالِل هذا النقل الطويل لكالم الشيخ اخلشن نذكر ما ييل:
ُه فند وجود بنت للحسني  اسمها خولة سواء كانت سقًطا، َأو  أنَّ
بنًتا صغرية، وبالتايل فإِنَّ هذا املرقد املوجود يف بعلبك هو مرقد لشخصية 
كب عىل بعلبك لعدم ذكرها يف الروايات، وشكك  موهومة. فنَد مرور الرَّ

لطاين. كب احلسيني يف الطريق السُّ يف مرور الرَّ
ى المحسن بن الحسين. بين ضعف رواية السقط الُمسمَّ

كب  كام َأن باقي املراقد هي - َأيًضا - موهومة لكون مل يثبت مرور الرَّ
من بعلبك.

شيعي،  رجل  وهو  اخلشن  الشيخ  بحث  من  بالنقل  َأسهبت  ولقد 
املزارات  من  األَعظم  الغالب  عىل  ينطبق  الَّذي  كالمه  ألمَهية  وذلك 
واألرَضحة املنسوبة ألَهل البيت  عند إِخضاعها للتحقيق العلمي ممَّا 

يبني بطالن غالب هذه املقامات واألرَضحة.
❁ مشاهد دمشق

قال جعفر املهاجر يف »موكب األَحزان«: )وفيها مشهدان:
أ- مشهُد الرْأس: وهو يف بناٍء ُمستقل، ُمالصق للجامع األُموي من 
ًرا  رشقيَّه. يتمُّ الوصوُل إِليه عرب »مشهد زين العابدين« ڠ وقد ُبني مؤخَّ
الداخل  من  وُزّين  الُبهرة،  لإِلسامعيلني  يني  الدِّ الزعيم  باهتامم  ُمتقنًا  بناًء 

هبندسٍة إِسالميٍَّة مجيلة. وهو اليوم من املزارات املعروفة املقصودة.
ذكر هذا املشهد ابُن عساكر )ت: 571هـ/1176م( باسم »مشهد 
ڽ ُوضع به حني ُأيت به  الرْأس« قال: »ُيقاُل َأنَّ رْأَس احلسني بن عيل 
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العابدين«. وزين  احلسني  »مشهد  ه  وسـامَّ اهلروي  ذكره  كام  دمشق«.  إىِل 
ُه إِنَّام زاوَج بني ااًلسـمنَي لتجاور املشهدَين، بحيث ظنَّهام مشهًدا  ويبدو أنَّ

واحًدا. وليس هذا باألَمر امُلستغَرب من سائٍح عابٍر مثله()1(.

للهروي  »اإِلشارات«  كتاب  جيعل  املهاجر؛  َأمر  عجيب  قلت: 
للهروي من مزايا، ولكنَُّه عندما اًل  ملا  املدح  لُه  الوحيد، ويكيل  مصدره 
ُه ُيقلل من شأنِه حتَّى ينعته بالسائح العابر، وقد  يذكر ما يريده املهاجر؛ فإِنَّ

كرر هذا النعت يف َأكثر من مكان!

بيَّنَّا مكاَنه َأعاله. وله  قال املهاجر: )وقد  ب- مشهد زين العابدين: 
ى يف بعضها القليل  خ لـ »دمشق« وقد ُيسمَّ تي تؤرِّ ذكٌر عريٌض يف الُكُتب الَّ
ڠ  »مشهد عيل بن احلسني« والظاهر َأنَّ خُّتصيَص املشهد باسم اإِلمام 
تي قضاها يف »دمشق«  ة الَّ ُه كان ُيشاَهُد فيه وهو ُيصيلِّ َأو جيلس، َأثناء املدَّ ألنَّ
فكان َأن َأطلَق النَّاُس اسَمُه عىل املكان بعد َأن غادَر إىِل »املدينة« وداًللُة ذلك 
اًلاًلت  ل. وسنقُف عندها - إِن شاء اهلل - يف حديثنا عىل الدَّ ُتدهُش امُلتَأمِّ
واملغازي. وقد ُنسَخ هذا ااًلسُم يف القرن العارش اهلجري/ السادس عرش 
ين ابن قايض  امليالدي. وُمنح اساًم جديًدا منسوًبا إىِل الفقيه الدمشقي تقي الدِّ
ين« ثمَّ  عجلون الشافعي )ت: 923هـ /1517م(: »مشهُد الشيخ تقي الدِّ
تنويس هذا َأيًضا. ومن هنا، فيام يبدو، مل يأِت عىل الطنطاوي عىل ذكره فيام 
كتبه عىل مشاهِد اجلامع يف كتابه »اجلامع األُموي يف دمشق« فَأنت ترى من 
هذا َأنَّ النَّاَس قد َأنشَأوا ثالثة عرش مشهًدا يف تسعة مواقع، تنترُش عىل مسافٍة 

)1( ( »موكب األحزان«: جعفر المهاجر؛ ص31.
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شاسعٍة، متتدُّ من نطاق »الكوفة« حتَّى »دمشق« اًل لغرٍض إاًِلَّ خُّتليًدا لذكرى 
نزول موكب السبايا يف هذا املوقع َأو ذاك()1(.

فالتَّاريُخ والجغرافية؛ تفند مزاعمهم هذا!

املعتمدة  كتبهم  ومن  وجغرافيًّا،  تارخييًّا  الشيعة  دعوى  فندنا  هكذا 
لطاين عن طريق إِثبات: مرور الركب احلسيني يف الطريق السُّ

* َأنَّ املقاماِت املوجودة عىل الطريق، والَّتي حيتجون هبا عىل صحة 
ا مقامات ألَسامء موهومة َأصاًل،  الطريق تبني كذهبا من ناحيتني؛ فهي إِمَّ

َأو مقامات ألَسامء موجودة؛ لكنها ذكرت يف غري مكاهنا كام بينا.

حقيقته  وبني  املقام  ذكر  بني  الطويل  التَّارخيي  ااًلنقطاع  وجود   *
التَّارخيية.

الَّذي جعلوه عمدة  للهروي  * هِتافت روايات كتاب »اإِلشارات« 
نقلهم إِلثبات الطريق واملقامات.

* تعدد املقامات واألرَضحة للشخص الواحد، ويف عدة َأماكن يف 
لطاين. تي يقع فيها الطريق السُّ الدول الَّ

وَأرضحة  ملقامات  األَرض  عىل  شواهد  وجود  هي  تهم  َأدلَّ وكل 
ا لو مل تكن صحيحة ملا وجدت، َأو ملا بقيت؛ لذلك  موهومة يقولون: إهِنَّ
بعدهم  من  ليْأيت  واملزارات  باملشاهد  عرص  كلِّ  يف  الشيعة  اهتامم  نرى 
ا موجودة سابًقا، وحيصل التمدد اجلغرايف، وهو عني  فيقول: هذه لنا ألهنَّ

)1( ( »موكب األحزان«:  ص32. 
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ما تريد العتبة احلسينية القيام به اليوم ليكون شاهًدا اًلحًقا هلم لالستحواذ 
نَّة من العرب والُكرد من  نيَّة. وهذا الَّذي َأغضب َأهل السُّ عىل املناطق السُّ

مرشوع طريق السبايا؛ الَّذي تقوم عليه العتبة احلسينية اليوم.

له  وانتبهوا  املنكوبة،  َأهلنا يف سوريا  من  َأحد  تكلم  ندري هل  واًل 
كون املرشوع جاٍر عليهم، كام هو عىل العراق كون طريق السبايا املزعوم 

ام، وينتهي بدمشق عاصمة األَُمويني املغتصبة. يمر من العراق إىِل الشَّ

❁  ❁  ❁
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تمهيد

ام وصول الركب الحسيني ِإلى الشَّ

  تذكر كتب الشيعة تفاصيل مؤملة بشعة عن حال َأهل بيت احلسني
تي عند التحقيق يتبني كذب َأغلب هذه الروايات،  ام، والَّ يف مسريهم إىِل الشَّ
والتْأثري  الطائفي  الشحن  عاطفًيا يف  اًلستخدامها  منها  الصحيحة  وهِتويل 
التناقضات  جيد  َأن  منصف  باحث  َأي  يستطيع  ذلك  ومع  األَتباع،  عىل 
من  عجب  واًل  املؤملة،  القصة  هلذه  رسده  يف  وآخر  مصدر  بني  الفاضحة، 
ممَّا    حابة  الصَّ وهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  بعد  النَّاس  خري  عىل  يفرتون  فهم  ذلك 

تَأنف نفوس العقالء من سامع بشاعة كذهبم.

واملتقدمون وبعض املتأخرين منهم؛ ذكروا َأن يزيد َأكرم َأهل البيت، 
واعتذر هلم، وتربَأ من مقتل احلسني ڠ بل ولعن عبيد اهلل بن زياد، كام 

سنرى من خالل نقلنا للروايات من مصادرهم املعتربة.

لكن هذا الكالم اًل نجده يذكر يف املقاتل، واًل يف حمارضات احلسينيات، 
واًل يف الفضائيات؛ ألنَُّه سيكشف الزيف الكبري يف تناقضهم وحتملهم احلقد 

. حابة ل، وهم الصَّ عىل بني ُأَميَّة، بل عىل كلِّ اجليل األَوَّ

❁  ❁  ❁
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ل  وَّ
َ
المبحُث األ

موقف يزيد من قتل الحسين
واستقباله أَلهل بيته

هل تعرض آل بيت عيل، وآل بيت عقيل  إىِل )السبي( واإلهانات 
عىل يد يزيد، كام تذكر كتب الشيعة ببشاعة؟

البشعة، والسبي ألَهل  القتل واإِلهانات  الشيعة مليئة بروايات  كتب 
ة واحلقد  بيت عيل وعقيل  ممَّا اًل يعقله عاقل؛ إاًِلَّ ملحاولة تشويه هذه األُمَّ
األَخر  الوجه  كتبهم  نفس  َأتباعهم.. ومع ذلك ذكروا يف  نفوس  عليها يف 
تي  للحكاية؛ فتعالوا نرى ما هو: فام ذكرته كتب الشيعة بنفسها يف املحاورة الَّ
امي من يزيد َأن هيبه فاطمة  جرت بني يزيد وشامي، عندما طلب هذا الشَّ
بنت عيل  فانتهره يزيد وسبه.. وكذلك حماورته مع عيل بن احلسني ۏ 
امي: يا َأمري املؤمنني! هب يل هذه اجلارية؟  ذكر عن فاطمة بنت عيل )قال الشَّ

فقال له: يزيد اغرب وهب اهلل لك حتًفا قاضًيا()1(.

بكثرة يف كتب  املشحونة  السبي  يبني بطالن دعوى  الكالُم؛  * وهذا 
الشيعة.

ص34.  ج2،  »ااًلحتجاج«:  في  الطبرسي  ص156.  ج45،  »بحاره«:  في  المجلسي    )1(
الصدوق في »األمالي«: ص231. »مرآة الزمان في تواريخ األعيان«: لسبط ابن الجوزي: 

ج5، ص289. وذكرها مقتل الحسين )ع(: َأبو مخنف األَزدي؛ ص214.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





161دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس

1- ذكر الطبرسي في »ااًلحتجاج« : )ثمَّّ َأمَر بالنِّسوِة َأن ُينَْزْلَن يف داٍر 
عىل ِحَدٍة معهنَّ َأخوُهَن عيّل بُن احلسني: فُأفرَد هلم داٌر تّتصُل بداِر يزيد، 
فَأقاموا َأياًما، ثمَّّ ندَب يزيُد النُّعامَن بَن بشرٍي، وقاَل له: جتّهْز لتخرَج هبؤاًلِء 
َزهم، دعا عليًّا بن احلسني فاستخاله  النِّسواِن إىِِل املدينِة. وملَّا َأراَد َأن جُيهِّ
ثمَّّ قاَل لُه: لعَن اهلل ابَن مرجانَة، َأما واهلل لو َأين صاحُب َأبيَك ما سَألني 
استطعُت،  ما  بكلِِّّ  عنُه  احلَْتَف  وَلدفعُت  اها،  إِِيَّ َأعطيُته  إاًِلَّ  َأبًدا  َخصلًة 
لَك.  ُه كل حاجٍة تكوُن  وَأنَّ املدينِة  كاتبني من  رَأيَت؛  ما  ولكًن اهلل قىض 
َم بكسوته وكسوِة َأهِله، وَأنفَذ مَعهم يف مجلِة النُّعامِن بِن بشرٍي رسواًًل  وتقدَّ
َطْرَفُه،  َأماَمه حيُث اًل يفوتوَن  الليِل، ويكونوا  َأن يسرَي هبم يف  إِِليه  َم  َتقدَّ
هلم،  احلََرِس  كهيئِة  حوهَلم  وَأصحاُبه  هو  َق  وتفرَّ عنهم  ى  تنحَّ نزلوا  فإِِذا 
وينزل منهم حيُث إِِذا َأراَد إِِنساٌن من مجاعتِهم وضوًءا، َأو قضاَء حاجٍة مل 
حَيتِشْم. فساَر مَعهم يف مجلِة النُّعامِن، ومل َيَزْل ُينازهلُم يف الطَّريِق وَيرفُق هبم 

اه يزيُد، ويرعوهنم حتَّى دخلوا املدينَة(.  كام وصَّ

ما  فواهلل!  مرجانة؛  ابن  اهلل  لعن  يزيد:  )قال  آخر:  موضع  ويف   -2
جائزته،  َأحسن  ثمَّ  قتلته،  ما  لقتالِه  متوليًّا  كنت  ولو  َأبيك،  بقتل  َأمرته 

ومحله والنِّساء إىِل املدينة()1(.

يزيد  دعا  خيرجوا  ان  َأرادوا  وملا  )قال  األَزدي:  خمنف  َأبو  قال   -3
عليًّا بن احلسني، ثمَّ قال: لعن اهلل ابن مرجانة، َأما واهلل! لو َأين صاحبه ما 
سَألني خصلة َأبًدا إاًِلَّ َأعطيتها إِياه، ولدفعت احلتف عنه بكلِّ ما استطعت 

)1(  »ااًلحتجاج«: الطبرسي: ج2، ص35.
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ولو هبالك بعض ولدي، ولكن اهلل قىض ما رَأيت، كاتبني وَأنَّ كلَّ حاجة 
تكون لك، قال: وكساهم، وَأوىص هبم ذلك الرسول()1(.

4- وذكر املجليس يف »بحاره« : )َأنَّ يزيَد بن معاوية حني قدم عليه 
رْأس احلسني ڠ بعث إىِل املدينة، فَأقدم عليه عدة من موايل بني هاشم 
وضم إِليهم عدة من موايل َأيب سفيان، ثمَّ بعث بثقل احلسني ومن بقي من 
َأهله معهم وجهزهم بكلِّ يشء ومل يدع هلم حاجة باملدينة إاًِلَّ َأمر هلم هبا()2(.
يزيد،  دار  دخلن  حتَّى  فخرجن  )قال:  خمنف:  َأبو  نقله  وما   -5
تبكي وتنوح عىل احلسني،  استقبلتهن  إِاًلَّ  إمرَأة  آل معاوية  تبق من  فلم 
فَأقاموا عليه املناحة ثالًثا، وكان يزيد اًل يتغدى واًل يتعشى إِاًلَّ دعا عليًّا 

بن احلسني إِليه()3(()4(.
6- كذلك ما نقله املجليس يف »بحاره« من لقاء حممد بن احلنفية بن 
عيل بن َأيب طالب  بيزيد بعد مقتل احلسني : كتب يزيد إىِل حممد بن 
ا بعد فإيِنِّ َأسَأل اهلل لنا ولك عماًل صاحلًا يرىض به عنا،  احلنفية ما نصه : َأمَّ
فإيِنِّ ما َأعرف اليوم يف بني هاشم رجاًل هو َأرجح منك حلاًم وعلاًم، واًل 
َأحرض فهاًم وحكاًم، واًل َأبعد من كلِّ سفه ودنس وطيش، وليس من يتخلق 
باخلري خُّتلقا، وينتحل الفضل تنحال كمن جبله اهلل عىل اخلري جباًل، وقد 
عرفنا ذلك منك قدياًم وحديًثا شاهًدا وغائًبا غري َأين قد َأحببت زيارتك، 

)1(  »مقتل الحسين )ع(«: َأبو مخنف األزدي؛ ص215.
)2(  المجلسي في »بحاره«: ج45، ص145.

)3(  »مقتل الحسين )ع(«: َأبو مخنف األزدي؛ ص215.
نَّة«: الريشهري )4(  »موسوعة اإلمام الحسين في الكتاب والسُّ
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واألَخذ باحلظ من رؤيتك؛ فإِذا نظرت يف كتايب هذا: فاقبل إيِل آمنًا مطمئنا، 
َأرشدك اهلل َأمرك، وغفر لك ذنبك، والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته)1(.

فذهب حممد بن احلنفية إىِل يزيد يف دمشق وجرت معه هذه املحاورة: 
قال: ثمَّ جتهز حممد بن عيل وخرج من املدينة وسار حتَّى قدم عىل يزيد بن 
ام، فلام استأذن َأذن له وقربه وَأدناه وَأجلسه معه عىل رسيره،  معاوية بالشَّ
ثمَّ َأقبل عليه بوجهه فقال: يا َأبا القاسم! آجرنا اهلل وإِياك يف َأيب عبد اهلل 
احلسني بن عيل، فواهلل! لئن كان نقصك فقد نقصني، ولئن كان َأوجعك 
فقد َأوجعني، ولو كنت َأنا املتويل حلربه ملا قتلته، ولدفعت عنه القتل ولو 
بحز َأصابعي وذهاب برصي، ولفديته بجميع ما ملكت يدي، وإِن كان 
قد ظلمني وقطع رمحي ونازعني حقي، ولكن عبيد اهلل بن زياد مل يعلم 
رأيي يف ذلك، فعجل عليه بالقتل فقتله، ومل يستدرك ما فات، وبعد فإِنه 
ليس جيب علينا َأن نرىض بالدنية يف حقنا، ومل يكن جيب عىل َأخيك َأن 
ينازعنا يف َأمر خصنا اهلل به دون غرينا، وعزيز عيل ما ناله والسالم؛ فهات 
اآلن ما عندك يا َأبا القاسم! قال: فتكلم حممد بن عيل؛ فحمد اهلل، وَأثنى 
عليه، ثمَّ قال: إيِن قد سمعت كالمك، فوصل اهلل رمحك، ورحم حسينًا، 
الطويل، يف جوار  الدائم  ربه، واخللد  ثواب  إِليه من  فيام صار  له  وبارك 
امللك اجلليل، وقد علمنا َأن ما نقصنا فقد نقصك، وما عراك فقد عرانا 
من فرح وترح، وكذا َأظن َأن لو شهدت ذلك بنفسك اًلخرتت َأفضل 
الرأي والعمل، وجلانبت َأسوء الفعل واخلطل، واآلن فان حاجتي إِليك 

)1(  »بحار األنوار«: للمجلسي؛ ج45، ص325.
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َأن اًل تسمعني فيه ما َأكره، فإِنه َأخي وشقيقي وابن َأيب، وإِن زعمت أنَُّه 
قد كان ظلمك وكان عدوا لك كام تقول.

قال: فقال له يزيد: إِنك لن تسمع مني  إاًِلَّ خرًيا، ولكن هلم فبايعني 
ين حتَّى َأقضيه عنك. قال: فقال له حممد بن عيل  واذكر ما عليك من الدِّ
دين  عيل  فام  الَدين  َأمر  من  ذكرت  ما  ا  وَأمَّ بايعتك،  فقد  البيعة  ا  َأمَّ  :
واحلمد هلل، وإيِن من اهلل يف كلِّ نعمة سابغة، اًل َأقوم بشكرها. ثمَّ َأقبل 
َأبا القاسم؟ فقال: نعم يا َأمري املؤمنني! فلام  عليه يزيد، فقال: بايعتني يا 
يزيد،  عىل  دخل  حتَّى  عيل  بن  حممد  َأقبل  املدينة،  إىِل  ااًلنرصاف  َأرادوا 
فاستأذنه يف ااًلنرصاف معهم إىِل املدينة، فَأذن له يف ذلك ووصله بامئتي 
َألف درهم، وَأعطاه عروضا بامئة َألف درهم. ثمَّ قال: يا َأبا القاسم! إيِن 
َأعلم منك باحلالل واحلرام، وقد  اليوم رجاًل هو  بيتك  َأهل  َأعلم يف  اًل 
كنت َأحب َأن اًل تفارقني وتأمرين بام فيه حظي ورشدي، فواهلل! ما َأحب 
 : َأن تنرصف عني وَأنت ذام ليشء من َأخالقي. فقال له حممد بن عيل
ا اآلن فإين  ا ما كان منك إىِل احلسني بن عيل؛ فذاك يشء اًل يستدرك، وَأمَّ َأمَّ
ما رَأيت منك مذ قدمت عليك إاًِلَّ خرًيا، ولو رَأيت منك خصلة َأكرهها 
ملا وسعني السكوت دون َأن َأهناك عنها، وَأخربك بام حيق هلل عليك منها، 
يكتموه،  للناس واًل  يبينوه  َأن  العلامء يف علمهم   عىل  اهلل  َأخذ  للذي 
ولست مؤدًيا عنك إىِل من ورائي من النَّاس إاًِلَّ خرًيا، غري َأين َأهناك عن 
َأمور  الشيطان، وليس من ويل  فإِنَُّه رجس من عمل  املسكر؛  رشب هذا 
ة ودعي لُه باخلالفة عىل رؤوس األَشهاد عىل املنابر كغريه من النَّاس،  األُمَّ
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فاتق اهلل يف نفسك، وتدارك ما سلف من ذنبك والسالم.
قال: فرس يزيد بام سمع من حممد بن عيل رسورا شديًدا، ثمَّ قال: فإين 
قابل منك ما َأمرتني به، وَأنا َأحب َأن تكاتبني يف كلِّ حاجة تعرض لك 
من صلة َأو تعاهد واًل تقرصن يف ذلك. فقال حممد بن عيل: َأفعل ذلك إِن 

شاء اهلل، واًل َأكون إاًِلَّ عندما حتب)1(.
ها نحن نرى املجليس ينقل كالًما مهامًّ ملحمد بن عيل بن َأيب طالب 
تي يتهم الشيعة هبا يزيد..   امللقب بابن احلنفية ينسف كثرًيا من التهم الَّ
وحممد بن احلنفية من َأجلة التابعني. وغريها من املصادر املعتربة عندهم 

مثل هذا الكالم كثري.
وجود  عدم  من  الكالم  هذا  تنقل  نفسها  املعتربة  القوم  كتب  فهذه 
ُه مل يكن راضًيا بمقتل احلسني،  السبي، وَأن يزيد استلطفهم وَأكرمهم، وأنَّ
ولعن قاتله، ممَّا اًل يقوله الشيعة يف مقاتل ولطميات عاشوراء، ممَّا يشحنون 

ة. هبا َأتباعهم حقًدا عىل األُمَّ
من هنا يتبني زيف الكثري من الكالم املنشور من السبي ومن إِهانة 
نساء َأهل احلسني، وَأن يزيد َأهاهنم ومل يفعل هلم يشء حسن وغري ذلك 

مما نسمع، وما غاية ذلك إاًِلَّ للتهييج الطائفي البغيض.

❁  ❁  ❁

)1( »نفس المصدر«: ص328-326.
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هل َأمر يزيد بقتل الحسين ؟

! مل يْأمر يزيد؛ عبيد اهلل بن زياد، بقتل احلسني
سعد،  بن  وعمر    احلسني  بني  جرت  الَّتي  املحاورة  هذه  ليُل  والدَّ
وكيف َأن ابن زياد قبل مقرتح احلسني لواًل َأن املجرم شمر بن َأيب اجلوشن 
هيجه عىل غري ذلك.. ولو كان عنده َأمر من يزيد بقتل احلسني؛ ألَمر عمر 
هذه  يف  سنراه  ما  وهذا  احلسني..  اقرتاح  يقبل  ومل  البداية،  منذ  سعد  بن 

النقواًلت من كتب الشيعة:
بنينوى  سعد  بن  عمر  مع  العساكر  نزول  ڠ  احلسني  رَأى  )وملا 
فاجتمعا  َألقاك؛  َأن  َأريد  َأنني  سعد:  بن  عمر  إىِل  َأنفذ  لقتاله،  ومددهم 
لياًل فتناجيا طوياًل، ثمَّ رجع عمر إىِل مكانِه، وكتب إىِل عبيد اهلل بن زياد: 
ة، هذا  َأمر األُمَّ الكلمة، وَأصلح  النائرة، ومجع  َأطفَأ  ا بعد، فإنَّ اهلل قد  »َأمَّ
ثغر  إىِل  َأن يسري  َأو  َأتى،  منه  الَّذي  املكان  إىِل  َأن يرجع  َأعطاين  حسني قد 
من الثغور؛ فيكون رجاًل من املسلمني: له ما هلم، وعليه ما عليهم، َأو َأن 
رَأيه، ويف  وبينه  بينه  فيام  يده، فريى  يده يف  فيضع  يزيد؛  املؤمنني  َأمري  يأيت 
هذا لك رىض ولأُلمة صالح«. فلام قرَأ عبيد اهلل الكتاب قال: هذا كتاب 
ناصح مشفق عىل قومه، فقام إِليه شمر بن ذي اجلوشن، فقال: َأتقبل هذا 
منه، وقد نزل بَأرضك وَأتى جنبك؟ واهلل! لئن رحل بالدك ومل يضع يده 
ِة، ولتكونن َأوىل بالضعف والعجز، فال تعطه  يف يدك، ليكونن َأوىل بالقوَّ
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وَأصحابه،  هو  حكمك  عىل  لينزل  ولكن  الوهن،  من  فإهِنا  املنزلة،  هذه 
ابن  فقال  لك.  ذلك  كان  عفوت  وإِن  بالعقوبة،  َأوىل  فَأنت  عاقبت  فإن 
زياد: نعم ما رَأيت! الرأي رَأيك ُأخرج هبذا الكتاب إىِل عمر بن سعد؛ 
فليعرض عىل احلسني وَأصحابه النزول عىل حكمي؛ فإن فعلوا، فليبعث 
هبم إىِل سلام، وإِن هم َأبوا فليقاتلهم، فإن فعل فاسمع له وَأطع، وإِن َأبى 

َأن يقاتلهم؛ فَأنت َأمري اجليش، فارضب عنقه، وابعث إيِلَّ برْأسِه()1(.
وغريها من املصادر الكثرية.

الَّتي جرت بني يزيد وبني َأهل بيت  هي املحاورات  الثَّاني:  ليُل  الدَّ
تي قال فيها يزيد رصاحة   وحممد بن احلنفية يف دمشق.. والَّ احلسني 
بيته مما نقلناه يف بابه يف  ُه مل بأمر بقتل احلسني، ولعن قاتله وَأكرم َأهل  أنَّ

البحث قبل قليل.
مسَألة غاية في ااًلهمية:

َم وتأكيد عيل بن احلسني وزينب وغريمها ممَّن بقي  من خالل ما تقدَّ
ولعنهم شيعتهم، وحتميلهم كل  الطف،  واقعة   يف  بيت عيل  آل  من 
البحث  يف  سنذكره  ومما  الشيعة،  كتب  يف  معروف  هو  مما  هلم  حصل  ما 
البغيض وبيان  التَّشيع   مما فعله هبم دهاقنة  وقبلها رأي عيل واحلسن 
م هم من طلب منه املجيء ثمَّ غدروا به، واًلحًقا  احلسني  غدرهم بَأهنَّ
ة  ُه مل يأمر بقتل احلسني واًل َأراد ذلك مطلقا.. يتبني لنا َأن األُمَّ تأكيد يزيد أنَّ

»بحار  ص351.  ج1،  الهدى«:  بَأعالم  الورى  »إِعالم  ص87.  ج2،  »اإلرشاد«:   )1(
ج1،  األَمين؛  محسن  السيد  الشيعة«:  »َأعيان  ص389.  ج44،  المجلسي؛  األََنوار«: 

ص600. »معالم المدرستين«: السيد مرتضى العسكري؛ ج3، ص86-85(.
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املتمثلة  العميقة  ولة  الدَّ إىِل مؤامرة كربى من  اإِلسالميَّة مجيعها تعرضت 
ومعهم   - واملجوس  والنصارى  اليهود   - لإِلسالم  املعادي  بالثالوث 
ة.. كانت تفاصيلها بتصفية من بقي من َأهل  َأدواهِتم ورشاذمهم يف األُمَّ
اإِلسالم  لتدمري  بالصميم  اإِلسالميَّة  اخلالفة  ورضب  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  بيت 
عمر  املؤمنني  َأمري  قتل  ذلك  قبل  استطاعوا  م  َأهنَّ حيث  عليه،  والسيطرة 
ة، ثمَّ استطاعوا قتل َأمري  بن اخلطاب  لكنهم مل يستطيعوا هزيمة األُمَّ
ُأمور  زمام  تسلم  عىل    عيل  املؤمنني  َأمري  وإِجبار    عثامن  املؤمنني 
ة تباًعا  اخلالفة، وبعدها جرت املهالك عىل عيل وعىل َأهل بيته وعىل األُمَّ
من هؤاًلء البغاة الفجرة وَأغلبهم زنادقة تسرتوا باإِلسالم، وبحب َأهل 
البيت مثل ابن سبأ اليهودي ومن لف لفه، والَّذي كان صانع بذرة التَّشيع 
تي رفضها عيل  وحارهبم ونكل هبم كام يف كتبهم املعتمدة..  األَوىل الَّ
بل وفضحهم ودفع دمه الطاهر ثمنًا لذلك، كام فضحهم احلسن  بعد 
َأن تآمروا عليه، وبعد َأن اكتشف املؤامرة الكربى لرضب اإِلسالم وضع 
يده بيد َأمري املؤمنني معاوية بن َأيب سفيان  وتنازل له عن احلكم بعد 
أنَُّه ألقبل له وحده بصد هذه املؤامرة الكبرية ومعرفته بحقيقة  َأن عرف 
  غدر َأتباعه ممن يدعون حب َأهل بيت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وبعد تنازل احلسن
العام  ة من جديد حتَّى سمي ذاك  األُمَّ  اجتمعت  إىِل معاوية  باحلكم 
سنني  لعدة  توقف  َأن  بعد  جديد،  من  اجلهاد  سوق  وفتح  اجلامعة،  بعام 
ة صنيع احلسن  تنفس األَعداء فيها الصعداء؛ فلم يرق للمتآمرين عىل األُمَّ
بل  عليه؛  وشنعوا  عليه،  فَأنكروا  معاوية  إىِل  احلكم  عن  بالتنازل   
املؤمنني ومسود وجوه  ورضبوه وجرحوه ورسقوا فراشه وَأسموه مذل 
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هذه  من  وغريها  عبيًدا  الشيعة  معرش  وجعلتنا  رقابنا  وذللت  املؤمنني، 
األَلفاظ الشنيعة الَّتي حياول البعض منهم رصفها عن الشيعة إىِل َأن هؤاًلء 
منهم هم  الكالم  قال هذا  َأن غالب من  العلم  املدسوسني مع  كانوا من 
من خواص اإِلمام احلسن  بل وَأكثر من ذلك؛ فقد قطعوا نسله، ومل 

جيعلوا له شيًئا مما هو معروف عندهم للحسني  وَأواًلده.

وذريته،  فعاقبوه  ة؛  األُمَّ عىل  الكبرية  مؤامرهِتم  َأفشل  ُه  ألنَّ واحلقيقة 
ة وااًلنتقام  باألُمَّ للوقيعة  الفرص  ينتهزون  لكن هؤاًلء مل يسكتوا، وبقوا 
من آل عيل، وما َأن جاءت فرصة موت معاوية  وتنصيب ابنه يزيد يف 
احلكم وبايعه َأهل احلل والعقد من املسلمني؛ إاًِلَّ احلسني بن عيل وعبد 
ام َأفضل من يزيد؛ فهام َأحق  اهلل بن الزبري  مجيًعا. وكان هلام رْأي بَأهنَّ
الرسائل  فَأرسلوا  الفرصة؛  هذه  املعادي  الثالوث  استغل  منه.  باخلالفة 
إىِل  الكوفة  عشائر  رؤوس  بعض  لسان  عىل  مزورة  واألُخرى  احلقيقية 
م منارصوه وينتظرونه..  احلسني  يستحثونه باملجيء إىِل الكوفة، وَأهنَّ
حابة، بمن فيهم عبد اهلل بن الزبري من الذهاب إىِل الكوفة،  فمنعه كل الصَّ
وذكروه بغدر هؤاًلء ألَبيه عيل وَأخيه احلسن  ممَّا هو مسطر يف كتب 
 .. احلسني  عىل  كبرية  كانت  املؤامرة  لكن  املسلمني..  وباقي  الشيعة 
وما َأن وصل قريب كربالء؛ حتَّى عرف املؤامرة، وَأراد َأن يرجع فمنعه 
جال  مجيًعا..  املتآمرون املجرمون، وقتلوه هو وغالب َأهل بيته من الرِّ
الَّذين  عقيل  بن  ومسلم  عيل  بيت  َأهل  وعرف  ببشاعة..  منهم  وانتقموا 
الَّتي حبكها هلم هؤاًلء الغدرون  كانوا مع احلسني حجم املؤامرة الدنيئة 
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عىل  والنياحة  بالبكاء  الكوفة  َأهل  َأخذ  ملا  ولذلك  ضحية،  كانوا  م  وَأهنَّ
وقال  احلسني،  بن  عيل  عليهم  استنكر  مقتلهم؛  بعد  معه  ومن  احلسني 

)تبكون علينا فمن قتلنا!( ومن باقي الكالم الَّذي سنذكره يف البحث.

ولة  بالدَّ املتمثلة  اإِلسالميَّة  ولة  الدَّ إسقاط  هي  املؤامرة  كانت  إِذن 
ا، فكانت اجلريمة  األَُموية، واًل يمكن هلم ذلك؛ إاًِلَّ بفعل جريمة كبرية جدًّ
التَّشيع  صنعوا  ؛بل  بذلك  يكتفوا  ومل    بيته  وَأهل  احلسني  قتل  هي 
الروايات  هبا  وشحنوا  الكتب  وَألفوا  فقط  سياسًيا  كان  َأن  بعد  املذهبي 
املكذوبة بالتشنيع عىل بني َأمية مما مل يكتبوه عىل اليهود والنصارى وغريهم 
من َأعداء اإِلسالم.. بل وشحنوها بالروايات الشنيعة عىل لسان َأئمة َأهل 

حابة وُأمهات املؤمنني ومن بعدهم. البيت يف لعن الصَّ

تي وقعت عىل َأهل بيت النبوة،  وكذلك عرف يزيد حجم املؤامرة الَّ
ُه مل يأمر بذلك، ومل يرض به، وهو ما رصح به عالنية لعيل بن احلسني  وأنَّ
ذكرناه  مما  نفسها  الشيعة  كتب  ذكرت  كام  احلنفية؛  بن  وملحمد  وزينب 
ن بن  الَّتي جرت عىل َأمري املؤمنني عثامَّ آنفا، وهذا يذكرنا بنفس املؤامرة 
 عندما زوروا الكتب عىل لسانه وختموها بختمه بقتل هؤاًلء  عفان 
عىل  قبضوا  فعندما  مرص..  إىِل  وذهبوا  قليل  قبل  صاحلهم  الَّذين  البغاة 
وهو  يكتبها  ومل  هبا  يدري  اًل  أنَُّه  فحلف  عثامن؛  إىِل  رجعوا  الكتب  هذه 
صادق  فقتلوه قتلهم اهلل، هذه النحلة الباطنية بقيت مستمرة إىِل يومنا 
الَّتي جرت عىل َأمري  هذا شيمتهم الغدر والوقيعة باملسلمني.. واملؤامرة 
تي  الَّ صفني  معركة  ونشوب    معاوية  مع  خالفه  يف    عيل  املؤمنني 
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كان َأساسها اتباع ابن سبأ الَّذين كانوا يف جيش عيل  وخلطوا األُمور 
اإِلمام  كشفه  والَّذي  املسلمني،  عىل  تآمرهم  ينكشف  اًل  حتَّى  بالقتال 
قتله  الَّذي  َأن  وإِشاعة  وقتله،  منه  بااًلنتقام  فقاموا  بعد ذلك    احلسن 

. هو معاوية
الطعن  فيها  تي  الَّ الروايات  هذه  من  األَعظم  الغالب  َأن  واحلقيقة 
ك  الرشِّ مظاهر  من  الشيعة  عليه  ما  وكذلك    حابة  الصَّ عىل  واللعن 
تي اًل يعرفها  والبدع واخلرافات املنترشة اليوم بينهم والطقوس الشنيعة الَّ
َأهل اإِلسالم؛ مل تكن معروفة يف عهود التَّشيع األَوىل، واًل يف مؤلفاهِتم، 

وإِنَّام غالبها كتب وابتدع يف زمن حكم الدولتني البوهيية والصفوية 
كيَّة  فلقد َأدخل البوهييون خالل فرتة حكمهم بغداد كل املظاهر الرشِّ
تعتد  فلم  املسلمني..  قتال  عىل  الشيعة  عوام  حترض  الَّتي  وااًلستفزازية 
ك  بغداد واًل َأهلها حتَّى عوام الشيعة منهم َأن جتوب بغداد مظاهر الرشِّ
ُغالة  تبناه  الَّذي  املنحرف  املنهج  هذا  ولعنهم،  حابة  الصَّ بسب  واجلهر 
بإِحياء يوم  َأمر  بويه عندما  ولة بن  الدَّ َأسبابه هلم معز  الشيعة يرسه وهيَأ 
هذه  نرش  من  الصفوية  ولة  الدَّ فعلته  ما  وكذلك   .)1( بغداد  يف  عاشوراء 
وتطبيقها  وإِيران  العراق  يف  وتوسيعها  واخلرافات  والبدع  كيات  الرشِّ
تي تدعو إىِل هذه العقائد الفاسدة  باحلديد والنار.. وَألفت معظم الكتب الَّ

وتثبيتها يف عقول عوام الشيعة وإىِل اليوم.

❁  ❁  ❁

ولة البويهية في العراق من النشَأة إِلى السقوط ص22-21 )1( الدَّ
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الث المبحُث الثَّ

ام دخول الركب الحسيني ِإلى الشَّ

اختلف الشيعة في تاريخ دخول الركب الحسيني إِلى دمشق:
ل -  كتب َأبو رحيان البريويّن يف وقائع شهر صفر ما ييل: )يف اليوم األَوَّ

من شهر صفر- ُأدخل رْأس احلسني ڠ مدينة دمشق()1(.
ل من شهر صفر  املتوىفَّ عام )682 هـ(: )اليوم األَوَّ القزوينّي  وروى 
م يف ذلك اليوم َأدخلوا رْأس احلسني ڠ إىِل دمشق()2(. عيد بني ُأميَّة؛ ألهَنَّّ

َأّن يوم  لكن يف املقابل، هناك رواية عامد الّدين الطربّي، حيث اعترب 
ورود َأهل بيت احلسني ڠ إىِل دمشق، هو اليوم السادس عرش من ربيع 

ل، َأي بعد يوم عاشوراء بـ )66( يوًما)3(. األَوَّ
ام: ثمَّ اختلفوا في مّدة إِقامة َأهل البيت  في الشَّ

البيت  َأهل  فيها  بقي  تي  الَّ ة  املدَّ حول  خُّتتلف  التَّارخييَّة  الروايات  إِنَّ 
ث البعض- مثل  تي َأقاموا فيها العزاء هناك. حتدَّ ام، والفرتة الَّ ۏ يف الشَّ
م جممل عن هذه  ابن األَعثم والشيخ املفيد وتبًعا له الشيخ الطربيّس - بكالِّ

املّدة الزمنيَّة، فقالوا: )وَأقاموا َأياًما()4(. َأو )َأقاموا َأياًما()5(.

)1(  »اآلثار الباقية عن القرون الخالية«: محّمد بن َأحمد البيرونّي الخوارزمّي، ص 331.

)2(  »عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات«: زكريا محّمد محمود القزوينّي، ص 45.
)3(  عماد الّدين حسن بن علّي الطبرّي »كامل البهائّي«: ج 2، ص293.

)4(  »كتاب الفتوح«: ابن األعثم؛ ج5، ص133.
)5(   »اإلرشاد«: ج2، ص122. »إِعالم الورى بَأعالم الهدى«: ج1، ص475.
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تي  تي بقوا فيها هناك، َأو األَّيام الَّ ة الَّ ح عن املدَّ ولكن البعض اآلخر رصَّ
َأقاموا فيها العزاء. مثاًل: اخلوارزمّي )نقاًل عن َأيب خمنف( يعتقدون َأنَّ جمالس 

ة ثالثة َأّيام مع نساء وَأهل بيت معاوية()1(. ت ملدَّ ام استمرَّ العزاء يف الشَّ
إِقامة  ة  مدَّ َأنَّ  ق(   363 عام  )املتوىفَّ  املغريّب  النعامن  القايض  وكتب 

ام هي شهر ونصف الشهر)2(. َأهل البيت ۏ يف الشَّ
َأقاموا  قد  يزيد  حرَم  َأنَّ   :)654 )املتوىفَّ  اجلوزّي  ابن  سبط  وروى 

العزاء عىل احلسني ڠ لثالثة َأّيام)3(.
ۏ يف  البيت  َأهل  إِقامة  ة  بَأنَّ مدَّ القول  ابن طاووس  السيِّد  وقبل 

سجن دمشق هو شهر كامل)4(.
ۏ  البيت  َأهَل  َأنَّ  ق(:   701 )املتوىفَّ  الطربّي  ين  الدِّ عامد  ونقل 

َأقاموا العزاء سبعة َأّيام)5(.
الثامن  اليوم  ويف  َأيام،  سبعة  العزاء  َأقاموا  م  )إهِنَّ  : املجليسُّ وقال 
زهم للرجوع إىِل املدينة  استدعاهم يزيد واسرتضاهم، وتلطَّف هبم، ثمَّّ جهَّ

رة()6(()7(. املنوَّ

»اآلثار الباقية«: الخوارزمي، ج2.  )1(
محّمد  بن  النعمان  القاضي  حنيفة  َأبو  األطهار«:  األئّمة  فضائل  في  األخبار  »شرح    )2(

التميمّي المغربّي، ج3، ص269.
)3(   »تذكرة الخواّص«: سبط ابن الجوزّي، ص 262.

»اإلقبال«: ابن طاووس ، ج3، ص101.  )4(
ين الطبري. كامل البهائّي، ج 2، ص 302. )5(  عماد الدِّ

)6(  »بحار األنوار«: ج 45، ص 196. »وجالء العيون«: ص 409.
)7(  ينظر »نهضة عاشوراء«: ص32-31.
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اختالفهم في رجوع األَسرى إِلى كربالء في األَربعين:
. ثمَّ اختلفوا يف رجوع األرَسى إىِل كربالء بعد استشهاد احلسني

زمان  تعيني  عاشوراء،  تاريخ  يف  دة  واملعقَّ املبهمة  املسائل  من  إِنَّ 
وصول َأهل بيت عيل وعقيل  إىِل كربالء بعد شهادة احلسني  ألَنَّّ 
َأغلب املصادر التَّارخييَّة واحلديثيَّة مل تنصَّ عىل هذا األَمر، وَأنَّ هذه احلادثة 

هل وقعت يف يوم العرشين من صفر )سنة 61 هـ( َأم بعد ذلك؟
ويذكر املؤرخون وَأرباب السري رجوع َأهل البيت إىِل َأرض كربالء 
م خيتلفون يف  َأهنَّ إاًِلَّ  املنورة؛  املدينة  قاصدين  ام  الشَّ من  يف طريق عودهِتم 
حتديد وقت العودة، فهل عادت األرُسة العلوية إىِل َأرض كربالء يف يوم 
 وبالتايل  تي استشهد فيها احلسني  الَّ نَة  السَّ العرشين من شهر صفر يف 
تكون قد التقت بالصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل األَنصاري  َأم َأن 
وقت رجوعها ألَرض كربالء مل يكن يف العرشين من شهر صفر، وإِنَّام كان 
ذلك يف وقت آخر، وهذا يعني عدم حصول اللقاء بينهم وبني جابر، وإِنَّام 
تالقوا مع جابر بن عبد اهلل يف العرشين من شهر صفر يف سنة )62هـ( بعد 
مرور عام عىل استشهاد اإِلمام  عندما جاء جابر زائًرا قربه للمرة الثانية.

ل: منهم من قال إِنَّ يوم األَربعني هو وصول آل احلسني  الرْأي األَوَّ
ام إىِل املدينة، وليس كربالء. من الشَّ

وهذا هو رْأي َأساطين المذهب ومتقدميهم، ومنهم:
حيث قال يف كتابه »مصباح املجتهد« يف باب  شيخ الطائفة الطويس 
مناسبات شهر صفر: )ويف اليوم العرشين منه، كان رجوع حرم سيِّدنا َأيب 
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  ام إىِل مدينة الرسول عبد اهلل احلسني بن عيّل بن َأيب طالب ڠ من الشَّ
وهو اليوم الَّذي ورد فيه جابر بن عبد اهلل األَنصارّي صاحب رسول اهلل 
ل   من املدينة إىِل كربالء، لزيارة قرب َأيب عبد اهلل احلسني ڠ فكان َأوَّ

من زاره من النَّاس()1(.
وكذلك شيخه املفيد )املتوىفَّ سنة 413 هـ( يف كتابه »مسار الشيعة« 
ة ۏ فقال: )هذا هو اليوم الَّذي  ث عن واًلدات ووفيات األَئمَّ الَّذي يتحدَّ
ام نحو املدينة، وهو اليوم الَّذي  رجع فيه حرم اإِلمام احلسني ڠ من الشَّ

وصل فيه جابر بن عبد اهلل إىِل كربالء، لزيارة اإِلمام احلسني ڠ()2(.
اًلبن  »الفتوح«  لكتاب  الفارسيَّة  الرتمجة  يف  القول  هذا  َأيًضا  وورد 
كتب  من  يعدُّ  الَّذي   » للكفعميِّ »املصباح  كتاب  يف  وكذلك  األَعثم)3(. 

ا، يف القرن التاسع للهجرة. ة جدًّ األَدعية املهمَّ
»مستدرك  كتاب  مصنِّف  النورّي،  حسني  املريزا  مة  العالَّ كذلك 
كتابه  يف  ويفنِّد،  ينتقد  البارزين،  الشيعة  علامء  من  يعترب  وهو  الوسائل« 
اللهوف  يف  طاووس  ابن  عبارة  املنرب«  َأهل  آداب  يف  واملرجان  »اللؤلؤ 
)العرشين  األَربعني  يوم  إىِل كربالء يف  البيت  َأهل  فيها رجوع  يبني  تي  الَّ
إِنَّ السيِّد ابن طاووس نقل  من صفر( حيث قال : واملسَألة هبذا النحو: 
يذكر  مل  ُه  أنَّ إاًِلَّ  األَربعني  يف  كربالء  إىِل  األرَسى  رجوع  خرب  اللهوف  يف 
هناك مصدر ذلك اخلرب، ويقال بَأنَّ السيِّد يف ذلك الكتاب، نقل الروايات 

)1( ( »مصباح المتهجد«: الشيخ الطوسي؛ ص 787.
)2(  »مسار الشيعة«: للمفيد؛ ص46.

؛ تصحيح مجد الطباطبائّي. )3(  »الفتوح«: اًلبن األعثمَّ
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تي كانت متداولة يف جمالس العزاء احلسينّي()1(. املشهورة بني الشيعة والَّ

املوضوع:  هذا  حول  كتب  وقد  111ق(  )املتوىفَّ  املجليّس  مة  العالَّ
اهلل  زيارته - صلوات  استحباب  العّلة يف  ما  األَخبار  ليس يف  ُه  أنَّ )إِعلم 
العّلة يف ذلك رجوع  َأنَّ  عليه - يف هذا اليوم. واملشهور بني األَصحاب 
عند  كربالء  إىِل  اليوم  ذلك  مثل  يف   - عليه  اهلل  صلوات   - احلسني  حرم 
 - عليه  اهلل  صلوات   - احلسني  بن  عيّل  وإحِلاق  ام  الشَّ من  رجوعهم 
الرؤوس باألَجساد، وقيل يف مثل ذلك اليوم رجعوا إىِل املدينة، وكالمها 
الزمان اًل يسع ذلك كام يظهر من األَخبار واآلثار،  ا ألَنَّّ  مستبعدان جدًّ

نَّة األُخرى َأيًضا مستبعد)2(. وكون ذلك يف السُّ

ث  تبًعا ألُستاذه املحدِّ )املتوىفَّ 1359(  ي  القمِّ الشيخ عبَّاس  كذلك 
النورّي؛ فقد نفى حضور َأهل البيت ۏ يف األَربعني إىِل كربالء)3(.

البيت  َأهل  وصول  مسَألة  يعترب  الَّذي  آيتي؛  إِبراهيم  د  حممَّ املحقِّق 
إجِياد  التَّارخييَّة حيث اًل يمكن  إىِل كربالء، يف األَربعني، من املآيس  ۏ 

د هلا بني َأيدينا()4(. َأي سند موثَّق ومؤكَّ

وذكر جعفر املهاجر يف كتابه »موكب األَحزان«: )لسنا ندري كم بقي 
ُه قطعه يف َأقلِّ من شهر.  رب إىِل »دمشق« ولكنَّنا اًل نظنُّ أنَّ كُب عىل الدَّ الرَّ

ث النورّي، ص 152. )1(   »لؤلؤ ومرجان«:  المحدِّ
)2(  »بحار األنوار«: ج 98، ص 332.

)3(  »منتهى اآلمال«: عباس القمي، ج 2، ص15-10..
)4(  محّمد إِبراهيم آيتي، تحقيق »تاريخ عاشوراء«:، ص141-139.
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تي تقول َأنَّ اإِلمام زين العابدين ڠ كان يف  ومن هنا فال ِعربة باألَخبار الَّ
اليوم األَربعني من شهادة َأبيه عند رضحيه راجًعا من »دمشق« حيث التقى 
َأو78هـ/693  بالصحايبِّ اجلليل جابر بن عبد اهلل األَنصاري )ت: 74 
ث  َأو697م( الَّذي كان يزوُر الرضيَح َأيًضا. بل إِنَّ هذا اخلرب من قبيل »حدَّ
ُك بكامل َأثقاله، َأن يقطع  العاقل بام اًل يليق« فكيف يتَأّتى لركٍب كبرٍي، يتحرَّ
ة بقائهم يف  ما ُيناهُز األَربعة آاًلف كيلو مرًتا ذهاًبا وإِياًبا )مع احتسابنا مدَّ
ة شهٍر تقريًبا؟ عىل َأنَّ هذا النقد اًل ينفي  »الكوفة« ثمَّ يف »دمشق«( يف ُمدَّ

َأصَل ُمروره؛ ألَنَّّ اإِلشكال حمصوٌر بالتَّاريخ فقط()1(.
هو  األَربعني  يوَم  َأنَّ  وضوح:  بكلِّ  رصحوا  القوم  َأكابر  هؤاًلء   *
ام إىِل املدينة، وليس  اليوم الَّذي دخل فيه حرم اإِلمام احلسني  من الشَّ

من املدينة إىِل كربالء.
الرْأي الثَّاين: ومنهم من قال هو وصول َأهل البيت إىِل كربالء، ودفن 

رْأس احلسني ڠ مع اجلسد هناك.
قال صاحب كتاب »اللهوف« وكتاب »مثري األَحزان« َأنَّ األَربعنَي 
ام إىِل كربالء، حيث طلبوا من  له عالقة بموضوع رجوع األرَسى من الشَّ

ج هبم عىل كربالء. دليل القافلة َأن يعرِّ
َأيٍّ  ة  )إِنَّ احتامل صحَّ الرْأيني:  نقل كال  بعد  املجليسِّ  مة  العالَّ يقول 

منهام مستبعد من ناحية الزمان()2(.

)1( »موكب األحزان«: د. جعفر المهاجر: ص37.
)2(  »بحار األَنوار«: المجلسي، ج101، ص 334 -335.
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رّد رْأس  العرشين  )املتوىفَّ 440 ق(: ويف  البريويّن  َأبو رحيان  كتب 
وهم  األَربعني  زيارة  وفيه  جثَّته،  مع  دفن  حتَّى  جثته  إىِل  ڠ  احلسني 

ام)1(. حرمه، بعد انرصافهم من الشَّ
الزيارة  لتسمية  آخر  سبًبا  يعطي  ُه  فإِنَّ البريويّن،  م  كالِّ يف  يالحظ  كام 
باألَربعني، غري السبب الَّذي ذكره املشهور، وذاك السبب - حسب كالم 
البريويّن - هو َأنَّ القافلة كان عددها َأربعني شخًصا، وهبذا العدد جاؤوا 
لزيارة مقام سيِّد الشهداء ڠ يف كربالء ووافق ذلك يف العرشين من صفر.

من  َأي  عرش)2(-  التاسع  1030م(:  )املتوىفَّ  البهائّي  الشيخ  وقال 
صفر - فيه زيارة األَربعني أليَب عبد اهلل احلسني ڠ ويف هذ اليوم وهو 
األَنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  قدوم  كان  ڠ  شهادته  من  األَربعني  يوم 
إىِل كربالء  ام  الشَّ ڠ من  اليوم ورود حرمه  ڠ واتفق ذلك  لزيارته 

قاصدين املدينة عىل ساكنها السالم والتحية()3(.
د عيّل القايض الطباطبائّي  ومن املؤيِّدين لتلك الواقعة َأيًضا املحقق حممَّ
يف بحثه حتقيق حول زيارة األَربعني: حيث حاول إِثبات إِمكانيَّة وصول 

)1(  »اآلثار الباقية عن القرون الخالية«: البيروني، ص 331.
يوم  هو  صفر  من  عشر  التاسع  يوم  احتساب  إِّن  المقاصد:  توضيح  في  البهائي  قال   )2(
غير  َأّن  لو اًلحظنا  نفسه، ولكن  العاشر  اليوم  من  يبدأ  العّد  مبني على كون  األَربعين، 
حساب  مبدأ  بَأنَّ  لعلمنا  األَربعين،  يوم  هو  عشر  التاسع  اليوم  يعتبر  لم  البهائّي  الشيخ 
فإِّن شهادة  اإِلقبال،  السّيد في  المحّرم، ألنَّّه وكما ذكر  األَربعين هو الحادي عشر من 
اإِلمام الحسين ڠ حصلت في الساعات األَخيرة ليوم العاشر من المحّرم، وعليه فإِّن 

هذا اليوم ليس داخاًل في العّد والحساب.
)3(  »توضيح المقاصد«: البهائي، ص6.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





179دراسة في أبعاد التوظيف الطائفي المسيس

عىل  د  والرَّ النقد  خالل  من  61ق(  )عام  األَربعني  يف  ۏ  البيت  َأهل 
ث النوريِّ الَّذي َأنكر ذلك الوصول. هها املحدِّ تي وجَّ الشبهات الَّ

)املتوىفَّ 1341  د اإِلرشاقيِّ املعروف ب )َأرباب(  ومنهم املريزا حممَّ
حول  املصطفى(  )بشارة  يف  الطربيِّ  كالم  عرض  بعدما  ُه  إِنَّ حيث  ق( 
زيارة جابر، قال: مل يذكر يف هذا اخلرب املعترب َأنَّ زيارة جابر كانت يف يوم 
نة  السَّ يف  كانت  جابر  زيارة  َأنَّ  َأيًضا  فيه  يذكر  ومل  غريه،  يف  َأم  األَربعني 
تي بعدها، لكن املذكور يف  نة الَّ األَوىل لشهادة اإِلمام احلسني ڠ َأم السَّ

قا عىل كلِّ حال: الكتب الشيعيَّة َأنَّ هناك َأمرين قد حتقَّ
ة قد ذكروا ورود َأهل البيت  ة والعامَّ ل: َأنَّ الكثريين من اخلاصَّ األَوَّ

ۏ إىِل كربالء يف يوم األَربعني.
الثَّاين: وهو ثابت يف السرية والتَّاريخ، َأنَّ َأهَل البيت ۏ مل يسافروا 

َأبًدا إىِل العراق بعد عام الشهادة )61()1(()2(.
زيارة  عن  تتحدث  تي  الَّ للروايات  صحة  اًل  أنَُّه  واحلقيقة  قلت: 
 اًل يف  إىِل قرب احلسني  اهلل ااًلنصاري  بن عبد  اجلليل جابر  حايب  الصَّ
األَربعني واًل غريه، ولقاءه املزعوم بآل البيت عند رجوعهم إىِل كربالء؛ 
ُم َأصاًل مل يرجعوا إىِل كربالء اًل يف األَربعني واًل غريها، وإِنَّام ذهبوا  ألهنَّ
الشيعة  علامء  َأقدم  من  وهو  املفيد  والشيخ  مستقرهم.  حيث  املدينة  إىِل 
وَأكابرهم، يف كتابه »اإِلرشاد« ويف قسم منه خيتصَّ باإِلمام احلسني  مل 

)1(  »َأرباب«، »األربعين الحسينيَّة«:الميرزا محّمد اإِلشراقّي، ص 205.
)2( »نهضة عاشوراء«: ص39-37.
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ُم رجعوا إىِل العراق. يذكر َأبًدا فيه رواية رجوع األرَسى، وأهنَّ
وكذلك فعل َأبو خمنف الراوي الشيعّي الكبري، حيث مل يرش َأبًدا يف 

كتابه عن مقتل احلسني  إىِل يشٍء من رجوع األرَسى نحو العراق.
القديمة لتاريخ  َأثٍر هلذا اخلرب، يف املصادر  فإِنَّنا اًل نجد َأيَّ  وهكذا، 
الطوال« و»الطبقات  »َأنساب األرَشاف« و»األَخبار  كربالء، مثل كتاب 
د لذلك اخلرب، إِذ إِنَُّه اًل  الكربى« ومن الواضح أنَُّه اًل يوجد حذف متعمَّ

يوجد َأّي سبب وداٍع هلذا احلذف والتحريف.
وقد ورد يف كتاب »بشارة املصطفى« خرب زيارة جابر، ولكنَُّه مل يذكر 

شيًئا عن لقائِه باألرَسى.
؛ فقد اعترب مسَألة جميء  ي، وتبًعا ألُستاذه النُّوريِّ وكذلك عبَّاس القمِّ

ام إىِل كربالء، غري صحيحة)1(. َأرسى كربالء، يف األَربعني من الشَّ
كتابه  يف  األَخرية  َأّيامه  خالل  آيتي،  إِبراهيم  د  حممَّ َأيًضا  َأنكر  وقد 

»البحث يف تاريخ عاشوراء« رجوع األرَسى إىِل كربالء)2(.
وهذا ما كان عليه رْأي املطّهري الَّذي تَأّثر ب آيتي.

❁  ❁  ❁

)1(  »منتهى اآلمال«: عباس القمي، ج 1، ص 817- 818.
)2(  »تاريخ عاشوراء«: آيتي، بررسي، ص 149-148.
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 محل وتاريخ دفن رأس اإلمام الحسين

فيام  اختلفت   - نيَّة  السُّ َأو  منها  الشيعيَّة  التَّارخييَّة - سواٌء  املصادَر  إِِنَّ 
بينها حول موضوع مكان دفن رْأس اإِلمام احلسني  وقد نقل يف ذلك 

ستَّة َأقواٍل، وهي اآليت:

ل: َأنَّ الرْأَس قد ُألحق بالبدن في كربالء. القول األَوَّ

الصدوق  الشيخ  ومنهم:  الشيعة،  علامء  بعض  بذلك  ح  رصَّ وقد 
)املتوىفَّ 381هـ( السيِّد املرتىض )املتوىفَّ 436هـ( فّتال النيشابورّي )املتوىفَّ 
 ، ، السيِّد ابن طاووس )املتوىفَّ 664هـ( الشيخ البهائيِّ 508هـ( ابن نام احليلِّ

. واملجليسِّ

املسَألة:  هذه  يف  النيشابورّي  فّتال  بعده  ومن  الصدوق،  الشيخ  روى 
ام( ورّد رْأس احلسني ڠ  )خرج عيّل بن احلسني ڠ مع النِّساء )من الشَّ

إىِل كربالء()1(.

وقال السيِّد املرتىض: )قد رووا َأنَّ رْأس اإِلمام احلسني ڠ ُدفن مع 
اجلسد يف كربالء()2(.

»بحار  ص192.  الواعظين«  »روضة  النيشابورّي:  فّتال  الصدوق.  الشيخ  »اآلمالي«:    )1(
األََنَّوار«: المجلسّي، ج45، ص140.

)2(  »رسائل المرتضى«:ج3، ص130.
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الكالم  نقله  بعد   - الطويّس  الشيخ  عن  آشوب  شهر  ابن  وينقل 
اإِلمام  رْأس  إحِلاق  َأي   - السبب  وهلذا  قوله:   - املرتىض  للسّيد  السابق 

ة بزيارة األَربعني()1(. ڠ بالبدن ودفنه معه - َأوىص األَئمَّ

وكتب ابن نام احليلِّ َأيًضا: إِنَّ القوَل الَّذي يمكن ااًلعتامد عليه هو َأنَّ 
الرْأس )بعد ما طافوا به يف البالد( قد ُردَّ إىِل البدن وُدفن مع اجلسد)2(.

ا رْأس احلسني ڠ فقد ُروي  وروى السيِّد ابن طاووس قائاًل: وَأمَّ
عمل  عليه  كان  ما  وهذا  الرشيف،  جسده  مع  وُدفن  كربالء  إىِل  ُردَّ  ُه  أنَّ

األَصحاب()3(. 

وقد اعترب املجليّس َأحد وجوه وعلل استحباب زيارة اإِلمام احلسني 
ڠ يف يوم األَربعني، هو إحِلاق الرؤوس املقّدسة إىِل األَجساد الطاهرة 

عىل يدي اإِلمام السّجاد ڠ)4(. 

علامء  بني  املشهور  خمتلفة:  َأقوااًًل  نقله  بعد  آخر،  مكان  يف  ويقول 
اإِلماميَّة َأنَّ رْأس اإِلمام ڠ ُدفن مع البدن الرشيف)5(. 

)1(  »مناقب آل َأبي طالب«: َأ ابن شهر آشوب، ج4، ص85. »بحار األنوار«: المجلسي، 
ج44، ص199. )وقال الطوسّي ومنه زيارة األَربعين(.

)2(  »مثير األحزان«:  نجم الّدين محّمد بن جعفر بن نما الحّلي، ص 85.
)3(  »اللهوف في قتلى الطفوف«: ابن طاووس، ص 114.

)4(  »بحار األنوار«: المجلسي، ج98، ص334.

)5(  »بحار األنوار«: المجلسي، ج45، ص145.
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الَّذي    علي  المؤمنين  َأمير  ضريح  جانب  إِلى  الثَّاني:  القول 
يدعونه)1(.

ة على طرف الفرات. القول الثَّالث: مسجد الرقَّ

. ابع: البقيع عند قبر ُأّمه فاطمة القول الرَّ

القول الخامس: دمشق.

ادس: القاهرة)2(()3(. القول السَّ

❁  ❁  ❁

الكليني، ج4، ص 571- »الكافي«:  القّمي، ص84.  قولويه  ابن  الزيارات«:  »كامل   )1(
َأبي  آل  »مناقب  ص36-35.  ج6،  الطوسّي،  جعفر  َأبو  األَحكام«:  »تهذيب   .572

طالب«: َأ ابن شهر آشوب، ج4، ص85.
)2(   »تذكرة الخواّص«: سبط بن الجوزّي، ص265-266. »َأعيان الشيعة«: السّيد محسن 
ص247- األَحزان«:  »لواعج  َأَيًضا:  وله  ص627-626.   ،1 ج  العاملّي،  األَمين 

وقد  ، ج6، ص337-321.  األَمينّي  َأمين  األَربعين«: محّمد  »التحقيق حول    .250
ل منها، ثمَّّ بحث األَقوال  ذكر القاضي الطباطبائّي هذه األَقوال السّتة، وَأّيد القول األََوَّ

ل(. األُخرى وانتقدها: )يراجع كتابه: التحقيق حول األَربعين األََوَّ
)3(  اًلحظ »نهضة عاشوراء«: ص53-54. معهد سيد الشهداء ڠ للمنبر الحسيني / ط 

2012م -1433هـ.
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 اختاَّلفهم في فضيلة زيارة الحسين

إىِل كربالء،  األَربعني هو رجوع األرَسى  بَأنَّ منشَأ فضيلة  القول  ا  َأمَّ
كتابه  يف  املفيد،  الشيخ  َأنَّ  وهي  ة،  املهمَّ النقطة  هذه  إىِل  ه  التوجِّ يلزم  فهنا 
»اإِلرشاد« ويف قسم منُه خيتصَّ باإِلمام احلسني  مل يذكر َأبًدا فيه رواية 

ُم رجعوا إىِل العراق. رجوع األرَسى، وأهنَّ

َأبًدا يف  الكبري، حيث مل يرش  الشيعّي  الراوي  َأبو خمنف  وكذلك فعل 
كتابه عن مقتل احلسني  إىِل يشٍء من رجوع األرَسى نحو العراق.

لتاريخ  القديمة  املصادر  يف  اخلرب،  هلذا  َأثٍر  َأيِّ  نجد  اًل  فإِنَّنا  وهكذا، 
و»الطبقات  الطوال«  و»األَخبار  األرَشاف«  »َأنساب  كتاب  مثل  كربالء، 
إِنَُّه اًل  إِذ  د لذلك اخلرب،  أنَُّه اًل يوجد حذف متعمَّ الواضح  الكربى« ومن 

يوجد َأي سبب وداٍع هلذا احلذف والتحريف.

وقد ورد يف كتاب »بشارة املصطفى« خرب زيارة جابر، ولكنَُّه مل يذكر 
شيًئا عن لقائِه باألرَسى.

ي، وتبًعا ألُستاذه النورّي؛ فقد اعترب مسَألة جميء  وكذلك عبَّاس القمِّ
ام إىِل كربالء، غري صحيحة)1(. َأرسى كربالء، يف األَربعني من الشَّ

)1(  »منتهى اآلمال«: عباس القمي، ج1، ص818-817.
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د إِبراهيم آيتي، خالل َأّيامه األَخرية يف كتابه  وقد َأنكر - َأيًضا - حممَّ
»البحث يف تاريخ عاشوراء« رجوع األرَسى إىِل كربالء)1(.

وهذا ما كان عليه رَأي املطّهري الَّذي تَأّثر ب آيتي.

ولكن يف قبال رأي كّل هؤاًلء العلامء، كان يقف القايض الطباطبائّي 
ل لسيِّد الشهداء«  خمالًفا هلم يف بحثه الكبري »التحقيق حول األَربعني األَوَّ
حايب اجلليل  بَأنَّ َأهَل البيِت وصلوا يوَم األَربعنَي إىِل كربالِء، والتقوا بالصَّ
جابر بن عبد اهلل األَنصاري خمالًفا بذلك قول َأعالم املذهب ومتقدميهم)2(. 

هكذا نرى َأن الشيعة قد اختلفوا يف َأقدس طقس من طقوسهم بعد 
تي َأساسها هو احياء ذكرى رجوع  عاشوراء؛ َأاًل ما يسمونه باألَربعينية؛ الَّ
  إىِل كربالء بمرور َأربعني يوًما عىل مقتل احلسني  َأهل بيت عيل

وارجاع رْأسه ودفنه مع جسده كام يزعمون.. 

وقد رَأينا خالفهم الكبري يف هذا اليوم بني مثبت لرجوع َأهل البيت 
إىِل كربالء يف يوم األَربعني وبني منكر له.

 ❁  ❁  ❁

)1(  »تاريخ عاشوراء«: آيتي، بررسي، ص149-148.
األربعين  يوم  »إِحياء  بحث:  من  نقلناه  ذلك  وكل  ص21-20  عاشوراء«:  »نهضة   )2(

والتساؤاًلت المطروحة حوله« للشيخ رسول جعفريان، باحث ومحّقق.
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َمن أعطى الشيعة الحق كي يدعوا بأنهم أحق 

الناس بأهل بيت النبوة ؟

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  بيت  َأهل  اسم  جتيري  التَّاريخ  مر  عىل  الشيعة  استطاع 
هلم  البيت  َأهل  وَأن  النَّاس،  دون  من  هلم  املتبعون  هم  م  وَأهنَّ لصاحلهم، 
مذهب خاص مل يتبعهم عليه إاًِلَّ الشيعة من دون املسلمني، بالرغم من َأن 
م َأتباعهم؛  املتابع يرى التقريع الشديد من آل بيت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن يدعون َأهنَّ

فهذا عيل بن احلسني  يقول هلم:
)يا َأهل الكوفة! إنَّكم تبكون علينا؛ فمن قتلنا غريكم()1(.

وبعد َأن خطب هبم وذمهم، قالوا له - كام ذكر ابن طاووس يف »اللهوف«: 
)نحن يا ابن رسول اهلل! سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غري زاهدين 
فيك، واًل راغبني عنك، فمرنا بَأمرك يرمحك اهلل، فإِنا حرب حلربك، وسلم 
لسلمك، نربأ ممن ظلمك وظلمنا. فَأجاهبم اإِلمام عيل السجاد: »هيهات، 
هيهات، َأهيا الغدرة املكرة! حيل بينكم وبني شهوات َأنفسكم، َأتريدون َأن 
تأتوا إيِلَّ كام َأتيتم إىِل َأيب من قبل، كال ورب الراقصات - الراقصات هي اإِلبل 
بيته، ومل ينس ثكل  فإِنَّ اجلرح ملا يندمل قتل َأيب باألَمس وَأهل  املرسعة - 
إِن وجده واهلل بني هلايت، ومرارته بني  َأيب  َأيب، وبني  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثكل 

طبسي،  جعفر  محمد  الحسيني«:  الركب  »مع  ص23.  طيفور،  ابن  النِّساء«:  »بالغات   )1(
ج5، ص12. 
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حناجري وحلقي، وغصص جتري يف فراش صدري()1(.
اخلرت  َأهل  يا  الكوفة!  َأهل  يا  بعد  ا  )َأمَّ عيل:  بنت  كلثوم  ُأم  وقالت 
تي نقضت  واخلذل! َأاًل رقَأت العربة، واًل هدَأت الرنة؛ إِنَّام مثلكم كمثل الَّ
غزهلا من بعد قوة انكاًثا تتخذون َأيامنكم دخال بينكم َأاًل وهل فيكم إاًِلَّ 
عىل  كمرعى  َأنتم  وهل  األَعداء،  وغمز  اإِلماء  وملق  والشنف  الصلف 
دمنة وكفضة عىل ملحودة َأاًل ساء ما قدمت َأنفسكم َأن سخط اهلل عليكم 
ويف العذاب َأنتم خالدون، َأتبكون َأي واهلل! فابكوا، وإِنكم واهلل! َأحرياء 
بالبكاء؛ فابكوا كثرًيا واضحكوا قلياًل، فلقد فزتم بعارها وشنارها، ولن 
النبوة  خاتم  سليل  قتل  ترحضون  وَأنى  َأبًدا،  بعدها  بغسل  ترحضوها 
ومعدن الرسالة وسيد شباب َأهل اجلنَّة، ومنار حمجتكم ومدره حجتكم 
الصفقة،  وخرست  السعي،  خاب  لقد  ونكسا،  فتعسا  نازلتكم  ومفرخ 

وبؤتم بغضب اهلل، ورضبت عليكم الذلة واملسكنة()2(.
الباقر والصادق وموسى بن جعفر؛ فضاًل عن سادتنا عيل  ولعنهم 
بالتقريع  مليئة  الشيعة  اهلل عليهم - فكتب  واحلسن واحلسني - رضوان 

والتخوين هلم عىل لسان َأهل البيت َأنفسهم..
م وحدهم يمثلون َأهل بيت  وممن شجع عىل انتشار - فرية الشيعة َأهنَّ
بيان حقيقة  العلامء عن  النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص من دون املسلمني - سكوت كثري من 
م اًل عالقة هلم بَأهل البيت اًل من قريب واًل  هؤاًلء ومنهجهم الباطل، وَأهنَّ
من بعيد، كام كان يبني ذلك علامء السلف، كذلك كان للحكام ومنعهم 

)1(  »اللهوف«: ابن طاووس، ج1، ص116.
)2(  »بالغات النِّساء«: ابن طيفور، ص23-24. »المناقب«: ابن شهر اشوب. ص261.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بايا حقيقة طريق السَّ 188

م اًل يريدون الكالم يف  العلامء من بيان احلق وكشف زيف هؤاًلء بحجة َأهنَّ
الطائفية دوًرا كبرًيا يف نرش هذه الفرية؛ بل بنرش التَّشيع الصفوي ومتدده يف 

بلداننا والسامح هلم بنرش باطلهم بحجة حرية الرأي والتعددية املذهبية.
باإِلسالم  هلا  عالقة  اًل  عنرصية  باطنية  حركة  الصفوي  فالتَّشيع 
علاًم  ة،  األُمَّ جسم  داخل  للتمدد  غطاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  بيت  َأهل  من  اخُّتذت 
واًل  سنة  كلهم  عقيل؛  وآل  جعفر  وآل  عيل  وآل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  بيت  َأهل  َأن 
ة بسبب  عالقة هلم بالتَّشيع املزعوم، فتم عزل َأهل بيت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص عن األُمَّ
حممد  فقه  فضاع  كذلك.  املسلمني  عن  الشيعة  وعزل  الزنادقة،  هؤاًلء 
الباقر وجعفر الصادق؛ بسبب هؤاًلء املجرمني الَّذين كانوا حييطون هبم، 
الباقر والصادق، وبينوا كذهبم عليهم، وهذا بعض كالم  ولذلك لعنهم 

م َأئمتهم يف ذمهم: من يزعمون َأهنَّ
الشيعة يف زمانه: )َأاًل وإيِن   يصف حال  املؤمننَي عيلٌّ  َأمرُي  فهذا 
لكم  وإِعالًنا، وقلت  ا  لياًل وهناًرا، ورسًّ القوم  لقتال هؤاًلء  قد دعوتكم 
اغزوهم قبل َأن يغزوكم، فواهلل! ما غزي قوم قط يف عقر دارهم إاًِلَّ ذلوا، 
فتواكلتم وخُّتاذلتم حتَّى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم األَوطان. 
فيا عجًبا، عجًبا واهلل! يميت القلب، وجيلب اهلم من اجتامع هؤاًلء القوم 
عىل باطلهم، وتفرقكم عن حقكم؛ فقبًحا لكم وترًحا حني رصتم غرًضا 
ُيرمى ُيغار عليكم واًل تغريون وُتْغَزْون واًل َتْغزون، وُيعىص اهلل وترضون، 
فإِذا َأمرتكم بالسري إِليهم يف َأيام احلر قلتم هذه مَحَارُة القْيظ - شدة احلر - 
َأمهلنا يسبخ عنا احلر وإِذا َأمرتكم بالسري إِليهم يف الشتاء قلتم هذه َصبَارُة 
فَأنتم  تفرون،  والقر  احلر  فراًرا من  الربد كل هذا  عنا  ينسلخ  َأمهلنا  الُقرِّ 
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جال! واًل رجال حلوم األَطفال عقول  واهلل! من السيف َأفر! يا َأشباه الرِّ
ربات احلجال، لوددت َأين مل َأركم ومل َأعرفكم معرفة، واهلل! جرت ندًما 
صدري  وشحنتم  قْيًحا،  قلبي  مألتم  لقد  اهلل!  قاتلكم  سدًما..  وَأعقبت 
بالعصيان  رْأيي  عىل  وَأفسدتم  َأنفاًسا،  التَّهام  ُنغب  وجرعتموين  غيًظا 
واخلذاًلن؛ حتَّى لقد قالت قريش: إِن ابن َأيب طالب رجل شجاع، ولكن 

اًل علم له باحلرب. ولكن اًل رْأي ملن اًل يطاع)1(.
وقال َأيًضا: )املغرور واهلل! من غررمتوه، ومن فاز بكم فاز بالسهم 
اًل  واهلل!  َأصبحت  ناصل.  بَأفوق  رمى  فقد  بكم؛  رمى  ومن  األَخيب، 
َأصدق قولكم، واًل َأطمع يف نرصكم، واًل أوعد العدو بكم! فرق اهلل بيني 
وبينكم، وَأعقبني بكم من هو خري يل منكم، وَأعقبكم مني من هو رش 
ا إِنكم ستلقون بعدي ثالًثا: ذاًلًّ شاماًل، وسيًفا قاطًعا، وَأثرة  لكم مني! َأمَّ
قبيحة؛ يتخذها فيكم الظاملون سنة، فتبكي لذلك َأعينكم ويدخل الفقر 
وهرقتم  رَأيتموين  َأنكم  فتودون  املواطن  تلك  عند  وستذكرون  بيوتكم، 
َأن  َأقدر  َأين  لو  لوددت  واهلل!  ظلم.  من  إاًِلَّ  اهلل  يبعد  فال  دوين،  دماءكم 

ام()2(. ينار بالدراهم عرشة منكم برجل من َأهل الشَّ َأرصفكم رصف الدِّ
ُه وقع يف مؤامرة  ُه يقول لنا أنَّ كالم شديد منه  يبني حال َأتباعه؛ كأنَّ
حابة الَّذين تنرش كتبكم  ا، وباملقابل شاهدوا  كيف يمدح الصَّ كبرية جدًّ
لعنهم والطعن هبم عىل لسان َأهل البيت، وَأهل البيت من ذلك الطعن 
يشبههم  َأحًدا  َأرى  فام  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  َأصحاب  رَأيت  )لقد   : فيقول  براء 

)1(  »نهج البالغة«: ص88-91. مكتبة األلفين. »نهج البالغة«: ص70-71 طبعة بيروت.
)2(  »نهج البالغة«: ص96-94.
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ًدا وقياًما يراوحون  منكم لقد كانوا يصبحون شعًثا غرًبا، وقد باتوا سجَّ
كَأن  اجلمر من ذكر معادهم،  مثل  بني جباِهِهم وخدودهم ويقفون عىل 
بني َأعينهم ُركب املعزي من طول سجودهم، إِذا ذكر اهلل مهلت َأعينهم 
حتَّى تُبلَّ جيوهبم، ومادوا كام يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوًفا من 

العقاب ورجاًء للثواب()1(.
كنا  )ولقد  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبي  زمن  يف  حابة  الصَّ مع  قتاله  يصف  ثمَّ 
آباءنا وَأبناءنا وإِخواننا وَأعاممنا، ما يزدنا ذلك   نقتل  مع رسول اهلل 
يف  ا  وِجدًّ األمَل  مضض  عىل  وصرًبا  اللََّقم،  عىل  ومضينا  وتسلياًم  إِيامًنا  إاًِلَّ 
و،ولقد كان الرجل منا واآلخر من عدونا يتصاواًلن تصاول  جهاد العدِّ
َأنفسهام َأهيام يسقي صاحبه كَأس املنون فمرة لنا من  الفحلني يتخالسان 
َأنزل بعدونا الكبت وَأنزل  عدونا، ومرة لعدونا منا فلام رَأى اهلل صدقنا 
ًئا َأوطانه ولعمري لو  علينا النرص، حتَّى استقر اإِلسالم ملقيا جرانه ومتبوِّ
كنا نأيت ما َأتيتم - يقصد َأصحابه - ما قام للدين عمود واًل اخرضَّ لإِليامن 

عود، وَأيم اهلل! لتحتلبنها دًما ولتتبعنها ندًما()2(.
: )وكان َأفضلهم يف   يف مدح الشيخني َأيب بكر وعمر  وقال 
واخلليفة  الصديق  اخلليفة  ولرسوله  هلل  وَأنصحهم  زعمت  كام  اإِلسالم؛ 
الفاروق ولعمري َأن مكاهنام يف اإِلسالم لعظيم، وإِن املصاب هبام جلرح 

يف اإِلسالم شديد؛ رمحهام اهلل، وجزامها بَأحسن ما عماًل()3(. 

)1( »نهج البالغة«: ص217. رقم الخطبة: )96(.
)2( »نهج البالغة«: ص130-129.

)3( »شرح نهج البالغة« للميثم البحراني: ج1، ص31.
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الشيعة  »َأصل  كتابه  يف  الغطاء  كاشف  آل  حممد  َأمامهم  ويقول 
وُأصوهلا«: )وحني رَأى َأي عيّل بن َأيب طالب َأن اخلليفتني َأعني اخلليفة 
ل والثاين َأي َأبو بكر وعمر! بذاًل َأقىص اجلهد يف نرش كلمة التوحيد  األَوَّ

وجتهيز اجلنود وتوسيع الفتوح، ومل يستأثرا ومل يستبدا بايع وسامل()1(.
حممد  بن  جعفر  )وعن  الطويس:  للشيخ  الشايف  تلخيص  يف  وقال 
)الصادق( عن َأبيه َأن رجاًل من قريش جاء ايل َأمري املؤمنني ڠ فقال: 
اخللفاء  به  َأصلحت  بام  َأصلحنا  اللَُّهمَّ  آنًفا:  اخلطبة  يف  تقول  سمعتك 
إِماما اهلدى،  َأبوبكر وعمر،  الراشدين، فَمن مها؟ قال: حبيباي، وعامك 
من    اهلل  بعد رسول  واملقتدى هبام  قريش،  ورجال  اإِلسالم،  وشيخا 

اقتدي هبام عصم، و من اتبع آثارمها هدى إىِل رصاط مستقيم()2(.
بكر  َأبو  نبيِّها  بعَد  ِة  األُمَّ هِذِه  خرَي  )إِنَّ   : عيل  شهد  لقد  وقال: 

وعمر()3(.
ويروي الكليني يف كتابه »الكايف« - الَّذي يعترب َأوثق كتب الشيعة - 
عن جعفر الصادق : )عيل بن إِبراهيم، عن َأبيه، عن ابن َأيب نجران، عن 
عاصم بن محيد، عن منصور بن حازم، قال: قلت: فَأخربين عن َأصحاب 
رسول اهلل  صدقوا عىل حممد  َأم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قال: 
يْأيت رسول اهلل  الرجل كان  َأن  تعلم  َأما  فقال:  اختلفوا؟  باهلم  فام  قلت: 
 فيسَأله عن املسَألة؛ فيجيبه فيها باجلواب ثمَّ جييبه، بعد ذلك ما ينسخ 

)1( »َأصل الشيعة وُأصولها« محمد آل كاشف الغطاء: ص 124.
)2( »تلخيص الشافي« للشيخ الطوسي: ج2، ص428.

)3( »نفس المصدر«
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ذلك اجلواب، فنسخت األَحاديث بعضها بعًضا()1(.
َأيب طالب  ويروي املجليس عن الطويس رواية موثوقة عن عيل بن 
تسبوهم،  اهلل، اًل  َأصحاب رسول  )َأوصيكم يف  قال ألَصحابه:  ُه  أنَّ  
ين شيًئا، ومل  م َأصحاب نبيكم، وهم َأصحابه؛ الَّذين مل يبتدعوا يف الدِّ فإهِنَّ

يوقروا صاحب بدعة، نعم َأوصاين رسول اهلل يف هؤاًلء()2(.

ُه: )قدم عليه نفر من َأهل العراق، فقالوا  وعن عيل بن احلسني  أنَّ
يف َأيب بكر وعمر وعثامن  - يعني طعنوا هبم - فلام فرغوا من كالمهم، 

قال هلم: َأاًل خُّتربوين َأنتم: ﴿ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 
ۆۆۈۈٴۇۋۋ ۅۅۉ ۉ ې﴾ ]الحشر: 

﴿ېېىىائائەئ  فَأنتم:  قال:  اًل.  قالوا:  8[؟ 

ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
قد  َأنتم  َأما  قال:  اًل.  قالوا:  9[؟  ]الحشر:  ی﴾  ىئىئىئی 
من  لستم  َأنكم  َأشهد  وَأنا  الفريقني،  هذين  َأحد  من  تكونوا  َأن  تربأتم 

﴿ٱٻٻٻٻپپ       فيهم:  اهلل  قال  الَّذين 
ٺٿٿ﴾  پڀڀڀڀٺٺٺ  پ 

]الحشر: 10[ َأخرجوا عني فعل اهلل بكم()3(.

﴿ۆۈۈٴۇۋ  تعاىل:  لقوله  تفسريه  يف  العيايش  وَأورد 

)1( »الكافي«: الكليني؛ ج1، ص65.
)2( »حياة القلوب« للمجلسي: ج2، ص621.

)3( »كشف الغمة«: ج2، ص291.
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ۋ﴾ ]البقرة: 222[. رواية تنفي النفاق رصاحة عن صحابة النَّبي 
املعصومني  عرش  ااًلثني  األَئمة  خامس  وهو  الباقر  حممد  عن  رواها  ملسو هيلع هللا ىلص 
عند القوم: فعن سالم قال: كنت عند َأيب جعفر ڠ فدخل عليه محران 
َأصحاب  إِن  َأما   - الباقر  حممد  قال  َأن  إىِل   - َأشياء  عن  فسَأله  َأعني  بن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: يا رسول اهلل! خُّتاف علينا النفاق، قال: فقال هلم: ومل 
نيا  إِذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدُّ إِنا  خُّتافون ذلك؟ قالوا 
فإِذا  عندك،  ونحن  والنَّار  واجلنَّة  اآلخرة  نعاين  كَأنا  حتَّى  فيها؛  وزهدنا 
العيال  ورَأينا  األَواًلد  وشممنا  البيوت  هذه  ودخلنا  عندك  من  خرجنا 
تي كنا عليها عندك  الَّ ل عن احلال  َأن نحوَّ واألَهل واألَواًلد واملال يكاد 
وحتَّى كَأنا مل نكن عىل يشء َأفتخاف علينا َأن يكون هذا النفاق؟ فقال هلم 
نيا، واهلل  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كال! هذا من خطوات الشيطان لريغبنكم يف الدُّ
تي تكونون عليها وَأنتم عندي يف احلال الَّتي  لو َأنكم تدومون عىل احلال الَّ
َأنكم  ولواًل  املاء  عىل  ومشيتم  املالئكة  لصافحتكم  هبا  َأنفسكم  وصفتم 
تذنبون فتستغفرون اهلل خللق خلًقا لكي يذنبوا - وهذا خري دليل عىل َأن 
اخلطَأ َأو الذنب الَّذي يقع فيه الصحايب اًل يعترب قدًحا به - ثمَّ يستغفروا 
فيغفر هلم إِن املؤمن مفتن تّواب، َأما تسمع لقوله:﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴾ 

]البقرة: 222[ وقال: ﴿ھ ھےےۓ﴾]هود: 3[()1(.

ورصح كبري مفرسي الشيعة عيل بن إِبراهيم القمي حيث ذكر قول 
اهلل : ﴿ٱٻ ٻٻٻپ پپ﴾ ]التحريم: 1[. فقال: قال رسول 

)1( »تفسير العياشي« سورة البقرة: آية )222( ج1، ص128.
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ا. فقالت نعم ما هو؟ فقال َأن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حلفصة  يوما َأنا َأفىض إِليك رسًّ
َأبا بكر ييل اخلالفة بعدي، ثمَّ من بعده َأبوِك. ذكره الكشاف يقصد عمر 

 فقلت من َأخربك هبذا؟ قال اهلل َأخربين()1(.
َأَأتوهلام؟  ويقول جعفر الصادق؛ اًلمرَأة سَألته عن َأيب بكر وعمر: 
بواًليتهام؟  َأمرتني  إِنك  لقيته  إِذا  لريب  فَأقول  فقالت:  توليهام.  فقال: 

فقاهلا: نعم()2(.
الباقر، عن عروة بن عبد اهلل  اإِلمام حممد بن عىل بن احلسني  وعن 
اًل  فقال:  السيف؟  حلية  عن  ڠ  عىل  بن  حممد  جعفر  َأبا  سالت  قال: 
الصديق؟  وتقول  قلت:  قال:  سيفه.  الصديق  َأبوبكر  حىل  قد  به،  بْأس 
فوثب وثبة، واستقبل القبلة! فقال: نعم الصديق؛ فمن مل يقل الصديق؛ 

نيا واآلخرة()3(. فال صدق اهلل له قواًًل يف الدُّ

  ُه ُسِئَل عن َأيب بكر وعمر وجاء عن اإِلمام جعفر الصادق ڠ َأنَّ
ففي اخلرب: َأن رجاًل سَأل اإِلمام الصادق ڠ فقال: يا ابن رسول اهلل! 
ما تقول يف حق َأيب بكر عمر؟ فقال ڠ : إِمامان عاداًلن قاسطان، كانا 

، وماتا عليه؛ فعليهام رمحة اهلل يوم القيامة()4(. عىل احلقِّ

وما  القوم  كتب  يف  تقرأونه  ما  كذب  يبني  مما  ا  جدًّ كثري  ذلك  وغري 

)1( »تفسير القمي«: ج2، ص376. سورة التحريم.
)2( »روضة الكافي«: ج8. ص101.

)3( »كشف الغمة« لألربلى: ج2، ص147.
)4( »إِحقاق الحق« للشوشترى: ج1، ص16.
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حابة ولعنهم؛ فهذه كّلها روايات  تسمعونه يف حسينياهِتم من الطعن بالصَّ
مدسوسة عىل َأهل البيت وَأهل البيت منها براء.

وقال احلسن بن عيل  واصًفا شيعته بعد َأن طعنوه: )َأرى واهلل! 
م يل شيعة، ابتغوا قتيل، وانتهبوا  َأن معاوية خري يل من هؤاًلء؛ يزعمون َأهنَّ
ثقيل، وَأخذوا مايل، واهلل! لئن آخذ من معاوية عهًدا َأحقن به دمي واومن 

به يف َأهيل، خرٌي من َأن يقتلوين فتضيع َأهل بيتي وَأهيل()1(.

األَئمة ااًلثني عرش عندهم يصف شيعته  الباقر خامس  وهذا حممد 
شكاًكا  لنا  َأرباعهم  ثالثة  لكان  شيعة؛  لنا  كلهم  النَّاس  كان  )لو  بقوله: 

والربع اآلخر َأمحق()2(.

مل  شيعتي؛  ميزت  )لو  شيعته:  حال  يصف  جعفر  بن  موسى  وهذا 
َأجدهم إاًِلَّ واصفة، ولو امتحنتهم ملا وجدهِتم؛ إاًِلَّ مرتدين، ولو متحصتهم 
ملا خلص من األَلف واحد، ولو غربلتهم غربلة ؛مل يبق منهم إاًِلَّ ما كان يل 
م طاملا اتكوا عىل األَرائك، فقالوا: نحن شيعة عيل. إِنَّام شيعة عيل من  َأهنَّ

صدق قوله فعله()3(.

يدعون حبهم  َأحًدا ممن  َأن زوجوا  كله  ة  األَئمَّ تاريخ  ومل حيصل يف 
وعنده  عيّل  يزوج  فلم  َألبتََّة.  منهم  تزوجوا  َأو  عنهم،  احلديث  وينقلون 
عرشون بنتا َأحًدا ممن يدعي شيعته؛ بل شتمهم، ومتنى فراقهم، كام رَأينا 

)1(  »اإلحتجاج« للطبرسي: ج2، ص290.
)2(  »رجال الكشي«: ص179.

)3(  »الروضة من الكافي«: ج8، ص191.
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ا من بناته َأحًدا من رواته الفرس  َأيًّ من كالمه، واًل جعفر الصادق زوج 
كزرارة بن َأعني، واملغرية بن سعيد العجيل َأو بريد بن معاوية العجيل، َأو 
َأبو بصري ليث املرادي، وهؤاًلء َأوثق رواة، اإلمامية حسب قول املراجع؛ 
بل اشتكى منهم وطردهم ولعنهم. واًل تزوج َأئمة َأهل البيت من نساء 

هؤاًلء ااًلدعياء مطلًقا.
اخللفاء  فهم  وَأصهاره،  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  النَّبي  بيت  َأهل  َأنساب  ا  َأمَّ
قلب  ملؤا  الَّذين  البيضاء؛  الفتح  رايات  َأصحاب  ُأَميَّة  وبنو  الراشدون، 
فوصفهم  الكراهية،  بقيح  احلكيم  سعيد  حممد  الفاريس  النسب  دعي 

»بالشجرة امللعونة« وكذلك بنو العبَّاس.
تي تتكلم هبا كتبهم فضاًل عن غريها.. ولواًل َأين  هذه هي احلقيقة الَّ
تي  نَّة الَّ التزمت َأاًل َأنقل إاًِلَّ من كتب القوم؛ لنقلت لكم من كتب َأهل السُّ
هي َأوثق، وَأصدق من كتب هؤاًلء ما تشيب له الولدان من طعن هؤاًلء 

وتآمرهم عىل َأهل بيت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وعىل اإِلسالم.
فجرة  غدرة  جبناء  خونة  َأئمتهم؛  عيون  يف  الشيعة  حقيقة  هي  هذه 
ين؟  عصاة ألَوامرهم ووووو؛ فهل هؤاًلء يؤمتنون عىل دنيا فضاًل عن الدِّ
وبعد كل هذا هل حيق هلؤاًلء َأن يقولوا نحن َأتباع َأهل بيت النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص! 
اًل، وَألف كال! وعوام الشيعة املساكني خمدوعني هبذه الروايات املدسوسة 

عىل َأهل البيِت!

❁  ❁  ❁
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هل مرور الناس من طريق معين في أرض 

يجعل هذه األرض ملك لهم ولمن يدعون أنهم أتباعهم؟

احلقيقُة اًل يمكن لعاقل َأْن يقبَل ما يطرحُه الشيعة؛ بَأنَّ كلَّ َأرٍض مرَّ 
هبا َأهل البيت تعترب ملًكا هلم، وَأنَّ الشيعَة َأوصياء عليها، وجيب إِحياء تلك 

املشاهد واملقامات، والبناء عليها، ورعايتها من قبل الشيعة)1(.

تي يسموهنا بَأرض امليعاد،  هذه نفس فكرة اليهود يف قضية فلسطني؛ الَّ
كون َأجدادهم عاشوا فيها فرتة من الزمن، وما ذلك إاًِلَّ للتمدد يف ديار َأهل 

نَّة نياٌم؛ مع األَسف. نَّة، وقد نجحوا يف مرشوعهم، وكثري من َأهل السُّ السُّ

العامل ألَصبحت فوىض.. كل واحد يمر يف  لو يطبق يف  التفكري  هذا 
طريق بلدة من َأي بلدان العامل، وينزل يف فندق، َأو بيت، ثمَّ بعد قرن من 
سكن  جدهم  كون  البيت  َأو  الفندق،  هبذا  يطالبون  َأحفاده؛  يْأت  الزمان 
بالضبط، مع »طريق  اليوم  الشيعة  تفكري  الزمن.. هكذا هو  لفرتة من  فيه 
تي َأغلبها مكذوبة عليهم. السبايا« ومع قبور ومقامات َأهل البيت  والَّ

❁  ❁  ❁

)1(  هذا ما فعلوه؛ ممَّا سنراه عندما نتكلم عن قانون رقم: )19( يف الدستور العراقي، اخلاص 
بالعتبات الشيعية بعد ااًلحتالل األَمريكي عام )2003م( وسيطرة الشيعة عىل احلكم!
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ما هو قانون )19( في الدستور العراقي
الخاص بالعتبات الشيعية 

وما هي خطورته؟
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ستوِر العراقي  ما هو قانون )19( يف الدَّ

اخلاص بالعتبات الشيعية؟ وما هي خطورته؟

بايا«  وما هو الربط بني إِحياء مرشوع »طريق السَّ

احتني مع ما جيري اليوم عىل األَرض يف السَّ

وريَّة؟ العراقيَّة والسُّ

وملاذا َأغضب هذا املرشوع

نَِّة العرِب والُكرِد واألَقلياِت؟ ُكالًّ من السُّ
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َ
المبحُث األ

قوانين العتبات والمزارات 
في الدولة العراقية

بعد كل ما بيناُه من رسد تارخيي؛ اًل ُبدَّ لنا َأن نبني اآلن ما جيري عىل 
ام، وكيف طبقوا هذه الروايات التَّارخيية املزعومة  األَرض يف العراق والشَّ
عىل َأرض الواقع خاصة بعد ااًلحتالل األَمريكي للعراق، وثورة الشعب 

السوري الشقيق؛ ضد الطاغية النصريي بشار األَسد.

ليتعرف العرب واملسلمون عىل خطورة هذا املرشوع التوسعي التأمري 
اخلصوص،  وجه  عىل  العربية  ة  األُمَّ وضد  عموًما،  اإِلسالميَّة  ة  األُمَّ ضد 

وعىل العراق وسوريا بوجه َأخص.

الشيعة  وساسة  مراجع،  سارع  للعراق؛  األَمريكي  ااًلحتالل  بعد 
حسب ما خططوه سابًقا قبل ااًلحتالل إىِل إِقرار قانون )19( يف الدستور 

العراقي، فام هو هذا القانون وماهي خطورته؟!

قبل َأن نبدَأ ببيان هذا القانون اخلطري؛ فهذه نبذة عن تسلسل القوانني 
احلديثة،  العراقية  ولة  الدَّ نشوء  منذ  والعتبات؛  للمزارات  بالنسبة  العراقية 
بَأنفسهم  وضعوه  الَّذي  للدستور؛  املخالف  القانون  هذا  إِقرار  حني  وإىِل 

حتت حراب املحتل.
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ل نظام خيص العتبات يف العراق احلديث صدر عام )1928م(. َأوَّ

وبعده صدر نظام العتبات املقدسة رقم )25( عام )1948م(.

ى قانون إدارة العتبات  وبعده صدر قانون )25 لسنة 1966م( ُيسمَّ
املقدسة واملزارات اإِلسالميَّة.

لسنة   )108( قانون  وهو   )25( قانون  تعديل  قانون  صدر  وبعدُه 
)1984م(.

❁  ❁  ❁
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قانون رقم )19( لعام )2005م(

الخاص بالعتبات الشيعية

لسنة   )19( رقم  قانون  صدر  األَمريكي  ااًلحتالل  زمن  يف  وَأخرًيا 
)2005م( باسم »قانون إِدارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة« 
رقم )19( لسنة )2005م( والَّذي نرش يف جريدة الوقائع العراقية الرسمية 

ا: )1(. وهذا القانون ينص عىل بنود خطرية جدًّ

ل الباُب األَوَّ

التْأسيس واألَهداف:

القانون  هذا  بموجب  الشيعي«  الوقف  »ديوان  يف  يؤسس   :1 مادة 
»دائرة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة«.

َأهل  َأئمة  مراقد  تضم  تي  الَّ العامرات  هي  املقدسة:  العتبات   :2 مادة 
التابعة هلا يف النجف األرَشف وكربالء والكاظمية  ۏ والبنايات  البيت 

وسامراء، ويلحق هبا مرقد العبَّاسڠ يف كربالء.

تي تضم مراقد مسلم بن  واملزارات الشيعية الرشيفة، هي: العامرات الَّ
عقيل، وميثم َألتامر، وكميل بن زياد، والسيد حممد ابن اإِلمام اهلادي ڠ 

  http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/19517.html  :1( نص القانون(
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واحلمزة الرشقي، واحلمزة الغريب، والقاسم احلر وَأواًلد مسلم، وغريهم 
إىِل مدرسة  املنتسبني  الكرام من  األَئمة وَأصحاهبم، واألَولياء  َأواًلد  من 

َأهل البيت ۏ يف خمتلف َأنحاء العراق.

)1948م(  لسنة   )25( رقم  سة  املقدَّ العتبات  نظام  يلغى   :٣ مادة 
وقانون إِدارة العتبات املقدسة رقم )25( لسنة )1966م( وقانون تعديله 

رقم )108( لسنة )1983م(.

َم نرى ما يلي: ا تقدَّ ممَّ

مل  العراقية  ولة  الدَّ تْأسيس  منذ  صدرت  الَّتي  والقوانني  النظم  كل 
نَّة َأو الشيعة، ومل يلغى ما قبلها من نصوص النظام  يذكر فيها مصطلح السُّ

َأو القانون ،وإِنَّام جرت عليها تعديالت فقط.

تي  الَّ والقوانني  النظم  كل  َألغى  )2005م(  لسنة   )19( قانون  بينام 
سبقته، كام جاء يف املادة )21( من )15( القانون.

سن قانون حيمل مصطلًحا طائفيًّا )املزارات الشيعية(. بينام القانون 
َأي  يسن  مل  وباملقابل  فقط.  اإِلسالميَّة  املزارات  تذكر  وتعديالته  السابق 
للقضم  عرضة  تبقى  حتَّى  البلد  يف  نيَّة  السُّ واألرَضحة  للمزارات  قانون 

والتغيري حتت طائلة هذا القانون اجلائر.

هنا اخلطورة الكبرية يف هذه النقطة وهي َأن قانون )25( وتعديالته 
حدد عدد املزارات اإِلسالميَّة )ب 16( مزار وباألَسامء. بينام قانون )19( 
متعمًدا، وليس  األَمر  األَمر مفتوًحا، وهذا  وإِنَّام جعل  َأي عدد،  مل حيدد 
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َأو  بستان،  َأو  مقربة،  َأو  مرقد،  َأي  يعني  مقصود..  غري  خطَأً  َأو  سهًوا، 
جامع؛ يقولون َأن فيه شخص مدفون من َأهل البيت، فيستطيعون َأخذه 
املساجد واملراقد  الكثري من  استحوذوا عىل  القانون.. وهكذا  بنص هذا 

واملقابر، ووقفياهِتا ممَّا سنذكر َأمثلة لُه اًلحًقا.

الربملان  بينام  )2005/12/26م(  يوم  صدر  القانون  هذا 
يوم  العراقية  الوقائع  يف  ونرش  )2005/12/15م(  يوم  دوره  انتهى 
العراقي  للدستور  القانون خمالٌف  َأن هذا  يعني  ممَّا  )2005/12/28م( 
عام  صدر  الَّذي  ولة  الدَّ َأدارة  لقانون  وخمالٌف  )2005م(  عام  الصادر 
قبل  من  اختريت  انتقالية  حكومة  جمرد  احلكومة  هذه  ألَنَّ  )2004م( 
األَحزاب واجبها هِتيئة العراق اًلنتخابات عام )2006م( ومل خُّترت من قبل 
الشعب.. ومل يكن هلا حّق ترشيع القوانني؛ لكن هكذا فرض قانون من 
املناطق  تبعاته عىل  الَّذي سنرى اًلحًقا خطورة  الطائفية؛  القوانني  َأخطر 

نيَّة، وَأمالكهم، وَأوقافهم. السُّ

لقانون )19( لسنة )2005م( الشيعي  الوقف  تطبيقات  نماذج من 
ني على ذلك: واعتراض الوقف السُّ

ني،  »مرقد العسكريني« يف سامراء: بعد َأن كان مسجاًل للوقف السُّ
تمَّ حتويله إىِل الوقف الشيعي هبذا القانون.

الوقف  إىِل  ني  السُّ الوقف  من  بغداد  يف  اآلصفية«  »جامع  حتويل 
الشيعي بدعوى َأن فيه قرب الكليني صاحب كتاب »الكايف« وهي دعوى 
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فارغة؛ حيث وحتَّى الكتب الشيعية تقول: إِنَّ مدفنَُه يف الكوفة.

حتويل؛ مساجد، ومقابر، ومراقد، ومزارع، وَأبنية، وممتلكات كثرية 
ني إىِل الوقف الشيعي، خاصة بعد  يف بغداد، واملحافظات؛ من الوقف السُّ

عام )2012م(.

قام د. عبد الكريم السامرائي عندما كان وزيًرا للعلوم والتكنولوجيا 
بتاريخ )2012/5/22م(  املالكي؛ عندما كان رئيًسا للوزراء  بمخاطبة 
بمنع التجاوز عىل اجلامع الكبري، والروضة العسكرية يف سامراء، وعدم 
كافة  بتوقيف  الطلب  عىل  املالكي  هِتميش  وجاء  الوقف،  إىِل  حتويلهام 

اإِلجراءات؛ لكن التحويل تمَّ عىل َأرض الواقع ورسميًّا اًلحًقا.

رئيس  الغفور؛  عبد  َأمحد  الدكتور  قدم  )2012/6/5م(  بتاريخ 
ني طلًبا إىِل رئيس الوزراء املالكي؛ يدعوه بوقف كافة  ديوان الوقف السُّ
بااًلستحواذ  الشيعي  الوقف  فيها  يقوم  تي  الَّ اجلانب  ُأحادية  اإِلجراءات 
قبل  من  الكتاب  نفس  عىل  التهميش  وتمَّ  ني.  السُّ الوقف  ممتلكات  عىل 
املالكي، كام مهش قبلها عىل كتاب الدكتور عبد الكريم السامرائي، وَأمر 
الوقف  َأن  كانت  احلقيقة  ولكن  اإِلجراءات،  كل  بوقف  التهميش  يف 
َأن  يعني  ممَّا  املالكي شيًئا حيال ذلك؛  يفعل  بالتغيري، ومل  استمر  الشيعي 

األَمر مبيت بااًلتفاق بينهم.

إىِل  شكوى  بتقديم  )2013/1/15م(  بتاريخ  ني  السُّ الوقف  قام 
املحكمة ااًلحتادية، والطعن بقانون )19( يسء الصيت.
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للدستور،  خمالف  القانون  هذا  )َأنَّ  الشكوى:  من  مقتطفات  وننقل 
ضم  منفردة  وبإِدارة  ويرتأيه  يفرسه  ملا  ووفًقا  الشيعي  للوقف  جييز  ُه  وأنَّ
ينية  مجيع األَمالك واألَوقاف املسجلة باسم »وزارة األَوقاف والشؤون الدِّ
امللغاة« إِليه وبكلِّ يرس وهو ما حصل فعاًل مما يشكل خرًقا صارًخا وخطرًيا 
للدستور النافذ... وقد نتج عن ترشيع وتطبيق املادة رقم )2( من القانون 
َأعاله باألَوصاف واألَلفاظ املشار إِليها َأعالُه، وبااًلستناِد إِليها ممارسات 
َأرضار  باحلاق  ُأخرى  ودوائر  لُه  التابعة  والدوائر  الشيعي  الوقف  هبا  قام 
ني، وقد يؤدي إىِل سوء التفسري  معنوية ومادية جسيمة بمصالح الوقف السُّ
والتطبيق للامدة املذكورة إىِل ااًلستيالء والتجاوز مستقباًل عىل َأوقاف متثل 
نَّة واجلامعة يف العراق، ويف  رموًزا دينية ومذهبية معنوية سامية ألَهل السُّ

تي أديرت وتدار من قبلهم منذ مئات السنني(. العامل اإِلسالمي، والَّ

وبعد تقديم كل هذه األَدلة الواضحة قامت املحكمة اإِلحتادية برد 
الدستور.. رغم  من  املواَد )1و2( اًل خُّتالفان شيًئا  َأنَّ  والقول:  الدعوة، 
املادة  هذه  صياغة  يف  دقيًقا  يكن  مل  املرشَع  بَأنَّ  ااًلحتادية  املحكمة  إِقرار 
التابعة لقانون )19( سيئ الصيت، والسبب كام قالت املحكمة هي: )َأنَّ 

ة، وغري حمددة(. املرشَع اعتمد عىل َألفاظ ومصطلحات عامَّ

وقالت املحكمة كالًما خطرًيا، وهو صلب موضوع الشكوى: )ومن 
مالحظة املادة )1( من القانون رقم )19( لسنة )2005م( نجد َأهنا مادة 
تنظيمية ألُمور الوقف الشيعي وَأن تسمية القانون هبذا الوصف اًل يعني 
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الوصف  هبذا  تسميته  تمَّ  بل  غريهم؛  عىل  املواطنني  بعض  َأولوية  تقرير 
ألجل التعريف هبذا القانون بأنَُّه صدر ليتوىل تنظيم عملية إِدارة وتسيري 
ُأمور العتبات املقدسة واملزارات؛ الَّتي خُّتص َأبناء طائفة دينية، بام يناسب 

قدسيتها وتطويرها؛ لذا فإِنَّ هذه املادة اًل خُّتالف املواد...(.

وهنا عندنا على هذه الفقرة عدة مالحظات، منها:

حيث َأن بداية الكالم يقول: )َأنَّ هذه املادة مل تقر ألَجل تقرير َأولوية 
)بَأن  يقول:  عندما  بعدها  بام  ينقضها  لكنَُّه  غريهم(  عىل  املواطنني  بعض 
هذا القانون صدر ليتوىل تنظيم عملية إِدارة وتسيري ُأمور العتبات املقدسة 
واملزارات الَّتي خُّتص َأبناء طائفة دينية بام يناسب قدسيتها وتطويرها( وهنا 
ا من املحكمة ااًلحتادية بالتمييز الطائفي بني الطوائف،  اعرتاف واضح جدًّ
والواجبات..  احلقوق  يف  واحدة  طبقة  وليس  طبقات،  الشعب  وجعل 
به،  والتعريف  الشيعي  الوقف  ممتلكات  إِلدارة  قانون  َأقروا  م  َأهنَّ حيث 
العتبات  نفس  يمتلك  الَّذي  ني  السُّ للوقف  القانون  ذلك  مثل  يقروا  ومل 
َأحد  وهو  بمكان  اخلطورة  من  األَمر  وهذا  الشيعة..  من  َأكثر  واملزارات 

ني يعرتض عىل هذا القانون. األَسباب الرئيسية الَّتي جعلت املكون السُّ

يف  املحكمة  قالت  القانون  من   )2( املادة  عىل  كالمها  معرض  ويف 
قرارها هذا )َأنَّ املادة رقم )2( املطعون بعدم دستوريتها من القانون رقم 
)19( لسنة )2005م( اًل خُّتالف واًل تتعارض مع َأحكام املواد الدستورية 
املشار اليها َأعاله، وَأهنا مل تنص عىل متليك ديوان الوقف الشيعي األَمالك 
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من  اهلدف  وَأن  امللغاة،  ينية  الدِّ والشؤون  األَوقاف  وزارة  إىِل  العائدة 
صدوره واضح يف املادة الثانية من القانون...( 

لكن احلقيقة غري ذلك: فقد تمَّ ااًلعتداء عىل مئات األَمالك العائدة 
ني من قبل الوقف الشيعي؛ معتمدين عىل هاتني املادتني، ومل  للوقف السُّ
استحواذ  ملنع  الكافية  اإِلجراءات  غريها  واًل  ااًلحتادية،  املحكمة  تْأخذ 
واضح  القضاء  وتسييس  ني..  السُّ الوقف  ممتلكات  عىل  الشيعي  الوقف 

للعيان يف هذه الدعوى، ويف غريها.

باتفاقيات  ني  السُّ الوقف  وقفيات  عىل  اًلحًقا  التطاول  تمَّ  لذلك 
ني )الَّذي جعلوه عرضة للمزاد السيايس  مشبوهة بني رئاسة الوقف السُّ
ني( والشيعي ووصل األَمر إىِل  لتنصيب من يميل هلم برئاسة الوقف السُّ
توقيع رئيس الوزراء الكاظمي عىل قرار باطل يؤكد عىل تقاسم األَوقاف 
نيَّة بينهم وبني الوقف الشيعي يف سابقة مل حتدث اًل يف العراق واًل يف  السُّ
ني، وطالب رئيس الوزراء  ارع السُّ َأي دولة من قبل.. وعندما انفجر الشَّ
ارع  الشَّ لتهدئة  بطريقة خادعة  الوزراء  القرار؛ كان رد رئيس  بإِلغاء هذا 
ُه مازال موجوًدا، وممكن َأن ينفذ  ني، بتجميد القرار فقط، ممَّا يعني أنَّ السُّ

يف َأي حلظة كام حصل مع قانون )19( يف بداية اقراره بالضبط.

واليوم جاءتنا العتبة احلسينية بمرشوع طائفي خبيث، والَّذي َأطلقوا 
نيَّة  السُّ املناطق  من  مساحات شاسعة  لقضم  السبايا«  »طريق  إِحياء  عليه 
عن طريق زرع مقامات ومشاهد موهومة يف تلك املناطق؛ ليْأيت احلديث 
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ديموغرايف  تغيري  وهذا  عليها.   )19( رقم  قانون  تطبيق  عىل  ذلك  بعد 
فاضح، إِضافة إىِل التحرش الطائفي الصارخ.

فهذا املرشوع يف احلقيقة؛ هو تطبيق سيايس طائفي ملرشوع كبري قائم 
عىل األَرض، وهو السيطرة عىل كل العراق، وهذا هو اخلطر احلقيقي من 
هذا املرشوع.. وهذا الَّذي دعانا َأن نتجشم العناء ألَكثر من سنة نغوص 
يف بطون كتب القوم؛ لنبني زيف دعواهِتم، ومن كتبهم املعتمدة عندهم، 

واهلل املستعان!

نَّة العرب والُكرد؟! ملاذا َأغضب هذا املرشوع ُكالًّ من السُّ

نيَّة بعرهبا وكردها؛ من علامء، وساسة،  استنكرت كل الواجهات السُّ
طائفيًّا  مرشوًعا  واعتربوه  ومهتمني؛  وإِعالميني،  وكتاب،  وَأكاديميني، 

لنرش التَّشيع.

العراق  يف  املسلمني«  علامء  و»هيئة  الفقهي«  »املجمع  َأصدر  فقد 
وباقي اهليئات العلامئية والدعوية، ومجع من الساسة؛ بيانات تستنكر هذا 

املرشوع الطائفي، وطلبوا من رئاسة الوزراء إِيقافُه؛ لكن دون جدوى.

يرون َأن حماواًلت حتديد »طريق السبايا« هذه هي لالستحواِذ عىل 
َأراضيهم وفرض نفوذ الشيعة واحلشد الشعبي عىل تلك املناطق؛ ألَنَّ بناء 
مزارات شيعية يف املوصل وسنجار سيكون، حسب رْأهيم، حجة لتثبيت 

احلشد الشعبي فيها بحجة محاية املزارات.
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الكاتب عارف قورباين، قال يف مقال كتبه لرووداو: )رغم َأن هذه 
القصة قديمة، وقد مخن الشيعة منذ زمن بعيد ثالثة طرق تربط بني املكان 
الَّذي قتل فيه اإِلمام احلسني وبني دمشق، حيث كان يقيم يزيد بن معاوية، 
األَخذ  مع  الطريق  للعثور عىل  والتفسريات  البحوث  الكثري من  ولدهيم 
بوسائل النقل يف تلك األَيام، إاًِلَّ َأن هذه املسَألة ظلت مبهمة حتَّى اآلن، 
ين  الدِّ استثامر  يف  بتفوق  نجحوا  الشيعة  َأن  هو  خافًيا  ليس  الَّذي  ولكن 

واملذهب وهذه القصص الَّتي حدثت يف التَّاريخ اإِلسالمي(.

ويضيف هذا الكاتب: )ليس خافًيا اآلن َأن الشيعة طامعون يف الكرد 
عائًقا يف طريقهم.  يقف  للكورد كخطر  وكردستان، واًل خيفون رؤيتهم 
هلذا يستطيعون وبسهولة لفت َأنظار الشيعة إىِل َأي جغرافية تلزمهم. فبعد 
سقوط نظام صدام حسني، اختلقوا يف مناطق »طوزخورماتو« قصة تزعم 
َأن حصان اإِلمام عيل وقف عىل اجلبل املطل عىل »طوزخورماتو« ومناطق 
وقد  حلاميته،  قوة  وشكلوا  مزاًرا،  املكان  من  عنوة  واخُّتذوا  كل«  »بناري 

رَأينا النتائج وما حدث يف تلك املنطقة(.

واستضافت روجان َأبو بكر يف نرشة العارشة عىل قناة رووداو، ندوة 
نَّة  حول تاريخ هذا الطريق الَّذي يسميه الشيعة »طريق السبايا« وينفي السُّ

وجوده، وشارك فيها علامء سنة وَأساتذة ومتخصصون يف التَّاريخ.

النجف،  احلوار واإِلصالح واألُستاذ يف  رئيس مركز  العقايب،  جميد 
يتحدث عن  )التَّاريخ  َأن  الندوة، وَأوضح  املشاركني يف  واحًدا من  كان 
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ثالثة طرق تمَّ من خالهلا محل رْأس اإِلمام احلسني، وبقية ضحايا معركة 
الفرات،  وطريق  لطاين،  السُّ الطريق  هي  الطرق  هذه  دمشق.  إىِل  الطف 
ُه: )اًل نستطيع اجلزم بَأن َأحد الطرق  وطريق الصحراء(. العقايب َأضاف أنَّ
هو الطريق املقصود، بل علينا َأن نجري البحوث، وجيب َأن تكون هناك 
هناك  وليس  بحث  جمرد  هو  اآلن  جيري  وما  احلقائق،  إىِل  للوصول  َأدلة 

يشء مؤكد(.

الرئيس  الوهاب،  عبد  حممد  األُستاذ   - َأيًضا   - الندوة  يف  شارك 
للعتبة  اجلديد  البحث  عن  وقال  نينوى،  يف  ني  السُّ للوقف  السابق 
احلسينية ، والَّذي يظهر َأن الطريق مرَّ بَأسكي موصل وسنجار فنصيبني، 
فكوردستان سوريا، وصواًًل إىِل دمشق: )هذا البحث ليس بَأمر يدخل يف 
ين، وهو ليس بعمل جيد يف هذا التوقيت احلساس، إِنَّ ما جيري  إِطار الدِّ

ة(. ين واًل األُمَّ اًل يصب يف مصلحة الدِّ

إىِل  ينظر  من  َأن  نينوى؛  يف  ني  السُّ للوقف  السابق  الرئيس  ورَأى 
من  َأقرب  دمشق  إىِل  كربالء  من  الطريق  َأن  يعرف  الطريق،  هذا  مسار 
هذا الطريق الطويل الَّذي يشار إِليه )واهلدف من هذا البحث هو مرشوع 

سيايس هيدف إىِل إِحداث تغيري ديموغرايف(.

وَأضاف عبد الوهاب: َأنَّ »الشيعَة يستخدمون مصطلح سبايا خطأ، 
فهؤاًلء مل يكونوا سبايا؛ بل كانوا َأرسى، وثمَّ اختالف بني السبايا واألرَسى، 
ومل ُيتخذ هاشمي واًل قرييش سبية، فاألَوىل بالشيعة َأن يرصحوا بالقول إهِنم 
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يريدون ااًلستحواذ عىل تلك املناطق اًل َأن يتحججوا بحجج غري منطقية(.

اآلداب  كلية  عميد  بشدري،  قادر   - َأيًضا   - الندوة  يف  شارك 
واملتخصص يف التَّاريخ اإِلسالمي، وقال: )َأعتقد َأن هذا املوضوع تارخيي 
رصف واًل يصح خلطه بالرصاع السيايس، واًل تضم املصادر التَّارخيية َأي 
الكتب  البلدانيني، وهذه  كتب  اعتامد  فقط  الطريق. جيب  ذاك  إىِل  إِشارة 
جيري  الَّذي  الطريق  َأما  قصري،  طريق  وهو  احلقيقي  الطريق  إىِل  تشري 
ُه  أنَّ البحث عىل  الطريق مدار  فيه( ووصف  احلديث عنه اآلن فال منطق 

يشبه مرور َأحدهم برتكيا، وهو يريد السفر من العراق إىِل إِيران.

ُه إىِل جانب غياب األَدلة التَّارخيية، فإِن البحث  وَأشار بشدري إىِل أنَّ
هو  هذا  َأن  ليثبت  عليه  عثر  الَّذي  )ما  اآلثار:  علم  مع  مشاكل  سيواجه 
القافلة؟  أنَُّه خيص تلك  الَّذي يثبت  إِن عثر عىل يشء، ما  الطريق؟ حتَّى 
هذا ليس منطقيًّا َأبدًا ويبطل كل تلك املحاواًلت، فقد مرت هبذا الطريق 
آاًلف القوافل واًل ُيعرف ماذا بقي من آثارها واًل ملن تعود تلك اآلثار، 

هلذا فإِن هذه املحاولة تفتقر إىِل كل األُسس العلمية(.

يني فرست مرعي، يف احلوار وقال: )يريد الشيعة  وشارك العامل الدِّ
زين  مزار  مثل  ومهية،  ومقامات  مزارات  بناء  البحث  هذا  طريق  عن 
العابدين يف داقوق الَّذي اًل يمت إىِل احلقيقة بصلة، بل هدفهم الوحيد هو 
التمسك بتلك األَرض... الروايات الشيعية كلها تعتمد عىل مصادر من 

عهد الصفويني تم فيها حتريف الكثري من احلقائق التَّارخيية(.
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وَأشار مرعي إىِل َأن الشيعة يريدون السيطرة عىل املوصل الَّتي هي 
نَّة يف العراق، وقال: )ما يريده الشيعة هو تشييع املوصل الَّتي هي  مركز السُّ
نَّة يف العراق، وبناء مزارات فيها ومتهيد األَرضية إِلقامة اهلالل  مركز السُّ
ااًلسرتاتيجية  اخلطة  وتنفيذ  اإِليرانية،  التنقل  حركة  وتسهيل  الشيعي، 
وينتفعوا من  بالدجيل،  فعلوه  ما  باملوصل  يفعلوا  َأن  اإِليرانية، فرييدون 

اسرتاتيجيتها اجلغرافية()1(.

ينية والعرقية في العراق: تَأثير هذا المشروع على األَقليات الدِّ

ينية والعرقية يف العراق  بل هذا املرشوع َأغضب حتَّى األَقليات الدِّ
التقرير:  هبذا  املعاناة  هذه  اإِللكرتوين  صوتك«  »ارفع  موقع  نقل  حيث 
)وضمن متابعته للمرشوع، حصل موقع »ارفع صوتك« عىل معلومات 
من مصادر عدة وشهود عيان داخل حمافظة نينوى، كشفت عن بدء جلنة 
الشيعي،  الوقف  وديوان  احلسينية  للعتبة  تابعني  دين  من رجال  مشرتكة 
و»حشد  احلق«  َأهل  و»عصائب  اهلل«  حزب  »كتائب  مليشيات  بحامية 
الشبك« و»كتائب اإِلمام عيل« و»رسايا السالم« بمسح وتقص ميداين منذ 

نوفمرب املايض، انطلق غرب حمافظة نينوى عىل طول َأكثر من )90كم(.

ثمَّ  الكنيس«  بـ»حاوي  مرورا  موصل«  »آسكي  منطقة  من  ويبدُأ 
بلدات  عدة  ليشمل  وربيعة،  سنونة  وناحيتي  وسنجار  تلعفر  قضاءي 

)1( مقال َأسو فيشكي في موقع قناة روداو الكردية:
  https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/050120219        
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وقرى، وصواًًل إىِل احلدود العراقية السورية، وخُّتضع مساحة كبرية منها 
لسيطرة مليشيات احلشد الشعبي.

يبدأ  ااًلجتامعي،  التواصل  صفحات  عىل  منشورة  خريطة  وحسب 
»طريق السبايا« من مدينة الكوفة التابعة ملحافظة النجف جنوب العراق، 
الَّتي شهدت معركة الطف سنة )61( هجرية، وقتل فيها احلسني بن عيل 
ولة األَُموية، وينتهي يف العاصمة السورية دمشق،  وَأتباعه عىل يد جيش الدَّ

حيث تمَّ نقل »السبايا« من النِّساء واألَطفال إِليها بعد تلك املعركة.

استيالء وتهميش وإِقصاء:

اإِلنسان  حقوق  جمال  يف  النرصاين  الناشط  زوزو،  كامل  ويعترب 
واألَقليات، املرشوع )خمطًطا إِيرانيًّا اًلستقطاع جزء من التَّاريخ وَأرايض 
النصارى واألَقليات األُخرى، بحجة َأن عائلة اإِلمام حسني سلكت هذا 

الطريق قبل ما يزيد من َألف عام متوجهة إىِل سوريا(.

َأن  )إِذا سلمنا هلذا األَمر جيب  ويتابع زوزو ملوقع »ارفع صوتك«: 
املنطقة  هذه  كانت  امليالد  قبل   )612( سنة  قبل  من  ُه  أنَّ إىِل  َأيًضا  نسلم 
برمتها آشورية، فإِذا هم َأخرجوا آثار مرور السبايا، قد تفتح هناك َأيًضا 

آثار آشورية(.

ُه )مغالطة تارخيية؛ مضيًفا هيدف »طريق السبايا«  ويصف املرشوع بأنَّ
إىِل رضب نسيج التآخي املوجود بني النَّاس يف هذه املناطق، فهذه األَجندة 
اإِليرانية مهها الوصول إىِل البحر املتوسط، عرب اهلالل الشيعي املرسوم من 
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قبل النظام يف طهران، الَّذي يرى َأن امتداده يكون بإهِناء وجود املسيحيني 
واألَيزيديني والرتكامن من هذه املناطق(.

)وطاملا َأشار قادة احلرس الثوري والنظام اإِليراين واملليشيات املوالية 
له يف العراق، إىِل هدفهم بالوصول للبحر املتوسط من خالل السيطرة عىل 

الطريق الربي الرابط بني إِيران والعراق وسوريا وصواًًل إىِل لبنان(.

وعمليات  اجلديد،  املرشوع  من  النصارى  خماوف  زوزو  خيفي  واًل 
التغيري الديمغرايف الَّذي تواصل إِيران ومليشياهِتا تنفيذها يف منطقة سهل 

نينوى رشق املوصل.

ويقول: )املال السيايس اإِليراين وعرب السفارة اإِليرانية يف العراق كان 
حارًضا دائاًم وما زال؛ لدعم عمليات التغيري الديموغرايف يف سهل نينوى(.

من  َأراض  قطع  يمنح  حسني  صدام  األَسبق  الرئيس  كان  )مثلام 
األُخرى،  املدن  من  ألَتباعه  واجلنويب  الشاميل  نينوى  سهل  يف  مناطقنا 
حيدث نفس اليشء اآلن، فالسلطة العراقية متنح مسلحي احلشد الشعبي 
نينوى من داعش(  مناطقنا ثمن مشاركتهم يف عمليات حترير  َأراض يف 
عن  تتوقف  اًل  الديمغرايف  التغيري  )عمليات  َأن  ويتابع  زوزو.  يضيف 
وهِتميش  وهِتميشها  إمِهاهلا  إىِل  تتعداها  بل  املناطق،  هذه  عىل  ااًلستيالء 
سكاهنا النصارى، وعدم إِتاحة الفرصة هلم للمشاركة السياسية وللتمتع 

بحقوقهم كمواطنني، األَمر الَّذي يتسبب باستمرار نزيف اهلجرة(.
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تغيير طبيعة َأرضنا:

يف نفس السياق، يؤكد حسام عبداهلل، وهو املدير التنفيذي للمنظمة 
األَيزيدية للتوثيق، عىل خماوف األَيزيديني َأيًضا من »طريق السبايا« حيث 

يشمل مساحات واسعة من َأراضيهم.

َأرضنا  وهي  األَرض  طبيعة  من  سيغري  املرشوع  )هذا  ويوضح: 
نحن  لذا  فيها،  تعيش  تي  الَّ األُخرى  املكونات  وَأرايض  َأجدادنا  وَأرض 

خائفون، فهذه رغبة واضحة للتغيري الديموغرايف(.

املاضية  السنوات  خالل  رصدت  منظمته  َأن  إىِل  اهلل  عبد  ويشري 
وغريها  سنجار  يف  واألَرايض  العقارات  ورشاء  بيع  حااًلت  من  العديد 
تي تشهد تغيريا ديموغرافيا واضحا لطبيعة هذه األَرايض،  من املناطق، الَّ

واألَمر مستمر لغاية اآلن.

تي تعيش يف هذه املناطق، ألَراضيها، بعد  وحيذر من )فقدان األَقليات الَّ
نحو )10( سنوات، إِذا ما استمرت عمليات التغيري الديموغرايف مؤكًدا َأنَّ 

هناك من جيلب املال والسالح ولديه القوة والسلطة ويفرض َأجندته(.

والثقافة  للتنمية  ميثرا  منظمة  رئيس  كاكيي  عايص  رجب  ويتفق 
»طريق  مرشوع  خطورة  حول  واألَيزيديني  النصارى  مع  اليارسانية، 

السبايا« عىل وجود األَقليات.

ويوضح كاكيي ملوقع »ارفع صوتك«: )سيحول هذا املرشوع املنطقة 
إىِل ساحة اعرتاك ورصاعات طائفية اًل حتمد عقباها، وتتسبب بانصهار 
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الشعوب األَصيلة داخل الشعوب املستعِمرة بعناوين دينية وطائفية(.

جيدر الذكر )َأن موقع »ارفع صوتك« اتصل بإِعالم العتبة احلسينية 
عدة مرات؛ للحصول عىل ترصيح توضيحي، واإِلجابة عىل تساؤاًلت 

ُه مل يتلق َأي جواب()1(. األَقليات، إاًِل أنَّ

البلد  يف  األُخرى  الطوائف  متثل  حقوقية  منظامت  جمموعة  ودانت 
وَأصدرت البيان التايل:

نينوى..  سهل  يف  الديموغرايف  للتغيري  مرشوع  السبايا«  »طريق 
املرشوع  حقوقية  منظامت  دانت  قالت:  حيث  فوًرا..  بإِيقافه  ومطالبات 
أنَُّه حلقة ُأخرى للعبث  املسمى »طريق السبايا« يف سهل نينوى، مؤكدة 
واملحلية  ااًلحتادية  احلكومات  مطالبة  َأطيافهم،  بكلِّ  العراقيني  بمصري 

واجلهات الدولية املعنية بإِيقافه فورا، وااًلنتباه إىِل اجلريمة.

الحقوقية،  المنظمات  من  مجموعة  اعدتها  دراسة  في  ذلك  جاء 
وفيما يلي نصها:

تي طاولت َأتباع الديانات  )تتنامى مرشوعات التغيري الديموغرايف الَّ
واملكونات يف العراق، ففي جنوب ووسط العراق طالت جرائم التغيري 
تدمري  النصارى حيث  واألَرمن وجمموع  املندائيني  الصابئة  الديموغرايف 
معامل وجودهم وهِتجريهم بعيدا عن َأماكن إِقامتهم ووجودهم التَّارخيي 
سهل  ومناطق  واملوصل  واألَنبار  وكركوك  دياىل  يف  حصل  ما  وكذلك 

 https://www.irfaasawtak.com/minorities/2021  :»1(  موقع »ارفع صوتك(
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نينوى حيث اغتيال الشخصية الوطنية العراقية، وإِكراه السكان عىل تغيري 
التهجري القرسي بذرائع وهِتم جاهزة وبَأنواع  َأو  ين -  الدِّ َأو  - املذهب 
خمتلفة من اساليب اإِلرهاب الداعيش وامليليشياوي وما يثري للقلق اليوم 
هو ما تسعى له بعض اجلهات اليوم يف اجرتار ما َأسمته: »طريق السبايا«.

إِن »طريق السبايا« املشار إِليه الَّذي يستدعي ما ُارتكب بحق نسوة 
بعقود وعقود من  يزيد عىل األَلف عام  ما  قبل  البيت  آل  هاشميات من 
إِنَّام يْأيت بعد َأن تومهت زعامات الطائفية َأهنا انتهت من تصفية  نني،  السُّ
العراق يف اجلنوب والوسط والغرب وَأهنا قد َأمتت  احلساب مع مناطق 
العنان  جريمة تغيريه ديموغرافيا لصالح تشوهياهِتا وما خُّتدمه. فَأطلقت 
َأسموه  ما  تستكمل  حيث  املتوسط  باجتاه  ممرا  لتكون  نينوى  يف  اليوم، 

اهلالل الشيعي ادعاء واستغالاًًل للتسميات وما خُّتفي وراءها.

وهم بتلك التسميات يريدون اختزال املوقف بإِثارة التقسيم الطائفي 
من جهة وباختالق ااًلحرتاب بني املكونات املجتمعية وبني بلدان املنطقة 
وشعوهبا بعد متزيقها ووضع العقبات الكأداء بوجهها يف اسرتاتيجية جيب 

فضحها قبل استفحاهلا.

استكشاف  َأثناء  علمي  وبحث  َأكاديمي  طرف  بوجود  ااًلدعاء  إِن 
ما  َأقل  ليس  خطري  سيايس  لتالعب  مفردة  هي  السبايا  طريق  موضوع 
جيري بشَأهنا التحرش بالنرصاين وااًليزيدي والُكردي والرسياين الكلداين 
ني، باإِلشارة إىِل طريق هدفه  اآلشوري معا دع عنك العراقي العريب السُّ
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احلقيقي مترير جريمة ضد اإِلنسانية هي جريمة تغيري ديموغرايف بخاصة 
مع اختيار مناطق جرى فيها هِتجري َأهلها األَصائل بظل حلفاء ميليشيات 

املواعش من الدواعش.

وبدل حل قضية السبي وافتتاح َأسواق النخاسة وااًلستعباد اجلنيس 
ما أرتكب بيومنا يطلقون بدجلهم مرشوعا يستغل تسمية »طريق السبايا« 

ملقاصد افتضحت فعليا عىل األَرض اًل بل لتدوير اجلرح بحق اآلخرين.

املنطقة  هوية  سنجد  والتخفي  التسرت  طريق  به  يمر  ما  وبرصد 
وشخصيتها احلقيقية وما يراد من انتهاكها. إِنه يمر عرب منطقة آسكي موصل 
وناحية وانة وحاوي الكنيسة باجتاه تلعفر ثمَّ سنجار وربيعة غرب املوصل، 
كام َأيضا باب شلو، وتل ريم، وخانة صور، وإِبرة الشاغرة، وسنوين وباره. 
ومجيعها بني نرصانية وتركامنية وشبكية وَأيزيدية فكيف تربر اجلهات القائمة 
عىل هذا الفعل ومرشوعه وخمرجاته؟ إهِنا تتقصد نرش عدم وجود عالقة بني 

ُه تابع ملهام جهة دينية قانونية! امليليشيات واملرشوع وأنَّ

لكن املرشوع يركز عىل حماور التمكني باآليت:

1- ادعاء كونه استكشاًفا علميًّا بحًتا.

2- تربئة امليليشيات من فرضه عىل َأبناء املنطقة ومدهِتم.

3- ربطه بقدسية الواقعة التَّارخييَّة.

4- إِغراق اإِلعالم بمعجم بديل عرب إِطالق مسمياته ووقائع الرسد 
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املخصوصة  تسمياهِتا  بخالف  املفرتض  واملسار  املنطقة  عىل  التَّارخيي 
وهويتها.

للمنطقة وتربير  واملذهبية  ينية  والدِّ القومية  اهلوية  ااًلعتداء عىل   -5
استباحتها والتمهيد لتغيريها.

ا َأواًًل، ثمَّ انتهاك املناطق  6- استغالل املناطق املهجورة املفرغة قرسيًّ
إِرسال  مثل  ااًلستقرار  عدم  فيها  ُأثري  َأوضاع  واستغالل  املستضعفة 

امليليشيات إىِل سنجار.

خطوط  برسم  ينتهي  لكنه  متفرقة  بقاع  عىل  يتناثر  التخطيط   -7
ومسارات تربط َأفعال التغيري املمنهج بعيد املدى.

8- التعرض حلق النَّاس يف اعتقاداهِتم وفرض تغيريها لتْأهيل فكرة 
البديل بتشييع املنطقة بنهج طائفي سيايس ظالمي معروف املرجعية.

بالقانون  العمل  التعامل من منطلقات دينية طائفية بدل  تْأهيل   -9
وسلطته الرسمية وتاريخ املنطقة املشهود.

ُأخرى  حلقة  هو  إِليه  املشار  السبايا«  »طريق  مرشوع  َأو  مسمى  إِن 
ممن  العراق  شيعة  بضمنهم  َأطيافهم  بكلِّ  العراقيني  بمصري  للعبث 
بحرية  ترتبط  اًل  تي  الَّ املزيفة  الطقسيات  بمنطق  اعتقاده  مصادرة  جرت 
يمزقوهنم  الوطن  َأبناء  بني  خُّتريبية  معركة  ألَتون  به  دفعوا  وبديال  إِيامنه 
إىِل  ينتهون  فيام  الدموي  التصفوي  والتصادم  للتشظي  كرها  ويدفعوهنم 
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الشوفينية  واحلروب  املافيوية  اللصوصية  حيث  يقصدون  تي  الَّ مآرهبم 
الفاشية ضد َأتباع الديانات واملذاهب كافة.

جرائم  من  خيفيه  وما  العبث  لذاك  فوري  بوقف  نطالب  إِننا 
التغيري  هو  وحيد  اسرتاتيجي  هدف  عىل  يركز  بعضها  اإِلنسانية  ضد 
عىل  املزعوم  الشيعي  للهالل  جديدة  إِمرباطورية  إِلقامة  الديموغرايف 
ومن  وراءها  يقف  ومن  اجلريمة  ندين  ودوهلا.  املنطقة  شعوب  حساب 
ااًلحتادية  للحكومات  سواء  عاجل  رسمي  بتدخل  ونطالب  هبا  حيتفي 
ظل  يف  التغيريات  بَأن  مذكرين  املعنية  الدولية  للجهات  َأم  واملحلية 
اجلوهري  التغيري  مرشوع  من  متقدمة  مرحلة  إِنجاز  تستهدف  املرشوع 

البنيوي للمنطقة بَأرسها فلنتنبه إِىل اجلريمة()1(.

❁  ❁  ❁

 https://sotkurdistan.net/2021/01/09  :1(  لمتابعة نص البيان من موقع صوت كردستان(
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ها قد وصلنا - بحمد اهلل - إىِل خامتة الدراسة والتوصيات..

هذه  حقيقة  لنا  تكشفت  القوم  كتب  من  َأدلة  من  بيناه  ما  كل  وبعد 
نيَّة وحماولة السيطرة عليها  املشاريع السياسية والطائفية للتمدد يف الديار السُّ
بشتى الطرق سياسية، تارخيية، طائفية.. وما مرشوع »طريق السبايا« الَّذي 
تقوم به العتبة احلسينية اليوم؛ إاًِلَّ تطبيًقا حيًّا هلذه املشاريع اهلدامة بااًلعتامد 
الضعف  الواقع علينا يف ظل  األَمر  املزورة، وفرض  التَّاريخ  عىل روايات 
املرشوع  متدد  يقابله  والَّذي  العريب،  واملحيط  العراق  يف  املريب  ني  السُّ

الصفوي اإِليراين بضوء َأخرض من الغرب..

ُه مل حيصل َأي سبي آلل  1- قد بينا حقيقة معنى السبي يف اإِلسالم، وأنَّ
البيت  عىل عكس ما يزعمه الشيعة زوًرا وهبتاًنا.

ام  2- بينا ومن خالل ُكتب القوم َأنَّ الطرَق املؤدية من الكوفة إىِل الشَّ
ُه يستحيل عقاًل ونقاًل وجغرافية القبول بسلوك  كانت ثالثة طرق رئيسية، وأنَّ

لطاين الَّذي تزعم العتبة احلسينية سلوكه. الركب احلسيني الطريق السُّ

ا لشخصيات موهومة  3- بينا َأنَّ كلَّ املشاهد املوجودة عىل الطريق؛ إِمَّ
سند  لُه  ليس  إِليه  املشار  املكان  لكن  موجودة  لشخصيات  هي  َأو  َأصاًل، 

ُه قد ثبت دفنه يف مكان آخر، وليس املكان املزعوم. تارخيي، َأو أنَّ
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4- بينا باألَدلة القاطعة، ومن كتب القوم؛ كذب ما يتحدثون به من 

َأن يزيًدا َأهان َأهل البيت وسباهم وفعل هبم ما فعل.. 

وايات هي روايات مكذوبة؛ غايتها الشحن  واحلقيقة َأنَّ كلَّ هذه الرِّ

ِة مجيًعا. الطائفي اخلبيث، والطعن باألُمَّ

هم  م  َأهنَّ الشيعة  يدعي  كيف  وهي  األمَهية،  غاية  يف  مسَألة  بينا   -5

يمثلوهنم،  الَّذين  وحدهم  ُم  ألهنَّ البيت؛  َأهل  تراث  بمتابعة  املوكلون 

ويقتدون هبم كام يدعون؛ فبينا كذب هذه الدعوى من خالل نقل كالم 

ة َأنفسهم، ومن كتب القوم كيف يشنعون عليهم ويتربَأون منهم.. األَئمَّ

ة اإِلسالميَّة َأن تصحح اخلطَأ الشنيع، وهو َأنَّ الشيعَة  وَأنَّ عىل األُمَّ

لف  السَّ علامء  بينها  كام  احلقيقة  بيان  من  ُبدَّ  اًل  بل  البيت؛  َأهل  َأتباع  هم 

عن  منحرفة  فرقة  ا  وأهنَّ خصوًصا،  البيِت  وألَهِل  ِة  لأُلمَّ عدو  التَّشيَع  َأنَّ 

اإِلسالِم، واًل تلتقي معه؛ اًل يف األُصوِل واًل يف الفروع، واًل يف التَّاريخ.

املعادي  الثالوث  هبا  قام  كربى  مؤامرة  يف  وقعت  َة  األُمَّ َأنَّ  بينا   -6

لإِلسالم؛ بدَأه بقتل سيِّدنا عمر، ثمَّ سيِّدنا عثامن، ثمَّ سيِّدنا عيل، ثمَّ سيِّدنا 

احلسن الَّذي كشف املخطط وبايع سيِّدنا معاوية...

من  بقي  من  عىل  بالقضاء  هو  ة  األُمَّ لتدمري  األَكرب  املخطط  وكان 

تي َأقضت مضاجعهم؛ فقتلوا سيِّدنا  ولة األَُموية الَّ َأهل البيت وتدمري الدَّ

ة وزر قتلهم. احلسني وَأهل بيته  مجيًعا.. ومحلوا األُمَّ
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الركب  دخول  مسَألة  يف  بينهم،  فيام  اختلفوا  الشيعَة؛  َأنَّ  بينا   -7
احلسيني إىِل دمشق..

ام.. ة إِقامة َأهل البيت  يف الشَّ واختلفوا يف مدَّ

.. واختلفوا يف رجوع األرَسى إىِل كربالء بعد استشهاد احلسني

..  واختلفوا يف حملِّ وتاريخ دفن رْأس احلسني

.. ثمَّ اختلفوا يف فضيلة زيارة احلسني

وَأخرًيا..

رقم  قانون  وهو  نَّة،  السُّ َأهل  عىل  ا  جدًّ اخلطري  القانون  عن  تكلمنا 
)19( لسنة )2005م(.

املقدسات  من  غريها  دون  املقدسة  احلسينية  بالعتبات  واملعني 
للطوائف األُخرى يف العراق، وبينا خطورته.

❁  ❁  ❁
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ُأطالُب علامَء ومفكري اإِلسالم؛ ااًلهتامم بفضح حقيقة هذا املرشوع 
وبيان  والديموغرافية،  والسياسية،  التَّارخيية،  جوانبه  وعرض  اخلطري، 
خطورته  وبيان  ام،  والشَّ بالعراق  املحيطة  والدول  العراق،  عىل  خطورته 

نيَّة يف املنطقة. عىل اهلوية السُّ

وُأطالُب الدول العربية؛ بصد هذا املرشوع التوسعي، بمنع بناء هذه 
التَّشيع  نرش  إىِل  هيدف  الَّذي  املرشوع  هذا  متكني  ملنع  واملراقد؛  املزارات 

الصفوي يف بلداننا، والسيطرة عليها.

تي تبحث يف خطر هذا  واهتامم دولنا بفتح ودعم؛ مراكز للدراسات الَّ
ا، واعالميًّا.. ا، واقتصاديًّ ا، وعسكريًّ املرشوع سياسيًّا، وفكريًّ

ودعم املهتمني هبذا الشْأن.. واهلل املوفق!

❁  ❁  ❁
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المـاَّلحـق
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ت رشيفة بنت  »صور للقرب املزعوم للشخصية املوهومة املسامة بالسِّ
احلسن بن عيل بن َأيب طالب  يف العراق«
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»املرقد املزعوم للشخصية املوهومة املسامة بالسيدة زينب بنت عيل بن احلسني 
 يف سنجار شامل العراق قبل هِتديمه من قبل تنظيم داعش«

ت زينب يف سنجار العراق بعد البناء اجلديد« »املرقد املزعوم للسِّ
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»صورة من صحن القرب الداخلي المزعوم للست زينب« 
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»المرقد المزعوم للسيدة خولة يف بعلبك
وال وجود لهذه الشخصية يف بنات َأهل البيت َأصاًل«
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»تاريخ بعلبك«: حسن عباس نرص اهلل/مؤسسة الوفاء.-  23
ة«: ابن اخلشاب البغدادي.-  24 »تاريخ مواليد األَئمَّ
»التضحية والرمز«: دراسة نقدية بالرواية التَّارخيية عن ثورة احلسني/عبد -  25

الصاحب آل نارص نرص اهلل.
املوصيل. -  26 اخلياط  بن  َأمحد  تأليف  احلدباء«:  املوصل  يف  األَولياء  »ترمجة 

1195-1285هـ، حتقيق ونرش؛ سعيد الديوه جي.
تصحيح: -  27 للمطبوعات/بريوت،  األَعلمي  مؤسسة  العيايش«:  »تفسري 

السيد هاشم اهلويل املحالين، ط. 1411هـ 1991م.
التَّاريخ -  28 الزبيدي/مؤسسة  احلسني/ماجد  قتلة  مقاتل  الغضب«:  »ثورة 

العريب. ط1 2004م.
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ط1 -  29 العطية.  إِياد  السقوط«:  إىِل  النشَأة  من  العراق  يف  البوهيية  ولة  »الدَّ
2022م. مكتبة الغرباء للطباعة والنرش/اصطنبول.

»ذريعة النجاة«: التربيزي/دار األَولياء. بريوت. ط1، 2005م.-  30
النرش -  31 التسرتي/مؤسسة  تقي  حممد  واآلل«:  النَّبي  تواريخ  يف  »رسالة 

اإلسالمي.
»ركب السبايا؛ َأرسار وخفايا«: داًلل العكييل.-  32
»رجوع الركب بعد الكرب«: الطباطبائي.-  33
»روضة الواعظني« فّتال النيشابورّي.-  34
»رسائل املرتىض«: الرشيف املرتيض/دار القرآن الكريم/ قم.-  35
األَعلمي -  36 الكيش/مؤسسة  عمر  بن  حممد  عمرو  أيب  الكيش«  »رجال 

للمطبوعات/كربالء.
»الروضة من الكايف«: الكليني.-  37
»رس السلسلة العلوية«: سهل البخاري/انتشارات رشيف الريض، ط1 -  38

1413هـ.
العثامين«: د. حسن شميساين/-  39 الفتح  إىِل  الفتح اإِلسالمي  »سنجار من 

دار ااًلفاق اجلديدة/بريوت، ط1، 1983م.
ين الذهبي )ت 748هـ 1374م. حتقيق -  40 »سري َأعالم النبالء«: شمس الدِّ

د. بشار عواد معروف ود. حميي هالل الرسحان/ مؤسسة الرسالة.
حممد -  41 الشيخ  كربالء«:  ألَرض  السبايا  رجوع  روايات  حول  »سؤال 

العبيدان القطيفي.
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»رشح األَخبار يف فضائل األَئّمة األَطهار«: َأبو حنيفة القايض النعامن بن -  42

حمّمد التميمّي املغريّب، مؤسسة النرش اإِلسالمي، قم.

»الصحيح من مقتل سيد الشهداء«: الري شهري/دار احلديث. قم ط1، -  43

1390 هـ.

ام؛ طريق التضحيات«: احلاج حسن الظاملي.-  44 »طريق السبايا إىِل الشَّ

»طريق »موكب السبايا« مشاهُد حسينّية بني كربالء والّشام«: حتقيق َأمحد -  45

احلسيني.

»عاشوراء بني التحريف والتوظيف«: َأبو عبد العزيز القييس.-  46

حممود -  47 حمّمد  زكريا  املوجودات«:  وغرائب  املخلوقات  »عجائب 

القزوينّي/دار الكتب العلمية، 2013م.

الشافعي/مكتبة -  48 املحمود  صالح  بن  العزيز  عبد  الصفويني«:  »عودة 

اإِلمام البخاري للنرش والتوزيع/مرص اإِلسامعيلية، ط1، 2007م.

الكبري/مؤسسة -  49 البحراين  العلوم واملعارف واألَحوال«: عبد اهلل  »عوامل 

املهدي. قم، ط2، 1430هـ.

»القمقام الزخار«: فرهاد مريزا/املكتبة احليدرية، 1423هـ.-  50

املكتبة -  51 الطربّي/انتشارات  عيّل  بن  حسن  الّدين  عامد  البهائّي«:  »كامل 

احليدرية، ط1.

»كامل الزيارات«: ابن قولويه القّمي/ مطبعة األرُسة/طهران، ط1.-  52

»كربالء الثورة واملأساة«: املحامي َأمحد حسني يعقوب.-  53

»كتاب الفتوح«: ابن األَعثم/ دار األَضواء لبنان، ط1، 1411هـ.-  54
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الضواء/ -  55 األربيل/دار  احلسن  َأيب  ة«:  األَئمَّ معرفة  يف  الغمة  »كشف 
بريوت.

»لواعج األَشجان«: حمسن األَمني/دار األَمري/ بريوت، ط1، 1996م.-  56
األَعلمي -  57 طاووس/مؤسسة  ابن  الطفوف«:  قتىل  يف  »اللهوف 

للمطبوعات/ ط1، 1993م.
ث النورّي/دار البالغة/ ط1. 2003م.-  58 »اللؤلؤ واملرجان«: املحدِّ
»موكب األَحزان«: الدكتور جعفر املهاجر؛ ط1، 2011م.-  59
اإِلسالميَّة/-  60 والشؤون  األَوقاف  وزارة  إِصدار  الفقهية«:  »املوسوعة 

الكويت، ط2، ذات السالسل.
»مرآة الزمان يف تواريخ ااًلعيان«: سبط ابن اجلوزي/ دار الرسالة العاملية -  61

بريوت/ط1، 2013م.
»معجم رجال احلديث«: َأبو القاسم اخلوئي/ط، قم، 1989م.-  62
»مناقب آل َأيب طالب«: ابن شهر آشوب/دار األَضواء/ ط2، 1991م.-  63
»مقامات مل يثبت اعتبارها«: مقام السيدة خولة يف بعلبك؛ الشيخ حسني -  64

اخلشن.
»مقتل احلسني ڠ«: عبد الرزاق املقّرم/النارش مؤسسة البعثة.-  65
»مصباح املتهجد«: لشيخ الطائفة الطويس/النارش: مركز بحوث احلج -  66

والعمرة. طهران، ط1، 1987م.
نَّة والتَّاريخ«: حممد الريشهري/-  67 »موسوعة اإلمام احلسني يف الكتاب والسُّ

دار احلديث، ط1، 2010م.
»منتهى اآلمال«: للقمي/دار املنتهى العاملية/ ط3، 2011م.-  68
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احليّل/املطبعة -  69 نام  بن  جعفر  بن  حمّمد  الّدين  نجم  األَحزان«:  »مثري 

احليدرية/النجف األرَشف، 1950م.

»جملس حسيني؛ حتقيق يف زيارة األَربعني«: الشيخ عبد احلافظ البغدادي.-  70

التَّارخيية -  71 السيدة زينب الكربى يف مرص دراسة ومتحيص لآلراء  »مرقد 

املختلفة«: َأصغر قائدان/َأستاذ مساعد يف كلِّية اإِلهليات بجامعة طهران.

»مع الركب احلسيني من املدينة إىِل املدينة«: دراسة تارخيية حتليلية/الشيخ -  72

حممد جعفر الطبيس/قم. مركز الدراسات اإِلسالميَّة ملمثلية الويل الفقيه.

َأنوار -  73 املكي/دار  َأمحد  بن  املوفق  املؤيد  َأيب  »مقتل احلسني«: اخلوارزمي 

اهلدى، قم.

ة«: مراجع من العلامء األَعالم/دار البالغة، ط1، -  74 »جمموعة وفيات األَئمَّ

1991م.

فدك. -  75 الرشيفي/مكتبة  حممود  الشيخ  األَربعني«:  ويوم  السبايا  »مسري 

قم، ط1.

»ما هو عدد النِّساء الاليت كن مع احلسني يف كربالء؟«: الشيخ فوزي آل -  76

سيف/ مركز اإِلشعاع اإِلسالمي للدراسات والبحوث اإِلسالميَّة.

»مقامات السيدة زينب الكربى«: حسن الصفار.-  77

»من هو عمر األرشف«: الشيخ صالح الكربايس.-  78

»املقتل«: املنسوب أليَب خمنف لوط بن حييى بن سعيد بن خمنف األَزدي.-  79

مهر، -  80 املفيد/مطبعة  الشيخ  الشيعة«:  تواريخ  خمترص  يف  الشيعة  »مسار 

ط1، 1413هـ.
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العاملية -  81 ام«: بسام حممد حسني/دبوق  الشَّ إىِل  الكوفة  السبايا من  »مسري 
للطباعة/ 2015م.

حسن -  82 ڽ«:  عيل  بنت  زينب  السيِّدة  حياة  يف  قراءة  العظيمة  »املرَأة 
الصفار/مؤسسة ااًلنتشار العريب، ط1، 2000م.

»معجم البلدان«: احلموي/دار صادر/ بريوت.-  83
الطرحيي/مؤسسة -  84 ين  الدِّ فخر  واخلطب«:  املراثي  مجع  يف  »املنتخب 

األَعلمي للمطبوعات، ط1، 2003م.
ين/ت 1365هـ -  85 »مراقد املعارف«: حممد حرز الدِّ
»مرقد رشيفة بنت احلسن قراءات حتقيقية«: حممد عيل احللوت؛ 1440هـ.-  86
ڠ للمنرب احلسيني/2012م -  87 »هنضة عاشوراء«: معهد سيد الشهداء 

-1433هـ.
امُلْلك«/-  88 بـ »لسان  املعروف  ِسپِْهر،  تقي  التواريخ«: مريزا حمّمد  »ناسخ 

طهران؛ 1358هـ.
»نفس املهموم«: عباس القمي/دار املحجة البيضاء.-  89
»هنر الذهب يف تاريخ حلب«: كامل الغزي/املطبعة املارونية/ حلب.-  90
مجعية -  91 احلسيني  للمنرب  ڠ  الشهداء  سيد  معهد  عاشوراء«:  »هنضة 

املعارف اإِلسالميَّة الثقافية؛ ط1، 2012م.
»هنج البالغة«: الرشيف الريض/طبعة بريوت.-  92
»وفيات ااًلعيان«: ابن خلكان/دار صادر. بريوت؛ 1978م.-  93
دار -  94 القندوزي/ط8،  إِبراهيم  بن  القربى«: سليامن  لذوي  املوّدة  »ينابيع 

الكتب العراقية.
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الطبعة -  95 بغداد،  قناديل/  مطبعة  الدين؛  شمس  عباس  املزيفة«:  »املراقد 
الرابعة؛ سنة 2020م.

مواقع وقنوات فضائية:

96  - https://imamhussain.org/news/31581  :»موقع العتبة احلسينية«
97  -/http://alserajmobile1.blogspot.com/2019/09/blog-post_28.html :»موقع الرساج«
تضارب -  98 السبايا«  »طريق  األَنرتنت/تقرير  الفضائية«:عىل  روداو  »قناة 

تارخيي حول جغرافيته وحتذيرات من تداعياته.
»سبايا كربالء«: موقع ويكي شيعة.-  99

»مرصد آفاد احلقوقي«: عىل األَنرتنت.-  100
»موقع وكالة َأنباء براثا«: مسرية سبايا آل بيت الرسالة.-  101

❁  ❁  ❁
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اإِلهداء............................................................ ٤
٥ ....................... يخ الدكتور حسين المؤيد  مة الشَّ مقدمة العاَّلَّ
٢٣ ......................................................... المقدمة 
٢٤ ............................................. ولة البويهية  الدَّ
٢٨ ............................................. ولة الصفوية الدَّ
٤٥ .............................................. ونحن شهود!
٥٣ .............................................. الهدف من الدراسة
المصادر الَّتي اعتمدتها في الدراسة............................... ٥٥
ل: تمهيد............................................. ٥٩ الفصل األَوَّ
٦١ ...................... ل : طريق السبايا والسبي المبحث األَوَّ

المبحث الثاني : هل حصل سبي للركب الحسيني كما تذكر كتب 
٦٤ ............................................. الشيعة االثني عشرية
٦٧ ........ ام الفصل الثاني: الطريق الَّذي سلكه الركب من الكوفة إِلى الشَّ
٧١ ............................. ل  ل : الطريق األَوَّ المبحث األَوَّ
٧٧ .............................. المبحث الثاني : الطريق الثاني
٨٠ ............................ المبحث الثالث: الطريق الثالث 
٨٥ .............. الفصل الثالث: مشاهد ومقامات على طريق السبايا 
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تمهيد............................................................ ٨٧
ل. الرحالة الهروي............................. ٨٨ المبحث األَوَّ
٩٥ ............................ ين لؤلؤ. المبحث الثاني: بدر الدِّ

لطاني ...١٠٠ المبحث الثالث: المقامات واألَضرحة في الطريق السُّ
١٠١ ...........................   قبور ومشاهد بنات الحسن
َأربعون مرقد مزيف لبنات وأبناء الحسن يف العراق.........  ١٠٧
مشاهد تكريت............................................  ١٠٩
١١١ .......................................... مشاهد الموصل
١٢٣ ............................................ مشاهد سنجار
١٣١ ................................... ملخص مشاهد العراق 
مشاهد نصيبين /تركيا .................................... ١٣٢
١٣٤ ............................................. ام  مشاهد الشَّ
١٣٥ ............................................. مشاهد حلب 
١٣٩ ............................................. مشاهد حماه 
١٤١ ............................................ مشاهد حمص
١٤٢ ..................................... مشاهد بعلبك/ لبنان
١٥٣ ............................................. مشاهد دمشق
١٥٧ ................. ام الفصل الرابع : الركب الحسيني في الشَّ

ل: موقف يزيد من قتل الحسين ؟ المبحث األوَّ
١٦٠ .................................... واستقباله ألَهل البيت 
١٦٦ .......... المبحث الثاني: هل َأمر يزيد بقتل الحسين ؟ 
ام ........ ١٧٢ المبحث الثالث: دخول الركب الحسيني إِلى الشَّ
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١٨١ ..: المبحث الرابع: محّل وتاريخ دفن رْأس اإِلمام الحسين
١٨٤ ..  المبحث الخامس: اختاَّلفهم في فضيلة زيارة الحسين

المبحث السادس: من َأعطى الشيعة الحق كي يدعوا بَأنَّهم
١٨٦ ......................... َأحق النَّاس بَأهل بيت النبوة ؟

المبحث السابع: هل مرور النَّاس من طريق معين في َأرض
١٩٧ .. يجعل هذه األَرض ملك لهم ولمن يدعون أنَّهم َأتباعهم؟

الفصل الخامس: ما هو قانون )١٩( في الدستور العراقي وما هي
١٩٩ ..................................................... خطورته؟ 
ولة العراقية. ٢٠١ ل: قوانين العتبات والمزارات في الدَّ المبحث األَوَّ
٢٠٣ ............ المبحث الثاني: قانون رقم )١٩ لعام ٢٠٠٥م(

نماذج من تطبيقات الوقف الشيعي لقانون )١٩ لعام ٢٠٠٥م( 
٢٠٥ ........................ ني على ذلك  واعتراض الوقف السُّ
نَّة العرب والُكرد؟.. ٢١٠ لماذا َأغضب هذا المشروع كاَّل من السُّ

ينية والعرقية في العراق ٢١٤  تْأثير هذا المشروع على األقليات الدِّ
٢٢٣ ........................................................ الخاتمة
٢٢٦ ..................................................... التوصيات
٢٢٧ ...................................................... الماَّلحق 
٢٤٣ ............................................ المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات ........................................... ٢٥٣

َعِإىل ووتيفِقه متَّ ِبـَحْمِد اهلل �ت

❁  ❁  ❁
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