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تمهيد : 
الحمد هلل رب العالمين

والص��اة والس��ام على نبينا محمد وآله ومن اتبعه بإحس��ان إلى 
يوم الدين... أما بعد.

إن الطقوس والش��عائر الحسينية أصبحت ُتقام طوال العام بشكل 
منظ��م ومتزاي��د،  وتمث��ل عند عامة الش��يعة امتدادًا لحادث��ة الطف أو 
عاش��وراء، وعامة كربى من عام��ات الوالء والرباء يف اإليمان هبذه 
الث��ورة ومقتضياهتا، وهي امتداد رمزي ل��كل عامات الخروج على 
كل حاك��م ال يتواف��ق هنجه م��ع نظري��ة اإلمامة، وخاص��ة إذا كان من 
أه��ل القبلة؛ ولذلك فإن من أهم الصفات والس��مات التي اكتس��بتها 
الشخصية الشيعية من تلك الواقعة هي: حتمية الخروج على الحاكم 
الُس��نّي � أّيًا كان مذهبه أو توجهه � وإْن لم يتمكن من الخروج، فعليه 

أن ال يرتك سبياً للتحريض إال وقد سلكه)1(.
وحادث��ة الط��ف أو عاش��وراء إنم��ا تمث��ل ذل��ك الخ��ط الفكري 
المتصاع��د، والذي تت��ازم مظلوميته م��ع الضعف، والذي يس��تولد 
من��ه القوة ألجل أن يقول لكل حكام أهل الُس��نّة ابت��داءًا من أبي بكر 
وعمر -رضي اهلل عنهما-  وانتهاءًا بآخر الحكام » إنكم عنوان الجور 

)1(  يجب عدم السكوت وتدارك الخطر، بإصدار قرار من حكام المسلمين بتجريم كل من 
يسب أحد زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو أحد الصحابة رضي اهلل عنهم وتطبق عليه أشد عقوبة.
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والظل��م والطغي��ان، وإن عملتم بعدل األرض كل��ه؛ ألنكم اغتصبتم 
ح��ق المعص��وم يف األرض وحرمتم البش��رية من فيئ��ه وعدله؛ لذلك 
فإن التش��يع هو دعوة صريح��ة للتحريض والخ��روج والثورة متى ما 

وجدت له بذرة وإن ضعفت يف األراضي الُسنّية . 
وقد تجس��د ه��ذا الخط الفك��ري يف تلك الث��ورات المتعددة عرب 
التاريخ، والتي حملت ش��عار أهل البيت سام اهلل عليهم، وأسقطت 
الكثي��ر م��ن ال��دول عرب تل��ك المراح��ل، والش��يعي الي��وم ويف حالة 
االس��تضعاف ال يملك س��بياً لبلوغ تل��ك الث��ورة، إال بالعمل بتلك 
الطق��وس والش��عائر؛ لذلك فإن العمل هبا يعت��رب بحق أعظم مصداق 

الخروج والتكفير لحكام أهل الُسنَّة وعامتهم .
إن الذي يس��تقرئ تاريخ تلك الحادثة من كتب التاريخ المعتمدة 
س��يجدها قد فقدت جوهرها وحقيقتها وحاد عامة الشيعة إلى معاين 
تلك الطقوس، والتي انحرفت هبم ذلك االنحراف الواس��ع والخطير 
والذي أبعدهم، بل جعلهم يصطدمون مع هذا المس��ار جازمين على 

أنفسهم بأن هذا هو الحق المبين . 
إن الش��يعي وه��و يعمل هبذه الطقوس والتي تدع��وه لتكفير األمة 
والخ��روج عل��ى والة أمره��ا إنم��ا يعتقد جازم��ًا أنه يس��ير يف خطى 
الثورة الحس��ينية، وأن��ه لم ينفصل لحظة عن ُأس��س وأصالة أفكارها 
وعقائده��ا، بل هو يف قرارة نفس��ه يظن أن العم��ل بتلك الطقوس هو 

تجسيد وإكمال لتلك الثورة اإلصاحية المتكاملة . 
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عي أن تلك الطقوس تمثل دعوة  لذلك وليس من بدع القول أن ندَّ
صريحة للتحريض والخروج على حكام أهل الس��نة خصوصًا، ولو 
خضنا غمار التش��ريعات الجنائية لوجدن��ا أن التحريض يمثل إحدى 
الجرائم الكربى التي سنَّها ذلك التشريع،  ولئن اشرتط يف التجريم يف 
بداية األمر المشاركة يف الفعل، أو يف ذلك النشاط؛ فإن من ضرورات 

تلك الطقوس إفراغها يف قالب الجريمة المستقلة القائمة بذاهتا .
والتحري��ض بمعناه المطلق هو خل��ق الفكرة لجريمة معينة، ومن 
ثم االس��تمرار يف التحريض ألج��ل أن يخلق يف نفس الجناة التصميم 
الدائ��م، واإلرادة المطلق��ة لتنفيذ مفردات هذا التحريض، وبحس��ب 

ض .  تلك الوسيلة التي افرتضها له هذا الُمَحرِّ
إن التحري��ض م��ن حي��ث التصني��ف الجنائي ينتم��ي إلى خان��ة النوايا 
واألفكار ، وهبذا يمكن أن يس��لم المحرض الحقيقي لتلك األفعال والتي 
هت��ز كيان الدولة، والت��ي تفتح على األمة بابًا من الش��ر عظيم، ربما يكون 
أهون��ه دخول الغازي الكافر، وهنايته تغيير الهوية والدين وامتاك األرض 
واس��تعباد البش��ر .. نعم هنالك فرق واضح  يف القان��ون الجنائي من حيث 
ض، ونش��اط الفاع��ل، وعادًة ما يقع  التصنيف والحكم بين نش��اط الُمَحرِّ
ثقل العقوبة على الفاعل، وذلك ألن نشاط الفاعل ذو طبيعة مادية ، حيث 
أنه يس��تعين بقوانين الطبيعة كي يحقق غرضه ، وبتوفر الجرم المادي على 
ض والذي  الفاع��ل يتحق��ق للمحكم��ة أركان الحك��م، يف حين أن الُمَح��رِّ
خلق الفعل والتصميم يف نفس الفاعل، والذي هو بالحقيقة أشد جرمًا من 
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الفاعل نفس��ه؛ إذ لواله لما وجد هذا الفاعل أصاً لتحقيق ذلك الجرم، يف 
ض  يسلم من العقوبة والتنكيل، ولقد انتبه بعض المشرعين  حين أن الُمَحرِّ
إلى ه��ذا التناقض أو إلى هذا االعوجاج، فجعل جريمة التحريض جريمة 

مستقلة، ليست فيها صورة من صور االشرتاك مع الجريمة . 
وكم��ا س��نثبت يف المباح��ث اآلتي��ة أن الطق��وس هي تمث��ل بالحقيقة 
جريمة واضحة المعالم مكتملة األركان، والتي تدعو يف صورهتا وكيفيتها 
إلى إس��قاط الحاكم الُس��نِّي دون س��واه، لذلك فإن النش��اط الذي يقوم به 
ض يتمثل يف ذلك العمل الذي غايته التأثير على أفكار البسطاء من  الُمَحرِّ
الس��ارحة من أجل تحقيق ذلك الفكر اإلجرامي، ومن َثم تذليل الصعاب 
يف مواجهته��ا وتقليل االعتبارات والعواقب التي تنجم من تلك الجريمة، 
ض ينحص��ر يف خلق الفكرة ودعمها، ومن ثم اإلقناع وخلق  فدور الُمَحرِّ
اإلص��رار يف نف��س الجاين، وبذلك يتوفر الركن الم��ادي يف هذه الجريمة، 

وهو القصد المتجه لتنفيذ وتحقيق هذا الجرم؛ ولهذا القصد عنصران : 
األول: العل��م، والث��اين: اإلرادة والدع��وة إلى تل��ك الطقوس أو 
التحريض عليها دعوة صريحة إلى إسقاط الحكم، وهذا األمر َيْعلمُه 
حقيق��ًة أولئك المراجع والدع��اة؛ ألهنم يعلمون حقيقة دالالت تلك 
العبارات الت��ي ُتقال وُتردد يف تلك الطقوس، وم��دى تأثيرها اليقيني 
يف تل��ك الوس��ائل الت��ي يس��تخدمها أولئك الذي��ن وق��ع عليهم فعل 
التحريض، والتحريض الذي تدعو إليه تلك الطقوس يمثل بالحقيقة 

أكثر وأوسع من أن يكون جريمة سياسية. 
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وم��ن الضروري أن يوضع تعريف جامع مان��ع لهذا الُجْرم، حتى 
ال يت��م الخلط بينه وبي��ن المصطلحات األخ��رى، خصوصًا يف تلك 
البل��دان الت��ي يمارس فيه��ا مثل تلك الطق��وس، والتي تمث��ل مظهرًا 

صارخًا للتحريض وقلب نظام الحكم .
إن عدم معرفة تلك اآلثار التحريضية أو االس��تخفاف هبا، يشجع 
ضي��ن إلى التم��ادي يف غيِّهم وس��لوك األدوات األكثر  ه��والء الُمَحرِّ
عمق��ًا يف تحقيق أهدافهم،  وم��ا كان ليحصل هذا لوال صمت العامة 
من الش��عب أو السلطة الحاكمة؛ لعدم معرفتهم الحقيقية ألصل تلك 
الطقوس وغاياهتا، نعم هنالك فرق كبير بين التحريض على العصيان 
والخروج ألجل قضية ما، وبين القصد الُمَبيَّت يف إسقاط هذه الدولة 
ولو كانت تحكم بعدل األرض كله، وكا األمرين جريمة، ولكن قد 

يكون لألولى ما يربرها، وليس للثانية ذلك على اإلطاق .
م وس��ائل  لي��س هنالك يف القانون نص يحدد ويبين، ومن ثم ُيَجرِّّ
التحري��ض، وإنما ترك ذلك لمحكمة الموضوع التي تس��تخلص من 
الوقائ��ع والظ��روف قي��ام الركن الم��ادي للجريمة،  ويف ه��ذه النقطة 
بال��ذات ل��و نظر ح��كام أهل الس��نة والجماع��ة يف كل بلد ينتش��ر فيه 
التشيع، وبنسبة معينة، وحتى الباد التي لم ينتشر فيها التشيع، أللزموا 
أنفس��هم حمايًة لش��عوهبم وأوطاهنم م��ن مخاطر تل��ك التحريضات 
إص��دار القواني��ن والتش��ريعات الت��ي َتُح��دُّ وتقيد تل��ك الظواهر بما 

يضمن سامة األمن والمجتمع .
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وال عج��ب بأن يتخذ األفراد أو الش��عوب يف التحريض أش��كااًل 
عدة، منها: اإليماءات أو اإلش��ارات أو األقوال أو األفعال المختلفة 
كالكتابة مث��ا أو كل ما يوحي للفاعل بفكرة الجريمة وارتكاهبا على 
سبيل القطع والجزم، لكنك تزداُد عجبًا وحيرًة حينما ترى من أولئك 
أهنم ق��د اتخذوا من تل��ك التحريضات التي جس��دهتا تلك الطقوس 

وسيلة ونمطًا مطردا يفسدون فيها الحياة ويخربون هبا األوطان . 
والتحريُض ينقس��م يف القانون العام إلى قسمين: تحريض خاص 

أي: التحريض الفردي ، هذا هو األول . 
هًا إلى مجموعة أو  والث��اين: التحريض العام، والذي يك��ون موجَّ

إلى طائفة أو إلى أمة بعينها .
وهذا النوع أو هذا القسم، هو عين ما تمارسه الطائفة الشيعية تجاه األمة 
الُسنِّية بالمطلق، وتلك الممارس��ات والتي خلفت الكوارث والنكبات ال 
يمك��ن خفاؤها عل��ى أحد، ولم تنقط��ع على مر التاريخ، ب��ل إن ما يجري 

اليوم على األمة من تلك الطائفة ال يمكننا اإلغماض عنه بحال. 
وأمام هذا التاريخ الحافل بالجرائم والذي يمتد عرب التاريخ، ولم  
ينقط��ع ش��رهم  ومكرهم وكيده��م وضرهم باألمة ول��ن ينقطع، فإنه 
ينبغي على الح��كام بصورة خاصة توجيه أصحاب التش��ريع؛ ألجل 
أن يشرعوا أحكامًا تحفظ كيان هذه المجتمعات وسامتها من عبث 

هذه الطائفة وجرمها بشكل جامع ومانع . 
إن هذه الطقوس ال يمكن أن ُتَعّد بحال حرية رأي أو فكر أو معتقد 
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خصوصًا إذا ثبت أهنا تش��كل لهوية إجرامية تروم العبث بمصير األمة 
والني��ل منه��ا، والش��ارع الحكيم ومن أج��ل الحفاظ على كي��ان األمة 
المس��لمة ش��رع األحكام التي تحد وتمنع من ظه��ور تلك الجماعات 
المارق��ة والت��ي تدع��ي اإلص��اح والخير، فق��د جاءت تل��ك اآليات 

صريحة يف وجه هذا الفس��اد وهذا الش��ر المستطير : ژ چ   چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ]المائدة : 33[ 
وه��ذه اآلية والتي يتبين من خال الس��ياق أهن��ا وردت يف أولئك 
الذي��ن خرج��وا عل��ى حكام األم��ة، أو قل إن ش��ئت وردت يف ش��ان 
ع��ت أهل دار  أولئ��ك الذين تم��ردوا عل��ى الس��لطان، أو اإلمام وروَّ
الس��ام واعت��دت عل��ى أرواحه��م وأمواله��م وحرماهت��م، وه��ؤالء 
الخارج��ون قد وصفهم اهلل بوصف بلي��غ يعري تلك النفوس من كل 
طه��ر ويبعدهم ع��ن كل حق .. لق��د وصفهم اهلل تبارك اس��مه بأهنم: 
]يحارب��ون اهلل ورس��وله [؛ لما يف ذل��ك من الخروج عن ش��ريعة اهلل 
ورسوله والجماعة التي ارتضت شريعة اهلل ورسوله والدار التي ينفذ 
فيها حكم اهلل ورسوله؛ ذلك أن األمة المسلمة يف دار من يحكمها من 
حقها أن تعيش آمنة، وللس��لطة والتي تقيم ش��رع اهلل حق الطاعة، ويف 
هذا الوسط الرفيع تتوفر الضمانات كلها لازدهار والتقدم، وهذا هو 
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ما يوفره النظام العادل الذي يجب أن ُيصان من المساس به . 
وإذا ما شرعت القوانين الرادعة والتي تحقق مراد اهلل عز وجل يف 
قوله يف اآلية الس��ابقة، فإن الخارجين المفس��دين يرتدعون عن غيِّهم 
وفس��ادهم، وهذا هو بالحقيقة هو الذي يمثل المنهج المتكامل الذي 
يأخذ بالنفس البشرية طوعًا أوكرهًا ومن أقطارها جميعا، ويخاطب 
فيها تلك الكينونة م��ن مداخلها، ويلمس أوتارها الحية كلها، ويدفع 
هب��ا إلى الطاعة ويصده��ا عن المعصية، وبذل��ك يتحقق الهدف وهو 
ها عن الزي��غ واالنحراف، ولتعلم  تحقي��ق تقويم النفس البش��رية وكفِّ
تل��ك النفوس ولو بعد ش��وط من تلك العقوب��ات أن العقوبة لم تكن 

غايًة أبدًا لهذا الدين القويم، كما أهنا ليست وسيلته الوحيدة . 
إن الحاكم المس��لم قبل مجتمعه يوفر ألهل اإلس��ام على اختاف 
عقائدهم، ما يدفع عنهم خواطر الكوارث ويوفر لها كل ضمانات العيش 

والكفاية، وضمانات الرتبية والتعليم  وضمانات العدالة والتوزيع . 
وللتحري��ض على قل��ب نظام الحكم آثار خطي��رة ال يعلم بمداها 
وِعَظِمه��ا إال اهلل جل جال��ه، فهو يفتح على الب��اد مصيرًا مجهواًل، 
ب��ل ربما يس��لمها إلى القه��ر واالس��تبداد، ولكي تتجل��ى حقيقة هذا 
والغاي��ات  والوس��ائل  والوظائ��ف  األدوار  حي��ث  م��ن  التحري��ض 
والمظاه��ر بالحقائ��ق واألدلة، فإنه يل��زم المتلقي الكري��م قراءة هذه 

المباحث قراءة أسير لخطة فكاكه من قيده وحبسه . 
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املبحث الأول 
عا�شوراء والدعوة اإىل اخلروج على احلاكم ال�ُشّني

الخ��روج على الحاكم جريمة كربى ال تقدرها الش��عوب إال بعد 
وق��وع الكارثة، وإن من أعظ��م أدوات التحريض على ذلك الخروج 

يتمثل يف تلك الطقوس التي يتبناها عامة الشيعة با استثاء . 
إن مس��يرة ه��ذه الطق��وس يف الدع��وة والتحريض إل��ى الخروج 
عل��ى الحاكم الُس��نّي تحدي��دًا طويلة ج��دًا، تبدأ من الفك��ر والعقل، 
وتظه��ر متجلية بذلك الس��لوك الذي يتجس��د يف األلفاظ والحركات 
واإليماءات والتي تصرخ بس��يٍل من الدماء، ويبتدئ أيضا يف التهييج، 
وينتهي بس��احات القتال والذبح والحرق، والتواجد يف كل س��احات 
الفتن��ة والعبث م��ن أجل زيادهتا لهيبًا واش��تعااًل ألج��ل حرق الباد 
عل��ى أهلها، وال يخفى أن تلك الطق��وس إنما هي المحرك الحقيقي 
والفّعال لتحريك جميع الشيعة يف أي مكان نحو تحقيق هذا الهدف . 
ولمن يحسن قراءة التاريخ يجد أن هؤالء ليس لهم من وسيلة من 
حيث الفكر أو الس��لوك من أجل تحقي��ق تلك الغاية العظيمة عندهم 

إال تلك الطقوس . 
إن أس��اس الدعوة إل��ى ذلك الخروج، هو: التكفي��ر والعداء المطلق 
للمجتم��ع الُس��نِّي، وبالخصوص رأس��ه الحاكم، وما من وس��يلة إليقاع 
ذلك التكفير يف الواقع الخارجي إال تلك الطقوس، ومن الواضح للناظر 
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يف تلك الطقوس والتي تعرب عن ثورة عارمة تحتمل الَمْلَمَسين معًا هما: 
أوال: ملم��س الحيَّة الرقطاء، والتي ال تش��عر هب��ا لنعومتها، وهي 
تتس��لق من أسفل الظهر حتى أس��فل الرأس إلى أن تنفث سمومها يف 

شرايين الدماغ والرأس. 
ثانيا: ملمس خش��ن ال تظه��ر منه إال رؤوس الح��راب والخناجر 
المس��مومة، وبوصف تلك الطقوس ثورة لاس��تياء على الس��لطة؛ 
ألهن��ا عل��ى ح��دِّ زعمه��م مرتبطة بذل��ك الخ��روج المق��دس لإلمام 
الحسين سام اهلل عليه، والذي شرع فيه الخروج على كل الحكومات 
المغتصب��ة لح��ق آل البيت، وهذه الثورة والت��ي تمثلها تلك الطقوس 
إنما هي مرتبطة بذات الباري جل جاله؛ لذلك فقد صرح الكثير من 
مراجعهم بأهنا أفعال إلهية تحتوي وتتضمن مشاريع عدة، ويف مقدمة 
تلك المش��اريع: اجتثاث جميع أش��كال الذنوب والفس��اد من خال 
مجاري السلطة والقوة يف المجتمع، أو من خال اعتبار حركة اإلمام 

حركة لذات الباري جل شأنه . 
إن الناظ��ر يف تل��ك الحرك��ة الرهيب��ة، والتي تحم��ل يف طياهتا كل 
أنواع الغدر والختل، ال يجد إال وفؤاده ينخلع همًا وحسرًة وجزعًا، 
وتعتصر يف صدره ضربات قلبه كمدًا وأسفًا  لَِما يلقى ببصره من حوله 
فا يجد إال الغفلة أو التغافل بين ثنايا تلك األضاليل واألباطيل، وهو 
ي��رى العامة من الناس ترتعش أقدامهم، وترتجف بين تلك المضائق 

والمنفرجات، وتتدافع بين الثنايا والعقابات . 
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فكيف الس��بيل وأن��ت ترى اتصال تلك األفعى المتمس��حة بتلك 
الطقوس وهي ترس��م يف كل طيات أركاهنا وقسماهتا سمات الوداعة 
والس��ذاجة، وهي تتس��لق ظهر ذلك الرجل الس��ليم حتى تتسلق كرة 
دماغه من خال التمويه والخداع، حتى ترتبع على أم رأس��ه كمليك 

على عرشه، وحينها تحركه كيفما تشاء تلعب بروحه وبدنه . 
ت الحناجر وهي تعلو  َأْصَفرت األكّف من األنصار واألعوان، وَبحَّ
بالصراخ والتحذير من آثار ووظائف وأدوار تلك الطقوس الخطيرة، 
والتي ما لبثت تحش��د أولئك الضالين م��ن أجل اجتثاث ذلك الكيان 
الُسنِّي من األعماق، وهو أمر ال يكاد يخفى على الناقد البصير، فمن 
يكفر سادتنا من األولين من أمثال أبي بكر وعمر، ويصفهما بالجبت 
والطاغ��وت، ويتعبد إلى اهلل بلعنها وس��بهما وال��رباءة منهما، فهو من 
ب��اب أولى يرى كفر حكامنا الي��وم، ويرى وجوب الخروج عليهم ما 

أمكن إلى ذلك سبيل.
أل��م يرووا عن اإلم��ام الصادق س��ام اهلل عليه أنه ق��ال:] قال اهلل 
تب��ارك وتعال��ى: ألعذبنَّ كل رعية يف اإلس��ام دان��ت بوالية كل إمام 
ة تقّية، وألعفونَّ عن  جائر ليس من اهلل وإن كانت الرعية يف أعمالها َبرَّ
كل رعية يف اإلس��ام دان��ت بوالية كل إمام عادل م��ن اهلل وإن كانت 
الرعية يف أنفس��ها ظالمة مس��يئة[)1(. وهم يتعبدون إلى اهلل هبذا القول 

وكل منهم يرجوا منه القربة بالعمل به .  

)1(  الكليني: »الكايف«: )376/1(، وانظر: »البحار«: )110/25(.
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ورواياهتم يف هذا المعنى كثيرة، فمن أبواب صحيحهم الكايف باب 
) فيم��ن دان اهلل ۴ بغي��ر إم��ام من اهلل ج��ل جاله ، وذكر فيه خمس��ة 
أحاديث يف معصوميه��م ()1( و) باب من ادعى اإلمامة وليس لها بأهل 
وم��ن جحد األئم��ة أو بعضهم ومن أثبت اإلمامة لم��ن ليس لها بأهل، 
وذكر فيه اثني عش��ر حديثًا ()2(، ويف كت��اب ) بحار األنوار ( لعامتهم 
محمد باقر المجلس��ي )باب عقاب من أدعى اإلمامة بغير حق أو رفع 
راي��ة ج��ور أو أط��اع إمامًا جائ��رًا، وذكر في��ه ثمانية عش��ر حديثًا ()3(، 
واإلمام الجائر، والظالم، والذي ليس أهاً لإلمامة، واإلمام الذي ليس 
من عند اهلل، وما شابه ذلك من أوصاف، كل ذلك يطلقونه على حكام 
المس��لمين من غير أئمتهم االثني عش��ر، وعلى رأس هؤالء الحكام – 
الخلفاء الثاثة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان  - حتى قال عامة 
الش��يعة محمد باقر المجلس��ي: )ثم إنا بس��طنا الكام يف مطاعنهما يف 
كت��اب الفتن، وإنما ذكرنا هنا ما أورده الكفعمي ليتذكر من يتلو الدعاء 

بعض مثالبهما لعنة اهلل عليهما وعلى من يتوالهما ()4(.
وه��ذا م��ا يقوله إمامهم المجلس��ي – ال��ذي يع��دون كتابه »بحار 
األن��وار« م��ن مصادره��م األساس��ية يف الحديث – وهذا م��ا يقوله يف 

)1(  الكليني: »الكايف«: )374/1 – 376(.
)2(  الكليني: »الكايف«: )372/1 – 374(. 

)3(  المجلسي: »البحار«: )110/25( وما بعدها.
)4(  المجلسي: »البحار«: )286/82(.
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أفض��ل األمة بعد رس��ل اهلل وأنبيائ��ه، فيمن أقاموا دولة اإلس��ام بعد 
رس��ول اهلل ×، فإذا كان��ت هذه نظرهتم لحكومة الخلفاء الراش��دين 

الثاثة فكيف بمن بعدها ؟!
وبناًء على اعتقادهم هذا يف الحكومات اإلسامية تعمدوا الدّس 
والتشويه للتاريخ اإلسامي، وافتعال الصراع بين اآلل واألصحاب، 
ومناصرة األعداء ضد الدولة اإلس��امية؛ ألهنا غير شرعية يف زعمهم 
وحكامه��ا طواغي��ت يف اعتقاده��م، وبن��اءًا عل��ى مبدئه��م يف خلف��اء 
المس��لمين اعتربوا كل م��ن يتعاون معه��م ط�اغوت�ًا وج�ائ��رًا وع�لى 
رأسهم قض�اة المسلمين وع�لماؤهم، فيروي محدثهم الكليني بسنده 
عن عمر بن حنظلة قال:]  س��ألت أبا عبد اهلل عن رجلين من أصحابنا 
بينهم��ا منازعة يف دين أو ميراث وتحاكما إلى الس��لطان وإلى القضاء 
أيحل ذلك ؟؟ قال: من تحاكم إليهم يف حق أو باطل فإنما تحاكم إلى 
الطاغوت ، وما يحكم له فإنما له يأخذ س��حتًا وإن كان حّقًا ثابتًا له 

ألنه أخذه بحكم الطاغوت..[ )1(.
ويقول الخميني – معقبًا على حديثهم هذا: ) اإلمام ڠ نفس��ه 
ينه��ى عن الرج��وع إلى الس��اطين وقضاهتم، ويعت��رب الرجوع إليهم 
رجوع��ًا إلى الطاغوت()2(، ومقصد الخمين��ي بحكام الجور .. الخ، 

)1(  الكلين��ي: »ال��كايف«: )67/1(، و»التهذي��ب«: )301/6(، »م��ن ال يحض��ره الفقيه«: 
)5/3(، »الوسائل« المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي الباب 11 ص 98.

)2(  »الحكومة اإلسامية«: ص 74.
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فإنم��ا يعني هبم حكام أهل الس��نة دون س��واهم، ذل��ك أن الدول عند 
هؤالء القوم تنقسم إلى قسمين:  

األول : قس��م يؤمن باإلمامة الشيعية كدولة البويهيين والعبيديين 
والصفويين والقاجاريين والزنديين. 

الث��اين: قس��م ال يؤمن بتل��ك اإلمامة وال بتل��ك النظرية الش��يعية 
والعباس��يين  واألمويي��ن  الراش��دين  الخلف��اء  كدول��ة  الموهوم��ة، 

والعثمانيين والدول الُسنّية المعاصرة . 
وانظ��ر إلى ق��ول المحقق الكرك��ي يف تصنيفة لل��دول : ] فإن اهلل 
س��بحانه ول��ه الحم��د والمنة، لما كش��ف الغمة عن ه��ذه األمة بتأييد 
الدولة القاهرة الباهرة الش��ريفة المنيفة العالية السامية العلية الصفوية 
الش��اهية الموس��وية أيده��ا اهلل بالنص��ر والتمكين وأيده��ا بالمائكة 
واإلن��س والجن أجمعين وجع��ل كلمتها العليا وكلم��ة الذين كفروا 
وا  الس��فلى إلى يوم الدين، ونكس��ت رؤوس أهل البدعة الذين َتَس��مَّ

بغيًا بأهل السنة [. )1(
وانظ��ر إليه وهو يصف جمي��ع الدولة التي قامت بعد رس��ول اهلل 
صل��وات ربي وس��امه عليه بالج��ور والبغي، ال لش��يء إال ألهنم لم 
يؤمن��وا بتل��ك النظرية المزعوم��ة : ] واس��تياء دول الجور ورؤوس 
البغ��ي الذي��ن جحدوا ما علم��وه وبدلوا ما س��معوه، وأنكروا ما ثبت 

)1(  نفحات الاهوت يف لعن الجبت والطاغوت للمحق الكركي ص 39 .
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يف أعناقه��م م��ن حق أمي��ر المؤمنين علي ب��ن أبي طال��ب، وأهل بيته 
وا زورا  المعصومين عليم الس��ام، وادعوا المقام على الناس، وَتَسمَّ
وهبتانا بخلفاء رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم  بغير قدم راسخ 
يف علم، وال سبق يف الفضل، إال بالحيل والخدائع من أرباب الذخول 
واألحق��اد الذين قال��وا آمنا بأفواهنا ولم تؤمن قلوهبم، ومن ش��ك يف 

ذلك فلينظر كيف عقدهم البيعة يف السقيفة ...[.
وانظ��ر إليه وهو يس��تخف بأعظ��م رجال - بعد رس��ول اهلل ×- 
عرفه��م تاري��خ المس��لمين وأعظ��م حكام أله��ل الس��نة والجماعة : 
]وليتأم��ل العاق��ل المنصف أنه ه��ل يجوز أن يتول��ى منصب اإلمامة 
الذي هو معظم منصب النبوة، مثل ش��يخ تميم الجاهل بأمور الدين، 
ومواق��ع الش��رع، بحي��ث يخفى عليه مي��راث الجدة، ونح��وه بعد أن 
سجد لألصنام حتى شاب رأسه، ومثل عتل عدي الزنيم ذي الفظاظة 
والغلظ��ة والمك��ر والخديع��ة المطع��ون يف نس��به، والمج��رتئ على 
رس��ول اهلل يف حياته وبع��د موته الذي حكم الدين برأيه وغير الش��رع 
من عند نفس��ه ، وفعل مع بضعة الرس��الة وس��الة النب��وة ما ال يفعله 
ذوي األحق��اد من الجاهلي��ة األولى بأعدائهم ، ومث��ل: ثور بني أمية 
ال��ذي حملهم على أعناق المس��لمين وآثرهم بالف��يء والغنائم على 
كرباء األنصار والمهاجرين، مولى عداء رسول اهلل والمنتقم من ذرية 
البتول والمقتول بس��يوف قتل هبا المش��ركون يف بدر وأحد وغيرهما 
م��ن مواقف الح��روب، وليتأمل كيف تس��افل األمر حت��ى تنازعها – 
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أي الحك��م واالم��ارة – علوج بني أمية الش��رابون للخمور المعلنون 
بالفس��ق والفجور والمس��تحلون لبس الحرير ولعب الطنابير،  قتلوا 
ذرية المصطفى والمتدينون بس��ب المرتضى، ث��م تلقفها بنو العباس 

السالكون مسالك أولئك األرجاس[. )1(
وعلى هذا عامة الشيعة وال يمكن أن نستثني منهم أحدًا، والتكفير 
والعداء يوجه بطرف واحد وعين واحدة إلى الش��عوب والحكومات 
الس��ينة على حد سواء، ولكنهم يقدمون التكفير والعداء لتلك الدول 
والحكوم��ات، والتي تكون أقرب من منهج اهلل تبارك وتعالى، ونحن 
نرى يف هذا القرن األخير أن ُجّل التكفير والعداء وكل مظاهر الدعوة 
إل��ى الخروج والفتن��ة ، والتي يدعو إلى عامة الش��يعة إنما تتوجه إلى 
المملكة العربية الس��عودية ، وذلك ألس��باب ع��دة : أبرزها قرهبا من 
منهج الرسول صلوات ربي وسامه عليه ، وأكثرها مناقضة ومصادمة 
ل��كل المناهج الوضعي��ة ومنها منهج اإلمامية لذل��ك نراهم يضربون 
على وتر الفرقة فيصفون منهج المملكة يف التدين والسياسية بوصف 
، يدع��وا الى أن يكونوا فرقة تناقض أصول وثوابت األمة بصوة عامة 
ومطلق��ة ، وهم يتطلعون ش��وقا لس��قوط المملكة بأيديه��م أو بأيدي 
الغ��زاة ال قدر اهلل، وهذا هو ماعرب عنه ، آيتهم حس��ين الخراس��اين يف 
كتابه ) اإلس��ام على ضوء التش��يع ( )2(: ]  أن كل ش��يعي على وجه 

)1(  نفحات الاهوت يف لعن الجبت والطاغوت للمحقق الكركي ص 40 .
)2(  من شيوخهم المعاصرين يف إيران يلقبونه ب� »آية اهلل«، له أكثر من 35 مؤلف.
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األرض يتمن��ى فت��ح مك��ة والمدينة وإزال��ة الحكم الوهاب��ي عنها [، 
ويق��ول: ] إن طوائف الش��يعة يرتقبون من حين وآخ��ر أن يومًا قريبًا 
آت يفت��ح اهلل تعال��ى لهم تلك األراضي المقدس��ة لمرة أخرى – كذا 
– ليدخلوه��ا آمنين مطمئنين فيطوفوا ببيت رهبم، ويؤدوا مناس��كهم 
ويزوروا قبور ساداهتم ومشايخهم، ويف مقدمها قرب صاحب الشريعة 
اإلس��امية ومس��جده الش��ريف وقبور أهل بيته وعرتت��ه الطاهرين يف 
البقي��ع، وال يكون هناك س��لطان جائر يتجاوز عليهم هبتك أعراضهم 
وذهاب حرمة إس��امهم وس��فك دم�ائهم المحقونة، وهنب أموالهم 

المحرتمة ظلمًا وعدوانًا. حقق اهلل تعالى آمالنا [ )1(. 
هك��ذا يتمنى ه��ذا الرافضي فت��ح الديار المقدس��ة، وكأهنا بأيدي 
كف��ار، ويعلل هذا التمن��ي بأنه يريد الح��ج والزيارة، وكأن��ه وطائفته 
ق��د منعوا من ذل��ك، والواقع أنه يريد إقامة الش��رك وهدم التوحيد يف 
الحرمي��ن الطاهري��ن، وه��ذه األمنية هي التي ردده��ا بعض رجاالت 
ث��ورة الخميني؛ فف��ي احتفال رس��مي وجماهيري أقي��م يف عبدان يف 
1979/3/17م تأييدًا إلقامة الجمهورية اإلس��امية ألقى د. محمد 
مه��دي صادق��ي خطب��ة يف هذا االحتف��ال س��جلت باللغتي��ن العربية 
والفارس��ية، ووصفتها اإلذاعة بأهنا مهمة، ومما جاء يف هذه الخطبة: 
) أص��رح ي��ا إخواين المس��لمين يف مش��ارق األرض ومغارهبا أن مكة 

)1(  »اإلسام على ضوء التشيع«: )ص 132- 133(.
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المكرمة حرم اهلل اآلمن يحتلها ش��رذمة أشد من اليهود..(، وذكر قبل 
ذل��ك بأنه حين تثبت ثورته على أقدامها س��ينتقلون إلى القدس وإلى 
مكة المكرمة، وإلى أفغانس��تان وإلى مختلف الباد)1(. وهكذا يعترب 
الوضع يف مكة كوضع القدس الذي يحتله اليهود ووضع أفغانس��تان 

التي يحتلها الشيوعيون)2([. )3(
ويقول مرجعهم محمد آصف المحس��ني يف كتابه ) مشرعة بحار 
األنوار ( ) 1 / 44 (: ]أقول: وهذا الكام ال يخلو من تعصب ونظر 
سوء كما هو الشائع بين أهل األديان والمذاهب قديمًا وحديثًا، ومن 
أشد هذه العداوات والعصبيات عصبية الفرقة الضالة الوهابية القائمة 
رها اهلل  اليوم بحكومة آل سللعود على أشللرف األماكن اإلسللامية طهَّ
من أرجاسهم[ إن فكرة الجريمة التي تخلقها تلك الطقوس تتمثل يف 
ذلك اإللحاح الش��ديد والمتواصل من قب��ل أولئك المراجع والدعاة 
لجمهوره��م من أجل جعل ذلك الجمه��ور بأجمعه مصرًا على فعل 
تلك الجريمة والمتمثلة بالخروح على الحاكم، مس��تثمرًا ومس��تغاً 
كل الس��بل واألس��باب، فمن خال تلك الطقوس تبدأ الفكرة يف هذا 

)1(  أذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة اإلس��امية من عبادان الس��اعة 12 ظهرًا من يوم 
1979/3/27م. وانظر: »وجاء دور المسلمين«: )ص 334- 347(.

)2(  وقد نقل رش��يد رضا أن الرافضي أبو بكر العطاس ق��ال: )أنه بفضل أن يكون اإلنكليز 
حكامًا يف األراضي المقدسة على ابن سعود( »المنار«: )ج�29/ص 605(.

)3(  مسالة التقريب . 
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الجرم، وذلك من خال الفصل بين شرعية الحكومات الُسنّية وعامة 
الناس أو نقضها، كما عرب عن ذلك الش��يخ الش��يعي محمد الس��ند يف 
كتابه الش��عائر الحس��ينية بين األصال��ة والتجدي��د )2/ 340( حيث 
قال : ] اس��تطاعت كرباء أن تنجح يف فصل الش��رعية عن السلطات 
الحاكم��ة والت��ي تتذرع بُس��نَّة الجماعة [ فهذه الطقوس تحش��د تلك 
الفئة وتجّيش��ها من أج��ل أن تكون قوة ضارب��ة الجتثاث أي حكومة 

ال تدين بالتشيع .
إن الغرض م��ن تلك الطقوس هو خلق التصميم على تلك الغاية 
حتى المنتهى م��ن تحقيق ذلك المقصد، ومكم��ن الخطورة فيها أهنا 
تخاطب فكر الش��يعي وعقل��ه، بمختلف مس��توياته وطبقاته، فتجعل 
من��ه خلية س��رطانية منظمة يف جس��د كل وطن يمكنهم االنتش��ار فيه، 
وكلما توف��ر المناخ المائم لتلك الطق��وس ازداد حجم تلك الخلية 
الس��رطانية وازداد خطره��ا، وال ينف��ع حينه��ا إال االس��تئصال وربما 
يتوجب فوق ذلك قطع عضو من ذلك الجس��د كي نس��لم على البقية 

منه . 
ولك��ن ل��و نظ��ر المش��رع وبقلي��ل م��ن التأمل إل��ى بداي��ات تلك 
التحريضات، ومآالهتا ومنش��أها وآثارها عل��ى الواقع، لعلم أن تلك 
الطق��وس التي دعت لتلك التحريضات، وخلقت من هؤالء الدهماء 
والعلم��اء مجموعة من المجرمين، يتقربون بجرمهم هذا إلى اهلل جل 

وعا . 
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ع لتل��ك الطقوس أو دع��ا إليها فهو مج��رم باألصالة،  إنَّ َمْن ش��رَّ
ذل��ك أنه بتل��ك الطقوس س��قطت حكومات، وأبيدت دول، وش��رد 
وقت��ل المايي��ن من أهل الس��نة، والطق��وس التي تتظاهر هبا الش��يعة 
يف مناس��بات عدي��دة ط��وال الس��نة وخاص��ة يف عاش��وراء، ُتَع��دُّ من 
أعظ��م مظاهر التحريض بكل أش��كاله وألوانه وفيه تكتمل كل أركان 
الجريمة، بل إن جريمة التحريض التي تدعو إليها تلك الطقوس ليس 
له��ا نظير يف العالم، ذل��ك أن جميع عوامل وأس��باب التحريض التي 
ضون ألي قضية ما يف العالم، ال تخرج عن أسباب  يدعو إليها  الُمَحرِّ
ذاتي��ة أو ش��خصية تع��م الف��رد أو المجتمع، فت��زول آثاره��ا ومآالهتا 
ضات ، لكن أسباب التحريض التي تدعو  بزوال أس��باب تلك الُمَحرِّ
إليه��ا تلك الطقوس ال تزول إلى قيام الس��اعة م��ا دام هنالك كيان أو 
بعث يدعى باس��م »أهل السللنة والجماعة« وإن األس��باب التي تدعو 
لذلك التحريض هي أس��باب ال يمكن زوالها إال بوقوع صورها على 
األرض، والتي تعترب عند عامة الشيعة من أعظم العبادات إلى الباري 

جل جاله.
إنَّ الُس��نّي وبالذات الحاكم الُس��نّي ال يمكن وضعه عند الش��يعي 
إال يف خان��ة المته��م، بل يف خانة المجرم ال��ذي تأكد وبان جرمه بكل 
الصور والدالئل، ومن اإلس��راف يف الخطأ أن نظن أن هنالك مجااًل 
لتصحي��ح ه��ذا الوض��ع ب��أي حال م��ن األح��وال، أو يمكنن��ا توحيد 
ال��رؤى ول��و على مر الزمان، فبتل��ك الطقوس أصب��ح الدين اليوم يف 
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مع��رتٍك رهيب، مفعم بالمخاطر مكتظ بالنوازل، ومحتش��د باألفاعي 
ال، ومش��تبك بالعصي والحبال، يف معرتك غلب فيه الضجيج  والصِّ
وعا منه العجيج، وقد وقف فيه األبناء على رمال متحركة ال يدرون 
إلى أين .. إلى ذلك الجسم الزاكي أم الى ذلك الجسم الفاين، والليل 
يتقلب والنهار وتتجلى الجروج والقروح، وتزداد المزوق والخروق، 
وبيننا وبين القوم ما قد علمه الدهران ولكن شتان بين صنيعنا وصنيع 
الق��وم، القوم ل��م يألوا جه��دًا لنكاية إال وق��د بلغوا فيه ح��د الغواية، 
ونحن مش��غولون بذك��رى األعمال، والتضحي��ات الخطيرة ألولئك 
اآلباء واألجداد، لعلنا هبذا الصنيع نقيل الكبوات، وننتشل الهفوات، 

وننتهج سبيل السعادات، وننأى عن مهاوي الشقاوات ..
فه��ل يج��در بنا يا قوم ونحن أبناء أولئك الس��ادات أن ندع تعاليم 
– ذل��ك الدين القيم – تذهب منا ضحية لتلك الطقوس التي تتهاوى 
علين��ا هتاوي الص��ال واألفاعي، ونح��ن ننظر إليها من مش��هد ذلك 

الصويف الذي أعياه الموت .. فما انفك على نفسه يدور ويحور ..
ننتظ��ر أن تكون األمة ضحيًة لتل��ك الطقوس التي طفقت تتوصل 
بسمومها القّتالة إلى أدمغة المسلمين بكل حيلة ووسيلة، حتى انخدع 
هبا من ش��بيبة المس��لمين من انخدع، ثم انقلبوا إلى أقوامهم يحملون 
ألوي��ة الباطل، وقد فاؤوا على رؤوس��هم دون أن ينظ��روا أو يتبصروا 

بوعد اهلل ووعيده .
كيف للبصير الحكيم أن يمس��ك صربه وه��و يرى أولئك الحثالة 
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يُشنُّون الغارات تلو الغارات على معاقل المسلمين، ففتحوا وجهزوا 
وقطع��وا األنف��اس تلوا األنف��اس، ونحن نعل��م أن أولئ��ك األوباش 
ليسوا بشيء لوال غفلتنا أواًل عن ديننا، ثم تاحم الغرب معهم بعدته 
وعداته وس��احة وكراعه ودسائسه ووساوس��ه، لم يألوا جهدًا ، ولم 
يدخروا وس��عًا يف س��بيل إحياء تلك الصال، متطوعين بين أيديهم، 
يعبّدون لهم الس��كك، ويقتلعون عن طريقهم الش��وك والحسك، ثم 
بعد هذا المط��اف والغمار،  ُيَمنُوَنهم ويمدوهنم بمال ورجال، وليت 
الخطب وقف عند هذا الحال، بل زاد من بليتنا أولئك الس��ذج الذين 
وضعوا أنفس��هم موضع المصلحين لهذه األمة، وهم يفس��دون أكثر 
مم��ا يصلح��ون، ويهدم��ون أكثر مم��ا يبن��ون، ال قصدًا ولك��ن جهاً 
وب��ادة، وكم بي��ن أظهرنا م��ن هؤالء الذي��ن ال يميزون بين س��وانح 
الخي��ر وبوارح الش��ر .. ارتبكت عليهم الس��بل والمذاه��ب فخبطوا 
خبط عش��واء يف الليلة الظلماء، جهلهم  يف األمر كجهل الناقة، فيا هلل 

متى يزول الريب، وقد سلكنا هوة الطريق .. 
فإل��ى متى يا قوم نقابل اليقظة بالِس��نَة، والنباهة بالبادة والباهة، 
والكياسة بضعف الرأي، وإلى متى ال نتعظ بالتجربة وال توقظنا العربة 
والمثلة .. كيف وقد أصبحنا ملء السمع والبصر، والرمل والحجر . 
أل��م يكِف ما نش��اهده كل يوم من ذبح وس��لخ وح��رق ألخوتنا، 
والق��وم ي��رددون بكل صلف – لبي��ك يا زهراء – لبيك ي��ا زينب – يا 
لثارات الحس��ين –  ألم يكف ه��ذا الخطب الفادح، والعمل الفاضح 
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الذي مأل صدور المسلمين قيحا، وفجّر عيوهنم دمًا؛ ألن يوقظنا من 
ه��ذا الرقاد، وال يحس��بن أحد أن هذا هو غاي��ة منتهى آمال القوم، بل 
إهنم يريدون أن يزيدوا على اإلبالة ضغثا، وأن يمعنوا يف آالمنا فيذروا 
��وا على قلوبنا وعقولن��ا فينزعوا منها –  عل��ى الج��رح ملحا، ثم َينَْقضُّ
ذلك الكتاب الذي الريب فيه –وليس هنالك من منزع بالتغاضي عن 
تلك العاديات الطارية، فالقوم َيس��بُّون ويلعنون ويجاهرون بالتكفير 
ول��م يكتف��وا بذلك، ب��ل حولوا تلك المف��ردات الى برك م��ن الدماء 
بدعوى الوالء والنصرة آلل البيت صلوات ربي وسامه عليهم، وما 
زال بعض األغبياء يحسبون أن ُجلَّ ما تعني تلك الطقوس واألعمال 
إنم��ا ه��و أذًى وضال محص��ور يف تلك الطائفة، ول��ن يتجاوزها إال 
ش��رًا وإثمًا، وما علموا أن لتلك الطقوس واألعمال أس��رارًا ورموزًا 
ومقاصد وأدوارًا ووظائف تش��مل السياس��ة واالقتص��اد واالجتماع 
واألدب، وأن أول��ى تلك المقاصد والوظائ��ف لتلك الطقوس، إنما 
هو تناول رأس الهرم للمجتمعات الُس��نّية وذلك من خال النيل من 

ساداهتم وحكامهم بالغدر أو االغتيال أو المؤامرة. 
وق��د أدرك هذه الحقيقة ساس��ة الغرب، ومنه��م الحكيم األلماين 
المسيو ماربين حيث قال: ] فإنا لم نَر يف سائر األقوام ما نراه يف شيعة 
الحسين من الحسيات السياسية والثورات المذهبية بسبب إقامة عزاء 
الحسين [ وقد أجمع المحالف والمخالف وكل ذي حجى، أنه لوال 
تلك الطقوس والش��عائر، وأعواد تلك المنابر واالستدامة من مظاهر 
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الحزن والتوجع، النطمست أعام التشيع ولزال أثرها ..
إين وإذ أُس��طر ه��ذه الكلمات م��ع فريق العمل ال��ذي يعمل معي 
يف مركز الدراس��ات والبحوث العلمي��ة بدار اآلل والصحب الوقفية، 
بدافع الحب الصميم ألمتي مدفوع بمواقع الحزن واألس��ى، والقلب 
يف ثناي��ا تل��ك المواق��ف، واألنف��اس فيه هام��دة، والعي��ون مغرورقة 
لجري��ان تل��ك الكارث��ة، التي ح��ارت فيه��ا العقول بالرغم من ش��دة 
وضوحها وبيان عوارها، فضربت فيها الحواس أخماس��ًا وأسداسا، 
ويزداد ب��ي الوجد والكآب��ة، وتتصاعد بي الحس��رات، وتتصوب بي 
العربات، ويغلب علّي العنوان، وتنطلق يف نفس��ي الرغبة، من أس��ف 

ذلك إلى البيان والتبيان. 
              

* * *
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املبحث الثاين
الت�شيع منظمة �شيا�شية ت�شعى لل�شيطرة على االأقاليم 

ح��ددت الهيئ��ات الخاص��ة بتصني��ف الجريم��ة خم��س صفات 
لوصف عمل ما، توفرت فيه هذه الصفات بالجريمة المنظمة :

األولى :  النية الرتكاب الجريمة . 
الثاين : التآمر الرتكاب الجريمة . 

الثالث : اكتس��اب الق��وة والمال، والس��عي للحصول على درجة 
عالية من األمن السياسي واالقتصادي كدافع أساسي . 

الرابع : المثابرة للتآم��ر خال الزمن، أو اإلصرار على التآمر عرب 
الزمن . 

الخامس: اس��تحصال اإلط��ار الجزئي أو الكل��ي للمحافظة على 
مؤسساته السياسية والحكومية يف المجتمع الذي ينتشرون فيه . 

إن هذه الصفات الخمس، والتي إن توفرت يف أية فئة أو مجموعة 
يطلق عليها بأهنا منظمة إجرامية وحينها يلزم أخذ االحتياطات والسبل 
كافة؛ لتحصين المجتمع منها والعمل الجاد لمحاربتها واستئصالها . 
وه��ذه الصفات الخمس قد حواها التش��يع وزيادة، فلو نظرنا إلى 
الصف��ة األولى، وهي الني��ة، لوجدنا أن نية اإلج��رام قائمة يف كل فرد 
ش��يعي وبص��ورة مطلقة وبدهي��ة، ذلك أن التش��يع ال يقب��ل من أهله 
إيمان��ًا حتى يعتقد بمبدأ الوالء وال��رباء يف المخالفين والمقصود هبم 
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أهل السنة دون سواهم، وهذا المبدأ والذي يدعو إلى التكفير واللعن 
وم��ن ثم حمل لواء الجريمة، وال��ذي يتمثل عندهم بالرباء وذلك من 
خ��ال الدعوة للقتال، أو ما يس��مونه تقي��ة – بالجهاد الكفائي –  وإن 
هذه الطقوس خير من يجس��د هذه النية، لذا يمكننا القول بأن كل فرد 
يؤدي تلك الطقوس أو يدافع عنها بطريقة ما، فإنه يحمل يف مكنونات 

نفسه كل دوافع اإلجرام .
أم��ا الصفة الثاني��ُة: وهي التآمر الرتكاب جريم��ة الخيانة والمكر 
بالوطن وأهله، وهذه الصفة من أش��د الصفات ظهورًا يف التش��يع من 
غيره��ا يف أي مجموع��ة أو عصب��ة، فالذي يس��تقرئ التاريخ يجد من 
صفات التش��يع وس��ماته البارزة هو التآمر مع أع��داء األمة من اليهود 
والنص��ارى، وكل ع��دو غاٍز من أج��ل اجتثاث هذه األمة والس��يطرة 

على مقدرهتا . 
وأم��ا الثالثة :  فلطالما س��عوا الكتس��اب القوة والم��ال عن طريق 
األخم��اس والمتاج��رة بالممنوع والمش��روع واس��تحداث المراقد، 
والتي تش��كل مصدرًا أساس��يًا للنفوذ والقوة والم��ال وغير ذلك من 

المصادر، والتي تّؤمن لهم قدرًا كبيرًا من السياسة واالقتصاد . 
وأما الرابع:  فهم من أشد الطوائف والمنظمات والعصب، مثابرًة 

ومن خال الزمن ألجل تحقيق الغاية من ذلك التآمر .  
وأما الخامس:  فهم لم يألوا جهدًا ألجل استحصال كل األطر من 
أجل المحافظة على مؤسساهتم، وما يستحدثوه من أدوات الجريمة. 
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وه��ذه الصفات الخمس��ة ال تخرج عنها أية فئة من فئات التش��يع 
والتي تنتش��ر يف األوطان الُس��نّية؛ ل��ذا يلزم أن يعل��م أصحاب القرار 
والش��أن أن كل ش��يعي يتواجد يف الباد الُس��نّية إنما هو خلية جاهزة 
للتآم��ر وارت��كاب أي ُجْرٍم يأمره به دين��ه، ويف أي وقت من األوقات، 
وأننا عندما نقول: إن التش��يع منظمة إجرامية استئصالية شوفينية عابر 
لألقاليم، إنما ننطلق من تلك الحقيقة الثابتة والمستقرة، والتي أكدهتا 
صفحات التاريخ، ودماء المايين من أهل السنة وعروش دولهم التي 
سقطت ضحية تلك المؤامرات وذلك الُجْرم، ولم ينفرد التاريخ، وال 
تلك الدماء، وال تلك العروش بتلك الش��هادة، وإنما قد ش��هد بتلك 
الحقيق��ة أيضًا الكثير م��ن علمائهم من خ��ال تنظيراهتم ومقرراهتم 
يف الفق��ة واألصول والعقائ��د، وقد كان من أبرز من قرر تلك الحقيقة 
ه��و مرجعهم الكبي��ر اإليراين األصل محمد ص��ادق الروحاين، وقبل 
الخ��وض يف تفاصيل نظريته التي تش��ير صراحة أن التش��يع عبارة عن 
منظمة سياسية غايتها اجتثاث الحكم الُسنّي والرتبع على عرشه، نود 

أن نشير إلى أهم ما تضمنه هذا التقرير : 
تق��رر تلك النظرية وتش��ير إلى ذل��ك التفاعل المس��تمر بين الفرد  	•

والجماعة عرب الزمان والمكان . 
حددت النظرية األدوار والمكانات والتخصصات للعامة من أهل  	•

التشيع، والخاصة منهم . 
أشارت ولو ضمنًا إلى التهديد بالقوة واستخدام العنف .  	•
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مهني��ة جمي��ع أهل التش��يع يف هذا المش��روع، وال أعن��ي بالمهنية  	•
الموضوعية كما قد يوهم السياق  . 

النظ��ر إلى الس��لوك اإلجرامي كهدف يجب تحقيقه بكل الس��بل  	•
والوسائل . 

النم��ط الجرم��ي المعقد البعي��د المدى ذو المس��تويات المتعددة  	•
والتنظيمات العالية . 

حماية النخب والدعاة من مخاطر التنظيم أو اإلغراق يف السلوك  	•
الجرمي وحمايتهم من المحاكمة واالعتقال . 

عل��ى أننا يج��ب أن نعل��م أن كل النظري��ات وكل المؤمرات التي 
يحيكها التشيع ضد هذه األمة لن يتحقق إال من خال تلك الطقوس، 
وذل��ك؛ ألن تل��ك الطق��وس ظاهرها الس��لم وحقيقتها الُج��ْرم، فهم 
ينغمس��ون فيها أش��د االنغماس ألج��ل التغطية على ذل��ك اإلجرام، 
وألن تل��ك الطقوس تش��بع م��ا لدى العام��ة من فراغ روح��ي وخواء 
فكري، كما أهنا تستلهم الجريمة وتطورها، وتبني لهم أعرافًا وتقاليد 
تنمو بش��كل هرمي، كما أن تلك الطقوس دعوة باطنية للكيد والضر 
من خال اإليماء أو اإلش��ارة لكل من عصى على التش��يع أو أبى أن 
يدخل فيها، وهو أسلوب ُمطَّرد يستخدم على عامة أهل التشيع وعلى 

العامة من الناس خاصة من أهل السنة .
إن ه��ذه الطق��وس تدعو إلى وح��دة الحركة يف األب��دان، كما أهنا 
تنتج نمطًا فكريًا واحدًا، وهو ما يس��مى بالعقل الجمعي، وبعد هذا 
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االس��تعراض لبعض مظاهر ه��ذا الجرم آن لنا أن نع��رض نظرية هذا 
المرجع كما س��طَّرها هو بس��نان قلمه، وذلك من خ��ال إدراجها يف 
كتابه الكبير المس��مى ) فقه اإلمام الصادق ( ليؤكد هبذا اإلدراج على 
تلك المنهجية المتأصلة يف عقيدة هؤالء المراجع، والتي يلزم العوام 

العمل هبا حتى تقوم دولة اإلمام الموعودة ..  
فف��ي تل��ك النظري��ة وض��ع ألولئ��ك الع��وام آلي��ة للتعاي��ش م��ع 
الحكومات الُس��نّية يف حال الضعف، ويف حال التمكين والقدرة، بما 
يكش��ف  تلك الحقيقة التي طالما استبعدها اإلساميون والسياسون 
عل��ى حد س��واء،  وهي أن التش��يع يف حقيقت��ه منظمة س��رية إجرامية 
خر وس��عا، والتألو جهدًا؛ ألجل الس��يطرة على أقاليم  ش��وفينة ال َتدِّ

األمة اإلسامية، وإسقاط عروش الحاكمين عليها . 
وكأنَّ ه��ذه النظرية قد ترجمت حرفيًا على واقع الخيانة الش��يعية 
يوم َأْن أسقطوا الخافة أيام حكم بني العباس وذلك باألمس القريب، 

ثم بإسقاطهم اليوم كابول وبغداد .. 
يب��دأ الص��ادق !! الروح��اين !!  ع��رض تلك النظرية ويش��رتط يف 
نجاحه��ا العمل بمبدأ التقية، وقد عرفها هو بما يوافق تحقيق الغرض 
م��ن تلك النظري��ة فق��ال : ]التقية الكتماني��ة، وهي عب��ارة عن كتمان 
الم��رام والمذهب وعدم ترويجه ظاهرًا، بل الس��عي فيه س��رًا، وذلك 
فيما إذا ترتب على التظاهر به مفس��دة مهمة كهاك النفس، وتش��تت 
الجمع، والمنع من رواجه، وما شاكل، كما كان األمر كذلك يف أزمنة 
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األئمة المعصومين عليهم السام [ )1(.
والتقية الكتمانية هي: قسم من أربعة أقسام من التقية وهي أخطرها، 
كما وقد عرفها الخميني بمعنى يشي بمعاٍن كثيرٍة وخطيرة، حيث يقول: 
])ومنه��ا( ما تكون مطلوبة بذاهتا يف دولة الباطل إلى ظهور دولة الحق، 

وهي التي يف مقابل اإلذاعة، ومساوقة للكتمان [. )2(
فتأمل قوله : ] كتمان المرام والمذهب ..الخ كامه [ فإنه يستفاد 

منه ما يأيت : 
سرية العمل.  	•

سرية تنظيم األفراد النخراطهم يف هذا العمل  	•
الدعوة إلى إضمار التكفير والخروج على دخن ولؤم .  	•

والدعوة إل��ى اإلضمار ليس دعوة إلى التعايش الس��لمي ، ففرق 
بي��ن إضم��ار التكفي��ر ، والخروج عل��ى دخن ولؤم وغ��ل، وبين 

التعايش السلمي المنبني على قوانين العيش المشرتك . 
اع��رتاف الروح��اين بأن الدعوة إلى دين التش��يع، دعوة تخالف ما  	•
تعارف��ت وتس��المت علي��ه األم��ة اإلس��امية من��ذ زمن أب��ي بكر 
وعم��ر إلى يومنا هذا؛ لذا فإهنا دعوة تجرُّ على أصحاهبا المهالك 

والشتات ، إذ أهنا تصطدم صراحة مع أصول وثوابت األمة . 

)1(  فقه الصادق لمحمد صادق الروحاين 11/ 415 .
)2(  الرسائل 2/ 175  للخميني . 
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شرعنة هذا التنظيم لعامة الشيعة 
ث��م ي��أيت الروحاين بما ه��و أصرح من ذل��ك فيب��دأ يف مصنفه هذا 
بشرعنة التنظيم واالنخراط فيه على شرط أن يجعلوا التقية الكتمانية 
له شعارًا ودثارًا حتى تكون درعًا أو ترسًا ألولئك المنتظمين، ويبني 
اس��تدالله على وجوب هذا التنظيم على العقل ال على النقل فيقول: 
]فالظاه��ر مش��روعية التقية ب��ل وجوهبا، ويش��هد به اس��تقال العقل 
بذل��ك، واقتض��اء الفطرة الس��ليمة له، فإنه إذا اجتم��ع جماعة قليلون 
وش��كلوا جمعية لها مرام ومس��لك مخصوص، يتوق��ف إجراء مواد 
ذلك المرام على أخذ الحكومة والسيطرة على أفراد المملكة، وكانت 
الحكوم��ة بيد من ُيخالف ذلك المرام، فا ري��ب يف حكم العقل بأنه 
يتحتم عليهم كتمان المرام يف أول األمر، والسعي يف ترويجه وتبليغه 
س��رًا، فإنه ما ل��م يأخذ الحق ال��ذي يرونه نصابه، أوج��ب التظاهر به 
اس��تئصالهم عن آخرهم، واضمحال الحق باضمحال أهله، وبعد 
أخذ الحق نصابه يتحتم التظاهر والقيام إلحياء المرام ونشره. ويشير 
إلى ذلك بعض النصوص الصادرة يف ظرف لم يأخذ مذهب التش��يع 

نصابه، وكانت الحكومة بيد خلفاء الجور المخالفين للمذهب [. 
فتأمل جيدًا قوله : ] فإنه إذا اجتمع جماعة قليلون وشكلوا جمعية 
لها مرام ومس��لك مخصوص، يتوقف إجراء م��واد ذلك المرام على 
أخذ الحكومة والس��يطرة على أفراد المملك��ة، وكانت الحكومة بيد 

من ُيخالف ذلك المرام [.
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فهي دعوة إلقامة ذلك التنظيم الذي يطمح الجتثاث الحكومات 
الُس��نّية يف أي م��كان يمكن للتش��يع أن ينتش��ر فيه، وذل��ك من خال 
التغلغ��ل بي��ن عوام وح��كام المملك��ة أو الدول��ة، كم��ا أن يف قوله ] 
يتوق��ف إجراء م��واد ذلك المرام على أخذ الحكومة والس��يطرة على 
أف��راد المملكة، وكانت الحكومة بيد من ُيخال��ف ذلك المرام [  بأن 
المرام وهو نش��ر التشيع ولو بالقوة من بعد اجتثاث الحكومة الُسنّية، 
كم��ا فعل��ت ذلك الدول��ة البويهي��ة والصفوي��ة والعبيدي��ة والقرمطية 

والقاجارية والخمينية ، وأما قوله : 
]إن��ه م��ا لم يأخ��ذ الح��ق الذي يرون��ه نصاب��ه [ فهي دع��وة لعدم 
الش��روع يف العمل م��ن حيث التكفير واللعن، وغي��ر ذلك من مظاهر 
التش��يع والخ��روج، ما لم يتم النصاب، وهو توفر الظروف المناس��بة 
للظهور واإلعان والخروج، من خال توفر القوة الداخلية، أو القوة 
الخارجية الغازية القاهرة والتي تعلن موافقتهم لمشروعهم ومرامهم.
ويف حالة عدم النصاب هذه ال ينبغي توقف العمل يف هذا التنظيم 
ألج��ل اجتثاث ذل��ك البعث الُس��نّي، وإنم��ا الترتس ب��رتوس التقية، 
والعمل بما يس��ميه الخميني – المقاومة الس��لبية – يقول يف رسائله:  
]وم��ن أن ذل��ك ين��ايف المقاوم��ة الس��لبية التي يس��تظهر م��ن األخبار 
لزومه��ا، فإن التصدي لبع��ض األمور – أي العم��ل يف صالح الدولة 

الُسنّية – ربما يؤدي إلى بقاء السلطان الجائر [. )1(

)1(  ثاث رسائل مصطفى الخميني . 
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والنصاب الذي يش��ير إليه فقهاء الش��يعة، والذي جعلوه ش��رطًا 
للخروج على السطان الجائر، اختلفوا يف ماهيته وحدوده، وباالستقراء 
وج��دت أهنم يأمرون بالخروج متى توفرت الفرصة، بغض النظر عن 
تمامية ذلك النصاب من عدميته، يقول الش��يخ المنتظري : ] والثورة 
ضد الحكومات الجائرة، ويأيت كام اإلمام الصادق لسدير الصيريف: 
ياس��دير، لو كان لي ش��يعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود، وكان 
مجموع الجداء سبعة عشر [ )1(  وهم ما داموا يف إطار الضعف وعدم 
التمكي��ن فإهنم يؤك��دون على اتباعه��م العمل بتل��ك النقطتين والتي 
أشار لها محمد الريشهري يف كتابه : ] القيادة يف االسام [ حيث قال 
: ] ق��ام أوصي��اء النبي صل��ى اهلل عليه وآله بعملين أساس��يين يف حقل 

التمهيد لحكومة اإلسام – حكومة التشيع – العالمية ، هما : 
1- تجريد الحكومات الجائرة – الحكومات الُسنّية – من الصفة 
الش��رعية، وتحري��م كل ن��وع م��ن أنواع التع��اون معهم، بم��ا يف ذلك 

مراجعتهم ألخذ حقهم . 
اإلعان عن مرجعية الفقهاء العدول وحاكميتهم .     -2

وقضي��ة اإلعان عن مرجعية الفقهاء وجعلهم الحكام الحقيقيين 
ب��داًل م��ن حكام الُس��نّة يف الب��اد الُس��نّية أمر ق��د تواطأ عليه الش��يعة 
واتفقوا عليه، بل ورثوه عن س��الف مراجعهم وهو عندهم من أعظم 

)1(  دراسات يف والية الفقيه الشيخ المنظري 1/ 192.
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الُمَس��لَّمات؛ لذلك فيبنغي على والة األمر يف الباد الُسنّية أن يعلموا 
أن الش��يعة عل��ى العموم إنم��ا هم دول��ة داخل الدول��ة؛ ألن المرجع 
الدين��ي الموجود يف داخ��ل تلك الباد ال يقتص��ر دوره على التوجيه 
واإلرش��اد الديني، وإنما يشمل توجيه الش��يعة يف كافة مناحي الحياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكل ما يخص أمر الدين والدنيا.

دولة إبليس : 
ون الدول التي يرأسها أهل الُسنَّة بدولة إبليس، وقد أكد  وهم ُيَسمُّ
هذا المعنى الروحاين يف كتابه ) فقه الصادق ( بروايته لهذه الرواية : 

] سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول : إن التقية من 
دين اهلل، وال دين لمن ال تقية له، واهلل لوال التقية ما عبد اهلل يف األرض 
َي إمام  يف دول��ة إبلي��س ( فقال رجل : ما دولة إبليس؟ فق��ال : ) إذا ُولِّ
��َي إمام ضالة فهي دولة  ه��دى فهي دول��ة الحق على إبليس، وإذا ُولِّ
إبليس ([ )1(، وعّلق على هذا الحديث ُمقررًا موافقته لداللة الحديث 
بك��ون كل دول��ة حاكمها من غير الش��يعة فهي دولة إبلي��س)2(، بقوله 

)1(  فقه الصادق )ع( - السيد محمد صادق الروحاين - ج 11 - شرح ص 417.
)2(  وال��ذي يدل عل��ى أن مرادهم بدولة إبليس هو: كل الحكومات اإلس��امية التي قامت 
من وفاة النبي e وإلى قيام الس��اعة وعلى رأس��ها خافة الخلفاء الراشدين الثاثة – أبو 
بك��ر وعمر وعثم��ان رضي اهلل عنه��م- ما جاء يف تكمل��ة نفس الرواية التي اس��تدل هبا 
مرجعهم الروحاين –والمنسوبة لعلي رضي اهلل عنه ظلمًا وزورًا- حيث قال فيها: ]ثم 
همس إلى عمار ومحمد بن أبي بكر همسة وأنا أسمع، فقال: )ما زلتم منذ قبض نبيكم 

يف دولة إبليس برتككم إياي واتباعكم غيري[.   
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)417/11(: ] والمس��تفاد من هذا الخ��رب أمران: أحدهما: أن التقية 
يف زمان دولة إبليس س��بب لبقاء عبادة اهلل، وبديهي أن هذه الخاصية 

مختصة هبذا القسم من التقية[. 
كم��ا أهن��م يق��ررون أنَّ حكام أه��ل الُس��نَّة يمثلون خلف��اء الجور 
والطغي��ان يقول : )416/11(: ] وكانت الحكومة بيد خلفاء الجور 

المخالفين للمذهب [. 
ث��م بيَّن هذا الروحاين أن لهم حالتي��ن يف التعاطي مع الحكومات 

المخالفة – أهل الُسنَّة – يف سبيل تحقيق اهدافهم ومخططاهتم : 
الحالة األولى: حالة الضعف وعدم بلوغهم النصاب المطلوب: 

وه��ي الت��ي عرب عنها بقول��ه )417/11(: ] فإنه ي��دل عليه أيضًا 
جملة من النصوص الصريح طرف منها يف مش��روعية هذه التقية هبذا 

النحو الذي ذكرناه يف ظرف لم يأخذ المذهب الحق نصابه [. 
وق��ال )416/11(: ] فإنه ما لم يأخذ الح��ق الذي يرونه نصابه، 
أوج��ب التظاهر به)1(، اس��تئصالهم ع��ن آخره��م واضمحال الحق 

باضمحال أهله [. 
وقال )416/11(: ] ويش��ير إلى ذلك بعض النصوص الصادرة 

يف ظرف لم يأخذ مذهب التشيع نصابه [. 

)1(  أي التظاه��ر بمرامه��م وأهدافهم، وهي الس��يطرة على زمام الحكم وإس��قاط العروش 
القائمة.   
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ويف حالة ضعفهم هذه يتلخص سعيهم لتحقيق أهدافهم يف أمرين 
هما: 

1� كتمان مرام المذهب وأهدافه. 
2� السعي لرتويج المذهب ِسّرًا، حيث قال: 

أ� )415/11(: ] وه��ي عبارة عن كتمان المرام والمذهب وعدم 
ترويجه ظاهرًا، بل السعي فيه سرًا [. 

ب � وق��ال )416/11(: ] ف��ا ري��ب يف حكم العق��ل بأنه يتحتم 
عليهم كتمان المرام يف أول األمر والسعي يف ترويجه وتبليغه سرًا [. 
ج � وقال )417/11(: ] فإنه إذا لم يكتم أمرهم يف بدو األمر، ولم 
َيْسَع يف ترويجه سرًا لما بقي من المرام والمسلك وأهله إال االسم [. 
د � وقال )417/11(: ] إن هذا القسم من التقية إنما يكون بالسعي 
يف ترويج المذهب س��رًا )1(، ال يف كتمانه خاصة، إذ يف فرض الكتمان 
با تبليغ ينقرض المذهب بانق��راض تلكم الجماعة الخاصة، فيعترب 

يف المقام ترويج المذهب سرًا [. 
ه� قال )418/11(: ] ويف ذيل الخرب عبَّر عن هذا العمل بالعبادة 

)1(  تأمل صراحته يف جعل كتمان المذهب ومخططاته والس��عي لتحقيقها س��رًا من أقس��ام 
التقي��ة؛ لتع��رف الك��ذب الفاضح ال��ذي ارتكبه مرجعه��م ومحققهم جعفر الس��بحاين 
حي��ن قال يف كتابه )االعتصام بالكتاب والس��نة[ )ص338(: ]إن التقية بمعنى تش��كيل 
جماعات س��رية لغاية التخريب والهدم، مرفوضة عند المسلمين عامة والشيعة خاصة، 

وهو ال يمت إلى التقية المتبناة من قبل الشيعة بصلة[.   
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يف الس��ر، فيس��تفاد من ذلك أن التقية التي هي دينه ودين آبائه هي كتم 
المذهب عن المخالفين والسعي يف رواجه سرًا [. 

الحالة الثانية: حال التمكين والقوة ببلوغهم النصاب المطلوب: 
وه��ي المرحلة األخط��ر والمتمثلة بإعان أهدافه��م وخروجهم 
عل��ى تلك الحكومات وس��عيهم إلس��قاطها، فق��ال )416/11(: ] 
وبعد أخذ الحق نصابه يتحتم التظاهر والقيام إلحياء المرام ونشره [. 
وم��ن براهي��ن قولنا عل��ى أن التش��يع برمته تنظيم سياس��ي غير ما 
تق��دم هو أن المذه��ب برمته يتبع سياس��ة التقليد الت��ي تبيح للمرجع 
أن يح��رك تلك الحش��ود بحرفي��ة وحرفية تلك الح��روف التي تتقطر 
إجرام��ًا وقطران��ًا ، فحينم��ا دعا السيس��تاين للجهاد الكفائي تش��كل 
الحش��د الشيعي، وهبَّ الش��يعة برمتهم برغم اختاف المرجعية إلى 
تلبي��ة ذلك الن��داء؛ ألنه نداء ع��رب بالحقيقة عن مكنون��ات صدورهم 
لتها لهم حروف تلك الروايات  تجاه أهل الس��نة والجماعة والتي شكَّ
المشؤومة، والتي ُنسبت ظلمًا وزورًا إلى أهل البيت سام اهلل عليهم، 
نسأل اهلل أن يتنبَّه حكاُم المسلمين وعلماؤهم ودعاُتهم لَِما ُيحاُك لهم 
يف الظام من قَِبل فرقة تنظر إلى جميع الحكومات منذ صدر اإلسام 
وإلى قيام الس��اعة- وعلى رأس��ها حكومة الخلفاء الراشدين أبو بكر 
وعم��ر وعثمان رضي اهلل عنهم أجمعين- بأهنا إبليس��ية كافرة جائرة، 
ول��ذا تراها تس��عى جاه��دًة إلس��قاطها إما بيديه��ا إن امتلك��ت العدة 

والعدد أو عن طريق التآمر مع الكفرة والغزاة . 
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املبحث الثالث 
الطقو�س وال�شعائر احل�شينية واأثرها يف ت�شكيل الهوية 

املذهبية املعادية لالأمة ودورها يف التحري�س
��س لها ه��ذه الطق��وس ليس من  الحدي��ث ع��ن الهوي��ة التي تؤسَّ
قبيل الرتف الفكري، بل حديث عن طرق التأس��يس والتوظيف لهذه 
المؤسسة اإلجرامية التي عاثت يف األرض فسادًا ووسيلتها التي خفي 
أثرها يف التأس��يس لذلك اإلجرام وذلك الفس��اد، هو تلك الطقوس ، 
لت لهم الهوية وحددت لهم القضية ورسمت لهم بدايات  والتي شكَّ
ة البصمة  وم��آالت الطريق، وهي التي تش��كل له��ذه الطائفة المنش��قَّ
التي تميزها عن غيرها، وهي الثابت القابل لاس��تحداث والتجديد، 
ولكنه يف ذات الوقت غير قابل للتغيير والتبديل أو االس��تعاضة، وهم 
يعلم��ون ويطلب��ون البق��اء والتميز بتل��ك الطقوس وإال فس��يفقدون 
الخطوط العامة واألساس��ية لهوية التش��يع؛ إذ إن التش��يع بدون تلك 
الطقوس خاٍو فكريا، وليس له رصيد من العمل أو الحركة يف جوانب 
الحياة، ومن ثم تاش��ي ش��بكة العاقات االجتماعي��ة فيه، ثم تكون 
ي والتداعي لطمس معال��م الوجود، ومحو  النتيجة الس��قوط الم��دوِّ

األثر من ذاكرة التاريخ .
يع��رف الجرجاين الهوية بأهنا: ] الحقيقة المطلقة المش��تملة على 
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الحقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب [)1(.
ويمكننا القول عن هذه الطقوس: بأهنا تش��كل الجوهر والحقيقة 
عند عامة الش��يعة، كذلك هي تشكل وتؤسس لتلك المادة اإلعامية 
الديني��ة، والتي م��ن نتاجها المحافظة على تلك الهوية، يقول الش��يخ 
محمد الس��ند يف كتابه الش��عائر الحس��ينية بين األصالة والتجديد 1/ 
189: ] أح��د وظائ��ف الش��عائر الديني��ة حي��ث ت��ؤدي دور اإلعام 
والب��ث الديني واإلعاء، ومن نتائجه��ا المحافظة على الهوية الدينية 
يف بيئة المس��لمين؛ ألنه لوال الش��عائر فإن الدين س��وف ينكفئ ش��يئا 
فش��يئا، وتتغير المفاهيم الدينية، بل تنقلب رأسا على عقب، وتصبح 
منكوسة الراية [ ويقول أيضا: ]فمن الوظائف المهمة للشعائر الدينية 
جانب المحافظة على الهوية الدينية وإال ُألغيت الشعائر الواحدة تلو 

األخرى [. 
عناصر الهوية يف تلك الطقوس : 

لت األساس والعامة  تحمل الطقوس الش��يعية عناصر عدة ش��كَّ
الفارقة للهوية الشيعية المميزة ، وإن أهم تلك العناصر : 

1 –   ال��والء وال��رباء، حي��ث تربز الطقوس وبش��كل جلي عقيدة 
ال��والء وال��رباء، وترس��م مامحه وش��واهده أم��ام الخ��اص والعام، 
فه��ذه الطقوس ليس��ت أدوات لجلد الذات أو مج��رد انفعاالت تعرب 

)1(  التعريفات للجرجاين 314 .
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عن حالة من التعاطف لمش��اهد الطف، بل هي دعوة صميمية لتولي 
وتبني كل مظاهر التشيع، والرباءة والعداء لكل مظاهر التسنن، يقول 
الش��يخ رضا باباين: ] والداعي للتذكير بأن إقامة العزاء الحس��يني هو 
من أبرز مصاديق التول��ي والتربي، اذًا فالبكاء والعزاء نقطة البداية يف 

إحياء أصل من أصول الدين وهو اإلمامة فتقوى بذلك شوكته [. )1(
وع��ن اإلمام الصادق يف تفس��ير قوله تعال��ى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ژ ]األنعام : 82[ ، قال آمنوا بما 

ج��اء به محمد صلى اهلل عليه واله، ولم يلبس��وه بظل��م، أي لم يخلطوه 
بوالية فان وفان – أي اإليمان بحكومة أبي بكر وعمر – [.

ومن خال هذا اإلطار وتلك الدعوة فإنه يؤسس لذلك المجتمع 
الذي يرفض ابتداًء التعايش مع محيطه الُسنِّي وبصورة مطلقة، وهبذا 
اإلط��ار يتدين بالتعنصر إل��ى طائفته واالنتماء له��ا والدعوة إليها ولو 
عمل��ت كل الموبقات، كما أن��ه من خال هذا اإلط��ار يتدين بعداوة 
المجمت��ع الُس��نِّي والعم��ل عل��ى زعزعته، ونش��ر الفت��ن والفوضى، 
وتمزيق نس��يجه من أجل التهيئة الجتثاثه واس��تئصاله ، وليس هنالك 
م��ن بأس يف أن تبدأ مظاهر العداء وش��واهده من قاع��دة الهرم، وهي 
المجتم��ع أو من قمته، وهي الحاكم الُس��نِّي، فأما تناولهم لقمة الهرم 
يف المجتمعات الُس��نِّية، فشواهد التاريخ يف ذلك كثيرة منها وأبرزها: 

)1(  مجالس العزاء الحسيني بدعة ام سنة  ص 338  .
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طريقتهم يف اغتيال عمر بن الخطاب وصاح الدين األيوبي وأمثالهم 
من قادة األمة يف القديم والحديث، وأما استخدامهم للقاعدة وتأليبها 
وتحريضها على قادة األمة فيتجس��د يف كثير من المش��اهد يف التاريخ 

أبرزها طريقة اغتيال الخليفة عثمان بن عفان . 
وه��ذه الطقوس ال تمثل عند الش��يعي مجرد آيدلوجية، وإنما هي 
العل��م والعمل الش��امل والمحيط، بل هي وحي الس��ماء، كما صرح 
بذلك بعض زعامات التش��يع، وهي الميزان المستقيم، والحق الذي 
ال يأتي��ه الباط��ل من بي��ن يدي��ه وال من خلف��ه، وهي تل��ك المنظومة 
القيمية والتي تحدد ألي شيعي السلوك العام يف المجتمعات المؤالفة 
والمخالف��ة، وهي الخط النس��بي المس��تقيم ال��ذي يوصلهم لهدفهم 
المنش��ود ولو كان بتلك المرحلية البطيئة، ويمكننا القول إن التش��يع 
يتمحور يف كل مكان وزمان على تلك الطقوس حيث أهنا تحمل كل 
عناصر التش��يع ، كما أهنا تحمل كل أس��باب البقاء والديمومة ، وهي 
أفض��ل األدوات على اإلطاق يف إعان الهوية الش��يعية المش��رتكة ، 
فمن خال تلك الطقوس يمكن اإلش��ارة إلى قوة الحضور الش��يعي  
وتمكن��ه يف تل��ك الباد التي س��محت بتلك الطق��وس، ومن خالها 
أيض��ا يمكن معرفة حجم الضغط  للقوى الش��يعية السياس��ية، والتي 
م��ن خ��ال النظ��ر إلى م��آالت تل��ك الطق��وس والتفاوض م��ع تلك 

الحكومات وفق تلك الدالئل والمؤشرات .
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إن الشعائر أو الطقوس هي أقوى وأشّد رسوخًا يف حياة اإلنسان، 
بل هي أش��د رس��وخا من العقيدة نفس��ها، وذلك ألهنا س��هلة المنال، 
وألهن��ا تعبي��ر حقيقي وصميمي عم��ا تجيش به تل��ك النفس من عقد 
وكوامن، وألهنا تعبير صارخ لكل تلك الخلجات والضمائر ، وألهنا 
تع��رب عن عي��د حقيقي لتلك الطائف��ة ينتظرونه كل ع��ام ليزيح همها، 
ويزي��ل هبا كرهب��ا ، لذلك م��ن الصعب إزال��ة تلك المظاه��ر، بل إهنا 
أصعب من إزالة االعتقاد نفس��ه، وذلك بس��بب التعامل المباش��ر مع 

تلك الظواهر والطقوس . 
وما ال يكون بالفكر والعقيدة، قد يمكن أن يكون بالتصور والعقل 
الجمع��ي، وهب��ذا العقل يمك��ن اخت��زال كل العقيدة بتل��ك الطقوس 
والمظاه��ر، ب��ل ربما بمظهر واح��د ، ومن ثم يكون ه��ذا المظهر هو 

العقيدة نفسها التي يقوم عليها الوالء والرباء وبصورة مطلقة . 
كما أن تلك الطقوس تضّج يف تلك الروح المأزومة التي تش��كوا 
يف كل حاالهت��ا من الضعف واالس��تضعاف والمظلومي��ة، مع الروح 
الثورية التي تساعدها على الحركة والهيجان وبشكل منفلت، فتقف 
مانع��ا وعائقا أمام أي جس��م أو كائن غريب، وه��ي النواة لكل راكب 
وداٍع ألي ثورة تنفس ابتداًء أو تعرب عن تلك الطقوس، وإْن كان ذلك 

الداعي هو الشيطان الرجيم .
والطائف��ة ومراجعه��ا مدرك��ون لتل��ك الحقيق��ة؛ لذل��ك فهم من 
أح��رص الناس عل��ى بقائها وإدامته��ا، كما أنه يجب علين��ا أن ندرك 
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حقيقة ُمطَِّردة، أال وهي أن الش��عوب دائم��ًا وأبدًا منتجة للمعتقدات 
الش��عبية والممزوج��ة بالخرافة واألس��اطير إْن خلت م��ن قيام دعوة 
الح��ق، فعلماء الملة هم وحدهم دون س��واهم يمثلون المصفاة التي 
تنق��ي كل تلك المنتجات الملوثة بالخراف��ة والوهم، وإذا ما تعطلت 
تل��ك المصفاة تل��وث مناخ األمة كله، وصار من المس��تحيل ديمومة 

الحياة فيه . 
عداٌء دائم ، وثأٌر قائم :  

ال تخفي الطقوس الشيعية ذلك العداء العريض الذي توجهُه نحو 
المحيط الُسنِّي، كيدًا وضرًا، ولو نظرنا إلى كل طقس من تلك الطقوس 
لوجدناه فيضًا من العداوات والثارات التي ال تنتهي، وهذه الطقوس 
تعترب بحق مظاهرة ضد أهل الُس��نَّة والجماعة شعوبًا وحكومات كما 
ص��رح بذلك أحد مراجعهم فقال : ] إن تلك األعمال – أي الطقوس 
– عندهم – أي الش��يعة – كتظاهرة كربى ضد أعداء الحس��ين س��ام 
اهلل عليه، الذين ُيَخطِّئون الحس��ين س��ام اهلل عليه يف قيامه ضد الدولة 
األموي��ة ويربرون إق��دام يزيد على قتل الحس��ين، وهؤالء موجودون 
بينن��ا ويف عصرن��ا بكث��رة [، فهو عند الب��كاء، يتوج��ع ويف داخلة تلك 
العقب��ة الكؤود التي يجب إزالتها من أجل إقامة حكم الش��يعة والذي 
ه��و يف نظرِه – حكم أهل البيت س��ام اهلل عليه��م – وحين يلدم على 
رأس��ِه فإنما يوبخ نفس��ه التي تأخرت يف أخذ الثأر من ذلك الشاخص 

الُسنِّي ، بغض النظر عن ماهية هذا الشاخص بشرًا أم حجرًا.



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 50

وحي��ث يض��ع ثنايا الس��يف عل��ى مفرق رأس��ِه فإنما يهيئ نفس��ه 
المرتع��ة بالغل والحقد ألن يعمل هذا الس��يف ملي��ًا يف رؤوس أهل 
الُسنَّة ويف مقدمة تلك الرؤوس أولئك الحكام الذين يتقربون إلى اهلل 

بالحكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صلوات ربي وسامه عليه . 
إن مث��ل تلك الطق��وس وأثرها يف عامة الش��يعة، كمث��ل قدر كبير 
وض��ع في��ه عام��ة أهل التش��يع، ث��م وضعوا عل��ى نار تل��ك الطقوس 

فزادهتم نضوجًا لغاية تلك النار المتأججة . 
إن العم��ل بتلك الطق��وس يحقق أمورًا كثيرة ه��ي يف صالح تلك 

العقيدة الثأرية واالنتقامية منها : 
هتيئة العوام نفسيا وآيدلوجيا لتلك العقيدة .  	•

تدريبهم على إيقاع تلك األحقاد على أرض الواقع الُس��نِّي، فإن  	•
تل��ك الطقوس تعترب األصل واألس��اس يف اإلعداد واإليج��اد واإلمداد 
لتل��ك الحرب التي يس��تأصل فيها ش��أفة أه��ل الُس��نَّة والجماعة، يقول 
ش��يخهم عب��د الوهاب الكاش��ي : ]أض��ف إلى ذل��ك أن قيامه��م بتلك 
األعم��ال هو بمثابة تدري��ب وتمرين على خلق ال��روح النضالية الفّعالة 
والمعنوية العس��كرية الراقية ال تتحّققان لدي شباب األمة بمجرد بعض 
التمارين الخالية الجوفاء والتمثيليات الفارغة التي ال تخلق سوى جيٍش 

اهنزامي فرار غير كرار ويصدق عليهم قول الشاعر العربي القديم: 
ويف الهيجاء ما جّربت نفسي ....ولكن يف الهزيمة كالغزال

ويق��ول أيض��ا : ] أج��ل! إن االس��تهانة بالم��وت تحتاج إل��ى هتّيؤ،  	•
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وتدريب جّدي وتمارين ش��اقة خشنة، وإاّل فالواقع ما قاله البطل الثائر زيد 
بن علي بن الحسين )عليه السام(: ) ما كره قوم حّر السيف إاّل ذّلوا([. )1(
التذكي��ر الدائم بتل��ك العقيدة المأزومة والتي عربوا عنها بتلك  	•
الكلم��ات التي تقول : ] كل يوم عاش��وراء، وكل أرض كرباء [ وهذا 
يعن��ي أن الش��يعي ينبغ��ي أن يعمل على أن تك��ون كل أيام أهل الُس��نَّة 
والجماع��ة مملوءة بالقتل والدم��اء واألحزان، والمآتم والحس��رات، 
كما حصل يف يوم عاش��وراء س��نة أربعين للهجرة، كما أن هذه الصورة 
الدموي��ة ال يجب أن تقتصر عل��ى أرض دون أرض، وإنما كل األرض 
يجب أن تتحقق فيها المأساة التي جرت يف كرباء؛ لذلك هم يؤكدون: 
وكل أرض كرباء، ولك أن تتصور الشيعي وما يعتمل يف صدره وهي 

يلدم على الرأس والصدر وهو يردد:  
ياللي ما تنسى ثارك 

ملينا انتظارك 
 يتأملك .. يالمنتظر 

ضلع الوديعة 
تأم��ل كيف يخاطب المه��دي بذلك الخطاب الذي يش��ي بتأخر 
تحقي��ق عملية الثأر من أولئك الذين يرتضون على ذلك الرجل الذي 
كس��ر ضلع فاطم��ة الزهراء س��ام اهلل عليه��ا )فاروق األم��ة عمر بن 

)1(  الشعائر الحسينية يف الواقع الفقهي شاشة : 356.
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الخطاب رضي اهلل عنه ! (.
تأم��ل هذا التح��رق الكبير واللهف��ة العارمة من أج��ل تحقيق هذا 
الث��أر وإيقاع��ه عل��ى األرض، فهو بتل��ك العملية وتح��ت ايقاع ذلك 
النغ��م ال يجل��د ذاته كم��ا يتصور بع��ض الواهمين  وإنم��ا يتطلع إلى 

رقاب المخالفين فيعمل فيهم السيف . 
وألن ه��ذه الطق��وس تع��زز وتؤك��د وتقرر أنَّ أه��ل الُس��نَّة قاطبة 
ه��م األعداء الحقيقي��ون ألئمة أهل البيت س��ام اهلل عليهم، وأن كل 
م��ا ج��رى من ظلم وظام��ات عليهم، وعل��ى عامة الش��يعة، إنما هو 
لتولي أهل الُس��نَّة الحكم، وعملهم بش��ريعة أبي بكر وعمر المربزين 
والمقدمي��ن يف الظل��م، وذلك من خ��ال اغتصاهب��م للخافة الحقة 
وهضمهما، وكس��رهما لضلع ابنة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم؛ 
لذل��ك فإن ه��ذه الصورة العريض��ة من المظالم والت��ي تصورها تلك 
الطقوس تجعل من المس��تحيات التسامح أو التغافل عن ذلك الثأر 

ولو عن ذلك الشيخ الكبير أو ذلك الطفل الرضيع . 
وإن ش��ئت فاسمع إلى ذلك الرادود وهو يغرس يف نفوس أولئك 

الاطمين ذلك المعنى العريض  : 
يابن الغوالي ... ما تبقى غايب 

ال بد تصيح ساعة فرج تعلن قدومك 
شفت العجايب .. من ها النواصب 

لو تذبح اللي بالمهد  .. ماحد يلومك 
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يعتق��د الكثي��ر مم��ن س��ار يف دروب الغفل��ة واس��تهوى غوايته��ا 
واس��تلهم من س��رابيلها حت��ى غذت عن��ده األوهام الت��ي ضاقت هبا 
األحام حقائق مسلمة أن تلك الطقوس عمل تعبدي صرف وليس له 
تعلق بسياسة الدولة التي يقام فيها .. مع أن الحقيقة الشاخصة وبقوة، 
والتي يجب على جميع أهل الُسنَّة أن يدركوا حقيقتها وكنهها، أن هذه 
الطقوس هي دين وسياسة معًا، فبالقدر الذي يسعى فيه أولئك الذين 
يمارس��ون تلك الطقوس، والدافع الرئيس��ي لهم ابتداًء هو الحصول 
على الثواب، وإال لما سعى وأتعب نفسه وأهله بالسير لمئات الكيلو 
مرتات س��عيًا يف طلب الشفاعة والثواب من ذلك اإلمام الذي يتوجه 
له بذلك المس��ير، وليس عبثًا ذلك المس��ير من ذلك المريض وتلك 
الم��رأة الت��ي ال تنجب وتل��ك األم التي فقدت ابنه��ا يف تلك الحرب 
العبثية والتي ال يدرى من الذي أشعلها ومن الذي سوف يطفيها، كل 
أولئك الس��ائرون إلى تلك القبور والقائمون يف ثنايا الطريق وجوانبه 
من أجل تقديم خدماهتم إلى أولئك – الَمّشاية – كل أولئك يرومون 
لتحقي��ق أحامهم ورغباهتم عرب ممارس��ة تلك الطق��وس، لكنه وهو 
يسعى جاهدًا لنيل تلك األماين العريضات لم يغب عنه السعي الجاد 
والحثيث من أجل تحقيق الغاية األساس��ية م��ن تلك الطقوس، وهو 

نشر وبسط الهوية الشيعية يف كل شرب تطأه قدمه . 
إن ه��ذه الجماهيري��ة والتي تس��عى لانخراط يف تل��ك الطقوس 

بشكل طوعي وعفوي، إنما تسعى لتثبيت مسار الهوية الشيعية . 
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املبحث الرابع 
الوظائف واالأدوار التي ت�شكلها تلك 

ية الطقو�س �شد احلكومات ال�ُشنِّ
ونقص��د بالتوظي��ف هو تلك األداءات التي يقوم هبا الش��يعة ومن 
خال تلك الطقوس للتأثير على النظام االجتماعي وتؤثر يف هيكليته 
بس��لبية تام��ة، ويكون ذلك التأثي��ر لتلك الطقوس من خ��ال التأكيد 

على محاور ثاث تكون عامة ومطردة يف كل الطقوس والعزاءات: 
األول : ذك��ر فضائل أهل البيت ومناقبهم األس��طورية، وبش��كل 

خرايف ينزع عن أولئك المتلقين صفة العقل . 
الث��اين : اإلع��ان عن مظلومية أه��ل البيت عليه الس��ام بالوضع 
واالف��رتاء، وذل��ك م��ن أج��ل التأكيد على قضي��ة الوالء وال��رباء  من 

أولئك الظالمين . 
الثالث: العمل على س��لب ش��رعية كل األنظمة الُسنِّية وذلك من 
خال التأكيد والتمثي��ل على كفرهم وردهتم عن دين اهلل ومناصبتهم 
العداء ألهل البيت وأشياعهم، وهذا المحور غرض أساسي وصميمي 
م��ن تلك الطقوس ، وهذا التوظي��ف يف تلك المحاور الثاث يتحقق 

من خال طريقان : 
أحدهما ظاهر، وهو ما ُيَطبَّق بقصد مسبق، واآلخر مسترت وهو ما 

يخلو من ذلك القصد ، وإنما قد يكون تدينًا وتعبدًا . 
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فمن تلك الوظائف الظاهرة : 
1- الغرض  السياسي : 

ال ج��رم أنَّ أهم معطيات العزاء والطقوس منذ أن تأسس��ت وإلى 
اآلن هو تحقيق ذلك الغرض السياس��ي الذي ُأنش��ئت من أجله وهو 
إس��قاط الش��رعية عن األمة الُس��نِّية وبش��كل مطل��ق ، والمتتبع لتلك 
الطقوس يجد ذلك التوظيف لتلك العواطف واألحاس��يس من أجل 
تحقيق المرامي السياس��ية والتي يخطط ويؤسس لها أولئك المراجع 
والدعاة، يقول الخميني بش��أن هذه الطقوس: ] ال تحس��بوا أن الغاية 
م��ن اجتماعن��ا يف المجال��س الحس��ينية ه��و الب��كاء أو التباك��ي على 
الحسين سام اهلل عليه فقط، فا اإلمام بحاجة إلى البكاء، وال البكاء 
يف ح��د ذاته يجدي يف ش��يء، إنم��ا يف المجالس تجم��ع للناس، وهنا 
يكمن الهدف السياس��ي منها .. والمعطى السياسي هو أهم معطيات 

تلك التجمعات [ )1(.
إذن وبشكل عام يمكننا اعتبار تلك المجالس وتلك الطقوس هو 
الماذ اآلمن والكهف الحصين ألهل التشيع المناهضين للحكومات 
الُس��نِّية على مر التاريخ، وذلك من خال النشاطات السرية التي تتبع 
تلك الطقوس والتي تعرب أصالًة على دين يناقض دين اإلسام جملة 

وتفصياً . 

)1(  ثورة عاشوراء عند األمام الخميني 1/ 64 .
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إنَّ اإلش��كالية يف تلك الطقوس هو تل��ك الوجوه المتعددة، وكل 
وجه من تلك الوجوه يس��تطيع إش��غال الحكومات التي تسمح بتلك 
الطقوس والعزاءات والمجالس لس��بب م��ا إذ إن الدول التي تجري 
فيها تلك الطقوس وخاصة تلك الدول الُس��نِّية تكون يف حيص بيص 
وتصب��ح يف حالة من فق��دان الرش��د، وذلك أهنا إْن س��محت بإجراء 
تلك الطقوس على أراضيها توس��ع القوم يف تلك األعمال مس��تغلين 
حالة اإلباحة وهم يعتربون ذلك نصرًا على الدولة التي سمحت لهم 
بذل��ك، وال يعتربون هذه اإلباحة نوع من عدالة الدولة وديمقراطيتها 
ب��ل إهن��م ال يكتفون بزيادة وح��دة تلك الطقوس، وإنم��ا ينتقلون إلى 
الخطوة األخ��رى أال وهي المطالبة والتحريض على الحكم بدعوى 

الحقوق والحريات العامة . 
كما أن الدول التي تسمح بتلك الطقوس فإهنا تصرف من طاقاهتا 
ومقدراهت��ا إلدراة فوضى تلك الطقوس ما اهلل به عليم وأي تقصير يف 
اإلحاط��ة بتلك الفوضى فإن المتهم بالتقصير وإحداث هذه الفوضى 

الدولة نفسها ال من قام بتلك الطقوس ..
فإغاق الشوارع واألماكن العامة ومؤسسات الدولة والمصارف 
إضاف��ة إلى حاالت التلوث البيئي المتمث��ل بمخلفات تلك األطعمة 
والنيران والعبث بالمرافق العامة وحاالت الضجيج الامتناهي، يتربأ 
منها أصحاب تل��ك الطقوس، وبكل صلف، ويرمون كل تلك اآلثار 
على الدولة التي س��محت لهم بذلك ، مع صرفها مايين الدوالرت 
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من أجل السماح لتلك الفوضى بالمرور . 
وإن ننَس فا يمكن أن ننس��ى األثر الس��يء لتل��ك الطقوس على 
الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعملية والصحية يف تلك 
الدولة التي تس��مح بتلك الطقوس، فكم من أيام للدراسة قد أهدرت 
وعطل��ت لهذا الس��بب، وك��م من المرض��ى منعوا م��ن الوصول إلى 
المشايف بسبب تلك السرادق المنصوبة يف منتصف الطريق، ولك أن 
تعلم بعض آثار تلك الطقوس على المستوى التعليمي يف العراق من 
مدة الدراس��ة فيه؛ إذ أهنا ال تتجاوز الشهر من الستة أشهر، إذ إنَّ باقي 
األيام مهدورة ومعطل��ة بين الطقوس وبين مواليد االئمة ووفياهتم .. 
ولك أن تعلم أن تسعين بالمائة من مقدرات الدولة من الناحية األمنية 

والمادية تصرف يف تصريف تلك الطقوس والمناسبات ..
ولي��س لك أن تعجب وأنت يف باد الرش��يد أن الناس يحبس��ون 
داخل بيوهتم بس��بب تلك الطقوس ألكثر من خمسة عشر يومًا بقليٍل 

أو كثير، ويف أغلب المناسبات خاصة زيارة األربعين ..
أما إْن ش��اءت الدول��ة أْن تحفظ كرامة مواطنيه��ا بمنع إقامة تلك 
الطق��وس فإن أصوات المطالب��ة بالحريات والحق��وق تأتيها من كل 
م��كان وخاصة من باد الغرب، ثم بعد ذلك تنش��غل الدولة بدعاوى 
منظم��ات حقوق اإلنس��ان ومنظمات المجتمع الم��دين، وغيرها من 
تل��ك المنظم��ات المش��بوهة، وهبذا الفعل ينش��غل رج��االت الدولة 
المخلصين هب��ذا العويل والضجيج، وه��م يف كل حاالهتم مذمومين 
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مقدوحي��ن س��اقطي العدالة والضمي��ر، ولن تخرج الدول��ة من تلك 
الدوامة المفرغة إال بأن تكون محكمة من الداخل، وذلك باالستعانة 

بجهود الخيرين والمصلحين من أبنائها . 
إنَّ الداعي��ن إل��ى تل��ك الطق��وس إنم��ا يحمل��ون تح��ت أرديته��م 
ونفوس��هم روح الث��ورة ض��د الحكوم��ة القائمة، وه��م يف ذات الوقت 
يّدع��ون أن تلك الطقوس إنم��ا هي عبادات محضة وال تمّس سياس��ة 
البل��د ال م��ن قري��ب وال م��ن بعي��د، وق��د س��ألت أحده��م والطقوس 
بمرأى العين والبصر، ومنظر تلك الحش��ود الذي يش��به مسيرات تلك 
الضباع الضارية، والرايات تتناثر يمينًا وشمااًل، وأصوات الصارخين 
والاطمين تنبعث من كل مكان إلى الحد الذي ال تكاد تملك نفس��ك 
التي بين جنبيك من هول هذا الضجيج والعويل وتلك الحركة التي ال 
لة من رب  تص��در حتى من هبيمة الطريق .. فقلت له هل هذه عبادة ُمنَزَّ

الربيات، فأجاب وهو يف غاية االنزعاج: إهنا مظهر من مظاهر القوة! 
وق��د ص��دق الكذوب ف��إن تل��ك المظاه��ر ماه��ي إال مظاهرات 
ومقدمات لثورة قادمة تحرق األخضر قبل اليابس، وهذه المظاهرات 
وإن لم تزعزع أركان الدولة، فإهنا تش��غلها وتش��غل ش��عبها الذي من 
حق��ه عليه��ا أن يحظى بماذ آم��ن، وهذه الطقوس والحش��ود هتديد 
صريح وفّج لكل ُس��نِّي يم��ر أمام تلك المس��يرة، فلطالما رفعوا تلك 
العب��ارات الت��ي تقول:] اليوم وغ��دًا يا هند [، ويقص��دون هبا التهديد 

والوعيد لكل أهل الُسنَّة والجماعة. 
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ول��ك أن تعل��م أن هذه الطقوس أجربت الكثير من أهل الُس��نَّة يف 
العراق إلى االنضمام إليها، خوفًا من س��طوة أصحاهبا، وتلك خطوة 

يف طريق تشييعهم. 
ومهما عمل الحاكم الس��ني إلرضاء تل��ك الطائفة، فإنه لن يجني 
م فيها  غي��ر الويل والخس��ران وق��د عاصرنا تل��ك األحداث التي ق��دَّ
صدام حس��ين وخاص��ة يف فرتة التس��يعينات – فرتة الحص��ار الجائر 
على العراق-  الكثير من التنازالت، فسمح لهم بالعمل بجميع أنواع 
تل��ك الطقوس وأنواع الزيارات والمس��يرات واالحتفاالت، وقد كنا 
نسمع ضجيجهم وعويلهم وهو يتفاخرون ويعتربون ذلك نصرًا على 
الطاغية صدام حسين، ال كرمًا منه وفضاً وعداًل، وكان من نتاج هذا 
التس��امح من ذل��ك الحاكم أن كان ه��ؤالء أول الثائرين عليه ومقدمة 
الش��امتين بموت��ه وإعدام��ه، ول��م يبخل دعاة أه��ل الُس��نَّة والجماعة 
بالنصح واإلرش��اد لقائد العراق صدام حس��ين آنذاك، وبينوا له خطر 
التش��يع على الدولة، وأهن��م فئة ال ترتقب يف أهل الُس��نَّة إاّلً وال ذمة، 
فأب��ى القائ��د الملهم وأعترب ذلك نوعًا من العب��ث ، وأنَّ ذلك تجاوز 

على حقوق الطائفة .. فكان ما كان .. وصربًا أيها الجمل .
ولقد تتابع التوظيف السياس��ي لمجالس العزاء  لكل الحكومات 
الش��يعية كالبويهيي��ن والصفويي��ن والعبيديي��ن والقاجاريي��ن وحتى 
المغ��ول وصواًل إل��ى عصر رضا خان البهلوي وإل��ى زمن الخميني، 
ولم ت��رتدد هذه الحكومات الش��يعية يف توظيف أي وس��يلة من أجل 



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 60

اجتثاث الحكم الُس��نِّي أو زعزعته، وليس هنالك أنسب من موضوع 
الحس��ين س��ام اهلل عليه، وإقامة العزاء عليه من أجل تخدير الغليان 
الش��يعي والس��يطرة عليه وتوجيهه نحو الوجهة الت��ي يريدوهنا، يقول 
الدكتور محس��ن حس��ام ظاهري يف كتاب��ه: مجالس الع��زاء ، األدوار 
والوظائ��ف الفردي��ة واإلجتماعي��ة: ] لطالم��ا أفاد المل��وك والحكام 
اإليرانيون من روح الحماسة الكامنة يف نفوس الشيعة، إال أهنم حولوا 
وجهة هذا المؤشر من مقارعة الظالم الداخلي إلى الظالم الخارجي، 
وكان ه��ذا التوجيه يتم أيضًا بما هو متعارف عليه من الوس��ائل لدى 
الطرف الش��يعي؛ ولهذا نق��رأ يف التاري��خ مث��اً أنَّ اإليرانيين يقيمون 
مجالس العزاء ومعركة جالديران تطحن يف رحالها، وكأن شيعة ذلك 
الزم��ان ال ت��رى ظلم الصفويين أنفس��هم أو أهنم ال يس��محون برؤيته 
والكش��ف عنه، بينما يوظف مبدأ االعت��زاز بالمعتقد والتحمس له يف 
جان��ب آخر وهو الوقوف بوج��ه األطماع العثماني��ة واالوزبكية، أي 
مواجه��ة الظل��م الخارجي فحس��ب ، وهذا ما عبَّر عن��ه الدكتور علي 
شريعتي ب – السحر األسود – ناسبًا ابتكاره للصفويين حيث يقول 
: ] لك��ن الصفويين كانوا بحاج��ة إلى عنصر مثير للنفوس يحرك فيها 
الداف��ع المذهبي؛ ألهنم وس��ائر األنظمة األخ��رى ال تقتصر حاجتهم 
م��ن المعتقد على التوجيه، وتقديس نظام الحكم، وإنما يس��عون كي 
يخلقوا منه قوة ضاربة بوجه العدو األجنبي ومجاهبة المد الُسنَّي، إنَّ 
ما أبدعت فيه الدولة الصفوية هو الس��يطرة على شيعة الدم والشهادة 
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والثورات من خال واجهة إعامية حملت اس��م الحس��ين ، وبذلك 
امتصت ثورة الش��يعة وألجمت بشهر أو ش��هرين من السنة هما صفر 
ومحرم ليظل المجتمع يلهج بعاشوراء حتى هناية ذلك العام ... جاء 
هذا السحر األسود بغرض تثبيت النظام االجتماعي على أسس ثورية 
وتلبيس نظام القوة والبطش واالستبداد السياسي واالستثمار الطبقي 
بعناوين اإلمامة والعدالة واس��تبدال ماهية التشيع الحمراء التي عرف 
هبا منذ زمن اإلمام علي وحتى زمن المهدي المنتظر، بالسوداء وهي 
عباءة الموت التي ارتداها الصفويون، وأخيرًا من أجل أن يخلقوا من 
الوالية رصيدًا وقدسية داعمة للخافة وأداة بيد الخليفة، اتخذوا من 
ر اإليرانيين وتحركهم ضد العثمانيين [  ) مجالس  عاشوراء مادًة ُتَخدِّ

العزاء األدوار والوظائف الفردية واالجتماعية ص 421 (.
إنَّ المحتوى السياسي اآلخر، وهي نقطة مناقشتي الثانية، إنَّ هذا 
الطقس الديني ال ينتهي مفعوله بانتهاء المراسيم، وبعودة الجميع إلى 
ديارهم، ذلك أنَّ ممارس��ة الطقوس الدينية تجعل اإلنس��ان يستخدم 
ما اس��تجمعه من أيام المش��اركة يف تلك المراسيم من خطابات دينية 
وتوصي��ات ونصائح وتوجيه��ات ويعيد إدخالها يف حيات��ه اليومية ما 
بع��د انته��اء المراس��يم، أي يضعها موض��ع التطبيق يف حيات��ه اليومية 
ما اس��تلهمه خال ش��هرين من تلك الممارس��ة،  فيخرج  متمس��كًا 
بتل��ك التعالي��م، خاضع��ًا لها ُمتَّ��كاً على ش��فاعة األئم��ة يف تحقيق 
أمانيه، بداًل من التدخل الفاعل لتحس��ين ش��روط حياته، أي إنَّ تلك 
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الطقوس تعيد برمجة وتوجيه تفكير المسلم الشيعي، وفقًا لما تعلمه 
واس��تلهمه ، من هنا فإن التأثير السياس��ي لطقوس عاشوراء تكمن يف 
إع��ادة برمج��ة وتوجيه الناس ليكونوا أكثر “ ش��يعية” أي يتصرفوا يف 
حياهتم الش��خصية والعامة بما ينس��جم وما قيل لهم من قبل الخطباء 
والمنش��دين والمتحدثين،  أي إنَّ تلك المراسيم تسهم بشكل مباشر 

وفعال بتشيع المجتمع. 
2- التوجيه  ومواكبة األحداث 

ال ش��ك أن الطق��وس تش��كل م��ادة جي��دة يف التوجي��ة واإلع��ام 
الحربي، كما أهنا تشكل أداة فذة تتصل وتواكب األحداث، وقد يكون 
هذا الكام غريبا بعض الشيء لمن لم ُيْخَبر عقيدة التشيع، ولكن وبعد 
كل ه��ذه األحداث الجس��ام التي جرت وتجري عل��ى أمتنا، يجب أن 
ال يك��ون هنالك غريب فيما يصدر من هذه الطائفة، فالش��يعي وما دام 
يف وس��ط هذا البحر المتاطم من الش��عوب الُس��نِّية فهو عاقد على نية 
الح��رب، وتل��ك النية اقتضتها تلك الروايات الت��ي جاءت – زعموا – 
عن أهل البيت سام اهلل عليهم، وخير أداة للتواصل ومواكبة األحداث 
وتوجي��ه البوصلة بالش��كل الصحيح والمناس��ب يف ه��ذه الحرب هي 
تل��ك الطقوس، وقد رأينا نماذج فاقعة لهذا التمثيل منذ س��قوط بغداد 
2003 ميادي��ة وحت��ى يومنا هذا، فف��ي كل حدث وكل مناس��بة نجد 
تلك الطقوس حاضرة وبقوة ويف جميع المشاهد السياسية والعسكرية 
وحت��ى االجتماعية منها، ومن هنا نجد أهنا قد أس��همت وبش��كل كبير 
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يف نق��ل الص��ورة الت��ي يف مخيل��ة أولئ��ك المراج��ع، الذي��ن يخططون 
ويديرون تلك الحرب إلى أذهان العوام، س��واء باألساليب البيانية، أو 
من خال القصص واالس��تعراضات المباشرة والتي تتناسب مع أفهام 
المخاطبي��ن، وُتَعدُّ تلك الطقوس أحد أه��م العوامل يف تجديد الوعي 
وتوجيه تلك الحش��ود نحو الهدف المنش��ود، وإلدراك مراجع التشيع 
لتل��ك األهمية ولتلك الخصيص��ة، فإهنم يس��عون جاهدين ألن تكون 
تلك الطقوس على امتداد أكرب أليام السنة، إذ إهنا تعطي تلك الحشود 
دفعة كبيرة من الحماس��ة والتواصل، كما أهنا وس��يلة مهمة وفعالة من 
وسائل اإلرشاد المذهبي والطائفي الذي ينشده المراجع، وهي كذلك 
وس��يلة فعالة للتخدير والتذكير يف آن واحد، فهي  تخدر العقل وتمنعه 
من التفاعل مع المحيط بحس��ب تلك األدوات الطبيعية ولكنها تذكره 
ألن يس��لك طريق��ة االنقياد من توجي��ه تلك الجموع الغفيرة بواس��طة 
العقل الجمعي، ويجتهد المراج��ع والدعاة وخطباء المنابر والرواديد 
إل��ى جعل جمي��ع تلك الطقوس تحاك��ي الحدث الجاري وتش��ي بما 
سيجري يف القادم من األيام كما أهنا تنثر بين ثنايا تلك الطقوس الكثير 
م��ن األخب��ار الغيبية والتوقعات الجازمة ألجل اس��تثارة حماس��ة تلك 

الحشود وجعلهم يف يقظة دائمة . 
3- حشد الجمهور 

ال يمك��ن إغف��ال دور الطقوس بص��ورة عامة والمس��ير إلى قبور 
األئمة بصورة خاصة يف تعبئة وحش��د الجمهور الشيعي نحو الغايات 
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التي حددهتا الروايات والتي توصي بمحاربة الظلم واستئصال شأفته 
وإن أعظم مصداق للظلم الذي يجب محاربته هو الوجود الُسنِّي يف أي 
مكان، وهذه الحقيقة وبرغم ظهورها لكل من قرأ صفحات التاريخ، 
لم تعد خافية عن مس��لم عاصر وكابد أحداث ومآسي العقد األخير، 
إال أننا نرى الكثير من أهل الُسنَّة يتجاهل تلك الحقيقة ويعدها ضربًا 
من ضروب الخي��ال، بل يعدها أوهام ضاقت هبا أحام المتش��ددين 
من أهل الُس��نَّة، وتعاموا عن بحار ال��دم التي جرت وما زالت تجري 
يف العراق وس��وريا واليمن والبحرين، ويف كل بلد فيه ُمْكنة للتش��يع، 
وإنن��ي وبحكم المعاش��رة والمناظرة والمكاب��دة، وبحكم أنني كنت 
مم��ن يعتقد تلك العقيدة، ويدافع عنها إل��ى حد الهوس والجنون بل 
إل��ى ح��د الفصام النكد من النف��س والضمير، أق��ول وبكل صدق أن 
الش��يعي ال ي��رى مصداقًا للظلم إال يف ذلك الش��اخص الُس��نِّي، وإن 
أبرز تجليات ذلك الظلم إنما يتمثل يف ذلك الحاكم الذي ينتسب إلى 
أهل الُس��نَّة، أما بقي��ة مظاهر الظلم يف أي م��كان أو أي بقعة يف العالم 
فه��ي ال تعني��ه بش��يء، بل يتغاف��ل ويتجاه��ل كل مظاه��ر الظلم التي 
تج��ري من طائفته بل إين رأي��ت الكثير من أبناء الطائفة يتناغمون، بل 
ويطرب��ون لظلم الطائفة ويعدونه من تمام العدل والجزاء الذي يجب 

تحقيقه على األرض الُسنِّية .
إن تلك الطقوس تعد فرصة هائلة يف تثبيت الهوية الش��يعية يف أي 
مكان يمكنهم التواجد فيه، بل إهنم ومن خال ذلك المس��ير الطويل 
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لتلك المراقد المزعومة يوصلون رسالة مفادها أنَّ هوية الدولة شيعية 
وإن ح��وت المل��ل والطوائف المتعددة، وهذا التحش��يد والتس��ويق 
له��ذه الهوية يتم من خال الرتكيز على محاور عدة يف تلك الطقوس 
منه��ا وأبرزها خطاب المظلومية، وقد برع��وا يف ذلك الخطاب، فهم 
ل��م يقتصروا عل��ى تل��ك المظلومية المحص��ورة يف جنب��ات التاريخ 
واالكتفاء بمجرد إخراجها من ثنايا تلك الصفحات، وإنما استحدثوا 
األزمات والمظالم اآلنيَّة والتي تقرر من مظلومات التاريخ المأزومة 
وتؤكده��ا، فك��م م��ن ع��وام الش��يعة ق��د ذهب��وا ضحي��ة التفجيرات 
واألزمات المفتعلة وما من س��بب إال لتقرير تلك المظلومية والتأكيد 
على أنه ليس هنالك من عدو للش��يعة والتش��يع إال أهل الُس��نَّة . ولم 
يعد خافيا عند أهل الُس��نَّة يف العراق بدايات ومآالت تلك المسرحية 
الهزلية، والتي تبدأ بس��يل من دماء الش��يعة ثم تنته��ي بالثأر واالنتقام 
من أهل الُس��نَّة وصّب العذاب عليها صبا، تبدأ تلك المسرحية بذلك 
التفجير المزعوم والذي ينس��ب بداهة إلى أهل الُس��نَّة، ثم تتسلس��ل 
فصول المس��رحية بتلك المش��اهد المحملة بفيض الدماء واألشاء، 
ومظاهر الَس��ْحل والحرق وثق��ب الرؤوس بالمثاقب، إهنا مس��رحية 
ت المظالم على هؤالء فكل ش��هر والشهر  تتكرر كل أس��بوع وإْن عزَّ
كثير، ثم  بعد خطاب المظلومية هذا تتأكد وتتأصل أهمية ودور تلك 

الطقوس يف إزالة وإزاحة تلك المظالم . 
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إنَّ إحياء تلك المناس��بات من ش��أنه أْن يعيد تقديم التاريخ وحتى 
صياغته من جديد،  ففي تلك الطقوس يجري صياغة التاريخ لمعركة 
الطف، وكأهنا مزيج لذلك الظلم المتاحم والمتواصل من قبل أهل 
الُس��نَّة على رؤوس الش��يعة، وليس��ت ه��ي معركة األم��س، فالذاكرة 
الش��يعية ليس��ت بتلك الذاك��رة المثقوبة، ب��ل هي تل��ك الذاكرة التي 
تؤس��س وتؤصل وتضخ المزيد من أحجار الحق��د والكراهية والتي 
تجعل من تلك المعركة التي لم تتجاوز زمنيا بضع ساعات أنموذجًا 
حّي��ًا لثأٍر لن ينتهي ولو بقيام الس��اعة، وهي تمثل دعوة صريحة لكل 
ش��يعي ب��أن يجع��ل كل يوم عل��ى أهل الُس��نَّة عاش��وراء، وكل أرض 

يتواجد فيها أهل الُسنَّة كرباء . 
إن هذه الطقوس والزيارات تقوم بعملية حش��د غير مسبوقة وغير 
منظورة يف أي صفحة من صفحات التاريخ، ولك أن تعلم مقدار هذا 
الحش��د وأنت تس��مع األطفال عندما يرون مقاتلي الحش��د الش��يعي 
وهو يصب جام غضبه وحقده على المناطق الُسنِّية يف العراق وسوريا 
واليمن وهم ي��رددون وبكل تعبد ممزوج بالحقد واأللم والغيض: ] 
عل��ي وياك علي [ لك أن تعلم مقدار هذا الحش��د ال��ذي تقدمه تلك 
الطق��وس من خال ممارس��ة طاب المدارس الذين ل��م يبلغوا بعد 
س��ن الرش��د وهم منهمكون يف تنظي��م تلك المواك��ب أو الذهاب – 
كمّشاية – غير مبالين بضياع مستقبلهم، لك أن تعلم أن أجيال العراق 
الي��وم والت��ي تجري فيه تل��ك الطقوس إل��ى حد الهوس ق��د تأهلت 
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وتربمج��ت بأنه ال يجب التخلي عن تلك الطقوس ألي س��بب كان، 
ول��و بالتخل��ف عن مقاعد الدراس��ة والعمل، ل��ك أن تعلم أن أطفال 
العراق الي��وم يقومون بضرب أنفس��هم بالقامات وض��رب الزناجيل 
وارتداء الس��واد وذلك م��ن أجل الوصول هبم رج��اال يأخذون بالثأر 

الذي ُيرضي الحسين أو الزهراء سام اهلل عليهم ..
ويف ظ��ل ه��ذا المناخ يج��ري مليًا تعبئة الش��يعة بإحي��اء تفاصيل 
معارك لم تجر إال يف خيال أولئك الموهومين ومن ثم عرض مايين 
القص��ص المفجعة والتي تتلى  عند كل طقس وفوق كل منرب، ومعها 
سرد ألعمال القتل والذبح ألولئك الصغار والكبار، وبتلك الطقوس 
والقص��ص الموهومة تبقى الذاك��رة حية، وبدون هذا الخطاب، ليس 
م��ن طريق للحش��د؛ لذل��ك فإن ممارس��ة ه��ذه الطقوس يعت��رب أمرًا 
حيويًا ألولئك المراج��ع وهم يتأهبون وبكامل قدرهتم وعلى امتداد 
شهرين إلحياء تلك المراسيم، وتتجلى تلك األهمية يف إهناك الدوائر 
ومؤسسات الدولة من صحة وخدمات وتعليم وأجهزة أمنية، مع عقد 
االجتماعات وتخصيص القنوات اإلعامية الرس��مية واألهلية لنقل 
أخبار تلك الطقوس والزيارات، وتحويل الجامعات والمدارس إلى 
أماك��ن لممارس��ة تلك الطقوس ورمي كل م��ن تخلف عن االلتحاق 
بتلك الطقوس من أولئك الطاب والمدرس��ين واألساتذة والكوادر 
الخدمي��ة والتعليمي��ة بتهم��ة الَتَس��نُّن ومع��اداة أهل البي��ت، وبالتالي 
يكونون عرضًة للغيلة والغدر وأقلها التهجير بعد المضايقة والخوف 
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م��ن أن تطاله��م هتم��ة اإلرهاب بطريق��ة أو بأخ��رى وبالتال��ي هجرة 
الكفاءات وتعطي��ل دروس العلم وعمل الدوائر والمؤسس��ات دون 
أن يكون هنالك حسيب أو رقيب، والويل لكل من يناقش أو يشكك 
يف فرضية وقدس��ية وأولوية تل��ك الطقوس، وكل ذلك مفروض بقوة 
س��لطة الع��وام، إضاف��ة إلى س��لطة المراج��ع الذين هم بين التس��ليم 
والتعتي��م، وبين الخوف من س��لطة العوام والح��رص على المنصب 
والس��لطان، وكل ذلك مرتبط ارتباطًا وثيقا وصميميا بتلك الطقوس 
والش��عائر، وه��ؤالء المراج��ع وه��م على اس��تعداد عظيم ل��كل هذا 
التجييش ومع حيازهتم للس��لطتين الدينية والدنيوية، أو ُقْلْ إْن ش��ئت 
السياسية فإهنم غير مستعدين على اإلطاق للنظر أو االستجابة لتلك 
الحاجات المعيش��ية واليومية كمتطلبات الصحة والتعليم ومكافحة 
غوائ��ل الفقر، ب��ل إنَّ الهمَّ األوحد ه��و أدلجة الش��عب برمته وإعادة 

صياغة وعي الشيعي ، كشيعي ومن خال تلك الطقوس . 
4- ترسيخ االعتقاد 

ليس من السهل الغوص يف أعماق ودخائل تلك الطقوس، وخاصة 
ألولئ��ك الذين لم يخالطوا أهل التش��يع ولم يكاب��دوا صوره ومظاهره 
عل��ى األرض بصورته الحقيقة، والتي تمثل حرفية تلك النصوص التي 
تدع��وا إل��ى إقامتها كلم��ا توفر المن��اخ المائم لها، وليس من الس��هل 
الوص��ول إل��ى رؤية آثاره��ا على المعتقد وكش��ف خفايا تل��ك العاقة 

الحميمية بين تلك الطقوس وتلك الروح المأزومة بالثأر واالنتقام .
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إن اللبن��ة األول��ى يف بيان حقيق��ة وآثار تلك الطق��وس هو طريقة 
التفكير التي يفكر هبا الش��يعة س��واء َأكانوا من العامة أم من المراجع 
أو النخ��ب، وقد س��اهمت تفاعات البيئة والرتبي��ة وذلك الموروث 
الم��أزوم وطرق التعليم يف صناعة وبل��ورة وصيرورة تلك الطقوس، 
وم��ن ثم ارتداد صورها ومظاهره��ا على هذه العموم، وبمرور الزمن 
تحول��ت تل��ك الطقوس إل��ى حقيق��ة ال تقبل الج��دل، وإيمان يجب 
الدف��اع عنه بشراس��ة، ووص��ف من يش��كك فيها بالزندق��ة والنصب 
أو العمال��ة ألصح��اب الدوالر، وبي��ن الحقيقة والظ��ن، وإيقاع تلك 
الطق��وس  تتحول األفكار الى قيم ومش��اعر متأصلة يف داخل النفس 
يس��تحيل المس��اس هبا، ومن ثم تتحول بتلك الظامات والرتاكمات 
إلى اعتقاد راس��خ لتلك الحشود والجموع، تتشكل الصور والتعاليم 
والواجب��ات والمب��ادي ث��م تف��رز مجموعة م��ن التقالي��د واألعراف 
والع��ادات ذات الطبيع��ة الش��عبية والت��ي يت��م ترس��يخها يف القلوب 
والعق��ول بش��تى المصادر والمش��اهد والمواقف، ثم بعد ذلك تنش��أ 
تل��ك العاطف��ة بين ذل��ك الفرد ومحت��وى تلك الطق��وس بما يدغدغ 
مشاعره ويغذي حاجاته النفسية ويزرع فيه مشاعر الحماسة والدعوة 
إل��ى الث��أر واالنتقام، كما يع��زز ارتباط��ه بمطلق األئمة االثنى عش��ر 

لدرجة ال يدانيها أي ارتباط ولو كان بالذات اإللهية المقدسة . 
إن االعت��زاز بتل��ك الطق��وس والدعوة إليه��ا والمثاب��رة يف أدائها 
يعزز االعتقاد بمطلق األسطورة والخرافة التي تغيب العقل وبصورة 



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 70

ة بم��ا يدعوك إلى االعتقاد إلى اس��تحالة تغييره، ومن ثم  مطلق��ة وفجَّ
الثب��ات عليه وإْن ظهرت فيه كل التناقض��ات، بل إنه يقابل كل األدلة 

اليقينية بالتجاهل والحذف، بل إنه ينظر إليها نظرة دونية . 
كم��ا وتتس��م تل��ك الطقوس ب��كل مظاه��ر االنغ��اق والتعصب 
والتط��رف والتل��ون وه��ي التي تدف��ع بصاحبه��ا نحو تغيي��ب العقل 
واالرتماء يف براثن الظام مع الحفاظ على مراتبه ودوائره بما فيه من 
معتقدات ال تقبل هبا ولو سارحة اإلبل، تأسره وتجعل منه عبدًا ضااًل 
منحرفًا ووحش��ًا يفرتس أخاه اإلنس��ان، وكل م��ن تمرس وتمرتس 
بتلك الطقوس وتمكن منها وتمكنت منه، كلما تمكن من إدارة فنون 
المعتقد وأصبح مرجعا وقدوة لمجاميع الش��ر، وكلما أوغل الشيعي 
يف تل��ك الطق��وس كلم��ا أوغلت نفس��ه بالفس��اد والرذيل��ة، وأصبح 
ش��عار أهل البيت وحبهم مجرد شعار وجس��ر يعرب فيه نحو مصالحه 
ومنافعه الذاتية، وهو على استعداد تام وكامل لشطب األمانة والمثل 
والمبادئ وكل األفكار السليمة من العقل والضمير، ومن ثم توصيلها 
إلى األجيال المتعاقبة مش��وهة منقوصة ومحرفة تحمل يف طياهتا كل 

معاين الزيف والضال .
إن أص��ول جمي��ع األديان الرئيس��ية تدع��و إلى االعتق��اد بوجود 
الباري وتوحيده، والتس��ليم له بالخلق واألم��ر، لكن نظرة عابرة إلى 
تلك الطقوس تعلم علم اليقين أهنا تمهد النحراف اإلنسان عن ذلك 
الخط العريض الواضح أو تشويه معالمه أو التهجم على حقيقته ومن 
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ثم تفس��ير المعتقد بتلك الصورة المغايرة ألجل أن تورد هذا اإلنسان 
إل��ى أدنى م��وارد الجهل والش��قاء، ومن ثم تجليه بتل��ك النتائج التي 
انتقلت به من توحيد وعبادة الخالق إلى الشرك به وتقديس المخلوق 

وعبادته من دون اهلل جل وعا.
والذي يستقرئ تاريخ التشيع استقراًء تامًا يجد أن تلك الطقوس 
تش��كل قطب رحى المعتقدات واألس��اس المقدس لتلك الثقافات، 
وأنَّ حاج��ة الع��وام إليه��ا حاج��ة أساس��ية وضروري��ة، وتتضح تلك 
الحاجة يف أوقات الش��دة والكرب، والتي تتمث��ل يف التنفيس العميق 
عن تلك العقد الكامنة يف النفس الش��يعية بصورة عامة ومطلقة والتي 
ورثته��ا من ذل��ك االعتقاد الذي بثَّه األش��ياخ من أمث��ال زرارة وبريد 
وجاب��ر الجعفي وأبان وأمثالهم من رواة ذل��ك الموروث الذي يعزز 
يف النف��س عقدة النقص والمظلومية، ومن ثم ال بد من الثأر واالنتقام 

للتنفيس عن كل تلك العقد والكرب .  
ويس��عى مروجو وداعمو تلك الطقوس إل��ى ذلك الدور المزدوج 
لتل��ك الطق��وس، فهم من باب يس��عون وم��ن خالها إل��ى إبعاد عوام 
الشيعة عن التدخل يف سياسية الحاكم الشيعي وتعميق الجهل وتغييب 
العقل وتخديره يف هذا المجال، وقد نجحوا يف ذلك كل النجاح، ومن 
باب آخر، فقد س��عوا إلى توجيه تلك الطقوس وجعلها أداة من أدوات 
اإلن��كار والخ��روج على الحاك��م الُس��نِّي والتدخل يف ش��ؤون الدولة 

المسلمة والتحكم يف سياساهتا، وقد نجحوا يف ذلك أيضا .
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ويمكنن��ا الق��ول أن تل��ك الطق��وس تعت��رب م��ن أه��م األدوات يف 
ترسيخ المعتقد وأكثرها تأثيرًا وسحرًا يف وجدان الطائفة ، وذلك من 
خال تلك المنظومة المعقدة والمتشابكة من الشعائر والممارسات 
التنظيمية لألفراد والجماعات بما يشكل يف النهاية أداًة للشر والعنف 
واإلره��اب ثم ص��ور من الح��رب والخ��راب والدم��ار واالضطهاد 
والقت��ل والظل��م يف كل الب��اد الُس��نِّية، وه��ي التي تؤصل إل��ى الغلو 
والتط��رف الدين��ي م��ن خ��ال الفع��ل وردة الفعل ومن خ��ال تلك 
النص��وص الش��اذة والضعيف��ة، ومن ثم استس��هال إراقة الدم الُس��نِّي 
ب��ل التمرغ في��ه والتنع��م يف منظ��ره القانِي؛ ألج��ل الث��واب والمنزلة 
المرجوة عند أئمة أهل البيت س��ام اهلل عليهم ال عند اهلل جل وعا، 
هت العقل المسلم وقادْته إلى كل أنواع الجريمة من خال  وكما س��فَّ
صناعة ودعم المشكات واألزمات والحروب بحجة التبشير بقرب 
ظه��ور المهدي المنتظ��ر بالمقابل فهي تؤدي ذل��ك الدور الخطير يف 
تدمير اإلنس��ان وإفس��اد البيئة وكافة مناحي الحياة ، كل هذه المظاهر 
واألمثل��ة تؤكد عل��ى ذلك الرتاب��ط الوثيق بين تل��ك الطقوس وتلك 
المعتقدات وقوة تأثيرها سلبًا وإيجابًا على ذلك الكائن الرخو الذي 
ب بتلك المبادئ وانصهر فيها كسبب من أسباب الثقافة والدين  تش��رَّ
لتص��ل يف النهاي��ة إلى ذل��ك القدر المحت��وم الذي ال يمكن��ه الفكاك 
والخ��اص م��ن قي��وده، خصوصًا تل��ك المعتقدات الت��ي تصاحب 
أط��واره وتظهر يف جميع مظاهر حياته ومعاماته وعاقاته باإلنس��ان 
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اآلخ��ر، ومن ثم ظهور التناقض��ات والتضاربات يف ذلك المعتقد بين 
الش��عور والس��لوك والذي يتجلى يف ضعف الحجة وهتافتها وهامية 
ذلك المعتقد، األمر الذي يدعوه إلى االرتماء يف أحضان األس��طورة 
والخراف��ة م��ن أج��ل التغيي��ر والحرك��ة، ومن كل م��ا س��بق يظهر لنا 
م��دى حضور تلك الطقوس وأثرها يف المعتقد بل وس��طوهتا الكبيرة 
والعميق��ة على تصرفات الف��رد والجماعة وع��دم إمكانية عزلها عن 
مصالح��ة النوعية وبي��ان وتثبيت الهوية الذاتية بم��ا تصوره من أفكار 
وانعكاس��ات وأفكار وقيم ترتس��م يف خبايا النفس والروح وتش��كل 
ج��زءًا من عالمه الفكري من أجل تحقق الم��اذ اآلمن يف مواجهات 
طوارئ الغيب المستعصية والتيارات والتقلبات االجتماعية، وبغياب 
تلك الطقوس يفقد الشيعي الكثيَر من النضج يف أدوار الثأر واالنتقام 
ويصبح كالش��جرة الجوفاء الهش��ة الميتة والتي ال يمكنها الصمود يف 

وجه الرياح والعواصف . 





الف�صل الثاين

طقو�س عا�شوراء بني االختالق 
والتحريف واالإ�شاءة الأهل البيت

 ر�شي الله عنهم
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املبحث الأول 
بداية الكتابة يف عا�شوراء بني التحريف والتوظيف

قد يكون من المناس��ب قبل الخ��وض يف عمليات التحريف التي 
جرت على السيرة الحسينية، وقبل كل شيء القيام بمعرفة تأريخ بدء 
الكتاب��ة يف حادثة الط��ف أو حادثة كرباء وَمْن ق��ام بعملية التحريف 
والتوظيف لتلك الحادثة، وبما أن كل حوادث التاريخ إنما تقوم على 
صحة الس��ند؛ لذا فإننا بحاجة إلى إخض��اع أفكارنا للنقد والمراجعة 
وفق��ًا لما يقتضيه ذل��ك األصل والركن الركي��ن، وبذلك تمتص بؤر 
التوتر ونقضي على منابع القلق ومناطق التوظيف المغرض، وتفعيل 
إيجابي��ات ذل��ك الخ��رب الصحيح، ومن ث��م فتح المج��ال رحبًا أمام 
النق��د والمراجع��ة الصادق��ة، ب��ل إين ألعتق��د جازما أننا أم��ام فرصة 
تأريخي��ة ال تزال مفتوحة وممتدة للتغيير والتجديد، وإلحداث حركة 
تصحيحية كربى ألجل امتاك قدرة وطاقة غير محدودة للتكيف من 

المستجدات، بدال من افتعال األزمات ونسج الثارات . 
إن حادث��ة الط��ف ال تش��كل عند أهل الُس��نَّة إال حادث��ة من آالف 
الحوادث، ولكنهم ينظرون إليها بعين اإلنصاف وال يغفلون جوانبها 
��ة، بل هم على أثر صاحب تلك الحادثة خلقًا  ومآثرها وِعَبرها الحقَّ
ومنطقًا، وهم ال يعملون الهوى وال يوظفون الخرب، وإنما يخضعونه 
ورجاالته لضوابط الجرح والتعديل وعلم اإلسناد، فالفارق بين أهل 
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الُس��نَّة وغيرهم أهن��م يخضع��ون اعتقاداهت��م وتصوراهت��م وإراداهتم 
لصحة الخرب، فالخواطر واألفكار والتصورات واإلرادات واألعمال 
وم��ا يرتتب عليها م��ن اعتقادات تابع لصحة الخ��رب، أما هؤالء الذين 
ش��اؤوا أن يس��يروا يف دروب الغفلة، فهم يخضعون كل تلك األخبار 
لم��ا يعتقدون، ويلوون أعناق تلك األخب��ار لّيًا ألجل أن توافق تلك 
المعتق��دات .. لذل��ك فأه��ل الس��نة يس��تخرجون من صحي��ح تلك 
األخب��ار يف تل��ك الحادث��ة وغيرها العظ��ة والعربة م��ن دون إفراط أو 
تفري��ط، أم��ا الش��يعة اإلمامية فإن تلك الحادثة تش��كل لهم إش��كالية 
ك��ربى، وذلك إلهمالهم علم اإلس��ناد، وعدم إعمال��ه يف أخبار تلك 
الحادث��ة، فتجمدوا على تصورات فكرية ودينية ُحِش��َرت حش��رًا بين 
متطلبات الحياة وضرورياهتا، ومن ثم انعكس تمسكهم هبا سلبا على 
واقع األف��راد اجتماعيا واقتصاديا وفكريا، ومن ث��م عاقتهم بالعالم 
من حولهم، وهذا لعمري أمر يوجب على فقهائهم وعلى مراجعم لو 
كانوا صادقين البحث مليا عن مخرج ، وعادة ما يكون أنسب الحلول 
هو العودة إلى علم االسناد أو علم الرجال، وإال فإننا سنكون عرضة 
للفه��وم االنتقائية، وكم من تراثنا م��ن نحتاج إلى أن نتعامل معه على 

ضوء تلك القاعدة . 
وحادث��ة الط��ّف عند الش��يعية اإلمامية ليس��ت مجرد خ��رب يرويه 
التأري��خ، ويس��تأنس ب��ه عظ��ة أو ع��ربة، وإنما ه��و دين وعقي��دة، إن 
الطّف عند الش��يعة عقدة وعقيدة يوالي فيها ويعادي؛ لذلك ال يجب 
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التسامح أبدًا يف عمليات التحريف والتوظيف لألخبار من قبل أولئك 
المحرفي��ن المخرفين، إننا يجب أن نس��تثمر هذا الح��دث التأريخي 

العظيم من أجل أن يثمر وعيًا وإدركًا سليمًا وتصورًا راقيًا .
وإذا كان ال بد من توظيف حادثة عاشوراء، فإنما لألعمال الجادة 
النافعة ال لذلك الخط��اب الذي يركز على النْوح والمظلومية والذي 

يدعوا النفس بداهة إلى الثأر واالنتقام ..
إن توظي��ف حادثة عاش��ورء وما يصاحبها م��ن طقوس ألجل أن 
ينخرط الناس وينهمكوا ويذوبوا يف مش��اعر الحزن والغضب تاركين 
األعم��ال الصالح��ة التي أمره��م اهلل تعالى هب��ا، وأعماله��م الدنيوية 
ويظن��ون أن��ه الجتماع بين األمري��ن وأهنما على ط��ريف نقيض، وهذا 
خاف منهج األنبياء والرس��ل، فالحياة والدعوة والجهاد والعلم من 
ن لكل إنسان  س��نن الحياة الرش��يدة، وأن تلك العناصر تش��كل وتكوِّ

على هذه البسيطة البحر والفضاء ، بل ميدان العلم والبناء.
كذل��ك وبداًل من التحريف والتوظيف لتك الحادثة أن نتجه ببناء 
الوع��ي عن ذلك اإلنس��ان الذي ما انفك ش��اردًا يبحث عن الس��بيل؛ 
لذلك يجب أن يثمر هذا الحدث وعيًا وإدراكا سليما وتصورا راقيا، 
وأن ممارسة تلك الطقوس وتوظيفها بتلك الطريقة يقتل ويغتال هذا 
الوع��ي، يف الوقت الذي يج��ب على األمة أن تس��تثمر هذا الوعي يف 

حل مشكاهتا وقضاياها دون اجتزاء أو نقصان .
وقد س��معنا م��ن إف��رازات تل��ك الطقوس م��اال يمك��ن أن يعترب 
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م��ن فلتات اللس��ان مما يعرب عن غيظ وحنق ش��ديد عل��ى هذه األمة 
المرحومة، األمر الذي يعرب عن تلك الفعاليات الس��لبية تجاه الوطن 
والمحي��ط، وهذه هي بعض األمور التي ش��اء المحروف��ون ايجادها 
وزراعته��ا يف أرض الواق��ع، وما يحصد الش��عوب واألوطان بعد كل 

ذلك إال الشوك والحسك . 
إن التحريف��ات التي لحقت واقعة عاش��وراء اس��تهدفت الجوهر 
والمظه��ر، وس��نرى من خال هذا المبحث كي��ف انحدرت الدوافع 
الدموي��ة واالنتقامية، وتحولت حروفا جس��دهتا تلك التحريفات من 
خ��ال الوضع وال��دّس؛ لذلك ال بد للعودة إلى تل��ك المصادر التي 
كتب��ت ابت��داًء يف تلك الس��يرة ألجل الكش��ف عن أولئ��ك المحرفين 
المحرتفين الذي قاموا بتحريف وتوظيف حادثة عاشوراء، ومن أجل 
ف على تلك المقاتل والمصنفات وتقس��يمها  ذلك ال بد لنا من التعرُّ
وتصنيفها أوليًا؛ ألجل أن تتضح لنا صور التحريف وصور التوظيف 
لتل��ك الحادثة ، ومن خال م��ا تقدم يمكننا تقس��يم المصنفات التي 

تناولت عاشوراء إلى ما يلي : 
1- المصادر المجعولة:  وهي المصادر أو المصنفات التي ليس 
لها عين وال أثر، وإنما مجرد أس��ماء لمس��ميات، وق��د ادُّعَي أن هذه 
َف��ت يف حادثة الطّف خصوص��ًا وأصحاب هذا االدعاء  الكت��ب قد ُألِّ

كان غرضهم من هذا تحقيق أمرين :-
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 األول : إثبات أهنم أول من صنف يف عاش��وراء دون أهل الس��نة 
والجماع��ة وذلك ألج��ل إثبات وتحقي��ق أمر العداء المزعوم لس��يد 

الشهداء الحسين بن علي سام اهلل عليهما .
 والث��اين : إثب��ات التحري��ف والتوظيف الذي كانوا ينش��دونه من 

تلك المصنفات المجعولة، فمن تلك المصنفات : 
1- ]  مقتل الحسين [ لألصبغ بن نباتة المجاشعي الحنظلي وهو 
من خاصة اإلمام علي س��ام اهلل عليه وقد تويف سنة 64 هجرية، وقد 
قي��ل بعد المائة، وه��ذا الكتاب ليس له من عين وأثر، وإنما هو مجرد 
اس��م لمصنف ليس إال، فقد اعرتف أهل التحقيق من الشيعة اإلمامية 
أن ه��ذا الكتاب لم يبق له أثر إال بع��ض الرويات المتناثرة يف مطاوي 
الكتب المتأخرة، وهذه دعوى ال دليل عليها إذ إنَّ المتأخرين نس��بوا 
كتب��ا وأصوال ليس له��ا وجود يف عصور األئمة س��ام اهلل عليهم كما 
صنعوا وانتحلوا من الروايات ماال يس��ع المقام لذكرها؛ لذلك فليس 
عى لألصبغ بن نبات��ة كتابًا من قبل المتقدمين  م��ن الغريب أبدًا أن ُيدَّ
ثم يأيت المتأخرون منهم فينتحلون الروايات ويصنعون الموضوعات 

ويدعون أهنا من خايا ذلك الكتاب . 
2- ] مقت��ل الحس��ين [ المنس��وب ألب��ي مخنف ل��وط بن يحيى 
المتويف 158 هجرية وقد قيل إنه من اصحاب اإلمام الصادق س��ام 
اهلل علي��ه، وه��ذا الكتاب ال أثر ل��ه كذل��ك يف أرض المصنفات، وقد 
جمع��ت مروي��ات أب��ي مخن��ف والتي نقله��ا الطربي م��ن قبل بعض 
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الباحثين المعاصرين، منهم محمد باقر المحمودي وحسن الغفاري 
ومحم��د ه��ادي اليوس��في الغروي ونش��روه تحت عن��وان: )عربات 
المصطفي��ن( وق��د زعم بع��ض المتأخرين أن الطربي إنم��ا نقل تلك 
الرويات من ذلك الكتاب المنس��وب ألب��ي مخنف، يف حين أن نظرة 
أولي��ة إل��ى كتاب الط��ربي وإلى أس��لوبه يف نقل الرواي��ة يكذب تلك 
الدع��وى، وليس يخفى عند المحدثي��ن والمؤرخين الفرق بين النقل 
من كتاب وجادًة وبين نقل الحديث من أفواه الرواة، ولكن أصحاب 
تلك الدعوى أرادوا أن ُيَلبِّس��وا على الناس هذه الحال؛ ألجل تمرير 
ه��ذا االنتحال، كم��ا وقد صدر يف هذه األزمان كتاب مجهول نس��ب 
إل��ى أبي مخنف لوط بن يحيى باس��م: مقتل أب��ي مخنف، واالنتحال 
والوض��ع ظاه��ران يف ه��ذا الكت��اب م��ن خ��ال االخت��اف الكبي��ر 
والواض��ح بي��ن مروياته وبين تل��ك المرويات التي نقله��ا الطربي يف 
تاريخه، كما أن الكتاب قد حوى على بعض الروايات التي تحّط من 
ش��خصية اإلمام الحسين سام اهلل عليه وتس��ئ إليه، كما أن الملفت 
للنظ��ر يف ذلك الكت��اب المنحول ذلك االختاف ال��ذي يفوق الحد 
المتعارف عليه بين المطبوع والمخطوط، يقول الريش��هري صاحب 
الصحيح من مقتل س��يد الش��هداء : ] ومما يؤس��ف له هو أن الحاجة 
إل��ى مقتل أب��ي مخنف أدت ال��ى أن يتجه الكثيرون إل��ى هذه الطبعة 
المتداولة والش��ائعة وأن ينس��بوا أكثر معلوماهتا إلى أبي مخنف دون 
علم، جدير ذكره أن الكثير من المحدثين والمؤرخين والبليوغرفيين 
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يف القرنين األخيرين اعت��ربوا كتاب أبي مخنف المتداول فاقد القيمة 
وغير صالح لاعتماد [)1(.

وقد ص��رح النوري الطربس��ي بزيف الكتاب المنس��وب إلى أبي 
مخنف فقال: ] من المؤسف أن أصل المقتل الذي ال إشكال يف صحته 
مفقود وال أثر له، والمقتل المتوفر حاليًا والمنس��وب له يشتمل على 
جملة من الموضوع��ات المخالفة ألصول المذهب أقحمها األعداء 
واألصحاب عن جهل تحقيقًا لغايات فاس��دة، ولهذا فهو ساقط عن 

االعتبار وال يمكن االعتماد عليه وال يطمئن الى مفرداته [. )2(
وقد زعم المحققون من الشيعة اإلمامية أن أبا مخنف لوط بن يحيى 
متف��ق عل��ى ثقته وجالة ق��دره بين الفريقين من أهل الس��نة والش��يعة، 
ولك��ن ل��و نظرن��ا إلى كت��ب الرجال أله��ل الس��نة لعلمن��ا صفاقة تلك 
الدعوى ومجانبتها للحق والصواب، فقد تناولت كتب الرجال الُس��نِّية 
أبا مخنف لوط بن يحيى بالرفض المطلق، ففي لسان الميزان: لوط بن 
يحي��ى أبو مخنف : إخب��اري تالف، ال يوثق به، ترك��ه أبو حاتم وغيره، 
وقال الدارقطني : ضعيف، وقال يحيى بن معين : ليس بثقة، وقال مرة : 
ليس بشيء، وقال بن عدي: شيعي محرتق صاحب أخبارهم، وقال أبو 
عبيد اآلجري : سألت أبا حاتم عنه فنفض يده[)3( وهكذا رجل يوصف 

)1(   الصحيح من سيرة مقتل سيد الشهداء ص 1444/23.
)2(   اللؤلؤ والمرجان للمحدث النوري الطربسي ص 150.

)3(   لسان الميزان رقم 1568 .
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بكل تلك األوصاف فإنه يكون مرفوض قطعًا يف علم الرجال الُسنِّي 
ه من المحدثين، بل إن أهل التحقيق من أهل الس��نة قد  وال يمكن عدَّ

حّملوا أبا مخنف مسؤولية التحريف واإلساءة للتاريخ اإلسامي . 
3-  ] مقتل الحسين [ برواية عمار بن إسحاق الدهني، والحقيقة 
أن ه��ذا الكتاب ال عين له وال أثر، وقد ذكر ابن النديم يف الفهرس��ت 
أن لعم��ار ب��ن إس��حاق الدهني كتاب��ا، ولكنه غير موج��ود وال تعرف 
محتويات��ه تفصياً، نعم هنالك رويات لحادثة عاش��وراء برواية عمار 
يرويه��ا الط��ربي يف تاريخ��ه، كما أن عم��ار الدهني هذا ليس ش��يعيًا 
إماميًا بالمعن��ى المتعارف عليه يف هذه األزم��ان المتأخرة وإنما كان 
تش��يعه سياس��يًا، كما أن أغلب الرواة إْن لم يكن أجمعهم كانوا ممن 
ينتس��ب إلى أه��ل الس��نة والجماعة، ولذل��ك فقد أع��رض عن تلك 

الروايات المحققين من أهل التشيع ألجل تلك العلة . 
4- ] مقتل أبي عبد اهلل الحسين [ لجابر بن يزيد الجعفي المتويف 
س��نة 128 هجرية وقد قي��ل إنه من أصحاب اإلم��ام الباقر والصادق 
سام اهلل عليهما، وهذا الكتاب ليس له من أثر، وأما صاحبه المزعوم 
جابر الجعفي فهو من أش��هر الكذابين يف التاريخ، وقد كان األحوص 
إذا م��ر بجاب��ر هذا قال : ] ربي أس��ألك العافية [ وه��و الذي أدعى أنه 
روى عن الباقر سبعين ألف حديث ولكن عندما سأل جعفر عن تلك 
الروايات وعن تلك المزاعم قال الصادق س��ام اهلل عليه : ] ما رأيته 

يدخل على أبي قط إال مرة واحدة ، وما دخل علي [ .
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وهنال��ك الكثي��ر من األس��ماء لتلك الكت��ب المجعول��ة والتي ما 
وضعوه��ا إال لتل��ك األغ��راض الت��ي ذكرناها آنف��ا فمن أمث��ال تلك 
الكتب واألس��ماء والذي هم مجرد رواة وجدوا يف أسانيد كتب أهل 
السنة فوجدوا فيهم نوعا من التشيع السياسي أو العقدي أو بعضًا من 
تلك الش��خصيات المشهورة، كأن يكونوا شعراء أو أدباء أو صاحب 
صنعة فينس��بون لهم األحاديث والحوادث والروايات المصنوعة أو 
الموضوعة ألجل نش��ر التشيع وتكثير سواده يف المصنفات والكتب، 
وم��ن ثم التأس��يس لتلك الدع��وة، فمن أمثال تلك الكت��ب:  المراثي 
المنسوب لجعفر بن عفان الطائي المتويف سنة 150 هجرية وهو شاعر 
كتب الشعر يف رثاء ابن الحسين وغيره كما ذكر ذلك ابن النديم إال أن 
هذا الكتاب أيضا ال أصل له، وكذلك المقتل المنسوب إلى هشام بن 
السائب الكلبي، فهو ال أصل له كما أن هشام هذا هو من المشهورين 
بالكذب، وقد حش��ر اآلغا بزرك الطهراين يف كتابه الذريعة الكثير من 
تل��ك الكت��ب المجعولة والت��ي ليس له م��ن أثر يف عال��م المصنفات 
وصلت إلى أربعين، بل إن أولئك المحرفين والوضاعين قد حش��روا 
بعض رجاالت ومحدثي أهل السنة يف هذا الوضع فقد صنفوا الكتب 
ونسبوها زورًا إلى كبار محدثي أهل السنة، ومثال على ذلك ما نسب 
إلى المحدث أبي إس��حاق األس��فرائيني وهو كتاب : ] نور العين يف 
مش��هد الحسين سام اهلل عليه [ وبالنظر إلى جميع المصادر القديمة 
والت��ي تختص بتلك المؤلفات والمصنفات ل��م نجحد من أثر لتلك 
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النس��بة، وقد ذكر الس��يد عبد العزيز الطباطبائي أن هذا الكتاب ] نور 
العي��ن [ مم��ا ألح��ق اإلس��فراييني خطأ، كم��ا أن الكتاب ه��ذا عاري 
ع��ن الس��ند أو ذكر المصادر، كما أن روايات��ه جانبت العقل والمنطق 
والمعروف والمشهور من سيرة سيد الشهداء الحسين سام اهلل عليه، 
كما أن تدوين هذا الكتاب كان موافقًا لسنة 1298 هجرية، ولم تكن 
ثمة فرتة طويلة بين تدوينه وانتشاره، إذا ال يمكن أن يكون له أي صلة 
بعصر االس��فرائيني الذي عاش��ر يف هناية القرن الرابع الهجري، ومما 
يؤيد ذلك تلك الهوة الكبيرة بين نص الكتاب ونصوص القرن الرابع 
الهجري، وقد أعرضنا عن ذكر أمثال المصادر تلك بالتفصيل والبيان 
ألن ذل��ك خارج موضوع البحث، ولكنا لم نغفل التلميح واإلش��ارة 
عن بيان الدوافع والبواعث، وكذلك أسباب االنحرف يف بداية تاريخ 

عاشوراء من خال تلك المصنفات . 
5- مصنفات مسندة خلت من التوظيف : 

هنال��ك الكثي��ر م��ن المصنف��ات التي كتب��ت يف تاريخ عاش��وراء 
باألسانيد الصحيحة وغير الصحيحة، ولكنها قد خلت من التوظيف 
السياس��ي أو أي توظيف آخر وه��ذه المصنفات لم يكتبها إال محدثو 
ومؤرخ��و أه��ل الس��نة والجماعة كالط��ربي واب��ن االثير واب��ن كثير 

والطرباين والذهبي وأمثالهم .
1- ] ترجم��ة اإلمام الحس��ين ومقتله [ البن س��عد صاحب الطبقات 

وقد قام بتحقيق الكتاب السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي . 
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2- ] كت��اب الفضائل [ إلمام أهل الس��نة والجماع��ة أحمد بن حنبل 
رحمة اهلل عليه . 

3- ] أنس��اب االشراف [ ألحمد بن يحيى بن جابر الباذري المتويف 
سنة 279 هجرية . 

4- ] استش��هاد الحس��ين [ لمحمد ب��ن جرير الط��ربي المتويف 310 
هجرية، وقد حقق الكتاب الدكتور السيد الجميلي، وهذا الكتاب 

مستخرج من تاريخ الطربي . 
5- ] ثورة اإلمام الحس��ين [ المأخوذ من كتاب الفتوح؛ البن األعثم 

الكندي المتويف 314هجرية . 
6- ] مقت��ل الحس��ين [  لس��لمان ب��ن أحم��د الطرباين المت��ويف 360 
هجرية، وقد اس��تخرج هذا الكتاب من المجلد الثالث من كتاب 

المعجم الكبير للطرباين . 
7- ] مقتل الحس��ين سام اهلل عليه [ لضياء الدين موفق بن أحمد بن 
محمد المكي الحنفي والمش��هور بأخطب خ��وارزم أو الخطيب 

الخورزمي، وهو من علماء األشاعرة . 
8- ] ترجمة ريحانة رس��ول اهلل اإلمام الش��هيد الحس��ين [ البن عس��اكر 
أبي القاسم علي بن الحسين الشافعي الدمشقي المتويف 571 هجرية 
، وق��د قام بتحقيق هذا الكتاب محمد باق��ر البهبودي، وهذا الكتاب 
مختزل من تأريخ دمشق الكامل البن عساكر، وقد نقل فيها عن سيرة 

اإلمام الحسين وكذلك حادثة الطّف ما يقرب من 401 رواية . 
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9- ] استش��هاد الحس��ين [ لإلم��ام الحاف��ظ ابن كثير، وه��ذا الكتاب 
مستخرج من تاريخ ابن كثير الدمشقي المعروف بالبداية والنهاية. 
وقد كتب المحدثون والمؤرخون من علماء أهل السنة الكثير عن 
س��يرة أهل البيت س��ام اهلل عليه وخاصة يف س��يرة س��يد الشهداء 
الحس��ين س��ام اهلل عليه، ولكن أغلب تلك الكتابات لم تفرد يف 

مصنف . 
6- مصنفات مسندة حوت التحريف والتوظيف معا :  

وه��ذه المصنف��ات ق��د وضعه��ا جم��ع مم��ن نس��ب إل��ى العل��م 
والحدي��ث، ولكنهم يحملون يف مكنونات قلوهبم وضمائرهم الحقد 
عل��ى ه��ذه األمة، فعبَّروا ع��ن تلك األحق��اد بتلك الرواي��ات، والتي 

نسجوها يف تلك المصنفات : 
*   ]  كامل الزيارات [ ألبي القاسم جعفر بن محمد القمي المعروف 

بابن قولويه المتويف سنة 367 .
* ] مقتل الحسين [ برواية الشيخ الصدوق، وقد اشتمل هذا الكتاب 

على مائتي رواية قد جمعت عن طريق الصدوق . 
*  ] مثير األحزان [ البن نما، نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر، 
وق��د وقع االختاف يف نس��بة ه��ذا الكتاب، كما اختلف يف س��نة 

وفاته، وقد ذكر المحققون أنه تويف سنة 680 هجرية . 
* ] درر الس��مط يف خرب الس��بط [ ألبي عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي 

المعروف بابن األبار المتويف سنة 658 هجرية . 
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*   ] الملهوف على قتلى الطفوف [ لرضي الدين أبي القاس��م على بن 
موسى بن جعفر المعروف بابن طاووس المتويف سنة 664هجرية. 

7- المصنفات التي كرست التحريف : 
ن يف عاش��وراء أو الطّف أكثر من خمسمائة مصنف، وهي  لقد دوَّ
كأي واقعة تأريخية لم تس��لم أحداثها من النقصان أو الزيادة عمدًا أو 
جهاً، ولكن الذي يتجلى يف تلك المصنفات التغيرات والتحريفات 
المغرض��ة لتل��ك الحادث��ة، واإلهم��ال الت��ام والمتعم��د لمعايير نقد 
النصوص واإلس��ناد التأريخي، لذلك ف��إن أغلب تلك الكتب مبتاة 
بالضعف وخارجة عن دائرة االعتبار والنقل واالستناد، إذ إهنا حوت 
الكثير من الروايات الفاقدة لألصل والسند أو أهنا ال تنسجم مع تلك 
الشخصية الكريمة األبيَّة، وكل هذا متأت من أن هؤالء الكتاب الذين 
كتبوا يف عاش��وراء قد عصف هبم الهوى أو الغرض المس��موم، األمر 
الذي حدى هبم إلى تجنب تلك المعايير الحقة يف الكتابة والتصنيف. 
لق��د وجدنا من خ��ال مراجعتن��ا لتلك الكتب ذل��ك القلم الذي 
يدفعه الحماس وحبه لتلك الشخصية الفذة فيندفع من غير شعور إلى 
التس��اهل، بل التعامل مع تلك الروايات العديمة األساس، بل وصل 
بالبع��ض الغالب من ه��ؤالء الكت��اب والمصنفين اعتم��اد الروايات 
الش��فوية والتي يسمعوهنا دون تحقق من مصادرها من أفواه الخطباء 
وق��راء المراثي، وليس عجبا يف ش��ريعة ه��ؤالء االعتماد يف التصنيف 
من أجل تحقيق تلك الحماس��ات وإظهار بعض الشعارات والدعوة 
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إل��ى تلك الثارات، اللجوء إل��ى الكتب المنحولة أو المجعولة، ومما 
يظهر يف تلك الكتب وبشكل بارز والفت ال يكاد يخفى على القارئ 
الحصيف األسلوب الخيالي يف نسج القصص، وتقديم القراءة الشيِّقة 
والتي تتخذ من مسامع الدهماء محورًا وقضية، ذلك أن اإلنسان ينزع 
بفطرته إلى الحكاية والنقل الش��يِّق لألحداث، كما أنه وسيلة إلشباع 
ذل��ك المتلقي الذي يريد تكريم أبطال��ه مما يجرب النقص الذي تعانية 
نفسُه وروحه، ويكبت عقده ولو حتى حين، وبالتأمل يف تلك الكتب 

نجد تلك الخصائص المشرتكة التالية : 
1- إن بع��ض تل��ك الكت��ب هي عبارة ع��ن محاض��رات ألقيت على 
المنابر وتم جمعها ومن ثم إخراجها على شكل كتاب، وهذه هي 

الظاهرة المطردة يف أغلب كتب المجالس والمقاتل . 
2- خل��و تل��ك الكتب م��ن الضوابط العلمي��ة والمنطقية وم��ا يتطلبه 

البحث العلمي . 
3- األسلوب الغامض والمعقد . 

4- خلوه��ا م��ن الطابع العقاين، وقلما تجد دراس��ة منهجية تحليلية 
لحادثة الطف . 

5- دون��ت الكثير من تلك الكتب تحت ظرف الحماس��ة؛ لذلك فقد 
طغ��ى عل��ى أولئ��ك المصنفين مبدأ التس��امح بضوابط وش��روط 
الحديث تحت مس��مى التس��امح يف أدلة الس��نن، فتوه��م معتنقو 

تلك القاعدة اإلباحة المطلقة يف مطلق الخرب . 
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6- الكثي��ر من أولئ��ك المصنفين انطلق من ذل��ك المبدأ الميكافيلي 
ال��ذي يقول: ] الغاية تربر الوس��يلة [  فمن أج��ل تحقيق البكاء أو 
اإلب��كاء، فا بأس م��ن ذكر وتصني��ف وتأليف ما يش��اء من أجل 

تحقيق تلك الغاية . 
7- جمي��ع تل��ك المصنفات والتي وضعت يف عاش��وراء إنما وضعت 
ألجل تحقيق غايتين : االولى : الدعوة إلى الثأر واإلنتقام، والثاين: 
إسقاط شرعية الحكومات الُسنِّية وبصورة مطلقة سواء أكانت تلك 

الحكومات ملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة أم ال . 
8- الدعوة إلى الغلو والتطرف . 

9- تتص��ف تلك الكت��ب بالتناقض المطلق فمن ب��اب تجدها تصف 
األئمة  س��ام اهلل عليهم بالضعف المطلق والمسكنة التامة، ومن 
باب آخر تظهرهم بصورة األبطال األسطوريين أو اآللهة المطلقة 
التي ال تخرج عن تدبيرها جميع ذرات الكون، كما أنك تجد فيها 
تلك العاطفة الجّياشة، وذلك الرثاء الصارخ وذلك الحنين الذي 
يثير األنين ويف الجانب اآلخر تجد تلك الغلظة والجفوة والقسوة 

العارمة والتي تدعو إلى اللعن والتكفير والشتم . 
إن غرضن��ا م��ن س��رد ه��ذه النقاط كش��ف النق��اب ع��ن مواضع 
التحريف والتزييف وبداية النزيف يف هذا الجد الشريف، وإزالة ذلك 
الغب��ار عن تلك اآلثار؛ ألج��ل إظهار الوجه الناص��ع لذلك الخروج 

الكريم، وإليك بعض هذا الموروث الذي حوى تلك الخصائص: 
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1- ] روضة الشهداء [
وهذا الكتاب أو المصنف يعترب بحق مدرسة للتحريف، ومؤلف 
ه��ذا الكتاب هو الما حس��ين الواعظ الكاش��في المتويف س��نة 910 
هجرية، وهو أول مقتل قد ش��يعت قراءته عند الخاص والعام، وقلما 
يوج��د بي��ت ش��يعي إال ولديه ه��ذا المقتل، وق��د انتقد ه��ذا الكتاب 
الكثير من الباحثين الشيعة، ونوهوا إلى ضعفه، وألجل التعرف على 
تل��ك العقلية الخرافية لصاحب هذا المصنف ن��ورد قصة واحدة من 

القصص واألساطير التي وردت يف هذا الكتاب : 
أسطورة الجارية شيرين : 

اختل��ق صاحب روض��ة الش��هداء قصة تب��دو للرؤيا أق��رب منها 
للواق��ع، وه��ي إنما تعكس ذل��ك الخيال الواس��ع المح��ب للخرافة 
واألس��طورة، كما أهنا تكش��ف عن تلك القدرة الكبيرة على التأليف 
والتزييف والس��رد والق��ص وصياغة الماحم واألس��اطير، وهذا ما 
يبدو جليًا من صياغة تلك القصة والتي تدل على مهارة عالية، وهذه 
القصة تش��به إل��ى حد كبير تل��ك القصص التي يس��ردها الي��وم أكابر 
القصاصي��ن واألدباء، تبدأ أح��داث القصة من الجبل الش��اهق الذي 
يقع يف أطراف مدينة حلب، والذي اس��تقرت عليه قرية عامرة بأهلها 
يقال أهنا ال تزال على تلك الحال، ويتزعم ساكنيها رجل يدعى عزيز 
ب��ن ه��ارون، وكان معظم أه��ل القرية ورجاالهت��ا يدين��ون باليهودية 
ويمتهن��ون نس��ج الحرير، وقد اش��تهر نس��يجهم  يف كل م��ن الحجاز 
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والعراق والشام، وصادف يف تلك األيام أن يمر طريق أسارى كرباء 
من جانب هذا الجبل وعندما يصلوه ينزلون عند سفحه، حيث المياه 
الوفي��رة والمرات��ع التي تمأل أط��راف المكان وكان لدى ش��هربانو أم 
اإلمام زي��ن العابدين جاري��ة يف غاية الجمال تدعى ش��يرين، وكانت 
بحق ش��يرين عصرها وليلى زماهنا، وكأهن��ا العقيق الصايف تتدلى من 

فوقها ضفائر تلتوي كالتواء الحبال . 
عندم��ا جنَّ الليل جاءت ش��يرين إلى ش��هربانو فجلس��ت عندها، 
وبدأت تجهش بالبكاء مما جعلها تبكي هي األخرى وكان لشهربانو 
عندم��ا جيء هبا الى المدين��ة مائة جارية أعتقت خمس��ين منها عندما 
تش��رفت بال��زواج من اإلم��ام الحس��ين، وأعتقت أربعي��ن عندما ولد 
اإلمام زين العابدين وبقي معها من الجواري عش��رة فحسب  وكانت 
ش��يرين األب��رز م��ن بين العش��رة بحس��نها وجمالها، ويف أح��د األيام 
جاءت ش��يرين إلى بيت اإلمام الحس��ين فوجدت اإلمام جالسا وإلى 
جانبه زوجته ش��هربانو، فنظر اإلمام س��ام اهلل عليه إلى شيرين وقال 
متلطفا: ] يا ش��هربانو إن لش��يرين وجها مش��رقا [ فظنت شهربانو أن 
لإلمام رغبة ما بشيرين فقالت يا ابن رسول اهلل قد وهبتها لك، فعرف 

اإلمام بما ساورها فقال يف الحال : 
وأنا قد أعتقتها فنهضت شهربانو إلى صندوق مابسها وأخرجت 
منه رداءًا ثمينًا وألبس��ته ش��يرين، فقال لها اإلمام الحس��ين سام اهلل 
علي��ه : ] لق��د رأيتك تعتقين جواري كثيرة ولم أرك تلبس��ين إحداهن 
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كالذي تلبس��ينه ش��يرين [ فقالت له ش��هربانو س��يدي لقد كن عتيقايت 
وش��يرين عتيقتك، ولعتيقتك فضل على ما أعتقت، فدعى لها اإلمام 
الحسين ، وقد الزمت شيرين شهربانو طيلة هذه السنوات إلى أن حل 
هبما المقام عند س��فح هذا الجبل، وقد بكت ش��يرين عندما شاهدت 
الس��يدة ش��هربانو إذ انتقلت هبا الذكريات إلى ال��رداء المرصع الذي 
ألبس��ته اياها بحضور اإلمام الحس��ين، ثم طلبت من السيدة شهربانو 
الس��ماح لها بالذهاب إل��ى القرية بغية بيع ما لديها م��ن الزينة وابتياع 
بعض األلبس��ة التي ينس��جها أه��ل القري��ة، فأجابتها ش��هربانو قائلة: 
]أنت حرة وال حجر عليك ولك أن تذهبي إلى حيث شئت [ فقامت 
ش��يرين وانطلقت إلى أعلى الجبل حتى وقفت عند باب السور الذي 
يحي��ط بالقرية وكان الليل ق��د ألقى بظاله، فوج��دت الباب موصدًا 
فطرق��ت الب��اب وكان خلفه��ا يقف عزيز ب��ن هارون، إذ ش��اهد رؤيا 
جعلت��ه يأيت خل��ف الباب منتظ��ر فصاح عل��ى الفور: ] ش��يرين أهذا 
أن��ت [ فأجاب��ت : ] نعم [ ففتح لها الباب وس��لم عليه��ا ودعاها لدار 
الضياف��ة عنده ورحب هبا ترحيبًا بليغا، فس��ألت ش��يرين عزيز أنى له 
بمعرفة اسمها فقال لها : ] بينما كنت نائما رأيت موسى وهارون وقد 
قا مهجتيهما وراحا يئنان أني��ن الحزين الولهان،  كش��فا رأس��يهما وأرَّ
وق��د بدت عليهما بوادر المصاب، فأذهلني ذلك، فقمت وقلت لهما 
ياسيدا بني إسرائيل ويا مختارا الرب الجليل ، مالي أراكما على هذه 
الح��ال؟ وكأن عزيزًا لكما ق��د فقد، فأجاباين ألم تعلم بأن س��بط نبي 
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آخر الزمان محمد المصطفى قد قتل مظلوما وقد حملوا رأسه وسَبْوا 
عياله إلى الش��ام وهم الليلة قد نزلوا عند س��فح هذا الجبل، فسألتهما 
وهل تعرفان محم��دًا وُتِقراِن بنبوته فأجابا وكيف ال نعرفه وهو النبي 
بالح��ق ولق��د عاهدنا اهلل س��بحانه عل��ى اإليم��ان برس��الته ونحن له 
مسلمون وكل من حاد عنه فمصيره إلى جهنم، ونحن معاشر األنبياء 
براء منه، فقلت دلوين بآية ليطمئن قلبي وألكون من الموقنين، قاال قم 
واذهب إلى باب القلعة فإن عتيقة للحسين تدعى شيرين ستصل إلى 
هناك فافتح لها الباب واعتِن هبا فإهنا س��تصبح زوجًا لك عن قريب، 
فاس��لم واذهب لزيارة الحس��ين، وقف على رأسه وأقرئه منا السام، 
وتج��ده يرد عليك وأفقت من الن��وم، واتجهت فورًا إلى باب القلعة، 
ووجدت��ك تطرقينها وهكذا عرفت اس��مك وبم��ا أهنما أخرباين بأنك 
س��تكونين زوجتي فهل ترضين بذلك فأجابت��ه قائلة ال يكون إال بعد 

إسامك وموافقة السيدة شهربانو [ . 
عادت ش��يرين إلى ش��هربانو وقصت عليها ما جرى، فاندهش��ت 
السيدة وحكت هي األخرى ما جرى لبنات الحسين وأخواته فانبهرن 
جميعا، ويف اليوم التالي وعندما بدأت الشمس تظهر من خلف الجبل 
وأخذت أشعتها تنير أرجاء القرية، بادر عزيز إلى إرشاء الشرطة بألف 
درهم كي يس��محوا له بالنزول عند قافلة السبايا وكان له ذلك، فأقبل 
حام��ا لكل علوية رداءًا ثمين��ا وجاء إلى اإلمام زين العابدين وأعطاه 
ألفي درهم وأسلم على يديه ثم اتجه الى رأس الحسين ووقف عنده، 
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وقال: ] س��يدي وموالي أبلغك الس��ام من موسى وهارون [، فجاء 
ال��رد من رأس الحس��ين بص��وت خافت حزي��ن: ] وعليهما الس��ام 
ورحم��ة اهلل وبركاته [ فقال عزيز س��يدي هل لك أن تأمرين بما هلل فيه 
رضا، فأجابه اإلمام لقد قمت بما فيه الخير والصاح فبإس��امك قد 
أفرح��ت اهلل ورس��وله، وبإحس��انك ألهل بيتي أرضي��ت جدي وأبي 
وأخي، وبإباغك إياي س��ام النبيين قد أرضيتني عنك ويوم القيامة 
يحش��رك اهلل مع أهل بيتي، عندئذ قالت شهربانو لشيرين إن شئت أن 
أرضى عن��ك، فعليك الزواج من عزيز، فوافقت ش��يرين وعقدوا لها 

القران، وكان ذلك سببًا يف إسام جميع من كان يف القرية .
وقد ترجم الما محمد الفضولي الش��اعر األذربيجاين المش��هور 
هذه األس��طورة إلى اللغة الرتكية ونظمها يف أبيات شعرية وقد طبعت 
مرات عدة، كما وقد نظمها غيره من الشعراء، وكل شاعر يزيد عليها 
ش��يئًا حت��ى أصبحت قص��ة طويلة يحت��اج إلقائه��ا يف المجالس وقتا 
طوي��اً يزيد على الس��اعة والنصف، وهذه األس��طورة ليس لها عين 
وال أث��ر يف أي كت��اب معت��رب،  ثم إنَّ زواج اإلمام الحس��ين س��ام اهلل 
عليه من ش��هربانو هو بحد ذاته غير ثابت، وحت��ى الذين أرادوا إثباته 
بأي ش��كل من األش��كال فقد اتفقوا على أن شهربانو قد توفيت وهي 
يف النف��اس بع��د والدة اإلمام زين العابدين، وق��د ذهب بعض أولئك 
المصنفين أن شهربانو هذه قد صعدت على ظهٍر ذي جناح فحلق هبا 
بعيدًا عن كرباء، وحطَّ فوق جبل يف بلدة الري،  وبعضهم من ادعى 

أهنا قد أقدمت على االنتحار يف هنر الفرات .
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2- ] منتخب الطريحي [ 
وينس��ب ه��ذا الكت��اب لفخر الدي��ن الطريح��ي المت��ويف 1085 
هجري��ة، وقد صنع ه��ذا الكتاب خصيصًا ألجل إب��كاء الحاضرين، 
والمنتخب هذا ليس بكتاب س��يرة وال بالمقتل كما أنه ليس بالرواية، 
وإنما هو مجموعة نثرية وش��عرية تكرس الح��زن والبكاء وهو عبارة 
ع��ن مجموعة م��ن المآتم كان المؤل��ف يلقيها يف ليالي عاش��وراء ثم 
جمعها الحقًا وأخرجها على ش��كل كتاب، وقد وجه الكثير من أهل 
التحقي��ق االنتقاد إلى ه��ذا الكتاب وصرحوا على ش��موله لكثير من 
الموضوعات منها وأبرزها عرس القاس��م بن الحس��ن سام اهلل عليه 
وغير ذلك، ومع احتواء المنتخب لكثير من تلك الموضوعات  إال ان 
الكثير من ُكّتاب السيرة قد اعتمدوا عليه يف تصانيفهم، ومن األسباب 
الخفية التي أغوت المصنف لس��لوك التحريف والتزييف هو ش��هرته 
الواس��عة، فقد اغرت بذلك وقاده هذا الغرور إلى عدم الرتوي يف النقل 
وقد غفل الكثير من كتاب الِس��َير عن تلك الحقيقة والتي صرحت به 
حروف ذلك الكتاب وألجل تس��ليط الضوء على هذا التحريف نشير 

إلى جمل من هذا المنتخب : 
1- جملة : ] هل من ناصر ينصر الذرية األطهار [ . 

2- االدعاء بأن جيش ابن سعد تألف من سبعين ألف راكب . 
3- خرب الجمال . 

4- قصة الطفلة ذات الثاث سنوات يف خرابة الشام . 
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5- أسطورة عرس القاسم . 
6- جملة] أس��قوين ش��ربة من الماء [ وقد نسبها الطريحي إلى اإلمام 
الحس��ين ألجل إثارة الوقائع وتحقيق المزيد من الحزن والبكاء، 
وإال ف��إن العب��ارة ال س��ند لها وال أص��ل، كما أهنا تتن��اىف مع تلك 

الروح األبية لإلمام الحسين وتسيء إلى شخصيته وتمسخها . 
7- جمل��ة : ] جعل الحس��ين يقاتلهم حت��ى قتل ما يزيد على عش��رة 

آآلف فارس، وال يبين النقص فيهم لكثرهتم [ 
3- ] تظلم الزهراء من إهراق دماء آل العباء [ 

وه��ذا الكتاب للما رضا القزويني المتويف س��نة 1134 هجرية، 
وليس له مؤلف سواه، وُيَعدُّ هذا الكتاب القمة يف التزييف والتحريف، 
فق��د حوى م��ن التحريفات ما حوته المصنفات الس��ابقة وزاد عليها، 
فالكت��اب اختصار ألخب��ار اللهوف البن ط��اووس ولكثير من أخبار 
البحار للمجلس��ي يف حادثة عاشوراء وكذلك المنتخب، ومن عظيم 
ج��رأة هذا المصنف على الكذب أنه أتى بصفحات من كتابه يف تظلم 
الزهراء س��ام اهلل عليها، بلسان الحال مما يخالف األخبار، وال يتفق 

مع لسان المقال . 
4- ] أس��رار الش��هادة [  للفاض��ل الدربن��دي المت��ويف س��نة 1286 
هجري��ة، وه��ذا الكت��اب ولكث��رة التحريفات الت��ي فيه، فق��د عجز أهل 
التحقي��ق عن إحصائها، والدربندي هذا قد اش��تهر بولع��ه بإقامة المآتم 
وإفراطه يف إحياء مراسيم الذكرى لسيد الشهدء الحسين سام اهلل عليه، 
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وق��د صرح عن غلوه وإفراطه يف تل��ك الطقوس يف مقدمة الكتاب حيث 
قال : ] إن الدنيا وما خلق ألجل إقامة عزاء الحس��ين فيها [ ويشرح هذه 
العب��ارة  يف موض��ع آخر من الكتاب، فيقول : ] إن هلل عز وجل خلق هذه 
الخيمة المرتفعة والس��قف المحفوظ – أي الس��موات واألرض – دار 
األحزان وبيت األش��جان ألجل سيد شباب الجنان، وبعبارة ُأخرى دار 
التعزي��ة الحس��ينية قبل أن ُيولد وبعد أن ُيولد إلى ي��وم القيامة، ثم إنَّ كل 
م��ا ترى م��ن خلق الرحمن فقد خلقه أها وأس��بابا وأمورا متعلقة بإقامة 
العزاء يف هذه الدار الحسينية المبنية من خيمة محفوظة وبسيطة مبسوطة 
ولعم��ري أيها الموالون إنَّ هذا المطلق األنيق الدقيق كان من مركوزات 

قلبي ولكن جرأيت وجساريت كانت قاصرة يف إظهاره [.
إن هذه العبارات المتقدمة تظهر ذهنية وعقلية الرجل الموغلة يف 
الخرافة ، وإال فليس من المعقول أن السموات واألرض وما فيهن من 
خائق، ما خلقهن إال ألجل إقامة العزاء على س��يد الشهداء الحسين 
س��ام اهلل عليه، وألجل تحقيق هذه الغاية وترس��يخها يف أذهان عامة 
الن��اس فقد وظف الكثير من الروايات المجعولة من أجل المزيد من 
الح��زن والبكاء، وله��ذا فإن التناقض بين مروياته ه��و الصفة الغالبة، 
وألج��ل االقرتاب من حقيقة الكتاب وذهنية الرجل التي لم تعد ترى 
س��وى الكذب دين��ًا ومنهجًا ومس��ارًا مط��ردًا للحياة الدنيا وس��بياً 
موص��اً إلى العيش الرغيد يف الحي��اة األخرى، نورد بعض الكلمات 

لخاتمة محدثيهم النوري الطربسي يف بيان هذه الحقيقة : 
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]ال زلت أذكر عندما كنت يف كرباء المقدس��ة أحضر درس العامة 
الشيخ عبد الحسين الطهراين الذي ال يوازيه يف العلم والفضيلة أحد، ال 
زلت أذكر أنه قدم  من الحلة س��يد عربي يمتهن الخطابة وكان والده من 
مش��اهير الطائف��ة وقد ورث عن��ه بعض المؤلفات فجاء هبا الى س��ماحة 
الشيخ – عبد الحسين الطهراين – لغرض استبيان مدى وثاقتها وقد فقد 
جزءًا من أول الكتاب ويسيرًا من آخره ولكن لم يغب اسم المؤلف بعد 
أن أدرج أس��فل إح��دى الصفحات أن مؤلف ه��ذا الكتاب هو فان من 
علماء جبل عامل ومن تامذة المحقق صاحب المعالم، وقد تم التعرف 
عل��ى المؤلف؛ ألن اس��مه ورد يف الرتاجم لكن مال��م تذكره الرتاجم هو 
تأليف��ه كت��اب المقتل وقد عزز ه��ذا الرأي بعد االط��اع على جملة من 
فقرات ه��ذه المجموعة التي احتوت كمًا هائاً من األكاذيب واألخبار 
الواهي��ة التي ال يمكن بأي حال من األح��وال أن تكون قد جمعت على 
يد عالم وبذلك هنى الش��يخ – عبد الحسين – عن نشرها ولم تمر األيام 
حتى علم الفاضل الدربندي بأمرها وكان مش��غوال حينها بتأليف كتابه: 
]  أس��رار الشهادة[ فأخذها من السيد ومأل ثنايا كتابه برواياهتا الضعيفه، 

مما زاد يف عدد الروايات الموضوعة التي احتوى عليها الكتاب [.
وألن الكذب يعري أصحابه ابتداءًا فقد اضطر أولئك المحرفون 
لحادث��ة الط��ّف والتي لم تس��تمر إال س��ويعات  إلى االدع��اء بأن يوم 
عاش��وراء لم يكن كاألي��ام العادية من حيث الم��دة الزمنية، وإنما قد 
بلغ��ت مدته أكثر من س��بعين س��اعة وذلك من  أجل اس��تيعاب الكم 
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الهائ��ل من األح��داث والمبارزات وأع��داد القتلى والذي��ن قد بلغوا 
األل��وف، وق��د وصف أح��د المحققين ح��ال هذا الكت��اب بكلمات 
بليغ��ات تكش��ف عن هذا الواق��ع المرير الذي ترفل به ه��ذه الطائفة: 
]ظه��ر المرح��وم الما الدربندي قبل ما يقارب الس��تين أو الس��بعين 
عام��ا وجم��ع كافة موضوعات كت��اب روضة الش��هداء باإلضافة إلى 
أم��ور أخ��رى يف كتاب أطل��ق عليه أس��رار الش��هادة، ويف الحقيقة أن 

مضامين هذا الكتاب تدفع المرء ليبكي على واقع اإلسام [ )1(
5- ] الدمعة السللاكبة [ لمحمد باقر البهبهاين المتويف سنة 1285 
هجري��ة، وهو م��ن طلبة الفاض��ل الدربندي ومريديه وق��د أكثر النقل 
عن��ه ، كما أنه لم يغفل النقل م��ن بقية المصادر األخرى والتي حوت 
م��ن التحريف الكثير، كالبح��ار، والعوالم ، وتظلم الزهراء، ومس��ند 
البت��ول، وت��ذكار الحزين، والتفس��ير المنس��وب إلى اإلمام الحس��ن 
العس��كري، وجام��ع األخبار ونور العي��ن، ومهيج األح��زان ومعدن 

البكاء ، والمصائب، إضافة إلى المقتل المنسوب إلى أبي مخنف . 
6- ] ناسللخ التواريخ [ لمحمد تقي سبهر، وهو أحد أشهر ُكّتاب 
الدولة القاجارية والتي غلت يف إظهار الطقوس والش��عائر ألغراض 
سياس��ية ليس بياهن��ا هنا يف هذا الموضع، ويقع ه��ذا الكتاب يف أربعة 
أج��زاء، وهو لم يس��تثِن خ��ربًا أو قصة تثير قضي��ة المظلومية والحزن 

والبكاء ولو كانت مجانبة للعقل والدين .

)1(   انظر:الملحمة الحسينية لمرتضى مطهري 55/1.
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7- ] معالللي السللبطين [ للش��يخ مه��دي الحائ��ري المازن��دراين 
المولود س��نة 1300 هجرية، ولم يكتِف المصنف بتلك المختلقات 
التي وردت يف الكتب السابقة وإنما زاد عليها ونّماها وكرسها لدرجة 

أن قارئ هذا الكتاب لم يعد يشك يف تلك المصنفات المتقدمة . 
ومم��ا تقدم نس��تفيد أن أول مصنف كتب عن عاش��وراء وبش��كل 
مس��ند بعيدًا عن قص��د التحريف والتوضيف، إنم��ا كان ألحد علماء 
أهل الس��نة والجماعة، أال وهو ابن س��عد صاحب الطبقات وكذلك 
الرواة من أهل السنة ممن عاصروا تلك الحادثة، وقد نقلت رواياهتم 
مؤرخي أهل الس��نة ومحدثيهم من أمث��ال الطربي، وابن األثير، وابن 
كثير، وابن عس��اكر، والذهبي، وأحمد بن حنبل، بل إنه من النادر أن 
تجد مؤرخًا أو محدثًا ينتسب إلى أهل السنة لم يتناول حادثة الطّف 
وس��يرة أهل البيت س��ام اهلل عليهم بقليل أو كثير بحسب ما يقتضيه 
المق��ام ، وأول م��ن كتب عن تل��ك الحادثة هم أهل الس��نة أما الذين 
ادعوا وج��ود المصنفات وأكثروا الس��وادات يف الكتب والصفحات 
مدعي��ن أهنم أول م��ن صنف، فهو مم��ا ال دليل علي��ه، وليس هنالك 
شيء يف الواقع الخارجي يؤيد تلك الدعوى، وقد لجأ أصحاب تلك 
الدعوى إلى كتب أهل الس��نة فاختاروا أس��ماء لبعض الرواة والذين 
كانوا يصنفون حس��ب علم الرجال بأن فيهم نوعًا من التش��يع فنسبوا 
له��م المصنفات وادع��وا على هذا النحو أهنم األس��بق، وأن مؤرخي 

ومحدثي أهل السنة إنما نقلوا من تلك المصنفات المزعومة  . 
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املبحث الثاين
التحريف الذي حلق ب�شرية اأهل البيت، اأنواعه، دالئله 

معنى التحريف واالختاق : 
التحريف لغة هو : التغيير واإلمالة ، فيقال : انحرف عن كذا ، أي 

مال وعدل . 
وأص��ل التحريف يف اللغة يرجع إلى الجذر – َحَرَف – أي حرف 
الشيء عن مسيره واتجاهه األساسي، وهو يف االصطاح تغيير النص 
لفظ��ًا أو معن��ى، وقد يتغير المعن��ى مع التغيير اللفظ��ي وقد ال يتغير، 
والتحريف على قس��مين: األول : تحريف لفظ��ي، والثاين : تحريف 
معن��وي، وهو عبارة عن صرف اللفظ عن ظاه��ره با قرينة أو دليل ، 
ومن معاين التحريف أيضا: عدم إيصال المعنى أو المفهوم أو المراد. 
أم��ا االخت��اق فهو على وزن افتعال، وهو اس��م ُخ��صَّ به الكذب، 
يق��ال خلق الكام إذا قدره صدقًا أو كذب��ًا، واختلقه إذا جعله كذبًا ال 
غير ، فا يكون االختاق إال كذبًا ، كما أن االفتعال ال يكون إال كذبًا .
واالخت��اق: الك��ذب المخرتع ومنه قول��ه تعال��ى : ] إْن هذا إال 

اختاق [ ، أي ما هذا إال كذب تخرتعونه اخرتاعا ...
وبي��ن التحريف واالخت��اق عموم وخص��وص، فاالفتعال صفة 
الزم��ة لاختاق وهي ليس كذلك بالنس��بة للتحريف، فقد تتوفر فيه 

صفة االفتعال وقد ال تتوفر. 
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ويف هذا المبحث نحاول جاهدين التفتيش والتنقيب عن األس��باب 
والعوامل التي بعثت على التحريف يف الس��يرة الحسينية، وهي محاولة 
جادة لقراءة التاريخ واإلجابة عن األس��ئلة المبهمة كي نرتب وبش��كل 
متسلس��ل، وم��ن ث��م نكتش��ف العوامل الت��ي س��اعدت وأدت إلى هذا 
التحري��ف، وغرضن��ا من ه��ذا البح��ث التوصل إل��ى النتائج الس��ليمة 
والت��ي توافق النقل الصحيح والعقل الصريح، والتي يمكن من خالها 
استنس��اخ العظات والعرب ألجل أن تستنير الطرق أمام األجيال للتبصر 
وتس��تفيد من تجارب الماضين واألولين، وواقعة كرباء ليس��ت بدعًا 
لت دين��ًا مغايرًا لدين  م��ن الوقائع، بالرغم من أن تلك الحادثة قد ش��كَّ
اإلس��ام ومناقض��ا ل��ه، ولخط��ورة ه��ذا األم��ر وفداحته ب��ات خوض 
غم��ار هذا البح��ث يف غاية األهمية، إذ ال يمكن التس��ليم لتلك األخبار 
المتضارب��ة م��ن ذلك الحدث والذي ش��كل عند القوم عق��دة وعقيدة، 
كما أنه ال يمكن الركون إلى التعديات التي تماري وتماهي وتخش��ى 
من خدش تل��ك العاطفة الجامحة والتي تق��ذف بالحروف والكلمات 
لمجرد إظهار ولو شيئا من نور الحقيقة؛ لذا ال يمكننا الركون إلى تلك 
التعديات التي ال تتفق مع السنن وطبائع االشياء، وقيامنا بإذن اهلل هبذا 
البح��ث ليس مجرد عم��ل اعتباطي أو مزاجي، أو ه��و ذلك الهّم الذي 
ينطل��ق م��ن ذلك الف��راغ والعبث، فيق��وم الباحث حينها بإس��قاط آرائه 
الشخصية أو فرض استحساناته الذاتية على مطلق البحث، فتقرر عنده 
ذاك الصواب والخطأ بحسب مزاج الكاتب واتجاهاته وميوله، وحينها 
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ال يفرق الحال بينه وبي��ن أولئك المحرفين  والمختلقين لتلك األخبار 
والروايات، فكان اتباع المنهج العلمي الصارم أمرًا الزمًا ودينًا نتدين 
ب��ه إلى الب��اري جل جاله، فحّكمن��ا القواعد وأعملنا اإلش��ارات، وال 
ندعي أن كل تلك التحليات قد توصلنا هبا إلى تلك النتائج الموحدة، 
ولكنها تقاربت يف كثير من الصور والمظاهر، وإن كان هنالك تفاوت يف 
ذلك التقارب بقليل أو كثير ، وهذا هو شأن الكثير من البحوث العلمية 

واالجتماعية واالنسانية والفلسفية والدينية . 
ل  وق��د راج التحري��ف واالختاق يف تلك الحادثة، ومن ثم ش��كَّ
لهم تلك العقيدة المأزومة بس��بب ذلك الحب الجامح وغير منضبط 
بحدود الش��رع ألهل البيت س��ام اهلل عليهم مع الحرص الشديد من 
تل��ك النخبة المنحرفة والت��ي حرصت كل الحرص إليجاد أس��باب 
النزاع والفرقة بين فصائل هذه األمة، والمحبة التي انطلقت من قلوب 
أولئ��ك الع��وام إنما هي كمثل الس��حر ال��ذي يقلب حقائق األش��ياء، 
ويناق��ض طبائ��ع األم��ور، ويش��كل التحري��ف صدمة عنيف��ة يف حياة 
اإلنس��ان خاصة بتلك الموضوع��ات التي تتعلق بمصي��ره يف اآلخرة 
وس��عادته يف الدنيا، ويس��بب له ذلك االعوجاج يف مطلق مس��يرته مع 
نفس��ه ومع بيئته، فالتحريف الذي يرتبط بأخاق الناس وتربيتهم يعد 
م��ن األمور الخطيرة جدًا، ولكن الذي أخط��ر منه هو ذلك التحريف 
يف تلك المستندات واآلثار واألسس التي تستند اليها البشرية عامة يف 

مآالت الحياة وبصورة مطلقة . 
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يذكر السيد محس��ن األمين يف رسالته أن الغالب يف تلك التعازي 
والطقوس  األحاديث المكذوبة الواهية ومن يروج لها يخلطون عمدًا 
بينه��ا وبين التس��امح يف العمل بالخرب الضعيف عن��د بعض العلماء ، 
فيقول : ] إنا نجد قّراء التعزية كثيراً ما يسردون على مسامع الجالسين 

أحاديث مكذوبة [. )1(
ويق��ول يف موضع آخر : ] هذا ولكن كثيرًا من الذاكرين لمصاهبم 
قد اختلقوا أحاديث يف المصائب وغيرها لم يذكرها مؤرخ وال مؤلف 
ومس��خوا بعض األحاديث الصحيحة وزادوا ونقّصوا فيها لما يرونه 
من تأثيرها يف نفوس المس��تعمين الجاهلين بصحة األخبار وس��قمها 

إلى آخر ما ذكرناه[.)2( 
وحادثة كرباء تش��كل بالنس��بة لمطلق أهل التشيع حادثة تعلقت 
يف صميم العقيدة، وش��كلت لها األس��س العامة يف الخلق ، والدين ، 
والعادة ، والس��لوك ، والرتبية ، وقد دافعوا ودفعوا من أجلها وبشكل 
طوع��ي المايين م��ن الس��اعات واألم��وال والطاقات إلس��ناد تلك 
الحادثة التي لم تسلم كل تفصيلة من تفاصيلها من التحريف والتغيير، 
يقول الشيخ مرتضى مطهري ] إننا ولألسف الشديد قد حرفنا حادثة 

عاشوراء ألف مرة ، ومرة ، أثناء عرضنا لها، ونقل وقائعها ! 
حرفناها لفظيًا أي يف الشكل والظاهر أثناء عرض أصل الحادثة، 

)1(   رسالة التنزيه ص 6.
)2(   رسالة التنزيه 9.



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  107َمَ

مقدم��ات الحادث��ة متن الحادثة والحواش��ي المتعلق��ة بالحادثة، كما 
تناول التحريف تفسير الحادثة وتحليلها . أي إن الحادثة مع األسف 
قد تعرض��ت للتحريف اللفظ��ي كما تعرضت للتحري��ف المعنوي . 
أحيانا يحصل التحريف بشكل يتناسب – نوعًا ما – مع أصل القضية 
وينس��جم م��ع مقدماهتا، غير أن��ه يف أحيان أخرى يت��م التحريف ليس 
فقط دون أي تناس��ب أو اتس��اق م��ع أصل القضية، ب��ل إن التحريف 
ينسف أصل القضية ويمسخها تمامًا ويخرجها بشكل مضاد لألصل 

بالكامل[)1(.
ويق��ول أيض��ا: ]فيما يخ��ص واقعة عاش��وراء حص��ل الكثير من 
التحري��ف اللفظ��ي ودخ��ل عل��ى الحادث��ة كثي��ر م��ن اإلضاف��ات أو 
النقائ��ص التي ال ُتَع��دُّ وال تحصى، فما أكث��ر األصحاب واألصدقاء 
واألع��داء واألوالد والعب��ارات واألعمال واألقوال التي تنس��ب إلى 
اإلمام الحس��ين، والتي إن س��مع هبا اإلمام نفس��ه، فسوف لن يتمكن 

من تشخيص صاحبها[.)2( 
وق��ال يف موض��ع آخ��ر: ] إن المادة الم��زورة والمدسوس��ة كثيرة 
للغاي��ة وال يمك��ن حصرها بس��هولة ، وإذا ما أردنا جم��ع كل المآتم 

الكاذبة فإننا ربما سنحتاج إلى عدة مجلدات ضخمة ! [.
ولكث��رة المادة الم��زورة يف تاريخ تلك الحادث��ة فقد ضاعت فيها 

)1(   الملحمة 1/ 18 :
)2(   الملحمة 3/ 287.



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 108

دت دماء الحسين سام اهلل عليه،  العظة والعربة، بل إن تلك المادة بدَّ
وق��د بذلها رخيصة وهي غالية عند اهلل وعن أمة جده محمد صلوات 
ربي وس��امه عليه م��ن أجل األمر بالمع��روف والنهي ع��ن المنكر، 
وم��ن أج��ل أن يعود حكم األمة ألمثال أولئ��ك األوائل من أمثال أبي 
دت  بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين، لقد بدَّ
تل��ك التحريفات كل تلك الجهود له وألصحاب��ه الذين بذلوا الغالي 
والنفيس من أجل تلك القضية، بل إن العابثين من أولئك المحرتفين 
الزنادقة إنما عبثوا قبل كل شيء بتلك الدماء الزكّية الطاهرة وهو عين 
ما صرح به الشيخ مرتضى مطهري حيث يقول : ] إننا يجب أن نبكي 
على الحس��ين س��ام اهلل عليه، ولكن ليس بسبب الس��يوف والرماح 
التي اس��تهدفت جسده الطاهر الش��ريف يف ذلك اليوم التاريخي ، بل 

بسبب األكاذيب التي ُأْلِصقت بالواقعة [  1.
وقد شكا أحد علماء الهند من كثرة األكاذيب التي يروج لها قراء 
التعزي��ة الحس��ينية وقد رجا أحد العلماء أن يصنع ش��يئا من أجل منع 
اس��تمرار أولئ��ك الخطباء يف الك��ذب والتحريف عل��ى تلك األعواد 
وتل��ك المنابر، فيكتب ذلك العالم بس��نان قلمه المنكس��ر بالحس��رة 
والندم ، بأن أمر ذلك التحريف واالختاق أعم وأشمل مما يتصوره 
ذل��ك العالم الهندي: ] إن هذا العالم الهن��دي يتصور أن ُقّراء التعزية 

)1(   الملحمة الحسينية للشيخ مرتضى مطهري 1/ 19.
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الحس��ينية يبدأون بنشر األكاذيب بعد أن يصلوا إلى الهند، وال يدري 
أن المياه ملوثة من رأس النبع، وأن مصدر المآتم الكاذبة هي كرباء 

والنجف وإيران [.
إن الطبيع��ة المؤمن��ة طبيعة مس��تقيمة تتحرج عن ه��ذا التحريف 
وااللت��واء، وم��ن ق��ام بتحري��ف حادث��ة عاش��وراء كجزء م��ن تاريخ 
وت��راث األمة هم م��ن أهل العلم، وقد ش��اهبوا أحب��ار اليهود بكل ما 
قام��وا ب��ه من تحريف��ات، فهؤالء العلم��اء المحرتف��ون للزندقة كانوا 
عل��ى معرفة ودراي��ة كاملة ببدايات ذلك الخروج، ولكن ش��اءوا عن 
عل��م ألجل الكيد والضر هبذه األمة لتش��ويه وتحري��ف تلك الحادثة 
بتلك التأويات البعيدة والتي تخرج عن الدائرة ال عن جهل بحقيقة 
الوضع، وإنما عن تعمد وعلم بذلك التحريف، يدفعهم بذلك الهوى 
وتقوده��م المصلح��ة، ويحدوهم الغرض المري��ض، فليس غريبا أن 
ينحرف��وا عن الحق الذي جاء به محمد صلوات ربي وس��امه عليه، 
بع��د خراب ذممهم، وإصرارهم على الباطل، والمراوغة واالختاق 
يف االف��رتاء والكذب، وقد غ��اب عن أولئك المحرتفي��ن للتحريف، 
أو بالمعن��ى األصح أهنم غيبوا بتلك الحقيقة النافعة الس��تئناف حياة 
إس��امية رش��يدة بإذن اهلل، وذلك بالتزام الص��دق، ذلك أن منهج اهلل 
ج��ل وعا ثابت، كذل��ك تلك القي��م والموازين، وقد يخطئ البش��ر 
فيبتع��دون ويقرتبون بحس��ب صواب العمل والني��ة  الصالحة المبنية 
على قواعد التصور وقواعد الس��لوك الصحيح القائم على ش��رع اهلل 
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ج��ل وع��ا، ونحن إذ نق��ول أن التحريفات واالختاق��ات قد مألت 
السيرة الحسينية فهذا ال يعني بالضرورة أن تلك األخطاء والتحريفات 
تنسب إلى اإلمام الحسين سام اهلل عليه، وال حتى إلى  دين اإلسام 
بل الواجب الكش��ف عنها وعن حيثياهتا وعوامل بواعثها، ال الركون 
أو التسليم لها، وكل ابن آدم خطاء، ولكن االنحراف غير الخطأ، فا 
ينبغ��ي التغاضي عن ذلك االنح��راف، كذلك التنبيه على ذلك الخطأ 

من غير شناعة . 
إنن��ا ونحن نتحدث عن قضية التحريف يف الس��يرة الحس��ينية فا 
ينبغي الخلط بين تربئة األش��خاص وتش��ويه المنه��ج، وأنه من الخير 
لألمة أن تبقي مبادئها س��ليمة ناصع��ة وأن وصف المخطئون بالخطأ 

أو المحرفون بالتحريف.  
إنَّ تحري��ف تلك الحادثة من الخطورة بمكان؛ ألهنا أس��اءت إلى 
اإلس��ام نفس��ه، ووصفت كبار ش��خصياته بعلم  أو بغير علم بالخطأ 
واالنح��راف، فا ينبغي أن يغيب عنها بأن المنهج أكرب وأبقى من أي 

شخص وإْن علت رتبته .  
إنَّ الخطأ أو االنحراف ال يحس��ب على اإلسام أو على تاريخه، 
وإنم��ا يحس��ب على أصحاب��ه، ويوصف��ون حين��ذاك بالوصف الذي 
يس��تحقونه، إنن��ا يجب أن ن��درك ونعل��م ونعمل على تل��ك الحقيقة 
التي تقول: إن تاريخ اإلسام هو تاريخ التطبيق الحقيقي لإلسام يف 
التصورات والس��لوك واالوضاع .. إذ انَّ اإلس��ام محور ثابت تدور 
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عليه حياة الناس يف إطار ثابت ومستقر ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  
ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  ژ ]األح��زاب : 62[ ف��إذا هم تركوا هذا 

اإلطار فما لهم يومئٍذ ولهذا الوصف . 
إنَّ ثمن التحريف له��ؤالء المحرفين قليل ژ ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ 
]البق��رة:41[ ولكنهم ولفس��اد دنياهم أرادوا أن يفس��دوا على الناس 
أخراه��م، وكل ثم��ن هو يف حقيقته قلي��ل، ولو كان مل��ك الحياة منذ 
أن خلق��ت إلى ي��وم فنائها، فهي ال تعدوا أن تك��ون رواتب ووظائف 

وألقابا ومصالح يباع هبا دين اهلل ويشرتى هبا جهنم صدقا وعدال . 
إن الذي��ن ترصدوا لتلك الحادثة بالتحريف وقد اس��تهموا عليها، 
ليس أبشع منهم خيانة وال أشنع منهم تفريطا بعد االستحفاظ، وليس 

أخسَّ منهم بعد التدليس والتجليس لذلك المشهد الرهيب .. 
ونح��ن إذ نتحدث ع��ن أولئ��ك المحرفين المحرتفي��ن ال يمكننا 
إغف��ال قاعدهتم التي يرتكزون عليه��ا، وأولئك هم طبقة الدهماء من 
العام��ة ذات الجهل المرك��ب ، إذ إن الوقوف بوجه هؤالء وتعليمهم 
ن��وع م��ن أنواع الجهاد، وهو س��باحة قاس��ية ضد ذلك التي��ار المليء 

باألمواج العاتية . 
يذكر يف هذا المجال أن أحد العلماء الكبار المتواجدين يف إحدى 
المحافظ��ات اإليرانية وهو من العلماء الذين يحملون بعض المعاناة 
واأللم والحس الديني وكان على الدوام يعرتض على هذه األكاذيب 
والتحريف��ات التي تقال من ف��وق المنابر ، وتعبيره يف هذا الصدد هو: 
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]ما هذه السموم التي تنفث فوق المنابر ؟[ ويذكر مرتضى المطهري 
: أنه ] جاءه مرة أحد الوعاظ يقول : أتعلم أننا لو تخلينا عن مثل هذه 
الحكايات لتوجب علينا إغاق هذه الدكاكين؟! فرد عليه العالم: إهنا 

أكاذيب يجب علينا عدم ذكرها على المنابر مهما حصل. 
ومرت األيام وشاءت األقدار أن هذا العالم أراد مرة إقامة مجلس 
يف مس��جده الخاص، ودعا نفس ذلك الواعظ، وقال له قبل أن يرتقي 
المن��رب بأن��ه يري��د أن يقيم مجلس��ا حس��ينيا نموذجيا ال تذك��ر فيه إال 
الحقائق، وأنه ينبغي على الواعظ االلتزام هبذه التعليمات وأن ال يقرأ 
من األحاديث والذكر الحس��يني إال من الكتب المعتربة،وأن يتجنب 
ذك��ر أي ش��ئ من تلك الس��موم المعروفة . فاس��تجاب الواعظ وقال 

ألخينا العالم: المجلس مجلسك وأنا تحت أمرك . 
وهك��ذا بدأ المجلس الحس��يني يف الليلة األول��ى بحضور العالم 
نفس��ه ال��ذي كان جالس��ًا أمام المح��راب باتج��اه القبلة إل��ى جانب 
المن��رب، وب��دأ الواع��ظ بالحدي��ث ولما انتهى ب��ه المطاف إل��ى قراءة 
التعزية الحسينية التزم فعا بأال يقرأ إال من الكتب المعتربة وال ينقل 
إال الحقائ��ق وال يق��ول إال الصدق، ولكن المجل��س ظل باردًا ، ولم 

يهتز أبدًا أي أحد من الحضور .
هنا بدأ العالم المس��ؤول عن تنظي��م المجلس يفكر جديا باألمر، 
ويقول بينه وبين نفس��ه بأن المجلس مجلس��ي، فماذا س��يقول الناس 
عن��ي بعد ذلك ؟ والنس��اء س��تقول ال ب��د أن الرجل ليس��ت عنده نية 
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صافية حتى صار مجلس��ه ب��اردًا ، فلو كان الرجل ذا نية حس��نة وكان 
مخلص��ا حق��ا يف نواياه لكان مجلس��ه قد تحول بالفع��ل إلى كرباء !  
وشيئا فشيئًا بدأ يشعر أنه سيفقد ماء وجهه إذا ما استمر الموقف هبذا 

الشكل . 
وأخي��رًا حس��م األم��ر بالتفاتة من��ه إلى الواع��ظ مش��يرًا إليه خفية 
أن يم��زج أقوال��ه ببعض تلك الس��موم حتى يس��خن المجلس !! [)1( 
ويعل��ل المطهري هذا التصرف المش��ين بالرغبة الامس��ؤولة ألجل 
رؤية واقعة كرباء بش��كلها المأس��اوي من طرف الناس وهي الدافع 

الرئيس واألساس الختاق األكاذيب . 
من صور التحريف:

فة والمشينة  حوت كتب المقاتل والس��ير الكثير من الصور الُمَحرَّ
أله��ل البي��ت س��ام اهلل عليهم والتي ترس��خ رواس��ب الوثني��ة، ولم 
تتش��كل تل��ك االنحرافات يف تلك الص��ور كلها دفعة واح��دة، وإنما 
ُأدخل��ت على فرتات حتى انتهت إلى ما تراه من هذا الخليط من هذه 
الصور العجيبة من التصورات واألساطير والتي تحار فيها العقول، إن 
المادة المزورة والمنحولة ضخمة للغاية، ولقد أتى عامتهم مرتضى 
المطه��ري بالعديد من الش��واهد عل��ى التحريف اللفظ��ي والمعنوي 
الحاصل يف س��يرة أهل البيت س��ام اهلل عليهم والس��يرة الحس��ينية، 

)1(   انظر: الملحمة 1/ 21.
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ولم يغفل الش��يخ المطهري ذكر أس��ماء العلماء الذي��ن وصفوا تلك 
الرواي��ات بالتحريف والتخريف، وقد يبدو ذلك على عوام الش��يعية 
غريبًا وبعيدًا عن التصديق، األمر الذي يؤكد رضوخ واستسام عامة 

العلماء والمراجع لسلطة العوام . 
إن البي��ان أو بيان الحق الذي يس��بب إثارة الجمهور وطبقة العامة 
أم��ر ال يقدم علي��ه إال القليل من أهل العلم وكثي��ر ما يرتاجعون حين 
المواجه��ة أو يعط��ون أجوب��ة هامية مهلهلة ال تظه��ر حقًا وال تدفع 
باطاً .. وس��نكتفي هنا بس��رد بعض اآلثار دون االس��تطراد؛ ألننا لو 
أردن��ا أن نس��تطرد يف ذكر ش��واهد التحريف لم يس��ع ذلك عش��رات 
المجلدات، كما ش��هد بذلك غير واحد من أهل العلم، وما سنعرضه 
تحريف ممزوج باألس��طورة والخرافة، والتي تدل على غياب العقل 
بصورة تدعو إلى إقامة المآتم والمراثي حقًا وصدقًا بداًل من إقامتها 

على سيد شباب أهل الجنة ، الحسين سام اهلل عليه: 
الصورة االولى : 

هذه الصورة من صور التحريف والتزييف يرويها وينتقدها عامتهم 
المطهري ، فيقول: ]القصة قد سمعناها مرارًا وتكرارًا من القّراء، وكنا 
نكثر النحيب يف مواضع معينة من القصة، وبعد كل تلك الس��نين أدرك 
بيت القصي��د من إصرار ذلك الخطيب على تل��ك المواضع .. القصة 
تقول إن أمير المؤمنين عليًا سام اهلل عليه، صعد إلى المنرب؛ ليخطب 
يف الن��اس، وحصل أن عطش اإلمام الحس��ين س��ام اهلل عليه، وطلب 
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ماًء، فقطع أمير المؤمنين خطبته، وطلب من الناس أن يأتوا بالماء البنه 
الحس��ين، فكان أبو الفض��ل العباس، وهو طفل صغي��ر أول من هنض 
لي��أيت بالم��اء حيث ذهب إل��ى أمه وأحض��ر الماء وعاد إل��ى المجلس 
والماء فوق رأسه وقد تبللت ثيابه إلى آخر القصة بتفاصيلها المعروفة 
.. ولما رأى أمير المؤمنين سام اهلل عليه هذا المنظر ، انسابت الدموع 
م��ن خديه، ولما س��ئل عن الب��كاء ؟ أجاب عليه الس��ام: تذكرت كذا 

وكذا .. إلى آخر الخيال والتحليق المعروفة هنايته. 
الح��اج نوري الطربس��ي هنا يناقش ه��ذه القصة الخيالية بش��كل 
جمي��ل ويقول: إذا ما صدقن��ا جداًل صحة هذه القص��ة فهذا يعني أن 
أمي��ر المؤمنين س��ام اهلل علي��ه كان يلقي تلك الخطب��ة يف الكوفة، إذ 
إن��ه لم يصعد المن��رب ويخطب إال يف زم��ان خافته مما يعن��ي أن ابنه 
الحس��ين سام اهلل عليه كان رجاً يناهز الثالثة والثاثين من العمر يف 
ذلك الوقت، فهل من المعقول والمنطقي أن يقوم رجل بذلك العمر 
مثل اإلمام الحس��ين عليه الس��ام ليطلب الماء م��ن أبيه وهو يخطب 

بالناس ويعظهم ؟! 
وما لو كان مثل هذا السلوك قد صدر من شخص عادي ؟ أما كنا 

قد وجهنا هتمة الوقاحة وسوء األخاق لمثل هذا التصرف ؟ ! 
ثم أن أبا الفضل العباس كان قد بلغ يف ذلك الوقت سن الخامسة 
عش��رة على األقل فأي��ن طفولته ؟! وق��س على ذلك بقي��ة التفاصيل 

المختلفة جملة وتفصيا . 
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فهل هذا من شأن اإلمام الحسين عليه السام ؟ ! 
ثم ما قيمة مثل هذه القصية المليئة باألكاذيب ؟ 

وهل ترفع من ش��أن اإلمام الحس��ين عليه الس��ام أم تخفض من 
شأنه ومقامه ؟ 

بالتأكي��د أهنا تخفض من مقامه ومنزلته؛ ألننا لفقنا األكاذيب على 
اإلمام، وسفحنا ماء وجهه وتحدثنا عنه بشكل هبط بمستواه إلى أدنى 
مرتبة بين بني البش��ر، فأب مثل علي عليه الس��ام مشغول بالخطابة، 
وابن��ه يعطش فا يحتم��ل االنتظار حتى تنتهي الخطبة فيش��رب [)1(. 
ونح��ن نقول أيضا ما بال اإلمام العب��اس يذهب إلى بيت أمه ليحضر 
الماء ، فهل عدم الماء من هذا المس��جد ، وهل تكتمل المس��اجد با 

ماء يتوضئ منه الناس ويشربون ؟! 
الصورة الثانية : 

أما الص��ورة الثانية من صور التحريف، فينقلها المطهري يف كتابه 
الملحم��ة، كما وينتقدها بتلك الطريقة الفريدة، فيقول: ]أما النموذج 
اآلخ��ر للتزوير واالختاق وهي معروفة جدًا يف القراءات الحس��ينية 
والمآت��م، أال وه��ي قصة ليلى أم علي األك��رب ، وهذه القصة ال يوجد 
دلي��ل تاريخي واحد يؤكد وقوعها، نعم إن أم علي األكرب موجودة يف 
التاريخ واسمها ليلى بالفعل، ولكن ليس هنالك من أثر تاريخي يشير 

)1(   الملحمة 1/ 17  .
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إلى حضورها لتلك المعركة ، ومع ذلك فما أكثر المآتم التي تقرأ قصة 
احتضان ليلى البنها علي األكرب يف س��احة الحرب إلى آخر المش��هد 
العاطفي الخيالي، حتى إين حضرت ش��خصيًا يف قم مجلس��ا حسينيا 
أقيم باس��م آية اهلل الربوجردي دون أن يكون هو حاضرًا بالطبع، وقد 
س��معت يف هذا المجلس أن عليًا األكرب نزل إلى س��احة الوغى وإذا 
الحس��ين يتوجه إلى أمه ليلى ويطلب منها الدخول إلى إحدى الخيم 
ونثر ش��عرها والتوجه إلى رهبا بالدعاء ليرجع ابنها سالمًا إليها!  فإين 
سمعت جدي رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم يقول بأن دعاء األم 
بحق ابنها مس��تجاب،  وما أكثر األشعار التي نظمت بحق ليلى وابنها 
يف خي��م كرب��اء، فهل هنال��ك تحريف وتخريف أكرب م��ن هذا .. بل 
ُق��ّراء وكتاب المقاتل لم يكتفوا هبذا التحريف فزادوا عليها ] أن ليلى 
أم علي األكرب عندما نثرت شعرها نذرت إلى رهبا إن عاد ابنها سالمًا 
من تلك المعركة أن تزرع الطريق من كرباء إلى المدينة بالريحان  [ 
أي أهنا ستزرع طريقا طوله أكثر من ثاثمائة فرسح بالريحان، وينشد 

قاري المقتل وكاتبه : 
نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا           ألزرعن طريق التفت ريحانا  
يقول الش��يخ المطهري : ] لقد ذهلت لما س��معت وازداد عجبي 
من هذا البيت من الش��عر العربي، وصرت أس��أل نفس��ي من أين جاء 

وسط هذه التعزية ؟ ! 
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ثم ذهبت أبحث يف بطون الكتب وإذا بي أجد بأن – التفت – هي 
منطق��ة غير منطقة كرباء، ثم إن بيت الش��عر كل��ه ال عاقة له بحادثة 
عاش��وراء ال من قريب وال من بعيد ، بل إنه نظم على لس��ان مجنون 
ليل��ى العامرية – ال ليلى أم علي األك��رب – وهو ينظر لياه التي كانت 

تقيم يف هذه الناحية [  .
الصورة الثالثة : 

وه��ي قص��ة : ] األس��د وفض��ة [ والت��ي وردت يف كت��اب ال��كايف 
ومنتخ��ب الطريح��ي وكت��اب أس��رار الش��هادة للدربن��دي، والبحار 
ومدين��ة المعاج��ز وأغلب كتب المقاتل،  وفحواه��ا : ] أن رجاً كان 
ي��أيت ] فض��ة [ على ش��كل أس��د يف الليالي ، وملخص القص��ة : ]  أنه 
لم��ا رجع اإلمام علي بن أب��ي طالب من حرب صفين، مر بكرباء يف 
طريقه إلى الكوفة، ولما وصل كرباء اعرتضه أس��د يف الطريق وسلم 
على اإلم��ام علي فقال له اإلمام أنت يف هذه األرض؟ قال بلى، فقال 
ل��ه اإلم��ام إذا وقعت حادثة كرب��اء عليك أن تحفظ ولدي الحس��ين 
لكي ال تطأه الخيول، فلما صار يوم عاشوراء ونزل الحسين بكرباء 
بعد قتله أمر ابن س��عد أن يوطأ صدر الحس��ين وظهره، فلما س��معت 
النس��اء ما أراده ابن س��عد جعلن يبكين فجاءت فضة، وقالت س��يديت 
هاهنا أس��د أتحبي��ن أن أذهب اليه، فقالت يا حب��ذا وكانت هناك غابة 
من قصب، فجاءت إلى تلك الغابات ونادت: يا أبا الحارث، هذا هو 
الحس��ين والقوم يريدون أن يطأوا صدره، فخرج األسد مسرعًا وهز 
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برأسه وجاء إلى جسد الحس��ين وربض عند جثته، فأحجمت الخيل 
أن تدوس صدره[ .

وجاء يف البحار: ] روي عن رجل أس��دي : قال : كنت نازاًل على 
هنر العلقمي بعد ارتحال العس��كر عس��كر بني أمي��ة، فرأيت عجائب 
ال أق��در أن أحك��ي إال بعضه��ا، منها : أن��ه إذا هبت الري��اح تمر علي 
نفحات كنفحات المس��ك والعنرب، وإذا سكنت أرى نجوما تنزل من 
السماء  إلى األرض، وترقى من األرض إلى السماء مثلها، وأنا منفرد 
مع عيالي، وال أرى أحدًا أسأله عن ذلك، وعند غروب الشمس يقبل 
أس��د من القبلة فأولي عنه إلى منزلي، فإذا أصبحت وطلعت الشمس 
وذهبت من منزلي، أراه مستقبل القبلة ذاهبا، فقلت يف نفسي: إن هؤالء 
خوارج قد خرجوا على عبيد اهلل بن زياد، فأمر بقتلهم، وأرى منهم ما 
لم أره من سائر القتلى، فواهلل هذه الليلة ال بد من المساهرة ألنظر هذا 
األس��د أيأكل من هذه الجثث أم ال، فلما صار عند غروب الش��مس، 
وإذا ب��ه قد أقبل فحققت��ه فإذا هو هائل المنظ��ر، فارتعدت منه وخطر 
ببال��ي إن كان مراده لحوم بن��ي آدم فهو يقصدين، وأنا أحاكي نفس��ي 
هبذا فمثلته، وهو يتخطى القتلى حتى وقف على جس��د كأنه الشمس 
إذا طلع��ت، ف��ربك عليه، فقلت: يأكل منه؟! ف��إذا به يمرغ وجهه عليه 
وه��و يهمهم ويدم��دم، فقلت: اهلل أكرب ما ه��ذه إال أعجوبة، فجعلت 
أحرس��ه حتى اعتكر الظام، وإذا بشموع معلقة مألت األرض، وإذا 
بب��كاء ونحيب ولطم مفجع، فقصدت تلك األصوات فإذا هي تحت 
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األرض، ففهمت من ناع فيهم يقول: وا حس��يناه، وا إماماه، فاقش��عر 
جلدي، فقربت من الباكي وأقس��مت عليه باهلل وبرس��وله من تكون ؟ 
فقال : إنا نس��اء م��ن الجن، فقلت : وما  ش��أنكن ؟ فقلن : يف كل يوم 
وليلة هذا عزاؤنا على الحس��ين - عليه الس��ام - الذبيح العطش��ان . 
فقلت: هذا الحس��ين الذي يجلس عنده األس��د ؟ قلن : نعم، أتعرف 
هذا األس��د ؟ قل��ت : ال . قلن: ه��ذا أبوه علي بن أب��ي طالب - عليه 

السام -، فرجعت ودموعي تجري على خدي [ )1(.
وقد اش��تهرت حكاية فضة واألسد بين الناس وامتدت شرقًا إلى 
إيران والهند ودونتها الكتب ثم جرى توثيقها بتثبيت مسرحها مكانيًا 
على َنَش��ٍز من أرض كرباء يقع بين ضريحي اإلمام الحس��ين وأخيه 
العباس )عليهما الس��ام ( يفرتض أنه التل الذي ارتقته الس��يدة فضة 
فأقيم عليه )مقام( عرف باس��م )مقام ش��ير فضة( وهو تسمية فارسية 
معناها )أس��د فضة( وعلق��وا على واجهته صورة رس��مها فنان إيراين 
مجه��ول صّور فيها الس��يدة فضة تقف على تل وهي تخاطب األس��د 
وبقرهبا جثث الش��هداء ممتدة مقطوع��ة الرؤوس ويف الطرف األعلى 
من الصورة رس��م جيش األمويين يقود الس��بايا نحو الش��ام وأمامهم 

رؤوس الشهداء مرفوعة على الرماح.

)1(  مدين��ة المعاج��ز - الس��يد هاش��م البح��راين - ج 3 - ص 77 – 79  ، بح��ار االن��وار 
للمجلسي 45/ 194.
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 ويزور الشيعة هذا المقام وغالبيتهم من اإليرانيين والهنود يمارسون 
عنده طقوس العزاء من بكاء ولطم وضرب رؤوس وإنشاد أشعار. 

الصورة الرابعة : عرس القاسم :
]قصة عرس القاس��م والتي كما يبدو أهنا م��ن الخرافات الحديثة 
العهد منذ زمن السلس��لة القاجارية ) زمن الما حس��ين الكاش��في ( 
وخاصتها أن الحس��ين س��ام اهلل عليه كان يكّن البن أخيه القاس��م 
بن الحس��ن حبًا شديدًا، وكان يروم أن يصل نفسه بأخيه الحسن ولو 
بشتى السبل، مما دفعه إلى أن يعقد له على إحدى بناته يف خضم تلك 
الحادث��ة غير مباٍل بأهوالها [ ، وقد س��ئل المرجع األكرب الخوئي عن 
حقيقة هذا العرس ، فأجاب : ] لم يثبت لدينا القضية المذكورة، واهلل 

اعلم [ )1(. 
ورواية ) عرس القاسم ( رواية مرسله تفرد بإخراجها الطريحي يف 
كتابه المنتخب المجلد السابع من الجزء الثاين، والطريحي هذا تويف 
س��نة 1085 هجرية، وقد نقل هذه الرواية من الطريحي السيد هاشم 
البح��راين المتويف 1109 هجرية، وقد نقلها عنهما الش��يخ الدربندي 
يف أس��رار الش��هادة والحائري يف معالي السبطين، وقد جاء يف الرواية 
أن اإلمام الحسين قد زوج القاسم بن الحسن ابنته ولم تفصح الرواية 
عن اس��مها، ثم بع��د ذلك أفرد لها خيمة، وقب��ل أن يبني هبا خرج من 

)1(   موقع المشكاة للسيد هاشم الهاشمي.



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 122

خيمت��ه للقتال فتعلق��ت بذيل ثوبه، فق��ال لها خلي ذيلي فإن عرس��نا 
أخرناه الى اآلخرة ... الخ   

ويف هذا الشأن يقول النوري الطبرسي يف كتابه اللؤلؤ والمرجان : 
]إن قصة عرس القاسم أو ما طرحت يف منتخب الطريحي مثاً وهو 
المنتخ��ب الذي يحوي بالمناس��بة على حكاي��ات واهية من قبيل قصة 
دف��ن حضرة الس��يد عبد العظيم حيًا مثاً ! “ ويق��ول أيضا : “ إن قصة 
عرس القاس��م أول ما طرحت يف أثر الكاش��في ولم تظهر يف أي كتاب 
آخ��ر قبله، وأما قصة زبيدة وش��هر بانو والقاس��م الث��اين يف أرض الري 
وأطرافها وهي القصة المنتش��رة على ألس��نة العوام فإهنا من الخياالت 
الواهية .. وأن علماء األنساب كافة متفقون على أن القاسم بن الحسن 

لم يخلف ذرية من بعده بل أنه مات ولم يبلغ بعد [. )1(
3- الصورة الخامسة  : 

وهي قصة فاطمة الصغرى أو العليلة، وبقاؤها يف المدينة متخلفة 
ع��ن موكب أبيها الذاهب إلى كرباء، بس��بب مرضه��ا،  ومن ثم بعد 
استش��هاده جاءها غراب مخضب بالدم فعلم��ت أنه نعى لها والدها، 
وق��د روى صاح��ب البحار هذه القصة، فعن اإلم��ام جعفر بن محمد 
ا  الصادق )ع( عن أبيه عن علي بن الحس��ين عليهم السام، قال: ] لمَّ
غ ثم طار  ُقتل الحس��ين بن عل��ي )ع( جاء غراب فوقع يف دمه ث��م تمرَّ

)1(  الؤلؤ والمرجان للطربسي النوري ص 193.
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فوق��ع بالمدينة على ج��دار فاطمة بنت الحس��ين )ع( وهي الصغرى 
فرفعت رأس��ها فنظرت إليه فبكت بكاًء ش��ديًدا وأنشأت تقول: نعب 

الغراُب فقلُت من تنعاه ويلَّك يا غراب ..[ .
وهي رواية واحدة، ورواهتا مجاهيل، كما أن فاطمة هذه شخصية 
مزعومة ال حقيقة لها أصا يف كتب األنساب، ومن تناقضات الرواة يف 
وضع هذه الشخصية ونسبتها لإلمام الحسين سام اهلل عليه أن الكايف 
ق��د روى ما ي��دل على أن فاطمة ه��ذه كانت حاض��رة لواقعة الطف؛ 
إذ إن والدها االمام الحس��ين قد عهد له��ا بكتاب ملفوف بخرقة ، ثم 

عهدت به إلى اإلمام زين العابدين .
وه��ذه نماذج من تل��ك القصص وص��ور عنها، وهي م��ن الكثرة 
بحيث إنه ال يمكن إحصاؤها، وقد عجبت من ادعاء الش��يخ مرتضى 
العس��كري يف كتابه – كرباء فوق الش��بهات – ب��أن التحريفات التي 
حصلت يف حادثة الطف لم تتجاوز الستة مواضع، بل أنه قد ال يصل 
إل��ى ذل��ك، والذي يبدو مليًا أن هذا العس��كري لم يدرك حقيقة قول 
الب��اري جل جاله ]وقد خاب من اف��رتى [ ولم يدرك آثار الكلمات 
الصادقة، وكيف أهنا تنفذ يف القلوب وتعمل عملها، وأن ضياع سحر 
الكلم��ات والحروف المخلص��ة يجعل النفس تتلجل��ج وتجادل مع 

ذاهتا همسًا وخفية من أجل اجرتار الباطل والتلبس فيه .



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 124

عقيدة الفداء:
ومن صور التحريف والذي تأسس من تلك الروايات المجعولة، 
عقي��دة الفداء والت��ي يقول عنه��ا المطهري يف كتاب��ه الملحمة: ] لقد 
حرفنا كامه عليه السام، وقيامه مرة عندما قلنا عنه بأنه إنما قام حتى 
يقتل نفسه، ليكفر عن ذنوب اآلخرين من أبناء األمة، ولو سألتهم من 
أين جئتم هبذا الكام ؟ هل قال الحسين مثل هذا الكام ؟ أم هو قول 

النبي ×، أو قول أحد األئمة األطهار ؟ 
يقول��ون لك دع��ك من ه��ذا فإنه لي��س مهمًا معرف��ة مصدر هذا 

الكام . 
المهم أن الحسين قد قتل حتى يغفر اهلل لنا ذنوبنا ! 

وال أدري هن��ا هل دخلت علينا هذه الفكرة من المس��يحية أم من 
مصدر آخر ؟ 

إن أمتنا اإلسامية سواء بوعي أو بدون وعي قد أخذت الكثير من 
عالم المسيحية ضد اإلسام [. )1(

ويق��ول أيض��ا عن استش��راء تلك العقي��دة: ]من جه��ة ُأخرى فأنا 
ال أع��رف من ه��و المجرم أو المجرم��ون الجناة الذي��ن ارتكبوا هذه 
الجريم��ة بح��ق الحس��ين عندم��ا حرفوا هنض��ة الحس��ين بقولهم: إن 
الحسين قد عرض نفسه إلى القتل ليحمل على كتفه ذنوب أمته، وهو 

)1(   الملحمة 1/ 75 .
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القول الش��ائع بين المس��يحيين عن المسيح عليه السام . فهل أرادوا 
ألنفس��هم من وراء ذلك أن يرتكبوا ما استطاعوا من المحرمات دون 

خوف أو وجل . 
وهل المذنبون قائل حتى يزيد عددهم هبذا التحريف ؟ ! 

لذل��ك ت��رى أن الوج��ه ال��ذي يس��ود معركة عاش��وراء بع��د هذا 
االنحراف هو ذلك الوجه المظلم األس��ود للمعركة وصرنا ال نسمع 

اال الرثاء وال نسمع إال المصيبة حول عاشوراء [ )1(

* * *

)1(   الملحمة 1/ 119 .
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املبحث الثالث 
عوامل اأو دالئل اأو بواعث  التحريف 

إن دوافع وأسباب وبواعث التحريف واالختاق يف تأريخ البشرية 
كثي��رة، وعادة ما يش��رتك يف تحقيق تلك الدواف��ع الصاحب والعدو، 
وه��و أمر ال يختص بواقعة عاش��وراء دون س��واها م��ن الوقائع، لكن 
المثي��ر يف هذه الواقع أن المحرفين المحرتفين قد لبس��وا وتمس��حوا 
بمس��وح أهل البيت س��ام اهلل عليهم، ووجهوا تلك الحادثة وجعلوا 
منها أساس��ا ومنطلقا يف الطعن بعقيدة هذه األمة وتراثها، وقد تمكنوا 
من ذلك ووصلوا إلى مراميهم، فلطالما ُحرفت وُبدلت سير وحوادث 
التأريخ ألجل أن تتناس��ق وتتوائم مع ذل��ك التحريف الذي صاحب 
تلك الواقعة، وباس��تقراء تأريخ تل��ك التحريفات نجد ذلك التصميم 
العجي��ب واإلص��رار العظي��م من أجل تحريف مس��ار تل��ك الحادثة 
وتضخيمها على حس��اب تأريخ األمة وجعلها األس��اس يف التقديس 
لكل كتابة أو موروث ، وقد س��عى أولئك المحرفون المحرتفون إلى 
تحريف المس��ار الحسيني ابتداًء من الخطوة األولى ولم يكتفوا حتى 
ولو باإلجهاز على النفس األخير من خطوته األخيرة، وإنما زادوا من 
الظ��ام حلكًة وعتمًة عندما ألزموا األجيال الاحقة ألن تقتفي بذلك 
الموروث المحرف، وكما ذكرنا أن دوافع وأس��باب التحريف كثيرة 
خاص��ة يف تلك التي تتعلق بحادثة الطف ، وما يزال الكثير منها فعااًل 
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حتى عصرنا هذا ، ونذكر هنا أهم تلك األسباب والدوافع :
1- حب البشللر وميلهم لخلق األسللطورة وهو أمللر يتكرر يف كل 

تواريخ العالم:
ذلك أن الش��يطان ينزع إلى استعباد البشر باستمالتهم إلى صناعة 
األبط��ال وعبادهت��م وتدليس��هم م��ن دون اهلل جل وع��ا، األمر الذي 
يدفعهم إلى خلق األس��طورة، ومن هذا الباب ما اختلقه المهوس��ون 
بصناعة األساطير عن اإلمام علي سام اهلل عليه، حيث أنه لم يكتفوا 
بأنه ذلك الرجل الخارق للعادة وأنه ال جدل حول شجاعته وبطولته، 
ب��ل أحاطوه بكثير من األس��اطير والخرافات والت��ي ال تليق إال بآلهة 
اإلغريق واليونان والرومان، فعلى س��بيل المثال قالوا إن عليا س��ام 
اهلل عليه عندما اش��رتك يف معركة خي��رب ونازل مرحب الخيربي ضربه 
بالس��يف ضربًة قس��مته نصفي��ن، فأوح��ى اهلل جل وعا إل��ى الملك 
جربيل بالنزول إلى األرض ووضع جناحيه تحت س��يف علي س��ام 
اهلل علي��ه، حت��ى يخفف من وق��ع الضربة ويمنع بالتالي من أن تنش��ق 
الك��رة األرضية إل��ى نصفين فتموت األبقار واألس��ماك والحيوانات 
وبقي��ة الخائ��ق، وقد حصل ذل��ك بالفعل فنزل جربي��ل إلى األرض 
ووض��ع جناحي��ه تحت الس��يف ، األمر ال��ذي منع انش��قاق األرض 
لكن ضربة علي قس��مت مرحب إلى نصفين متس��اويين تمامًا ، وأنه 
ل��و وض��ع كل نصف يف كفة ميزان لما اختلفت بش��عرة، واألدهى من 
ذلك أن جربيل س��ام اهلل عليه قد جرح بس��بب تلك الضربة مما أدى 
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إل��ى مرضه أربعي��ن يومًا، األمر ال��ذي أخر صعوده إلى الس��ماء كل 
تل��ك المدة .. ولما صعد إلى الس��ماء وس��أله رّبُه أي��ن أمضيت تلك 
األي��ام األربعي��ن؟ قال: ربي إن��ك أمرتني بالنزول تحت س��يف علي 
وق��د فعلت، ولما كنت قد ُجرحت من جراء تلك الضربة فإنني كنت 

أداوي جراحي كل تلك المدة .  
ولق��د أدرك المنصفون العق��اء أن الكثير م��ن التحريفات والتي 
حصل��ت يف واقعة كرباء س��ببها وجود حس األس��طورة العالى عند 
ع��وام الش��يعة، وق��د أثارت تل��ك األس��اطير والمبالغ��ات الكثير من 
المستش��رقين وال عج��ب .. فمن بعض ما نس��ج حول تل��ك الواقعة 
وخصوص��ا يف كتاب مقت��ل الدربندي وهو مهندس األس��اطير الذي 
ب��رع يف صناعة ووضع تلك األس��اطير لدرجة تغي��ب العقل وتغريه، 
فهذا الدربندي يدعي أن جيش عمر بن سعد بن أبي وقاص يف الكوفة 
كان يبلغ س��تمائة ألف خيال، وأن المشاة يناهزون المليون شخصًا ، 
وحينه��ا نق��ول: كم هو ك��رب الكوفة آنذاك وهي مدين��ة لم يمض على 
تأسيسها سوى خمس وثاثين عامًا، وكان الهدف من تأسيسها هدفا 
عس��كريًا بحتًا، ثم إن الكوفة وحتى يومنا هذا لم يبلغ تعداد سكاهنا 

أجمعين النصف مليون نسمة .
وم��ن تل��ك األس��اطير والتي نس��جت حول بط��ل تلك الس��يرة: 
الحس��ين س��ام اهلل عليه  ، إن��ه َقَتَل ولوح��ده أكثر م��ن ثاثمائة ألف 
رج��ل.. حقا أهنا قصة ال تناس��ب العقل وبالتالي فإهن��ا تفتقد الواقعية 

وتنثر وهتدم من قيمتها التأريخية .. 
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وم��ن ذلك أيض��ا أهنم قالوا : ] ع��ن أبي الفضل العب��اس بأنه قتل 
خمس��ة وعشرين ألفًا ، ولما حسب مقدار الوقت الازم فيما لو كان 
يقتل كل ثانية رجل لكان األمر يتطلب ست ساعات وخمسين دقيقة 

وبضع من الثواين [)1(.
ومن ذلك :  

] الق��ول بأن العباس قد قتل يف ح��رب صفين ثمانين نفرًا من  	•
جيش معاوية وأنه قد قام بشقهم إلى نصفين وهم ال يزالون يف الهواء 

وقبل أن تصل أية جثة منهم إلى األرض ..[)2(.
نعم إن حّس صناعة األس��طورة يس��تطيع أن يفع��ل أكثر من هذا ، 
لذ فإنه ال يجوز لنا وال ألهل العقل تس��ليم هذا الموروث إلى صنّاع 

األساطير والخرافة . 
2- عقدة المظلومية الزائدة  : 

المظلومية هي عقدة متأصلة عند عامة الشيعة، ُيظهرون من خالها 
أصالة قضيتهم وإس��قاط ش��رعية مخالفيهم من أهل الُس��نَّة والجماعة، 
فليس البكاء والحزن وأنواع تلك الطقوس من لطم ولدم ووضع األقفال 
على األجساد والمشي على النار وتطبير الرؤوس وإيقاد الشموع وغير 
ذل��ك إال إظهار لتل��ك المظلومية؛ ليؤكدوا فيها تلك المحاور الس��ابقة 
التي أش��رنا إليها آنفا، لقد كانت وما زالت تلك الطقوس س��احًا آمنًا 

)1(   الملحمة 1/ 22.
. 280 /3  )2(
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وماضيًا يس��تخدمونه لذم الحكام من أهل الُس��نَّة وإس��قاط شرعيتهم، 
لت عقدة االضطهاد عاما مهما م��ن عوامل التحريف، ذلك  وقد ش��كَّ
أهنم يعتقدون أن االعتدال واإلنصاف ومازمة أس��باب الرشد يف النقل 
ورصف العقل، يجعل من قضيتهم يطويها ركام النسيان وتغيب يف ثنايا 
ذل��ك البح��ر المتاطم من األخبار واألس��فار، فكان لزامًا من س��لوك 
طري��ق التحريف واالختاق إلش��غال الن��اس من الموال��ي والخصوم 
يف تل��ك المخاريق واألخب��ار، ومن ثم تكون تلك التحريفات س��ياجًا 

حصينًاً آمنًا للمذهب وأصوله المتوارثة .  
إن عق��دة المظلومية التي يعيش��ها عام��ة الش��يعية تجعلهم قلقين 
إلى حد الهوس من نس��يان عاش��وراء وتاش��يه من وعي الناس، فهم 
يعتق��دون أن الكثي��ر من العقائد واألصول � والت��ي يدينون هبا يف هذه 
األزمان المتأخرة وليس لها من أثر يف العصور األولى � موجودة ولها 
األس��اس القوي��م والعظيم من التقدي��س إال أهنا ُطم��رت بفعل ذلك 
اإلعام الكبير من المخالفين لمدرس��ة أهل البيت س��ام اهلل عليهم،  
ابتداء من مدرسة الخلفاء إلى بني أمية إلى بني العباس إلى بني عثمان 

امتدادًا إلى كل حكام الباد الُسنِّية يف العصر الحديث. 
3 -   التغاضي عن النظر يف أسانيد األخبار . 

الدي��ن كل��ه إنما يق��وم عل��ى الخرب، وال ع��ربة بالخرب إال بالس��ند 
الصحي��ح، ولذل��ك قال م��ن قال من الس��لف : ] إن ه��ذا العلم دين، 

فانظروا عمن تأخذون دينكم [ .
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والش��يعة لي��س لهم يف علم اإلس��ناد ش��يء ، ولم يصنف��وا فيه إال 
بعد الش��هيد الثاين الحس��ن زين الدين الجعبي العاملي المتويف 965 
هجري��ة، وقد اع��رتف بتلك الحقيق��ة المرة ش��يخهم الحائري حيث 
يق��ول : ] وم��ن المعلومات التي ال يش��ك فيها أح��د أنه لم يصنف يف 

دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاين [)1(.
ب��ل إهن��م ما وضعوا عل��م اإلس��ناد إال تقليدًا ألهل الس��نة، ودفعا 
لتعييره��م، وهذه حقيقة اع��رتف هبا محدثهم الش��هير الحر العاملي، 
حيث قال : ] والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل 
الثق��ة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة يف ذكره مجرد التربك باتصال 
سلس��لة المخاطبة اللس��انية ، ودف��ع تعيير العامة – أي أهل الس��نة – 
الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم [)2(.
ب��ل إن علم��اء الطائف��ة معرتفون ومق��رون بأن علم اإلس��ناد علم 
مستحدث يف زمن العامة، يقول الحر العاملي: ]  إن هذا االصطاح 
مستحدث يف زمن العامة أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم 
[)3(  ب��ل إن الح��ر العاملي قد اعرتف بحقيقة م��ن أكثر الحقائق مرارة 
أال وهي أن علم االسناد مأخوذ برمته من أهل السنة، وقد ُكتَِب تقليدًا 
له��م فقال : ]  طريق��ة المتقدمين مباينة لطريق��ة العامة، واالصطاح 

)1(   مقتبس األثر 3/ 73.
)2(   وسائل الشيعة 30/ 258.
)3(  وسائل الشيعة 30 / 262.
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الجديد موافق العتقاد العامة واصطاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم 
كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كامهم الشيخ وغيره [)1(.

والعم��ل بعلم اإلس��ناد يوجب ذب��ح الرتاث المنس��وب إلى أئمة 
أه��ل البيت وال��ذي تبنى روايته زرارة وبريد وجاب��ر وأبان وأضراهبم 
م��ن الوريد إلى الوريد كما اعرتف بذلك عب��د الحليم الغزي يف أحد 
برامج��ه، ثم أن األئمة على حد زعم أولئ��ك الرواة مأمورون بتجنب 
طريقة أهل السنة كما جاء على لسان الحر العاملي ] وقد َأَمَرنا األئمة 

عليهم السام باجتناب طريقة العامة ()2(.
واعرتف بأن األخذ بعلم اإلسناد يستلزم تخطئة الطائفة ]االصطاح 
الجدي��د يس��تلزم تخطئة جميع الطائف��ة المحقة يف زم��ن األئمة عليهم 

السام، ويف زمن الغيبة كما ذكره المحقق يف أصوله[. )3(
بل إن ش��يخ الطائفة الطوس��ي قد اعرتف بحقيقة غاية يف البش��اعة 
وه��ي ] إن كثيرا م��ن مصنفي أصحابنا وأصح��اب األصول ينتحلون 

المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة [)4(    
لذلك فهم مضط��رون إما إلى األخذ هب��ذا الموروث المضطرب 
أو تحصي��ل دينًا غير دي��ن اإلمامية ، يقول يوس��ف البحراين المتويف 

)1(   وسائل الشيعة ) 30 / 259 (.

)2(   وسائل الشيعة ) 30 / 259 (.

)3(   وسائل الشيعة ) 30 / 259 (.
)4(   الفهرست 25.
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1186 : ] الواج��ب إم��ا األخذ هب��ذه األخبار، كما ه��و عليه متقدموا 
علمائن��ا األبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وش��ريعة أخرى غير 

هذه الشريعة [)1(  
لذل��ك فإنه ليس عند عامة أهل التش��يع ضابط لتمييز األصيل من 
الدخي��ل، وإن دين��ا خاٍل من اإلس��ناد م��ا هو إال كمثل خيمة مش��رعة 
األب��واب، يدخلها ويردها كل من هبَّ ودّب، إنه من المؤس��ف حقًا 
أن ال تعمل قواعد اإلسناد يف دين يعتنقه المايين وينسبونه إلى اإلمام 
المعص��وم، مع أن العصمة هذه وإن وج��دت فإنه ال قيمة لها بعد كل 
تلك الس��نين وخلو األرض اليوم من المعص��وم، فلذلك ليس غريبًا 
لة يف مواضيع حساس��ة �  أن نج��د تلك األس��اطير والموضوعات ُمنَزَّ
كعاش��وراء الحسين سام اهلل عليه � تنزيل المس��لمات، فإذا ما علمنا 
.. ويعل��م ذل��ك جميع الش��يعة يف العالم ، بأن دائرة التقويم الرئيس��ية 
للتشيع إنما ترتكز على تلك المرحلة وعلى مسألة عاشوراء بالذات، 
وبالتال��ي فإن أي عمل يقوم به الش��يعة ، معق��ول أو غير معقول ، فإنه 

يؤدي بالسخرية واالستهزاء هبذا اليوم العظيم ؟ ! 
واألكث��ر إياما يف هذا األمر أن إهمال اإلس��ناد وعدم العمل به يف 
تصني��ف األخبار يحيل الرتاث الش��يعي برمته من كون��ه فكرًا وعقيدًة 
إلى فاجع��ة عريضة، ويمكنن��ا ماحظة غياب علم اإلس��ناد أو تغييبه 

)1(   لؤلؤة البحرين ص 46.
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أو العمل به ش��كاً وتركه موضوعًا يف أكث��ر الكتب والتي صنفت يف 
عاشوراء ويف غيرها مرتعا خصبًا لكل األساطير والخرافات ..

4- التحريف من أجل الغاية . 
الغاية تربر الوسيلة ، هذا المبدأ الميكيافيلي الخطير هو بالحقيقة 
يمثل أخطر عوامل التحريف وأكثرها مدعاة لألس��ف، فليس هنا من 
مدعاة للنظر لصواب الوس��يلة، إذ ال بأس بتحريف الحقائق وتحوير 
الوقائ��ع ألجل الوص��ول إلى الهدف الصحيح المعل��ن، وبالنظر إلى 
تل��ك األخب��ار المجعولة وتل��ك القص��ص الخيالية، وس��ماع بعض 
اعرتافات أصحاب المنابر ندرك حينها عمق الفاجعة، ولو وقفنا على 
س��واحل بحور تلك المقاتل لجرفتنا س��يول تلك التحريفات، والتي 
ُشيِّدت على أساس ذلك المبنى المفجع: ] الوسيلة فداء للهدف [ . 
واس��تمع إن ش��ئت لتعليل الما مه��دي النراقي يف نق��ل األخبار 
الضعيفة وغير المعتربة يف س��يرة أهل البيت س��ام اهلل عليهم؛ لتدرك 
عظ��م الفاجعة: ] إن نقل األخبار الضعيفة وغير المعتربة يف حكايات 
النب��ي والوقائ��ع التي جرت م��ع أهل البيت .. جائ��ز ، وكلما دل خرب 
ضعي��ف عل��ى أن الب��كاء عل��ى اإلمام الحس��ين له كذا وك��ذا ثواب ، 
وس��معه ش��خص ما ، وبكى بني��ة الوصول إل��ى هذا الث��واب ونيله ، 
فس��يكرمه اهلل به .. من هنا ذكرنا يف هذا الكتاب األخبار الضعيفة إلى 

جانب الصحيحة [)1( 

)1(   محرق القلوب للنراقي 3/ 2 .
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إن تحرير األصول والثوابت وتنقيتها مما قد يشوهبا أمر جوهري ، 
وهو األساس يف سامة الدين وحسن التوجة إلى الباري جل جاله؛ 
لذلك يجب عرض كل وس��يلة من الوس��ائل على القواعد واألصول 
الشرعية حمايًة من االنحراف والتحريف تحت ضغط الواقع وحجية 
الغاية الموهومة، وإن حرصنا على إظهار الس��يرة الحس��ينية ومحبتنا 

لها ال يجب أن يخرجنا عن االلتزام بالمنهج الشرعي . 
5- السعي من أجل إبكاء الجمهور 

تختزل الس��يرة الحس��ينية يف أغلب المش��اهد أو الظواهر بالبكاء 
والعويل، وتوظف من أجل تلك الغاية األخبار الصحيحة والضعيفة 
والموضوع��ة عل��ى حد س��واء، والمنه��ج الُمطَّ��رد عند ق��راء العزاء 
والمداحي��ن والدعاة والرواديد هو الضرب على أكثر األخبار إحراقا 
للقل��وب وإدرارًا للدم��وع، من قصص وخي��االت، وهم ال يتورعون 
عن الكذب واالفرتاء من أجل تلك الغاية، فيصنعون من تلك الجمل 
التي ال تزيد على بضع كلمات قصة طويلة تمتد لعشرات الصفحات، 
ويقوم هؤالء هبذا العمل وقد تركوا شناعته خلف ظهورهم وانطلقوا 
م��ن تلك الحقيقة التي تؤكد أن اإلضحاك واإلبكاء من أش��د حاالت 
اإلنسان حساسية، ومن تمكن من إضحاك الناس وإبكائهم يكون قد 
امتل��ك قلوهبم، وبالتالي التحكم والس��يطرة عل��ى عواطفهم ومن ثم 

توجيهها إلى الهدف المنشود . 
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إن عملي��ة اإلبكاء والتباكي عملية قيصرية بمش��اريط العاطفة من 
أجل إفراغ العقل وتخديره، وهي ليست بتلك العملية السطحية التي 
يظنه��ا الكثير من الن��اس .. إهنا تصفير للعقل وم��ن ثم برمجته ألجل 
أن يق��ود الجس��د كله نح��و إرادة المجم��وع، فعملية البكاء، تس��لب 
خصوصية العقل وتلغي َمَلَكة التفكير وال تسمح إال بالفكر أو العقل 

الجمعي . 
إن الش��يعي حينم��ا ي��أيت إل��ى أي مجلس م��ن مجال��س العزاء – 
الحس��يني – فإنه يهيء نفس��ه س��لفًا للبكاء والتباك��ي، وهذا اإلعداد 
وتل��ك التهيئة بين يدي ق��ارئ العزاء تجعل منه كقطع��ة القماش بين 
يدي الخياط، بل كجس��د ذلك الميت المنطرح بين يدي مغسله يقلبه 

كيف يشاء .  
وعملية البكاء عملية عفوية ال تخضع لاس��تفعال وإال أصبحت 
نفاقًا، ولكن البكاء يف العزاء الحسيني يخضع تماما لذلك االستفعال، 
ولكنه ال ُيَعدُّ نفاقًا، وإنما ُيَعدُّ تفاعاً وتلبسًا بحوادث التأريخ الغابر، 
فه��و بتلك العملي��ة يس��تدعي كل دوعي الحزن يف نفس��ه، ويف عموم 
محيطه، وكل ما تجده نفس��ه م��ن آثار وعوامل الحزن فيس��تحضرها 
جميعا لتش��كل عنده كل ص��ور المظلومية على نفس��ه وعلى محيطة 
وعل��ى محبيه، ث��م بعد ذلك يف��رز كل آلث��ار الثأر واالنتق��ام  بعد أن 

تتحقق فيه صور الوالء والرباء . 
وبعب��ارة ُأخرى فإنَّ الش��يعي ال يبكي حين يبك��ي لمجرد البكاء، 
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وإنما للوصول إلى حاالت الوالء والرباء ومن ثم إيقاع الثأر واالنتقام 
على محيطه، ومع حرص الش��يعي على تحقيق تلك اآلثار إال أنه لم 
ينَس ولن ينس��ى تلك األحادي��ث التي وعدت بث��واب البكائين على 
اإلمام الحس��ين س��ام اهلل علي��ه، بل إن ذل��ك الحرص ه��و الخطوة 

األولى لتحقيق تلك اآلثار والمقدمات ..
إننا لو فتش��نا يف كت��ب األولين واآلخرين وم��ن جميع األديان لن 
نجد نصًا واحدًا يثبت فيه ثوابًا للبكاء ما خا نحلة التش��يع، ذلك أن 
االستس��ام لتك العملية وبتلك الص��ورة  عملية كربى إلغاق ُدّكان 

العقل .. مرة واحدة .. وإلى األبد . 
ة لعملية البكاء تعني بالضرورة  إن هتيؤ الباكي هبذه الص��ورة الفجَّ
أن يك��ون العق��ل مجرد صفح��ة بيضاء جاه��زة للكتابة فيه��ا من قبل 
أولئ��ك الدعاة والروادي��د، فمن خال تلك العملي��ة يمكن أن يكون 

الشيعي كأي مادة يف الكون يسهل تشكلها بأيدي هؤالء المالي . 
إنَّ هذا االس��تغفال لم يح��دث يف تأريخ البش��رية وبتلك الصورة 
��ة؛ ليجعل ُثُلَثي عمر اإلنس��ان موروثا من الح��زن يتجدد يف كل  الفجَّ
حي��ن ولحظة إال يف هذه النحلة، ولي��س من غاية الجرتار هذا الحزن 
إال تل��ك الغاي��ة التي ذكرناه��ا آنفا، ولق��د بين مرتض��ى مطهري  بأن 
عملية اإلبكاء ليست بتلك العملية االعتباطية أو أهنا خالية من التنظيم 
ه س��هام  والرتتي��ب، أو أهن��ا خالية من الهدف، بل فيها كل ذلك، ووجَّ

النقد الاذعة إلى أصحاب هذا التصور.  
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إن تس��ابق العوام من الش��يعة عل��ى البكاء والتباك��ي تحت المنرب 
يدف��ع  الخطي��ب أو الداعية إلى الجرأة على اهلل تعالى وعلى رس��وله 
صلوات ربي وس��امه عليه، وعلى أئمة اهل البيت سام اهلل عليهم، 
فيفرتي األحاديث والروايات من بين يديه ومن خلفه .. يقول محمد 
اس��فندياري يف كتابه ) عاشوراء الحسين وعاشوراء الشيعة ( مانصه: 
] ثمة عامل آخر ساعد على انتشار الخرافة يف نصوص عاشوراء وهو 
س��عي البعض إلب��كاء الجمهور أيًا كانت وس��يلته، معتربي��ن البكاء 
غايته��م القصوى من فلس��فة عاش��وراء، وق��د اختزلوا فكر الحس��ين 
وثورته يف الدمع والنحيب متجاهلين يف الس��ياق ذاته كل شيء خارج 
عن ذلك ، بوصف البكاء هدفًا أوحَد للقضية، وإذا تأطرت عاشوراء 
هبذا الهدف وحده، فمن الطبيعي أن يعمد أولئك النعاة إلى الزيادة يف 
مأس��اوية كرباء بنقِف الحنظل والفلفل طلب��ًا لكمية أكرب من الدمع 

الهاطل . 
لق��د تحولت عاش��وراء عند بعضه��م إلى رواية مفعم��ة بالدراما، 
تحيطها جملة من العناصر المس��اعدة على إبدائها يف أش��جى صورة 

تستفز الدموع [ 406 .
وبحك��م التجربة فقد وجدنا من استس��ام عامة الش��يعة وتدينهم 
بالبكاء استس��ام لعملية التنظير التي يقوم هبا الخطيب، والتي يصنع 
م��ن خالها تلك الملحمة حيث األش��اء والدماء والن��ار والثأر، ثم 

يقحمه فيها بطواعية منقطعة النظير .  



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  139َمَ

6- المبالغة والغلو يف وصف األئمة سام اهلل عليهم : 
الغل��و هو اإلف��راط وتجاوز الح��د يف األمر، وه��و يف االصطاح 
تجاوز حد الوحي المنزل، إلى هوى النفس، ويف هذا الباب فإن الغلو 
هو تجاوز الحد أو الخروج يف وصف أحٍد من أئمة أهل البيت سام 
اهلل عليه��م، فنخرجهم من حدود البش��رية التي وصفهم اهلل تعالى هبا 

إلى وصف اإلله المطلق  . 
والغل��و ظاه��رة ال ي��كاد يخل��و منه��ا مجتم��ع م��ن المجتمعات، 
ب��ل إن المجتمع��ات كلما ابتعدت ع��ن دين اهلل الح��ق، كلما الحت 
عليها بواعث وعوامل الغلو، والغل��و يرتبط ارتباطًا وثيقًا وعضويًا 
بمنهج وطريقة التفكير، واإلنس��ان الشرقي عمومًا ينتحل يف األفكار 
الخيالية، يف حين أن اإلنس��ان الغربي يغّلب المادة والحس يف أفكاره 
واطروحاته؛ لذلك فإن اإلنس��ان الشرقي هو بالحقيقة من أكثر الناس 
تقب��اً للخرافة، بل هو أول المتبضعين من أس��واقها، ولو توقفنًا عند 
كل محطة لوجدنا أكثر المحطات غلوًا وانحرافًا هي محطات التشيع 
اإلمام��ي، وقد تناول القوم الغلو من جانبيه اإلفراط والتفريط؛ لذلك 
فإنك مهما فتش��ت وأكثرت من البحث فلن تجد موقفًا وس��طًا عند 

هؤالء، وإن التناقض هو الصفة المطردة عند هؤالء  . 
والغلو صفة دارجة رائجة عن أهل التش��يع، وذلك بس��بب سطوة 
الخرافة على العقل ومن هذا الباب فقد أوغل أهل التش��يع يف وصف 
أئمة أهل  البيت سام اهلل عليهم، وتأليههم إلى حد الهزل، ولقد حمل 
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ال��رتاث الروائي الش��يعي الكثير من الروايات  الت��ي تؤدي بالضرورة 
إلى الغلو والمبالغة يف وصف األئمة س��ام اهلل عليهم، ولقد اش��رتك 
يف تلك المؤامرة ألجل تش��ويه تراث أئمة أهل البيت سام اهلل عليهم 

العدو والصديق على حد سواء . 
د هذا الفيض العارم من التحريف  ونكتفي هنا برواية واحدة ُتَجسِّ
والتخريف، كما أهنا تجس��د يف الوقت ذاته األسطورة بكل مضامينها 
وصوره��ا، ول��ك أن تطلق العنان لخيال��ك، وأن تقرأ أو تس��مع هذه 
الرواي��ة؛ إذ تجد أن اإلله جل جاله والمائكة الكرام يف هذه الرواية 
يقف��ون عل��ى جان��ب، وعل��ى الجانب اآلخ��ر تقابلهم تل��ك األرض 
الملتهم��ة بتلك المحلمة، أما َجَهنَّم فهي ما تفتأ أن تدخل صراعًا مع 
من هو موكل هبا من المائكة فتشهق وتزفر، فيتدخل المائكة حفاظًا 
ورأف��ًة بأه��ل األرض للحد من غضبها . إنَّ ه��ذا نوع من الخطاب ال 
يتاءم من المخاطب – أي أبي بصير – وال هو من شأن المتكلم وهو 

اإلمام ، فما ورد يف هذا المتن كفيل بإثبات االفتعال والوضع فيه .  
*   ]عن زرارة، قال: قال أبو عبد اهلل ) عليه السام ( : يا زرارة إن 
الس��ماء بكت على الحسين أربعين صباحًا بالدم، وإن األرض بكت 
أربعين صباحًا بالسواد، وإن الشمس بكت أربعين صباحًا بالكسوف 
والحم��رة، وإن الجبال تقطعت وانتث��رت، وإن البحار تفجرت، وإن 
المائك��ة بكت أربعين صباحًا على الحس��ين ) عليه الس��ام (، وما 
اختضب��ت منا امرأة وال أدهن��ت وال اكتحلت وال رجل��ت حتى أتانا 
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رأس عبي��د اهلل ب��ن زياد وم��ا زلنا يف عربة بع��ده، وكان جدي إذا ذكره 
بك��ى حتى تمأل عيناه لحيته، وحتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه وإن 
المائك��ة الذين عند ق��ربه ليبكون، فيبكي لبكائه��م كل من يف الهواء 
والس��ماء من المائكة، ولقد خرجت نفس��ه ) عليه السام ( فزفرت 
جهن��م زفرة كادت األرض تنش��ق لزفرهتا، ولق��د خرجت نفس عبيد 
اهلل بن زياد ويزيد بن معاوية فش��هقت جهنم شهقة لوال أن اهلل حبسها 
بخزاهنا ألحرقت من على ظهر األرض من فورها ولو يؤذن لها ما بقي 
شيء إال ابتلعته، ولكنها مأمورة مصفودة، ولقد عتت على الخزان غير 
مرة حتى أتاها جربئيل فضرهبا بجناحه فس��كنت، وإهنا لتبكيه وتندبه 
وإهنا لتتلظى على قاتله، ولوال من على األرض من حجج اهلل لنقضت 
األرض وأكفئت بما عليها، وما تكثر الزالزل إال عند اقرتاب الساعة، 
وما من عين أحب إلى اهلل وال عربة من عين بكت ودمعت عليه، وما 
من باك يبكيه إال وقد وصل فاطمة ) عليهما السام( وأسعدها عليه، 
ووصل رسول اهلل وادي حقنا، وما من عبد يحشر إال وعيناه باكية إال 
الباكين على جدي الحسين ) عليه السام (، فإنه يحشر وعينه قريرة، 
والبش��ارة تلقاه، والس��رور بي��ن على وجه��ه والخل��ق يف الفزع وهم 
آمنون، والخلق يعرضون وهم حداث الحسين ) عليه السام ( تحت 
العرش ويف ظل العرش ال يخافون سوء الحساب، يقال لهم : ادخلوا 
الجن��ة فيأبون ويختارون مجلس��ه وحديثه، وإن الحور لرتس��ل إليهم 
أنا قد اش��تقناكم مع الِولدان المخلدين، فما يرفعون رؤوس��هم إليهم 
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لما يرون يف مجلس��هم من الس��رور والكرام��ة، وأن أعداءهم من بين 
مس��حوب بناصيته إلى النار، ومن قائل ما لنا من ش��افعين وال صديق 
حمي��م، وإهنم ليرون منزلهم وما يقدرون أن يدنوا إليهم، وال يصلون 
إليه��م، وإن المائك��ة لتأتيهم بالرس��الة من أزواجه��م ومن خدامهم 
عل��ى ما أعطوا م��ن الكرامة، فيقولون: نأتيكم إن ش��اء اهلل، فيرجعون 
إل��ى أزواجهم بمقاالهتم، فيزدادون إليهم ش��وقا إذا هم خربوهم بما 
ه��م فيه من الكرامة وقرهبم من الحس��ين ) عليه الس��ام (، فيقولون: 
الحم��د هلل ال��ذي كفانا الفزع األك��رب وأهوال القيام��ة  ونجانا مما كنا 
نخ��اف، ويؤتون بالمراكب والرحال على النجائب، فيس��توون عليها 
وه��م يف الثن��اء على اهلل والحم��د هلل والصاة على محم��د وآله حتى 

ينتهوا إلى منازلهم [.)1( 
•	يقول محمد علي س��لطاين يف رس��الته: ] البكاء على الحس��ين[ 

معلقا على هذه الرواية:  
]ه��ذه الرواي��ة واضح��ة التكل��ف واالفتعال مضاف��ًا لاضطرب 
اعة  المهمي��ن على نصها ودالالته وهذا ال يص��در إال عن مخيلة وضَّ
كالت��ي عند عب��د اهلل بن عبد الرحم��ن األصم، فهو ل��م يفكر يف الذي 
س��وف يحصل عند كسوف الش��مس  لمدة أربعين يومًا على التوالي 
فه��ذا أم��ر ممتنع حس��ب قوانين الطبيعة، وإذا س��لمنا ج��داًل بوقوعه 

)1(   كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص 167 - 169.
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لكان له انعكاس واس��ع على صفحات التاريخ، وهكذا بالنسبة لبكاء 
الس��ماء دمًا أربعين يومًا! ولو س��لمنا وفرضنا الجانب المجازي يف 
تصوير البعد المأس��اوي المسيطر على الكون  لمصاب سيد الشهداء 
لكان على متكلٍم بليغ كاإلمام الصادق أن يوظف اس��تعماالت بليغة 
ربة عن المأس��اة ب��أروع تعبير، ال ما  فصيح��ة لغ��رض ذلك، تكون ُمعِّ
يواجهن��ا من عبائ��ر يف الرواية من قبيل مش��هد الحرب والس��جال يف 
جهنم مع حراس��ها وتدخل جربيل لنصرهت��م، وهتدئة أوضاع جهنم، 
األمر الذي أشبه ما يكون بنزاع بين شخصين َحلَّه ثالث بوساطته، أما 
قصة المراس��لة بالمكاتيب من الحور والولدان فهو ضرب النعكاس 
قص��ص الغ��رام الدنيوية المرتس��مة يف ذهن عبد اهلل ب��ن عبد الرحمن 
األص��م فنس��جها يف مخيلته ونس��بها إلى الصادق، ث��م ختمها بارتقاء 

الصهوات للوصول إلى المنازل . 
إذن فه��ذا المنطق أبعد ما يكون عم��ا عهدناه عن اإلمام الصادق، 
وه��و ال يثبت فضيلة للحس��ين وحس��ب، إنم��ا هو مدعاة للمس��اس 
بمكانت��ه وحقيقت��ه الخال��دة، وال نق��ول إال كما قال العام��ة الحلي: 
»إن نص��وص عبد اهلل ب��ن عبد الرحمن ال تنم إال عن س��خافة أفكاره 

وتفاهت اعتقاده«[.  )1(
االستغال السئ للسان الحال   -7

لم يقف التش��وية واإلس��اءة لإلمام الحس��ين وس��يرته العطرة بما 

)1(   ص 359.
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تق��دم، وإنم��ا زاد أولئك األوباش ألنفس��هم خطيئة ك��ربى، فأجازوا 
ألنفسهم التكلم باسم اإلمام أو  أهل بيته، ال من باب الرواية بالمعنى،  
بل بلس��ان الحال ال��ذي يجمع كل أنواع الكدر، ولس��ت أدري كيف 
أجاز هؤالء ألنفس��هم التكلم بلس��ان حال الحس��ين أو أحد من تلك 
العصبة الطاهرة وهم يقررون يف موروثهم أن األئمة ال يقاس هبم أحد 

من الخلق ؟! 
إن التكل��م بلس��ان الحال فن كبير، ولك��ن ال يصلح بأي حال   
أن يكون شرعًا أو طريقًة للتبليغ أو أداءًا للشرع ، ثم إن هؤالء الذين 
يتكلمون بلس��ان الحال ال يحملون م��ن األمانة ما تمنعهم من التقول 
عل��ى ابن بنت رس��ول اهلل أو أح��ٍد من أهل بيته،  كم��ا أنه ليس لديهم 
م��ن العلم م��ا يوازي علم اإلم��ام بحيث يكونوا قادري��ن على إخراج 
مكنون��ات األش��ياء والتعبير ع��ن مامحها وش��واهدها بتل��ك الدقة 

وذلك المقصد الفريد الذي يريده اإلمام .
إن الكثي��ر من الق��راء وبتلك الحيلة الش��يطانية نس��بوا إلى اإلمام 
الحس��ين س��ام اهلل علي��ه الكثير م��ن القضاي��ا بقالب النثر أو الش��عر 
دون أن يلتزموا بأي ش��رط من ش��روط المعادلة، فعلى س��بيل المثال 
ال الحصر ، البيت المعروف والمنس��وب إلى اإلمام الحس��ين س��ام 
اهلل عليه : ] إن كان دين محمد لم يستقم إال بقتلي يا سيوف خذيني[  
وهن��ا نقول إنه ال إش��كال يف ترداد البيت من ناحي��ة المضمون، ال أن 
ينس��ب إلى اإلمام الحس��ين سام اهلل عليه؛ إذ إن البيت ضمن قصيدة 
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طويلة ألحد ش��عراء العرب وهو الشيخ محسن الهويزي المعروف ب� 
“ أبللي الَحّب الكبير “ وقد نظم هذه القصيدة يف رثاء اإلمام الحس��ين 
س��ام اهلل عليه، والشاهد من هذا أن الشاعر هنا قد تكلم بلسان حال 
اإلمام الحس��ين س��ام اهلل علي��ه، ولكن بمرور الس��نين أصبح الكثير 
م��ن العلم��اء والنخب ممن يدي��رون وينّظرون ش��أن الطائفة يرددون 
ه��ذا البيت عل��ى أنه من أح��د األق��وال المأثورة والمش��هورة لإلمام 
الحس��ين سام اهلل عليه،  كذلك العبارة المش��هورة والتي نسبت إليه 
عليه السام: ] إن الحياة عقيدة وجهاد [ وهي بالحقيقة شطر من بيت 

نظمه الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي : 
قف دون رأيك يف الحياة مجاهدا *** إنَّ الحيللاة عقيللدة وجهلللاد  

بل إن هذا البيت قد كان ش��عارًا لصحيفة الجهاد المصرية آنذاك، 
والتي كانت تنطق باسم حزب الوفد المصري . 

إن تج��رؤ ه��ؤالء عل��ى قي��اس ذواهتم ب��ذوات األئمة س��ام اهلل 
عليه��م، ويجيزون ألنفس��هم عند تل��ك الحال التكلم بلس��ان الحال 
عام��ل كبي��ر من عوام��ل التحري��ف، وهو ما ينت��ح بالنهاي��ة مجموعة 
م��ن األعم��ال والنصوص والس��لوكيات تبدو يف ظاهره��ا من أعمال 
وأقوال وس��لوكيات اإلم��ام، وقد ُأقحمت نصوص الحال نفس��ها يف 
كتب المقاتل والمجالس، ومع مرور الوقت اتخذت صيغة رس��مية، 

واشتهرت بوصفها حديثًا أو رواية تأريخية نسبت إلى األئمة  . 
ويف ه��ذه األزمان المتأخرة رويت كل تفاصي��ل حادثة الطّف بما 
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تحمل من موضوعات وأس��اطير بلس��ان الح��ال، فأصبح  بين حقيقة 
المقال وما آل إليه الحال بون عظيم، يس��تحيل فيه الرجوع إلى الحق 

أو معرفة الصواب .  
8- السعي من أجل ابراز مصائب جديدة 

لق��د تحول��ت الخطابة الحس��ينية إلى مهن��ة توجب عل��ى صاحبها 
البح��ث عن مصائب جدد بين ركام الكتب لذلك الحدث األليم، حتى 
وإن كانت تلك الكتب من الوجادات أو ممن اشتهرت بالموضوعات، 
بل ال بأس باخرتاع الحكايات على ألسنة العوام أو بعض المشايخ الذين 
يدع��ون الكرام��ات، األمر الذي يهي��ئ األرضية لنفوذ أن��واع األكاذيب 
والخراف��ات، وقد ق��رأت عجبًا يف إيج��اد البديل عن ه��ذا الطريق بأن 
ُأق��رتح على ه��ؤالء أن يحلوا اإلبداع يف اس��تعراض المصائب بدال من 

السعي يف تلك الموضوعات عن مصائب جديدة ؟ !! 
9- الخضوع لسلطة العوام 

ال يخف��ى أن الكثي��ر بل الغال��ب من ُق��ّراء العزاء الحس��يني يقدم 
ويخض��ع تلك الحادث��ة لنزعة العوام من الناس، فه��و يتلقف ما تنثره 
ألسنتهم وأفواههم فيلقمها آذاهنم، فهم يف شغل دائم، وسعي متصل؛ 
ألج��ل تحقيق رغبات أولئ��ك العوام دون النظر إلى العمل بأس��باب 
الرشد، وتجنب أس��باب الغواية والتي يتطلبها الخطاب الديني، فهم 
منش��غلون بكل قصة وأس��طورة تحرك مش��اعر ذلك الجمهور، وهم 
كذلك وال يزالون يف تلك الدائرة المغقلة وما أكثر الكتب التي كتبت 
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على هذا النحو، وليس لها من مستند إال أذهان العوام ورغباهتم، وال 
يبال��ي هؤالء بما يجرون عل��ى هؤالء العوام من فس��اد وهاك ، ألن 
األصل عند هؤالء قائم على االسرتزاق عن طريق الدين والمذهب، 

والمتاجرة بالهوية . 
يق��ول مرتض��ى مطه��ري : ] حكوم��ة العام��ة – أي س��لطة العامة 
من الناس – منش��أ رواج الري��اء والمجاملة والتظاه��ر وكتمان الحق 
واالهتم��ام بالمظاه��ر، وش��يوع األلق��اب والمقام��ات، والتطلع إلى 
المراك��ز العلي��ا ..حكوم��ة الع��وام تدم��ي قل��وب أحرارن��ا وطاب 
اإلص��اح فين��ا [ إن االستس��ام لرغب��ات الع��وام من الن��اس، يفتح 
الب��اب على مصراعي��ه لتحريف الدي��ن؛ ذلك أن ه��ؤالء الجهال مع 
قلة علمهم، ونقص استعدادهم، وضعف طبعهم، وميلهم الحاد إلى 
البدع والخرافات واألس��اطير والمنكرات، ومن ثم س��كوت العلماء 
ع��ن كل ذلك، وع��دم زجرهم بل الس��ير يف ركاب ش��هواهتم، حينها 
تتغلب زوائد الدين على أصوله وبدعه على س��ننه، حتى يمسي ذلك 

الدين رمزًا للوثنية والهمجية ، وهذا هو ما حاصل فعاً ..
ويف غم��رة التحديات ال ينبغي أن يتبدد لنا جهد يف س��بيل المراجعة 
الذاتية لتلك السيرة العطرة ألجل استخراج هوية تنتمي لهذه األمة، وال 
تحارهب��ا من خال التاريخ والرتاث، يجب أن نقبل بتلك المراجعة وال 
نعطلها، وال نس��مح للطاقات الغضبية واالنفعاالت النفس��ية أن تسيرنا 
يف طريق الثأر واالنتقام، وحينئذ يصبح المسار ذو معايير دينية قويمة . 
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إن س��لطة الع��وام لها بابان من الش��ر والفس��اد، باب ُتَش��ْرَعن فيه 
التحريف��ات واألس��اطير، وباب يمن��ع أي عملية للنقد ال��ذايت، وهذا 
يتمث��ل يف ضغ��ط أولئك الع��وام على رجال الدي��ن، وفرض خيارات 
مح��ددة عليهم ليتجنبوا كل م��ا يثيرهم، خصوصًا يف تلك المس��ائل 
التي اعتادوا على اس��تقبالها استقبال الُمَس��لمات، وإن الخوض فيها 
والتشكيك من قبل العلماء يفضي إلى ثورة عارمة ضدهم قد تفقدهم 
حياهتم وتس��لبهم مكانتهم االجتماعية ونفوذهم المالي والسلطوي ، 

لذلك فإهنم يؤثرون السامة ..
إن س��لطة العوام من الش��يعة وس��يطرهتم وتحكمهم يف مراجعهم 
كبيرة جدًا، بل طاغية، وهي صفة ينفردون هبا دون سائر الملل والنحل، 
وقد صرح بتلك الحقيقة المرجع هبة الدين الشهرستاين حيث قال ما 
نصه: ]  وأما يف القرون األخيرة فالس��يطرة أضحت للرأي العام على 
رأي األع��ام، فصار العالم والفقيه يتكلم من خوفه بين الطاب غير 
م��ا يتلّطف به بين العوام وبالعكس، ويختار يف كتبه االس��تداللية غير 
ما يفتي به يف الرس��ائل العملية، ويس��تعمل يف بي��ان الفتوى فنونًا من 
السياس��ة والمجاملة خوفًا من هياج العوام . حت��ى إنه بلغنا عن فقيه 
س��أله أحد الس��وقيين، عن يهودي بكى على الحس��ين فوقعت دمعته 
عل��ى ثوبي، هل نجس الثوب أم ال ؟ . فأجاب المس��كين خوفًا منه: 
إن جواب هذه المس��ألة عند الزهراء، وس��أل سوقي آخر فقيهًا عّمن 

شّج رأَس�ه للحسين فأجابه كذلك [.
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واعترب الش��يخ المطهري أن االستسام إلى س��لطة العوام مرض 
خطي��ر واعتباره أش��د باء م��ن اإلصابة بالس��يول والزالزل أو لس��ع 
العقارب والحيات، وإننا لو تس��اءلنا عن الس��بب  يف ذلك االستسام 
الرهيب والذي يهدد باجتثاث الدين وأصوله لما خفيت عنا اإلجابة، 

بل سترتاءى بشكل ال يقبل اللبس أو الخفاء .. 
إن جذر هذه اآلفة وأصلها يكمن يف تلك الس��لطة المالية المطلقة 
والسياس��ية على أولئك العلماء، وقد تن��اول المطهري تلك الفجيعة 
بقلم يتقطر مرارة فقال ما نصه: ] إنَّ منظومتنا الدينية على أثر إصابتها 
هبذه اآلفة، ال تستطيع أن تكون طليعة فتتحرك أمام القافلة، وأن هتدي 
القافل��ة بالمعنى الصحيح للهداي��ة، وإهنا مضطرة إل��ى التحرك وراء 
القافل��ة. إن من س��مات العاّمة أهنم ال يفارقون القدي��م الذي اعتادوا 
عليه، بل يتمس��كون به دون تمييز بين ح��ق وباطل، إهنم يعتربون كل 
جدي��د بدعة واتباعًا لألهواء، ال يعرف��ون قوانين الطبيعة ومقتضيات 
الفطرة، لذلك فإهنم يخافون كل جديد من هذا المنظور، ويحافظون 

على الوضع القديم دائمًا[. 
كم��ا ل��م يغفل مطهري ع��ن تداعيات تلك الس��لطة : ] فمجتمعنا 
الدين��ي المصاب بآفة العامة ال مندوحة ل��ه عندما يريد أن يتحدث يف 
مس��ألة اجتماعية من الخوض يف مس��ائل س��طحية ثانوّية، مبتعدًا عن 
الجذور العميقة التي يتعامل معها بطريقة تدل مع األسف على تأخره، 
وعلى نقضه اإلس��ام، مما يكون ساحًا بيد أعداء اإلسام [ وتكلم 
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المطهري عن حالة الصمت المريب بين األوساط العلمية استسامًا 
لتلك الس��لطة الجاهلية، فيقول : ] ليس أمام مجتمعنا الديني س��وى 
الس��كوت يف موضع الكام، والسكون يف موضع الحركة، والنفي يف 

موضع اإلثبات؛ ألن ذلك ينسجم مع طبيعة العامة [ .
إن ما جرى يف حوزة إيران الدينية من تنظيرات واعرتاضات العوام 
عليها بش��كل س��افر وس��اخر دفع المطهري لبيان خطر تلك السلطة: 
]لق��د ارت��أى المرح��وم آي��ة اهلل الحاج الش��يخ عبد الكري��م الحائري 
اليزدي، مؤس��س الحوزة العلمية يف قم، أن يطلب من عدد من الطلبة 
تعل��م اللغ��ات األجنبي��ة وبعض العل��وم كمقدمات؛ لكي يس��تطيعوا 
عرض اإلسام على الطبقات المثقفة الجديدة، ويف البلدان األجنبية، 
ولكن ما إن انتشر هذا الخرب حتى جاءت جماعات من العامة وأشباه 
العامة من طهران إلى ق��م، وقالوا إن هذه األموال التي يدفعها الناس 
باس��م س��هم اإلمام، ال يقصد هبا أن تصرف لتعّلم الطلبة لغ�ة الكفار، 
ذ االقرتاح، فلما رأى المرحوم  وإهنم س��وف يفعلون كذا وكذا، إذا نفَّ
أن ذلك سيكون سببًا الهنيار الحوزة العلمية من أساسها ألغى الفكرة 
مؤقتًا، وبعد ذلك بسنوات يف عهد زعامة المرحوم السيد أبو الحسن 
االصفه��اين عقد ع��دد كبير من علم��اء النجف األش��رف وفضاؤها 
الم��ربزون، وبعضه��م اليوم من مراج��ع التقليد اجتماع��ًا تبادلوا فيه 
وجه��ات النظ��ر، واتفقوا على إع��ادة النظر يف برنام��ج الدروس التي 
يدرس��ها الطاب، آخذين حاجات المس��لمين اآلنّي��ة بنظر االعتبار، 
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وباألخص تلك المس��ائل التي هي جزء من أصول عقائد المس��لمين 
فيدخلوهن��ا يف الربنام��ج لتدري��س الط��اب، وكان اله��دف إخ��راج 
الح��وزة العلمية يف النجف من نطاق االقتصار على الفقه والرس��ائل 
العلمية، ورفعت هذه النتائج إلى المرحوم إلقرارها، وقد س��بق له أن 
تلقى درس��ه مما جرى مع المرحوم آية اهلل الحائري � أرسل يقول: ما 
دم��ت حيًا ال يحق ألحد أن يغّير م��ن تركيب هذه الحوزة، وأضاف: 
إن س��هم اإلم��ام  الذي يوّزع عل��ى الطاب يج��ب أن يكون من أهل 

الفقه واألصول دون غيرهما (.
ثم يثير المطهري أس��ئلة تعرب عن مرارة ش��ديدة، فيقول: ] ) لماذا 
خرجت حوزتنا العلمية من شكل جامعة دينية إلى شكل كلّية فقهية؟ 
لم��اذا عندما يربز علماؤنا وفضاؤنا ويش��تهرون يخف��ون ما عندهم 
م��ن العلوم � غير الفقه واألصول � وينكروهن��ا ؟ لماذا يكثر العاطلون 
والمتطّفل��ون يف هذا الوس��ط المق��ّدس بحيث إن الزعي��م الديني إذا 
أراد أن يس��قي نبتة ورد يضطّر إلى س��قي األشواك والنباتات الطفيلية 
الكثي��رة ؟ لم��اذا يطغي الس��كوت والس��كون والتم��اوت يف محيطنا 
الدين��ي على المنطق والحركة والحياة؟ لماذا ضعفت فيما بيننا حرية 
الفك��ر والعقيدة ؟ لم��اذا ال ينّظم منهاج تدريس طاب العلوم الدينية 
تنظيم��ًا يتفق ومتطلب��ات العصر؟ لم��اذا نرى طاب العل��وم الدينية 
ب��داًل من أن يكونوا س��بَّاقين يف الطليعة والهادين لمس��يرة المجتمع، 

يعرجون خلف القافلة ؟ لماذا ؟ لماذا ؟!(. 
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ول��م يبع��د النجعة المطه��ري حين تكل��م بتلك المرارة عن س��لطة 
الع��وام، فم��ا من عالم أو داعي��ة أو فقيه أو مثقف فك��ر ولو مجرد فكرة 
أن يخ��رج عن تلك الس��لطة إال وكوت��ه نار المخالفة، فقد خرج الس��يد 
هب��ة اهلل الشهرس��تاين من النج��ف وأقام بكرباء واعتزل الناس بس��بب 
فت��واه الش��هيرة بعدم جواز نق��ل جثث الموتى من األماك��ن البعيدة إلى 
النج��ف لما تس��بب من آثار صحية ونفس��ية وما يرتتب عليه من مش��قة 
وعنت أمر الشارع برفعه عن عامة الناس، وكذلك الشيخ النائيني الذي 
دفع األموال الطائلة من أجل س��حب كتابه من األسواق والذي أثار فيه 
حفيظ��ة العوام ورجال الدي��ن التقليدين، ولما أبدى الش��يخ الخالصي 
بع��ض الماحظات عل��ى الش��عائر والطق��وس والمجالس الحس��ينية 
انفجرت العامة يف وجهه وكتب ضده أكثر من خمسة عشر كتابًا، بل إن 
بع��ض علماء الطائفة قد أصدر الفتاوى  بتكفيره وُأثيَر الصبية واألطفال 

وسفهاء األحام ألجل الخروج يف مظاهرات تسخر منه ! 
كذلك الش��يخ الس��يد محس��ن األمي��ن فقد ُرمِ��َي بالزندقة، ال لش��يء 
إال ألن��ه أفتى بتنقيح الطقوس والش��عائر مما ليس منها، َووصف الش��يخ 
المنتظري بأنه عدو الزهراء بعد موقفه الواضح والصريح من قضية فدك .
وأسقط الشيخ محمد حسين فضل اهلل إلنكاره قضية كسر الضلع 
والوالي��ة التكويني��ة الت��ي نس��بت زورًا وظلمًا إلى األئمة س��ام اهلل 
عليه��م، وبعد حمات التش��ويه والت��ربي واللع��ن والتضليل اضطر 
الس��يد محمد حس��ين فض��ل اهلل إلى الرتاج��ع عن الكثير م��ن مواقفه 

والتخفيف منها مراعاة وتسليمًا لسلطة العوام . 



الف�صل الثالث

املاأمت احل�شيني وطقو�شه من
 التاأ�شي�س اإىل التقدي�س
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الف�صل الثالث
املاأمت احل�شيني وطقو�شه من التاأ�شي�س اإىل التقدي�س

ال توجد ملة أو نحلة اختزلت معتقداهتا يف طقوس��ها مثل الش��يعة 
اإلمامي��ة، فلي��س هنالك أص��ا أو فرعًا من فروع الدين الش��يعي إال 
وتج��د أثره يف تلك الطق��وس، وال نعني هبذا ال��كام أن بقية األديان 
خالية من الطقوس أو الشعائر، والتي تمثل لحالة العلم واإليمان عند 
كل مل��ة، والت��ي تعترب األداة الفعالة لربط الخال��ق بالمخلوق، كذلك 
ش��ّد األواصر بين العامة م��ن الناس، وهذا هو ما يحدث يف مناس��ك 
أو ش��عائر الحج، ولكن ش��عائر الحج كغيرها من ش��عائر المس��لمين 
ال تمث��ل الدين كله، هذا هو الفارق بين ش��عائر المس��لمين وش��عائر 
الش��يعة، وحادثة الطف ليست بدعًا من الحوادث، ولكن الُمنَظِّرون 
ف��ون ش��اءوا أن يجعلوا منها حدثًا اس��تثنائيًا، وأتوا بطقوس  والُمَحرِّ
��ت  هت معالمه، وَمسَّ وش��عائر طغت عل��ى جوهر الدين كله ، وش��وَّ
القضي��ة الحس��ينية وضربته��ا يف الصميم، وب��ات المتلق��ي لم يعرف 
بدايات ومآالت تلك القضية، وكلما رام أحد من العوام أو الخواص 
اس��تظهار الطري��ق والتمس��ك بجنبات��ه، الحت له عجائ��ج وغبارات 
الطق��وس فأعدمت��ه الرؤي��ة، فأمس��ت م��ن أعظ��م األدوات فعالية يف 

محاربة الدين وهتديمه من الداخل وبيد أبنائه .  
إن ال��ذي يس��تقرئ تاريخ تلك الطقوس يجد أهن��ا ابتدأت بابتكار 
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الع��وام لها من غي��ر ضابط أو حد معين ..وأنَّى له��ؤالء العوام معرفة 
بذل��ك، ثم يأيت بعد ذلك دور المراجع بش��رعنة تلك الطقوس تحت 
ضغط س��لطة هؤالء العوام، ومع مرور السنين واألعوام تستمر تلك 
الطقوس يف ذلك الخط التصاعدي من االبتكارات واألفكار والطرائق 

الغرائب ، وكل ذلك سيحضى دومًا بموافقة المراجع حتمًا وبدًا
وتح��ت عنوان – إحياء الذكرى – يش��رعن الفقيه لتلك الفوضى 
العارم��ة م��ن األف��كار والطرائق الت��ي ال ضابط لها إال مج��رد التعبير 
ع��ن حب أه��ل البيت ومواس��اهتم، ول��ك أن تتخيل مض��ي أكثر من 
ثمانمائ��ة ع��ام على هذا الفيض، ومع مرور الزمن فس��وف لن ترضى 
تلك الطقوس يف قلوب أولئك العوام إال بصفة القداس��ة، ومع مضي 
األجيال تصبح أغرب تلك الطقوس مس��لمات بدهية يف وعي أولئك 
العم��وم، ثم ينصرف أفرادها إلى تطبيقه��ا دون أي عناء أو بحث عن 
الدليل، ومن ثم يحظر على المفكرين مناقش��تها وعرض أدلة الشرع 
يف ش��أهنا، ومن يفعل ذلك فا ش��ك يف ناصبيته وعداوته ألهل البيت 

سام اهلل عليهم .  
االنحراف عند التش��يع عميق جدًا، ولي��س كما يتوهم البعض أن 
بدايته تلك الش��عائر أو الطقوس والتي تتمثل بالتطبير والمش��ي على 
الجمر ولطخ الرؤوس والوج��وه بالطين، لكنها تتمثل بتلك الحقيقة 
وتعرب بصورة صارخة عن ذلك االنحراف؛ إذ أن هذه الطقوس تعبير 
حقيق��ي ع��ن عقدة كامنة يف نف��وس هؤالء تلقنوها ع��ن طريق الدعاة 
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والمشايخ والمراجع وما يسمى أخيرًا – الرواديد – وأثر هذا األخير 
أكرب وأكث��ر من الجميع، فهو يخت��زل العقدة والعقيدة بعبارة س��هلة، 
وبنغ��م ع��ذب وصوت رخي��م ال تكاد النف��س تقاومه، يك��ون له أثره 

السحري العظيم على النفس والضمير . 
وألهن��ا ُتَعبِّر عن مكنونات النفس والضمي��ر وهوى غاب ال قيد 
له وال ش��رط، بعيدة كل البعد عن ش��روط االلتزام الحقيقي وقواعده 
الصارمة، يندفع هؤالء بحماسة كبيره إلحياء تلك الطقوس وينحرفون 
بأنفسهم إلى أقسى درجات القسوة كتعويض غير واٍع عن كم الخطايا 
الت��ي يرتكبوهن��ا؛ لذل��ك فم��ن العقلن��ة عند ه��ؤالء ضرب الس��يوف 
والزح��ف على الخدود، حت��ى يقهر العقل بالخرافة واألس��اطير، قد 
يبدو ه��ذا غريبا عند أهل الحق من أهل الس��نة والجماعة، ولكننا إذا 
عرفن��ا حقيقة ذلك الموروث الروائي وأن��ه ال يناقض الخرافة بل هو 
يدعوا إليها ويشرعنها؛ لذلك فإن هؤالء الذين يلقنون هذا الموروث 
الروائ��ي يخرج��ون يف تلك المواس��م وهم على يقين ت��ام بأهنم على 
الصفحة البيضاء، وقد حصلوا على المغفرة التامة، وحينها يستأنفون 
الحياة – كيوم ولدتك أمك - ، فهذا الموروث يدعوهم إلى ممارسة 
تل��ك الطق��وس التي َتَه��ُب المغفرة التام��ة ولو بدمعة م��ن متباٍك، بل 
ول��و من غبار أصاب كافرا ناصب��ا من أثر تراب الزائرين، وصوال إلى 
االعتقاد الجازم بأن فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها تطوف على جموع 

الباكين أو المتباكين لتقاضيهم هبا جنانًا يوم القيامة . 
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إنَّ ال��ذي يجعل هذه الطق��وس تعبير صارخ ع��ن فوضى عارمة، 
ولكنها يف صالح أولئك الذين يبغون النيل من هذه األمة اإلسراف يف 
العاطفة والتعاطي مع مجريات التاريخ المزور الذي يقول بأن السماء 
أمطرت أربعين يومًا دمًا على مقتل اإلمام الحسين، وأن األفاك قد 
تضاربت واسودَّ وجه الشمس حزنا على مقتل اإلمام الحسين رضي 
اهلل عن��ه، وليس انتهاًء بحوارات الرأس الكري��م المقطوع مع حامليه 
ط��ول الطريق وهو منقول من الكوفة إلى الش��ام، لقد َوجد أولئك يف 

الخرافة األداة الحقيقية لتفريغ الدين من محتواه ومضمونه . 
تمتاز تلك الطقوس بخطاب هابط خال من أي قيمة، غير الدعوة 
إل��ى االنتقام والثأر والتنف��س عن عقد تعرب عنها تل��ك الطقوس، مع 
أفكار سطحية وفقر مدقع للمعرفة عند ذلك الجمهور، فهذا الجمهور 
جمه��ور ال يقرأ ال يطيق القراءة، ولكنه يتلقن تلك األفكار تلقينًا من 
أصح��اب المنابر والرواديد كما ذكرنا آنفًا، لكن الرتكيبة االجتماعية 
عن��د الطائفة مرتابطة مصلحيًا، فالنخبة من العلماء والدعاة والكتاب 
والمراجع مضطرون إلى الرضوخ ومماشاة العوام يف غالب أحوالهم، 
وإال فق��دوا كل ما يملكون وما يحوزون، وأم��ا العوام فإنه ال قيمة له 
عند أهله وقومه وطائفته إن لم يرضخ ويس��اير حركة الشعائر، فليس 

أمام النخبة إال طريقان :  
األول : أن يك��ون خطاب��ه لذل��ك الجمه��ور مش��حونًا بالمعرفة 

النوعية واللغة الرصينة . 
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الث��اين : أن يغ��رق جمه��وره بواب��ٍل م��ن العجائ��ب والغرائ��ب 
والكرام��ات؛ ك��ي يربك عقله المرتب��ك أصاً، لذلك ف��إن الخطيب 
الخرايف يس��تأثر بالش��ريحة األوس��ع، وال مكان أب��دًا للخطيب الذي 
يدع��وا إلى الرجوع إلى األصول والثوابت، والحقيقة أن هذه النخب 
ت��درك ما تفع��ل؛ لذلك ف��إن عملية اس��تغفال الجمهور واس��تحماره 
بالخرافه خط تصاعدي الزم أبدا وهم يعلمون أن أي عملية للتصالح 
م��ع العقل تعني الخصام األبدي مع ذل��ك الجمهور، وهنالك حقيقة 
مهمة وهي يف غاية الخطورة، أال وهي أن الطائفة كلما اتس��عت كلما 

خلقت بيئة تحارب العقلنة .
                                          

* * *
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املبحث الول
تاريخ املاأمت احل�شيني: ن�شاأته، واملراحل التي مرت به

لي��س غرضن��ا يف ه��ذا المبح��ث، البح��ث يف ش��رعية المآت��م من 
عدمه��ا، بل بيان ب��دء تأريخها واألدوار واألش��خاص وال��دول التي 
��رت فيه وأضافت إليه، فلم يعد خافيًا أن تلك الش��عائر والطقوس  أثَّ
تشكل الهوية والقضية والهدف والمقصد عند عامة الشيعة اإلمامية، 
وه��و أمر يبعث على العجب عند الكثير من أولي األلباب والدين؛ إذ 
كيف لحادثة لم تتجاوز يف جميع أطوارها الزمنية أكثر من س��ويعات، 
تش��كل محورًا وأساسًا مقدسًا لدين ش��ريحة كبيرة من الناس، وقد 
أثيرت تساؤالت عديدة من المؤالف والمخالف حول تلك الطقوس 
وحول حقيقتها ومنش��أها وتأريخه��ا وضرورهتا والهدف من ورائها، 
واآلثار التي ترتتب عليها، ويف هذا المبحث سنحاول اإلجابة عن كل 
تلك التس��اؤالت ولو على سبيل اإليجاز واالختصار ومن هنا يمكننا 
وم��ن خال النظر إلى تأريخ المأتم الحس��يني م��ن الناحية التأريخية 
تقس��يمه إلى تل��ك المراحل الزمني��ة التالية والتي تكش��ف تراكمات 

األهواء واألفكار والعقائد عرب مراحل التاريخ : 
المرحلة االولى : 

وه��ي تلك المرحلة التي بدأت بس��قوط ش��هيد الطّف س��ام اهلل 
عليه إلى عصر الغيبة  وهذه المرحلة لم تتجاوز قراءة الشعر والمراثي 
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على اإلمام وأهل بيته س��ام اهلل عليهم، وليس يف هذه المرحلة شيء 
م��ن مواكب اللطم أو النياحة، وما ياحق ذل��ك من الطقوس، والتي 
ظهرت يف القرون الاحقة، فقد ذكر المحقق الحلي أبو القاس��م نجم 
الدين بأن: ] الجلوس للتعزية لم ينقل عن أحد من الصحابة واألئمة 

، وإن اتخاذه مخالف لسنة السلف [.
وقد اعرتف التربيزي يف جواب لسؤال وجه له حول تلك الطقوس 
بأهن��ا لم تكن موج��ودة يف عصر األئمة س��ام اهلل عليهم، وعلل ذلك 
بالتقية، وتقّول على دين األئمة سام اهلل عليهم بأن قال: ] ولو كانت 
الشيعة يف ذاك الوقت تعيش مثل هذه األزمنة من حيث إمكانية إظهار 
الش��عائر وإقامتها لفعلوا كما فعلنا، مثل نصب األعام السوداء على 

أبواب الحسينيات بل الدور إظهارًا للحزن [.
إّن م��ا ورد يف خال هذه المرحلة من بع��ض اآلثار وبغض النظر 
من كوهنا صالحة لاس��تدالل كالب��كاء أو إظهار بعض مظاهر الجزع 
والتي ننزه عنها أهل البيت سام اهلل عليهم، أو تلك األمور التي تشي 
باإلس��اءة والطعن يف تلك األنفس الطاهرة من خال نس��بة لهم ماال 
يصح أو ما يخالف دين اإلس��ام بالض��رورة  ال تعدو أن تكون أمورًا 
انفعالي��ة والتي ه��ي من صفات وس��مات النفس البش��رية، فا تعدو 
تش��ريعًا وال تأصي��اً لطقس أو ش��ريعة معينة، وإنم��ا ذلك يدل على 
انفعال خاص لحالة خاصة، ثم إس��ناد تلك المظاهر أو تلك الشعائر 
إل��ى أئمة أهل البيت س��ام اهلل عليه��م دون رس��ول اهلل أو االعتضاد 
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بكتاب اهلل دليا قاطعا يخرجها عن المشروعية، كيف ال والرب جل 
جاله يقول : ] اليوم أكملت لكم دينكم [ .

وم��ن جانب آخر فإنه من الس��خف حقًا والس��فه الكبير العريض 
االس��تدالل بمراثي الشعراء على تلك الطقوس، وحشرها يف دين اهلل 
حش��رًا لمجرد أن أئمة أهل البيت س��ام اهلل عليه��م أصغوا إلى تلك 
المراث��ي أو تل��ك القصائد، أو أهنم ل��م ينكروا على أولئك الش��عراء 
صنيعه��م، ه��ذا عل��ى ف��رض صح��ة تل��ك المجال��س أو خلوها من 
مابس��ات وظروف معينة،  فإن أغلب الش��عراء إنما هم يف الغالب يف 
هذا الباب محش��ورون بي��ن الهوى الغاب، وبين األخذ باألس��باب 
م��ن أجل الجاه أو الس��معة أو طلب الم��ال، وال يخفى على القاصي 
وال��داين الك��رم الامتناه��ي ألئم��ة أهل البي��ت س��ام اهلل عليهم، ثم 
دعوى اجتماع الشعراء أو أصحاب المراثي سرًا يف بيوت أهل البيت 
سام اهلل عليه إنما هو من كيس هؤالء الرواة الزنادقة، وال دليل عليه 

بسند صحيح واحد . 
المرحلة الثانية: 

يف ه��ذه المرحلة ظهرت طقوس وش��عائرلم تكن معروفة يف تلك 
القرون الثاثة األولى، وإنما ظهرت بظهور الدول الشيعية الثاث – 
القرمطية والبويهية والعبيدية – واس��تامهم لمقاليد الحكم يف أغلب 
ممالي��ك األم��ة اإلس��امية، وذلك يف الق��رن الرابع الهج��ري والذي 
ُيَع��دُّ بحق عصر االنحط��اط والتبعية، وقبل الخ��وص يف مظاهر تلك 



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  163َمَ

الطقوس المس��تحدثة ن��رى لزامًا أن نتحف القاري ببعض الس��طور 
ألج��ل أن يتع��رف فيها عل��ى حقيقة تلك ال��دول ومنهجه��ا األوحد  
يف التدي��ن والتعام��ل مع تل��ك الش��عوب المقصودة بذل��ك المنهج، 
ولألسف الش��ديد أن المس��لمين اليوم يقرأون التاريخ دون تدبر وال 
ينظرون إليه وإلى ش��خوصه وأحداثه اال من جانب سياس��ي مهملين 
الجان��ب العقدي والديني، فكان  من نت��اج ذلك أن أصبحوا ينظرون 
إلى الُمِعّز الفاطمي، وكأنه بطل من أبطال التأريخ، وما زالت المآسي 
ترتى على هذه األمة مادامت تلك القراءة العوجاء العرجاء مستمرة . 
لقد تآصرت تلك الدول الثاث على اس��تئصال ش��أفة اإلس��ام 
وجه��دوا جهدهم، وس��عوا س��عيهم إلزال��ة أي أثر من آث��ار الخافة 
يف جمي��ع األقطار واألمصار التي اس��تولوا عليه��ا وأصدرت األوامر 
إلزال��ة أي معلم أو أي أثر يدل على ُس��نِّيتها ولو باألس��ماء وانتهكت 
وخربت المساجد وأهينت، فأدخلت فيها الخيول وقد نشروا اإلباحية 
والتحلل وجعلوا الصحابة شرًا من إبليس، وأعملوا القتل يف العلماء 
والصلحاء، وعزلوا عامة أهل الس��نة عن أي مرف��ق من مرافق الحياة 
واتخذوا المس��اجد مراكز لدعوهتم الباطنية المخالفة لدين اإلس��ام 
وأعلنوا الطقوس والش��عائر واالحتفال بالعاش��ر من محرم، وأجربوا 
الن��اس يف الش��روع فيه��ا، وبالغ��وا يف إذالل وإهان��ة عامة أهل الس��نة 
وخاصة يف دينهم ومعتقدهم فنقش��وا س��ّب الصحاب��ة على الجدران 
واألسواق والدروب وصدرت األوامر بالعمل هبا، وقد كان يف ابتداء 
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أمره��م أن أعط��وا ألهل تلك الباد أن ال يمس��وا دينه��م ومعتقدهم، 
ولكن حين تمكنوا عملوا بكل ما يشين، فقد أتى بنو عبيد بالحسين - 
الملقب باألعمى- الس��باب يف األسواق للسب بأسجاٍع ُلقنها ومنها: 
العن��وا الغ��ار وما وعى، والكس��اء وما حوى، وال ش��ك أن الغار كان 
في��ه النبي صلى اهلل عليه وس��لم وأبو بك��ٍر، وُعلِّقت رؤوس األكباش 
والحمي��ر يف أبواب الحوانيت وعليه��ا قراطيس معلقة مكتوب عليها 
أس��ماء الصحابة، وقد س��جنوا من المسلمين من س��جنوا،  وأجربوا 

الناس على الفطر قبل رؤية الهال .
وال يخف��ى جرائ��م القرامط��ة يف ذلك الق��رن حيث إهن��م أعملوا 
القتل والس��حق والذبح يف كل المدن واألمصار التي س��يطروا عليها 
كالبصرة والكوفة وبغداد، وش��نوا الغارات على صحراء الشام، حتى 
بلغو جبال س��نجار، ويف عام 317 هجرية اتجه أبو طاهر القرمطي يف 
عدد قليل من أصحابه بلغوا س��تمائة فارس وتس��عمائة راجل فاقتحم 
مك��ة يف موس��م الحج وهنب أم��وال الحجاج بعد قتلهم يف المس��جد 
الحرام ويف البيت نفس��ه، ول��م ينفع أحد من ه��ؤالء الحجيج التعلق 
بأستار بيت اهلل الحرام، وقلع باب البيت وقلع الحجر األسود وأنفذه 
إل��ى هجر، وأخذ كس��وة البيت ففرقها بين أصحاب��ه وهنب دور مكة، 
ومن عامات هذا الحقد الدائم على بيت اهلل الحرام أنه يف عام 413 
هجرية عمد أحد الحجاج المصريين بأمر الحاكم بأمر اهلل إلى الحجر 
األس��ود فضربه بدبوس كان بيده ضربات متوالية، فكس��ر قطعًا منه، 
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ولك��ن الناس عاجلوا الرجل وقتلوه، ثم أخذت القطع التي س��قطت 
من الحجر األس��ود وعجنت بالمس��ك واللك وحشيت هبا المواضع 

التي ثقبت . 
وكان آخ��ر عهد القرامطة عليهم لعائ��ن اهلل المتتابعات أهنم كانوا 
يقيم��ون يف قراه��م المنزوي��ة ويقف��ون على ب��اب الدار ال��ذي فيه قرب 
مؤس��س مذهبهم فرس��ًا بس��رٍج ولجام، وال يغ��ادرون المكان ال يف 

الليل وال يف النهار ويقولون : ] إنه للمهدي يركبه حين يظهر [.
إن هذه الدول التي قام��ت يف القرن الرابع الهجري وأجرت على 
األمة من النكبات والمآس��ي ماال حد له، إنما قامت مستثمرة ضعف 
الدولة اإلس��امية وتش��تتها وكثرة النزاعات وبعدها عن دينها الحق، 
وغرقها يف غياهب التصوف ومس��الكه الباطلة ، وكذلك لجدية وقوة 
دعوة أولئك الزنادقة وبرنامجها الواضح وكثرة الدعاة ، وقد بين تلك 
الحقيقة جلية الخليفة المع��ز لدين اهلل يف كتاب ألحد قواده القرامطة 
عام 362 هجرية : ] وما من جزيرة يف األرض وال إقليم، إال ولنا فيه 
حجج ودع��اة يدعون إلينا، ويدلون علينا ويأخ��ذون بيعتنا ويذكرون 
رجعتنا، وينشرون علمنا، وينذرون بأسنا، ويبشرون بأيامنا، بتصاريف 

اللغات ، واختاف األلسن [ وقد كان القرامطة يطيعون أوامرهم .
وال عجب أن يثيروا المؤامرات والفتن والدسائس يف طول الباد 
وعرضها، فهكذا ديدهنم دائمًا، وقد ابتلي أهل الس��نة ابتاًء عظيمًا، 
وهبم تس��رتت الزنادقة، وكانوا يعظمون القبور والمشاهد واألضرحة 
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وكانوا يتلّبس��ون بآل البيت تلبس��ًا، كما أظهر ذل��ك جدهم وكبيرهم 
ومؤسس مذهبهم الكلبي السبئي الذي أعلن عقيدته بعد ذلك، وكان 
يتخّفى فيما ش��رع لهم من التخفي والتس��رت ويقول: إن عليًا لم يمت 

وإنه راجٌع إلى الدنيا.
والتأريخ اليوم يعيد نفسه، والذي يستقرئه ويستجمع معه الواقع، 
يجد تلك الس��مات والخصائص المش��رتكة لتلك الدولة التي قامت 

باألمس والتي أقيمت اليوم : 
1-  الج��ور والتس��لط واجتث��اث كل مخالف، وخاص��ة من أهل 

السنة والجماعة . 
2- تجريم ومصادرة دين أهل السنة والجماعة . 

3 – هدم المساجد وإهانتها، وقتل أهلها.   
4 – إجبار الناس على اعتناق مذهبهم والسير يف ركابه.  

5- إزالة كل اآلثار والمعالم التي تدل على الحضارة اإلسامية، 
والمحاولة الجادة لتطمسها وتشويهها .

والمه��م يف ه��ذه المرحلة أن��ه قد ُس��نَّْت طقوس الب��كاء والنواح 
واللط��م ومواكبة والتطبير والتتمثيل، أو التش��بيه وما س��وى ذلك من 
تلك الطقوس على أنه جزء ال يتجزأ من شريعة النبي محمد صلوات 
ربي وس��امه عليه، وذلك من خال س��يطرة تلك الدول على أقاليم 
اإلس��ام، فعندما س��يطرة الدول��ة البويهية على مقالي��د الحكم،  فقد 
عملت على نش��ر الطقوس وس��نّها بش��كل رس��مي وعلن��ي، بل إهنا 
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أج��ربت الناس على العمل هب��ا ، وذلك من خال إجب��ار الناس إلى 
الخروج إلى الش��وارع، وإغاق األس��واق، ونص��ب المآتم يف بغداد 
وكاف��ة االقاليم ، ولبس الس��واء، ووضع جرار الم��اء، وإجبار الناس 
على السير حفاة االقدام حاسري الرؤوس إلى كرباء، وقد استحدث 
المعز أحمد بن بويه إظهار الزينة يف الثامن عشر من ذي الحجة وفتح 
األس��واق لياً، وضرب الطبول، وإش��عال النيران فرحًا بعيد الغدير 
المزع��وم، قال حس��ن مغني��ة: ] جاء العه��د البويهي يف الق��رن الرابع 
الهجري فتحرر هذا اليوم، وتجلى كما ينبغي حزينا يف بغداد والعراق 
كله، وخراس��ان وما وراء النهر والدنيا كلها، إذ أخذت تتوشح الباد 
بالس��واد، ويخرج الناس بأتم ما تخرج الفجيعة الحية أهلها الثاكلين، 
وكذل��ك الحال يف العهد الحمداين يف حلب والموصل وما وااله، أما 
يف العهود الفاطمية فكانت المراس��يم الحس��ينية يف عاشوراء تخضع 
لمراس��يم بغداد، وتقتصر على األصول المبسطة التي تجري اآلن يف 
جميع األقطار اإلس��امية والعربية، وخاصة يف العراق وإيران والهند 
وس��وريا والحجاز فتقام المآتم والمناحات وتعقد لتس��كب العربات 
وأصبح��ت إقامة الش��عائر الحس��ينية مظهرًا من مظاه��ر خدمة الحق 

وإعان الحقيقة [ . 
أم��ا الطقوس الت��ي أضافتها الدول��ة العبيدية إلى طق��وس الدولة 
البويهية إضافة إلى:]  حي على خير العمل [  إلى اآلذان والسجود إلى 
البش��ر، فكان الخليفة العبيدي الحاكم بأمر اهلل أول من أمر بالسجود 
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له، ف��كان الخطيب إذا ذكر اس��مه على المنرب وق��ف الناس ثم خروا 
س��جدا له، حتى إنه ليسجد بسجودهم الرعاع من أهل األسواق، كما 
أن الدولة العبيدية قد أمرت بكتابة – محمد وعلي خير البشر – ولعن 

الخلفاء الثاثة، واالحتفال بالمولد النبوي واألئمة السبعة . 
ث��م أخذت هذه المجالس باالتس��اع، ففي القرن الس��ابع للهجرة 
دخلت قراءة ] مقتل الحسين [ البن نما الحلي ثم السيد ابن طاووس 
ضمن منهاج المجالس، وهذان المقتان هما من أوائل المقاتل التي 
تتح��دث تفصيليًا عن المآس��ي الدامي��ة لواقعة كرب��اء، وكان القّراء 

يقرأون المقتل بصوت شجي يستدر دموع المستمعين.
المرحلة الثالثة :                

وتب��دأ هذه المرحلة بظه��ور الدولة الصفوية، والت��ي امتد نفوذها 
ليشمل العراق، والصفويون قبائل تركية سبع حكموا الهضبة اإليرانية 
م��ن ع��ام 1501 إلى 1724م . ومؤس��س دولتهم هو إس��ماعيل ابن 
حي��در بن جنيد بن صفي الدين األردبيلي الذي تبنى التش��يع يف إيران 
رس��ميًا عام 1502م وعمل على نش��ره بشتى الوس��ائل، وشخصيته 
جمعت النقائض كلها، يقول المستش��رق اإلنكليزي إدوارد براون: ] 
ق، بينما كان  ه��و من جهة قاٍس متعط��ش للدماء إلى حدٍّ ال يكاد ُيصدَّ

من الجهة األخرى وسيمًا ذا أخاق رقيقة محبوبًا من جنوده[ 
كان يعل��ن أن��ه ال يتحرك إال بمقتض��ى أوامر األئم��ة ؛ لذلك فهو 
معصوم ولي��س بينه وبين ) المهدي المنتظر( فاصل، ووصف واليته 
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بأهن��ا صادرة من) خت��م النبوة وكم��ال الوالية(  وزعم أن��ه المقصود 
باآلي��ة ژ ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ژ ]مري��م: 54[، وأوصل��وا ظهوره 
بنبوءة لعلي ابن أبي طالب - رضي اهلل عنه - فكان من الغاة يف علي 

بن أبي طالب، ثم غا فيه أصحابه حتى العبادة وسجدوا له.
وعندم��ا س��يطر الش��اه إس��ماعيل الصفوي عل��ى ) تربي��ز ( وأراد 
فرض التش��يع عل��ى أهلها بالقوة نصحه مستش��اروه أن ال يفعل؛ ألن 
ثلثي س��كاهنا من أهل الُس��نَّة، فأجاب قائاً: ] أن��ا مكلَّف بذلك، وإن 
اهلل واألئمة المعصومي��ن معي، وإين ال أخاف أحدًا، فإذا وجدت من 
الناس كلمة اعرتاض شهرت سيفي بعون اهلل فيهم فا أبقي على أحد 

منهم حيًا [. 
وقد تجلَّت المآتم والطقوس  يف زمن هذه الدولة أكثر من غيرها، 
حيث إهنم أعلنوا أن المذهب الرس��مي للباد هو المذهب الش��يعي، 
وأج��ربوا الن��اس على ممارس��ة تل��ك الطق��وس والش��عائر، وأنفقوا 
األم��وال الضخمة يف عمارة المراقد، ويف ه��ذه الفرتة ظهر الكثير من 
العلماء والمراجع الش��يعية الخرافيين والذين أحدثوا الكثير من تلك 
الطقوس وأسسوا لها، كما أهنم قدسوا الماضي منها، ومن هؤالء ويف 
مقدمتهم المولى حس��ين بن علي الكاشفي المتويف سنة 910 هجرية 

وكتابه روضة الشهداء .
إن أول م��ا ابت��دأ به الصفوي��ون: الطقوُس والش��عائر، األمر الذي 
جعله��م يملك��ون بين عوام الش��يعة بع��دًا اجتماعيًا وديني��ًا ، كذلك 



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 170

اس��تحداثهم لوزراة الش��عائر الدينية، واس��توردوا من جبل عامل كل 
ون  المظاه��ر والطق��وس الحس��ينية، واس��تقدموا علماءها الذي��ن َينُزُّ
بالبدعة والخرافة، كما ولقد س��افر وزير الش��عائر الحس��ينية هذا إلى 
أوروبا الش��رقية حيث كانت أوروبا آنذاك يف صراع ش��ديد مع الدولة 
اإلس��امية العثماني��ة، ف��درس الوزير الصف��وي وحقق يف المراس��م 
والطق��وس الديني��ة المتبعة هن��اك، ومنها طريقة إحياء ذكرى ش��هداء 
المس��يحية، وأدواهت��ا لينقلها بحذافيره��ا إلى إيران ثم ج��رت العادة 
وبمس��اعدة المال��ي إلجراء بع��ض التعدي��ات عليها مم��ا يجعلها 
صالحة ومناس��بة ومتناغمة م��ع البيئة الجديدة، وق��د أدى ذلك ومن 
خال التطبيق العملي لتلك الطقوس بتوفير كل مس��تلزمات النجاح، 
وبذل��ك تحول��ت تل��ك الطق��وس إل��ى فلك��ور ش��عبي يغن��ي بعمقه 

الموروث التأريخي والحضاري، فمن تلك الشعائر : 
]النع��ش الرم��زي، والض��رب بالزنجي��ل، واألقف��ال، والتطبي��ر، 
واس��تخدام اآلالت الموس��قية وغيرها من األط��وار الجديدة [ وكل 
تلك من المظاهر المستوردة من المسيحية بحيث أنه بوسع أي باحث 
أن يش��خص أهنا صورة طب��ق األصل من تلك، كم��ا وظهرت يف هذا 
العصر] التش��ابيه وهي صورة مستنسخة عن مراسم العزاء المسيحي 
يف تمثيل الشهداء األوائل للمسيحية لضحايا القياصرة الروم وطريقة 
قتله��م والتمثيل هبم، م��رورًا بس��يرة الحواريين والعذراء، وتجس��يد 
عذابات المس��يح على يد اليهود، والروم، وقد أدرك الشاه إسماعيل 
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الصفوي عملية التمثيل هذه وأثرها على الشعوب، فاستقتل يف سبيل 
نش��ر] التشابيه[ ألجل نش��ر التش��يع بين اإليرانيين ابتداء ، وذلك لما 
يثي��ره ه��ذا التمثيل من استجاش��ة للعواطف وما يثيره المش��هد الذي 
يظهر يف استش��هاد سيد الشهداء الحس��ين من عاطفة جّرارة يف نفوس 
عام��ة الناس، ومن ثم تحول الحالة أو المرحلة إلى التعاطي والبكاء، 

وإن كان خاٍل من المحتوى الفكري ابتداًء . 
وأهم الطقوس التي اخرتعوها هي:

1- الس��جود على الرتبة الحس��ينية، ومخرتع ه��ذا الطقس هو العالم 
الش��يعي ) علي بن عبد العالي الكركي ( من أهالي جبل عامل يف 

جنوب لبنان.
2- الس��جود للعبد ) أي: إلس��ماعيل الصفوي ( والملوك من ذريته، 
وصان��ع ه��ذا الطقس ه��و العالم الش��يعي ) علي بن عب��د العالي 

الكركي ( الذي ُلقِّب ب�: مخرتع الشيعة. 
3- تغيير اتجاه القبلة يف مساجد إيران وجوامعها .

4- تنظي��م االحتف��ال بذكرى مقتل الحس��ين بن علي يف بداية الس��نة 
الهجرية ) شهر محرم ( وإضافة مجالس التعزية وتطويرها. 

5- إضافة ) حيَّ على خير العمل( إلى األذان.
6- األخذ بالشهادة الثالثة ) أشهد أن علّيًا ولي اهلل (، ويذكر العالم الشيعي 
ضة وهم طائفة من الش��يعة الغاة زادوا  ) اب��ن بابويه القمي ( أن المفوِّ

يف األذان ) أشهد أن عليًا ولي اهلل � أو أشهد أن عليًا أمير المؤمنين(.
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7- ضرورة الدفن يف النجف بجنب اإلمام علي بن أبي طالب.
ولقد أولى ملوك الصفوية المآتم الحس��ينية اهتماما بالغا، ولم يغفلوا 
عنه��ا حت��ى يف أوقات الحروب واألزمات ب��ل إهنم قد جعلوا من 
تل��ك الطق��وس يف تل��ك األوق��ات أداة فّعال��ة يف تطوي��ع وتحفيز 
الش��عب اإليراين نحو األهداف المنشودة، فلم يغفل الشاه عباس 
عن المآتم والطقوس يف ليالي عاشوراء، وهو يدق طبول الحرب 
عل��ى قلعة إي��راوان وكذل��ك لم يغفل الش��اه الصف��وي عن تلك 
الطقوس بل كان يمارس��ها هو وجيش��ه بتاحم كبير وهو ملتحم 

مع الجيوش العثمانية يف معركة جالديران .
وكان كت��اب روض��ة الش��هداء الخرايف يق��رأ يف الب��اط الصفوي 
أيام محرم، وكان ملوكهم يش��اركون الن��اس الحضور يف تلك المآتم 
والطق��وس مرتدين زي الحداد، ويف هذه الفرتة إضافة النتش��ار تلك 
الطق��وس فقد تنوعت أيضا بس��بب تل��ك الدعوة الصارخ��ة من قبل 
الح��كام والمراجع الش��يعة إلى ذلك، حتى قال أفن��دي ] أضاف كل 
مجل��س عزاء ش��يئًا على س��ابقه [  ب��ل إن بعض العلم��اء والمراجع 
أطلق��وا مس��مى ] األط��وار الغريبة [ على بعض تل��ك الطقوس، وقد 
أدى تط��ور المآتم والطقوس يف هذه الفرتة من حيث الكمية والكيفية 
إلى دخولها إلى دائرة الفلكور، فأصبحت تقليدًا دينيًا ووطنيًا، فمن 
ه��ذه الطقوس التي كانت لها أصل يف زم��ن الدولة البويهية والعبيدية 

وطورت يف زمن الدول الصفوية : 
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1- إضفاء طابع الحزن على المدن. 
2- اكتساء المس��اجد والحسينيات والطرق بالس��واد ابتداًء من شهر 

محرم الحرام . 
3- ارتداء الناس كافًة السواد وعدم االهتمام بمظهرهم كعدم االكرتاث 
بحل��ق الذقن أو تصفيف الش��عر، ب��ل إن بعض من ه��ؤالء يطلون 
أجسادهم بالسواد أو الرتاب والطين ويجوبون الشوارع واألِزقَّة . 
إقامة المآتم يف البيوت والمساجد وخاصة يف األيام األولى من محرم.   -4
��ة مظهرين اللط��م واللدم  تج��ول مواكب الع��زاء يف الطرق واألِزقَّ  -5
ضاربين صدورهم ورؤوسهم بالساسل أو الحجارة أو األمواس. 
6- رف��ع األعام المختلفة األلوان ، وخاصة الس��وداء على األبواب 

وأسطح المنازل . 
النياحة والبكاء والتباكي والعويل يف مجالس العزاء .   -7

8- صنيعة الطعام يف أغلب تلك المجالس . 
9- اجتماع المواكب يف أماكن خارج المدينة . 

10- تمثي��ل ش��خصيات واقع��ة كرب��اء . وس��ير ه��ؤالء الممثلي��ن 
ملطخي��ن بالدم��اء صامتين ، كما كانوا يضع��ون أطفااًل عراة على 

ظهر الجمال تذكيرًا بأطفال أهل البيت. 
11- حمل تابوت عليه س��يف وعمامة وأسلحة أخرى، وقيادة جياد 
من دون فرس��ان  وعلى ظهورها أنواع األسلحة والعمائم تذكيرًا 

بالحسين وأنصاره الشهداء . 
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12-حمل هودج فيه طفان يمثان طفلي الحس��ين س��ام اهلل عليه، 
وقيادة جمال تحمل الهودج . 

13- ع��رض جل��د خروف مذبوحًا توًا على ظهر بعير تنبت الس��هام 
فيه . 

14- تمثيل الرؤوس المقطوعة بالتماثيل أو بطرق فنية أخرى . 
15- بكاء النس��اء ونواحهم يف الطرق والبي��وت، وحين التفرج على 

مواكب العزاء . 
16- تجول مجموعة يف الطرق ضاربين الحجارة ببعضها . 

17- نثر التبن على رؤوس المعزين . 
18- حمل الرايات واألعام والمشاعل والشموع أمام المواكب . 

19- س��ير أشخاص إلى جانب تابوت الحس��ين حاملين أطباقا على 
رؤوسهم على أنواع األسلحة راقصين على أصوات تلك الطبول. 
20- قي��ادة بغ��ل بس��رج فاخ��ر وتزيي��ن البغ��ال بالرم��اح واألقواس 

والسيوف وأنواع الساح . 
21- إطاق اثنتي عشرة حمامة . 

22- سير 72 شخص البسين الدروع بين المعزين . 
23- الطواف بتماثيل خشبية البن زياد وابن ملجم يف الطرق وحرقها 

يف هناية الموسم. 
وق��د ش��كلت الطقوس العاش��ورية يف زم��ن الدول��ة الصفوية من 
حيث الممارسة والتأسيس والتقديس تغييبًا للعقل والوعي الشيعي، 
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وتج��اوزًا على العديد من المس��لمات التي نادى هب��ا أئمة أهل البيت 
سام اهلل عليهم .

سادية الشاه الصفوي : 
إنن��ا ل��و تأملنا يف تاريخ الش��اه الصف��وي وس��لوكياته مع الخاص 
والع��ام لقطعنا ب��أن الرجل لم يكن بذلك الش��خص الس��وي، وربما 
هذا هو أحد األس��رار يف ذل��ك الغلو يف ذلك اإلجرام واإلس��راف يف 
إظهار اس��تحداث تلك الطقوس، وإننا ونحن إذ نقول هذا القول عن 
تلك الش��خصية المأزومة فإننا اليوم ال نرى فرقا بين منطقه وسلوكه، 
ومنطق وس��لوك عامة الش��عية، فهو الذي قال باألمس عن النصارى: 
] إنن��ي أفضل حذاء مس��يحي على أك��رب رجاالت الدول��ة العثمانية [ 
وه��ذا ه��و عين، بل ه��و أقل ما ينطق به عامة الش��يعة الي��وم عن عامة 
أهل الُس��نَّة وخاصتهم، ولقد كان الشاه الصفوي يجمع بين التعصب 
الدين��ي، والغلو يف التكفير، والدموية يف تطبيق��ة، وقد  أكثر من القتل 
حتى إنه قتل ملك – ش��روان – وأمر بوضعه يف قدر ويطبخ، ومن ثم 
أم��ر جنوده بأكل��ه .. وقد فعلوا، وكان ال يتوجه إل��ى أي باد إال وقد 
فعل هبا المناكير، وقد كان من دمويَّته أن ينبش قبور علماء أهل السنة 
والجماعة ويحرقهم، وكان يف مقدمة تلك القبور التي أباحها قرب أبي 
حنيفة النعمان رحمه اهلل، وكان أيضًا يمعن يف إذالل وقتل أهل الُسنَّة 
وخاص��ة أولئك الذين ينتس��بون إلى كبار الصحاب��ة رضي اهلل عنهم، 
فقد جرد السيف يف كل ذرية خالد بن الوليد رضي اهلل عنه ، يقول بأن 
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ش��دقم: ] فتح بغداد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يس��مع 
بمثله قط يف س��ائر الدهور بأش��د أنواع العذاب حتى نبش موتاهم من 

القبور[ .
وكان إذا قتل أميرًا من األمراء أباح زوجته وأمواله لش��خص لمن 

يختار.
ويكف��ي دلياً على تعصب��ه وهمجيته أنه دعا أمه للتش��يع وكانت 
سنية حنفية، فأبت ذلك فأمر بقتلها، وبلغ من طغيانه وجربوته أنه كان 

يأمر جنده بالسجود فيسجدون له.
وأكثر المراسم الشاذة، والطقوس الغريبة، والممارسات المقززة 
يف المناسبات الدينية لدى المذهب االثني عشري إنما هي من إحداث 
ه��ذا الخبيث الض��ال، وظل أتباعه يمارس��وهنا ويتناقلوهن��ا جياً بعد 
جيل إلى يومنا هذا، وال يتسع هذا المقام المختصر لعرض ما أحدثه 
لهم من ضال على ضالهم حتى إن عقاء مذهبهم ال يرضون كثيرًا 

من طقوسهم، ويرون أهنا تسيء لمذهبهم يف هذا العصر.
                                             

 * * *
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املبحث الثاين 
الدولة القاجارية والتاأ�شي�س ملرحلة التقدي�س

القاجاري��ون قبيلة تركي��ة كانت ضمن القبائل الرتكية الس��بع التي 
حكم��ت الهضبة اإليرانية ضمن إطار الدولة الصفوية، وبعد س��قوط 
�ن نادر اإلفش��اري من حكم إيران إل��ى أن ُقت�ل ع�ام  الصف�ويي��ن تمكَّ
ت االضطرابات إيران، إلى أن تمك��ن القاجاريون  1747م حي��ث عمَّ
من حكم إيران للفرتة من 1779 إلى 1926م. ويف عهدهم اخرتعت 

طقوس أخرى عديدة، من أبرزها:
1- اخرتاع لقب ) آية اهلل (.

2- اس��تحداث أول حس��ينية تس��مى بالحس��ينية الحيدري��ة يف مدينة 
الكاظمية يف بغداد يف عام 1876م.

3- إضاف��ة عب��ارة ) أش��هد أن عليًا أمي��ر المؤمنين ( إل��ى األذان عام 
1870م يف العراق بناء على أوامر الش��اه القاجاري ) ناصر الدين 
ش��اه( عند زيارته مدين��ة كرباء؛ حيث طلب م��ن مؤذن الحضرة 
العباس��ية إضاف��ة العبارة المذك��ورة إل��ى األذان، وأصبحت ه�ذه 
الصيغ�ة متَّبع�ة عند الشيعة يف جميع أنحاء العالم بعد ذلك، علمًا 
بأن ه��ذه الصيغ��ة كانت متبع��ة يف إي��ران من�ذ س��يطرة الصفويين 

وفرضهم مذهب التشيع بالقوة عليها.
4- إضاف��ة زيادات على تنظي��م االحتفال بذكرى مقتل الحس��ين بن 
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علي يف العاشر من محرم عن طريق الضرب بالساسل الحديدية 
عل��ى الظه��ر، والس��كاكين عل��ى ال��رأس، حي��ث كان للرتكمان 

اآلذريين إسهام كبير يف هذا الصدد. 
ومن هن��ا نعلم اهتم��ام ملوك القاج��ار بالطق��وس والتقاليد، فقد 
أخ��ذوا ب��ل توارث��وا جمي��ع الطقوس الت��ي خلفته��ا الدول��ة العبيدية 
والبويهية والصفوية، ومما خلفته القرون بين تلك الدولة مما ش��رعه 
العلماء والمراجع من غير مثال س��ابق، وبغض النظر عن كون هؤالء 
القاجار صادقين أو غير صادقين يف تشيعهم، فإن الغاية قد تحققت يف 
الحالين، ولكنهم بممارستهم تلك الطقوس والدعوة اليها إضافة إلى 
نفوذه السياس��ي واالقتصادي واالجتماعي كان كافيًا ألن يمارس��وا 
الحك��م بكل كفاءة، األمر الذي يغنيه��م عن ذلك االدعاء، وقد يأخذ 
بع��ض الباحثي��ن على مل��وك القاج��ار بعدهم العلم��ي والمعريف عن 
الدين، بل عن مس��رح الحياة بصورة عامة، ولكننا وبالتأمل بل وبسرب 
الحال��ة الش��يعية، فإهن��م ال يج��دون بذلك بأس��ا إذا لم يك��ن الحاكم 
ش��يعيا، وال يمانع من ممارسة تلك الطقوس، فما بالك بالدعوة إليها 
ونش��رها بين الناس واس��تحداث الجديد منها، ويرى بعض الباحثين 
هوا  والمحققين أن ملوك القاجار ولمبالغتهم يف تلك الطقوس قد شوَّ
ص��ورة الطق��وس األول��ى لدرجة أهنم ق��د اعتربوا عل��ى غير مذهب 

سلفهم من العبيديين والبويهيين والصفوين . 
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وق��د كان مل��وك القاجار يؤك��دون على اهتمامهم الش��ديد بتلك 
الطقوس والشعائر ، وقد نقل لنا التاريخ أن اآلغا محمد خان مؤسس 
الدول��ة القاجاري��ة كان يأمر بنفس��ه بإقامة العزاء، إضافة إلى المش��ي 
بًا لإلمام علي  على األقدام لزيارة اإلمام الرضا، وصنعه ضريحا ُمَذهَّ
سام اهلل عليه، وقد كان هنالك نزاع حول حلية التشابيه التي ظهرت 
يف العص��ر الصف��وي ولكن الفت��وى التي صدرت من المي��رزا القمي 
بحلي��ة إقامته��ا حلت هذا اإلش��كال الكبي��ر، ولقيت رواجًا واس��عًا 
بين أوساط الشعب اإليراين والش��عوب المتآلفة معها، كما وينقل لنا 
التأريخ اهتمام الملك فتح علي ش��اه بالمظاهر الدينية وخاصة المآتم 
وأكث��ر منها، كما اهتم بأعمال األماك��ن الدينية وقبور األئمة وأبنائهم 
وكل من ينتس��ب اليهم ، كم��ا أنه اهتم بالم��دارس الدينية والتي هتتم 
بنش��ر التش��يع كالمدرس��ة الفيضية، ومما يميز هذا المل��ك عن غيره 
م��ن المل��وك أنه كان ش��ديد االهتمام بتلك الطقوس، ب��ل إن حبه لها 
وص��ل إلى حد الش��غف والوله ، ف��كان يقيم المأتم الحس��يني يف كل 
ليل��ة جمع��ة وخاصة يف ش��هر رمض��ان وأش��هر محرم وصف��ر، ولقد 
كانت إدارة المراس��يم الخاصة بالتش��ابيه تحت أم��ره بصورة خاصة، 
أو بعض من أفراد أس��رته، إن الذي يؤس��س إل��ى مرحلة التقديس يف 
تل��ك الدولة ه��و أن التظاهر بالتدين بتلك الطقوس لش��خص الملك 
والحاش��ية ومن ثم الدعوة إليها وترس��يخ ذلك األم��ر بين العامة من 
الن��اس لدرج��ة أن الوزير ال ي��كاد ينقطع عن الب��كاء وال أمين الدولة 
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ال��ذي ال ينفك عن وضع يده على وجهه، ويبكي بصوت عال لش��دة 
الحزن واأللم، وكذلك بقية رجاالت الدولة وكربائها، ولم يغب عن 
هذا المش��هد أس��رة الملك وكل ذلك يجري على مرأى ومس��مع من 
العام��ة من الناس، األمر الذي يعمق ش��أن تلك الطقوس، ويؤس��س 
لقدسيتها يف نفوس��هم، وكل ما يجري من هؤالء الخاصة أمام هؤالء 
العام��ة، وبعض النظر إن كان تدينًا أو رياًء، وس��واء أكان ذلك البكاء 
ناش��ئًا عن حزن أو تمثيل أو ناش��ئ عن تلك القص��ة الرتاجيدية التي 
يش��اهدوهنا والت��ي تثير فيهم الح��زن، فإنه يف الحالي��ن يكون الغرض 
قد تحقق، وقد َخلَّف��ت تلك االلتزامات وجهًا مقبواًل للملك وعامة 
المراج��ع، األم��ر الذي أع��ان هؤالء المل��وك يف حروهب��م وأزماهتم، 
ومما يثير االس��تغراب يف ملوك القاج��ار هو تلك العاقة الغريبة التي 
كان��ت تربطهم بالمتصوفة، فق��د كان وزير المل��ك القاجاري محمد 
المتص��وف المي��رزا آغاس��ي، وكان هذا الرجل مح��ل اهتمام الملك 
لدرج��ة أنه أعطاه لقب ] قطب عالم الش��ريعة والطريقة [ وعد نفس��ه 
مريدًا وتابعًا له ، وقد كان هذا اآلغاس��ي ش��ديد الدفاع عن التصوف 
األم��ر الذي أدى يف بع��ض األحيان إلى إضع��اف العاقة بين الملك 
وبقي��ة المراج��ع والفقه��اء، ولكن وبرغ��م كل ذلك، فإنن��ا نرى ذلك 
االهتمام المنقطع النظير لذلك الملك بالمآتم الحس��ينية والش��عائر ، 
خاصة التش��ابيه وخيمة العزاء ، بل وتنافس العائلة بأسرها على ذلك 

األمر.



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  181َمَ

وم��ن المظاه��ر الت��ي كان��ت تؤس��س لحالة م��ن التقدي��س لتلك 
الطق��وس: م��ا يرويه أحد الس��واح ال��روس من مش��اهداته لها، يقول 
هذا الس��ائح يف تقريره عن ش��هر محرم يف طهران ، يف أول عام حكم 
الملك محمد: ]  تقام طقوس محّرم يف طهران بأّبهة وجال، تنصب 
يف األي��ام األولى من محرم خيم س��وداء مرتفعة، يف نقاط مختلفة من 
المدين��ة، يعتلي الخطب��اء المنرب داخل هذه الخي��م، ويأتون على ذكر 
المصائب التي حّلت يف هذه األيام بصوت مرتفع، ويبدو الحزن على 
وجوه الناس، ويش��رعون بالبكاء والنحيب، كما يجتمع يف الليل كثير 
من المعزين مّرًة أخرى يف هذه الخيم، ويوقدون المش��اعل، ويبكون 
لساعتين أو ثاث أو حتى طوال الليل، يلطمون ويصرخون يا حسين، 
بل يش��تّد الحماس ببعضهم أحيانًا حتى يجرح نفسه جروحًا عميقة 
ب��أدوات ح��اّدة؛ ويتعالى الصراخ يف ش��وارع طه��ران، بحيث يتصّور 

اإلنسان أّن جيشًا هجم على المدينة، يقوم بذبح الناس [ .
وكذلك من المش��اهد واألفعال التي قام هبا ملوك القاجار فزادت 
م��ن حدة التقدي��س لتلك الطقوس، هو ما قام ب��ه أحد هؤالء الملوك 
وهو ناصر الدين، والذي كان أكثر ملوك القاجار اهتمامًا بالطقوس، 
إن��ه كان ي��أيت ضريح اإلمام الحس��ين وه��و يخوض أف��واج الزائرين 
لذلك المرقد فيقف تحت ق��دم الخطيب الذي يخطب بالناس حول 
مصائب الحس��ين س��ام اهلل عليه ، وما يجري علي��ه وعلى أهل بيته، 
ث��م ينادي الخطيب بعد الفراع م��ن خطبته : ] هل من ناصر ينصرين [ 
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حينها يقف الملك بي��ن أردان الخطيب ويديه ويصرخ بأعلى صوته: 
]أت��ى ناص��رك، وهو واق��ف يف حضرت��ك لنصرتك [ فيض��ج الناس 
بالبكاء والعويل، ثم يقف الملك بعد هذا المشهد أمام الضريح فينزع 

تاج الملك ويرميه بشده على األرض . 
ومما يؤسس لذلك التقديس أيضا كثرة تلك المآتم، فقد كان يقام 
يف مدينة طهران ما بين المائتين إلى الثاثمائة مأتم خال العشرة األيام 
األول��ى، وكان أهم عمل قام به الملك ناصر الدين لدعم تلك المآتم 
والش��عائر هو بن��اؤه لخيمة عزاء الدولة، فكانت ه��ذه الخيمة فاخرة، 
وال نظير لها، وقد خطرت له هذه الفكرة بعد س��فره إلى أوروبا، وقد 
كانت خيم��ة عزاء كبيرة موجودة يف طهران من��ذ عام 1849م، لكنها 
لم تحظ بقبول المل��ك؛ لذلك أمر ببناء خيمة عزاء جديدة على غرار 
قاعة ألربت هال الملكية يف لندن بعد سفره إلى بريطانيا عام 1873م.
وكان للمس��رحيات التي تق��ام يف هذا العصر األث��ر الكبير يف هذا 
التقدي��س، ففي تقرير لجيمز ويلز يتحدث فيه عن تلك المس��رحيات 
وأثره��ا : ] بع��د أن ُتع��ّد جميع ل��وازم المس��رح، يأمر من يس��ّمونه » 
نللواب واال » بفتح األبواب، وإدخال النس��اء.. وم��ا إن تفتح األبواب 
حت��ى هترع النس��اء بالدخول، ويس��عين للحصول عل��ى أفضل مكان 
للجلوس، فنس��اء األشراف كّن يبعثن بخادماهتّن ومعهن ما يفرتشنه؛ 
كي يهيئّن لهّن المكان يف خيمة العزاء عند وصولهن، وكثيرًا ما يحصل 
تدافع وشجار حين دخول النساء، لكنه ال يدوم طوياً، حيث ُيسكت 
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الخدام المنظمون جميع الحضور بعصّيهم، ويصل عدد النس��اء إلى 
خمس��ة أو س��تة آالف، وبعد عّدة دقائ��ق، يفتح الب��اب الثاين ويدخل 
الرج��ال بضجيجهم، ويصطفون يف الجان��ب األيمن من خيمة العزاء 
مقاب��َل المنّص��ة، ثم يعلن صوُت المدفع دخ��وَل الخطباء والنعاة إلى 
المجلس، فيعتلي أحدهم المنرب ويجلس عليه بوقار وأدب، ويجلس 
اآلخ��رون إّم��ا على الدرجات الس��فلية للمن��رب أو حوله، ث��ّم ينصت 
الحض��ور للخطيب، فيب��دأ بصوت معت��دل قائاً: بس��م اهلل الرحمن 
الرحي��م، وبعد الحم��د والثناء هلل تعال��ى، يقرأ موجزًا م��ن المصائب 
التي حّلت باإلمام الحسين، وما إن يذكره باالسم حتى تعلو أصوات 
الحضور بالبكاء والعويل، ويصرخ بعضهم: يا حسين! تعتصر قلوبنا 
ألمًا على مصابك، ثم يصرخ الخطيب بأعلى صوته: حس��ن حس��ين 
� حس��ن حس��ين، ويلطم بقّوة على صدره العاري، فيقّلده الرجال من 
، ويصرخ��ون بصوٍت واحد: حس��ن حس��ين، وي��ؤّدي هذا  دون ت��أنٍّ
الضجيج إلى انفعال المس��تمعين فيبكون بش��ّدة، وبع��د بكاء طويل، 

ينزل الخطيب ويذهب لشأنه، ثم تدخل فرقة عزف األمير ..
وبع��د االنتهاء من العزف تدخل عّدة فرق بالرتتيب التالي: الفرقة 
األولى مجموعة من الس��قاة، يحم��ل كل واحد منهم قربًة على كتفه، 
يصرخ بعضهم ويقول ما يثير ش��جون الحضور، حين سير هؤالء بين 
الحضور من الرجال والنس��اء، قائاً: إّن الحسين مات من أجل قطرة 

ماء .
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ويق��ول اآلخر: يا حبيبي! يا حس��ين!. وبعد الس��قاة، تدخل فرقة 
الدراوي��ش يضرب��ون على ظهوره��م وأكتافهم العارية بساس��ل من 
حديد ويرّددون: حس��ن حسين. ثم يأيت دور مجموعة مختارة نذرت 
س��فك دمها يف مأتم الحس��ين، وترتدي ثيابًا بيضاء كالش��هداء الذين 
يلبس��ون الكف��ن يف س��اعة الحرب، ويضرب��ون رؤوس��هم وجباههم 
بالسيوف، فتس��يل دماؤهم  وتثير أحاسيس خاصة حين تلّوث ثياهبم 
البيض��اء، ويكثر بعض المتعّصبين من الضرب بالس��يف على رأس��ه 
حتى يقع على األرض مغشيًا عليه من شّدة النزف، فيثير بذلك حزن 
الحاضري��ن ويزيد بكاءه��م، وبعد خروج ه��ذه المجموعات تدخل 
فرق��ة عزف » نواب باال » وتش��رع بالعزف بق��وة، ثم يدخل الممثلون 

إلى خيمة العزاء..[ 
وكانت هذه المسرحيات أو التشابيه تقام يف كافة أنحاء إيران بشكل 
مختص��ر أو مفصل، وأهمها ما يقام يف الباط الملكي ويحضره الملك 
ش��خصيا، يقول يعق��وب إدفارد بوالك، طبيب المل��ك ناصر الدين عن 
رواج التش��ابيه يف العه��د الناصري: ] راجت التش��ابيه بش��كل ال يمكن 
ألح��د من األعي��ان التغاضي عنه عل��ى الرغم من تكاليفه��ا الباهظة؛ إذ 
عليهم القيام بضيافة الحضور بالش��راب طوال فرتة المسرحّية، وبعشاء 
ملك��ي بع��د المس��رح، أضف لذل��ك أج��ور الممثلين، وبم��ا أن جميع 
األعمال متوقفة طوال شهري محرم وصفر، والدخل معّلق تؤدي إقامة 

ين [ . هذه المراسم إلى تخريب بيوت كثيرة، ووقوع عوائل يف الدَّ
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ومم��ا امتازت ب��ه الطقوس يف ه��ذا العصر أيض��ا: رواج التطبير، 
والضرب بالموس��ى والساسل، ووضع األقفال على األجساد، وقد 
اختلف��ت اآلراء حول ج��ذور هذه الطقوس فم��ن الباحثين من ذهب 
إل��ى أهن��ا اقتباس م��ن الطق��وس المس��يحية، والتي كانت تقام باس��م 
مصائ��ب المس��يح ويف ذكرى استش��هاده، ويعتقد آخ��رون أن العرب 
ه��م الذين أدخلوا تلك الطقوس، فهي تش��به تقاليد العرب من حيث 
الش��كل واإلطار، والحقيقة أن نظرة فاحصة لتلك الطقوس نجد أهنا 
أبعد ما تكون عن أفكار العرب وس��لوكياهتم شكاً ومضمونًا، وإنما 

طوعت تلك الطقوس الغريبة بما تقرر يف أذهان أولئك المراجع .
فيم��ا ي��رى جماعة آخ��رون أهنا انتقلت م��ن أت��راك أذربيجان إلى 

الفرس والعرب ، وال سيما التطبير والضرب بالموسى . 
شناعة تلك الطقوس 

يتح��دث بنيامين عن التطبير والطق��وس التي كانت تجري يف ذلك 
العه��د : ] كن��ُت مقيم��ًا يف طهران ع��ام 1884م، وكان��ت مجموعات 
تجوب الش��وارع وتب��دي انفعاالت ش��ديدة وغير مس��بوقة.. ويف هذه 
األثناء ظهر جماعة يرتدون ثيابًا بيضاء وقامات ) سيوف ( يف أيديهم، 
فإذا هبم يرفعوهنا بحماس ويضربون هبا رؤوس��هم، فتس��يل الدماء من 
رؤوسهم ومن تحت القامات، وتصبغهم باللون األحمر، ما أبشعه من 
منظر! ال يمكنني نسيانه أبدًا، يغمى أحيانًا على من يلطمون بحماس، 

أو ينزفون بشدة فيقعون أرضًا، وقد يموتون إن لم يسعفهم أحد [ .
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الدربندي ودوره يف إشاعة الطقوس وترسيخها 
الدربندي هو الما آغا الدربندي، رجل خرايف حتى النخاع، ألف 
كتاب يف المأتم الحس��يني وس��ماه: ] أسرار الش��هادة [ وقد جمع فيه 
الغث والس��مين والكثير م��ن القصص الواهية مم��ا ال يصدقه العقل 
وال دلي��ل عليه من النقل ، فكان للدربن��دي ولكتابه هذا الدور الكبير 
يف تروي��ج المآت��م والطقوس وكذل��ك كان له األثر الكبي��ر يف إدخال 
الرواي��ات الكاذب��ة والخرافية وإش��اعتها، ب��ل إن أدوار الدربندي قد 
تج��اوزت حد التس��طيح يف األفكار، وإنم��ا وصلت إل��ى اغتيالها يف 
المهد، يقول المطهري : ] ثم بعد ذلك ظهر علينا قبل حوالي ستين أو 
س��بعين عامًا المرحوم ما آغا الدربندي، وقام بجمع كتاب الروضة 
مضيفًا إليه بعض القصص األخرى ، وألَّف كتابه المعروف � أس��رار 
الش��هادة - وإنني يجب أن أقول الحقيقة ب��أن محتويات هذا الكتاب 

تدفع اإلنسان للبكاء على اإلسام [ )1(
ول��م يكن الدربن��دي وكتاب��ه العام��ل الوحيد يف دخ��ول األخبار 
الواهي��ة يف واقع��ة كرب��اء وما س��واها والتي بلغ��ت ال��ذروة آنذاك، 
لك��ن إقبال الناس عل��ى تلك القصص أدى إلى غلب��ة الطابع الخرايف 
واألس��طوري عند هؤالء العوام على الطاب��ع الديني، مما هيأ أرضية 

خصبة لظهور الدربندي وكتابه .

)1(   الملحمة 1/ 56 .
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وكتاب الدربندي أس��رار الش��هادة هو على غرار كتاب  الكاشفي 
ال��ذي ألف يف زم��ن الدولة الصفوي��ة، ولكنه زاد علي��ه يف اإلفراط يف 
الخراف��ة بل والغلو فيها، فقد حوى هذا الكتاب طوفان من الروايات 

التي تحمل ذلك الكم الكبير من الخرافات واألساطير . 
ومن الكتب التي شاطرت أسرار الشهادة للدربندي كتابًا للميرزا 
إبراهي��م الجوهري ، ومح��رق القلوب للما مه��دي النراقي، والتي 
خلطت الغث بالسمين والصدق بالكذب، ودعمت الطابع القصصي 

على حساب انحسار الطابع التأريخي المستند . 
إنن��ا ومهما وضعنا من أس��ماء فإنه يس��تحيل علين��ا أن نضع تلك 
الطق��وس والممارس��ات يف خان��ة الش��عائر، ب��ل إهنا ال تص��ح إال يف 
خانة االس��تعراضات المذهبية وبالمعن��ى الفني أيضا، ذلك أهنا تقدم 
للمش��اهد أو المتلق��ي باس��م المذه��ب أو الدي��ن أكثر م��ن مصداق 
يختل��ف أختافًا كبيرًا وعظيم��ًا عن أصول الدي��ن وثوابته، والعزاء 
معروف عند العرب يف الجاهلية واإلسام ولكن هذه االستعراضات 
وه��ذه الطقوس ال يمكن أن تم��س من قريب أو بعيد مصداقية العزاء 

التي كان يقوم هبا العرب يف الجاهلية واإلسام...
وإال كيف حدث وش��قت – الحربة – تلك اآللة القبيحة، طريقها 

إلى الشعائر الحسينية ؟ 
القص��ة – باختص��ار – أن الفاض��ل الدربندي كان ي��رى يف العزاء 
هدف��ا يجّوز جميع الوس��ائل يف تحقيقة، فالتجأ إل��ى موضوع التطبير 
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ونّظ��ر، وكان يقول: إن الغاي��ة من خلق العالم ه��ي إقامة العزاء على 
الحس��ين عليه السام: ] إن الدنيا وما خلق ألجل إقامة عزاء الحسين 
فيها [  وما أكثر ما كتب ووضع من كام بغية تسخين المشاعر، فشّرع 
ما كان ممنوعًا، وقد وردت تلك األكاذيب يف كتابه – أسرار الشهادة 
- وكان م��ن جمل��ة محاوالته: ادعاء دفن رأس القاس��م بن الحس��ن 
يف الضريح الكائن يف منطقة تجريش ش��مال طه��ران، والمعروف أنه 
استشهد يوم عاشوراء، وكان يبغي من زعمه هذا استثارة المشاعر يف 
موك��ب العزاء هناك، فما كان من الميرزا فرهاد – معتمد الدولة وهو 
من نجباء أمراء القاجار وصاحب الكتاب القيم يف اإلمام الحس��ين – 
إال أن طالبه بتقديم الدليل على ذلك فأخرج الدربندي قرآنا من جيبه 
وقال: ]أقس��م هب��ذا القرآن بأن ه��ذا القرب هو مدفن رأس القاس��م بن 

الحسن المقتول بواقعة الطف[. 
هك��ذا كان��ت مب��ادرات الدربن��دي ؛ حت��ى وصلت إلى تأس��يس 
ونش��ر فكرة التطبير ، يقول المستويف يف هذا الخصوص :]  إن ضرب 
الرؤوس بالس��يف والشفرات يوم عاش��وراء كانت من ابتكارات هذا 
العالم يف تلك الش��عائر، أو يف أقل تقدير من المروجين لهذه الظاهرة 

؛ فزعم الثواب يف ارتكاب هذا المحرم [ . 
ز ما كان  كم��ا ق��ال مه��دي بامداد أيض��ا كاما مش��اهبا:] لقد ج��وَّ
مخالفا لألصول اإلسامية، وسنَّ ضرب الرأس بالسيف والشفرة يف 
ذكرى يف عاش��وراء، ومارس ذلك بنفس��ه أيض��ا .. ومنذ ذلك الحين 
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درج العوام .. اقتفاء لعمله على التطبير يف عاش��وراء . كان من جملة 
ذلك ما انتش��ر بين الناس آنذاك لب��س األطواق والقائد على الرقاب 
تمثاً بكاب الحسللين ومجانين��ه، والزحف على الص��دور يف زيارة 
مراقد األئمة والسجود على أعتاب األضرحة والصحون، وال بد من 
تنبيه هؤالء المعزين إلى أن الحس��ين ليس بحاجة إلى كاب، بل إلى 
اإلنس��ان، وال إلى المجانين بل إلى العقاء، وال يريد سجودًا لنفسه، 

وإنما يريد عبادة اهلل خالصة .     [)1(.
رواج الكذب واالختاق 

وشاعت تلك المصنفات بحيث أهنا أصبحت هي السمة البارزة، 
يق��ول القزوين��ي النجف��ي يف أس��رار المصائب عن إش��اعة القصص 
المختلقة حول واقعة كرباء يف العهد القاجاري، ] أسمع وأرى هذه 
األيام انتشار األخبار المختلقة والروايات المجعولة التي تأيت بالدمار 
على الدين وشريعة سّيد المرسلين، وبالذرائع الستهزاء المخالفين.

 إّن رواج ه��ذه األكاذي��ب أعظم مصاب أله��ل البيت، وإن كانت 
تق��رأ يف المآتم ومجالس الرثاء، لكنّها ليس��ت س��وى بدعة يف الدين، 
أتت يف قالب مصائب الحس��ين ، وهي مما يدمي قلبه، جاء هبا بعض 
العوام؛ ألهنم استحسنوها � حسب عقيدهتم السخيفة � وأوردها بعض 
العلم��اء يف مؤّلفاهت��م غافلي��ن، ولحقتها مفاس��د عظيم��ة .. وحاصل 

)1(   ص 414.
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الكام: أّنه ال تجوز قراءة هذه األكاذيب والقصص المختلقة الباطلة 
يف المآت��م ومن على المناب��ر � وهو أمر متعارف الي��وم � وينبغي أن ال 
تكت��ب أو تقرأ حتى بقصد تكذيبها؛ إذ يؤدي ذلك إلى مداولتها لفرتة 
م��ن الزمن، وق��د ُتكتب على أوراق ثم تس��قط بيد األجي��ال القادمة، 

فيعتمدون محتواها؛ ألهنم وجدوه على أوراق قديمة [.
ويص��ف المح��ّدث الن��وري يف كتاب��ه اللؤل��ؤ والمرج��ان، الرثاء 
ال��كاذب يف العه��د القاج��اري، فيقول: ] أم��ا هذه الجماع��ة ]خطباء 
الك��ذب وال��زور[، فكّلم��ا اعتلوا المن��رب، أتوا بخرب جدي��د، وزرعوا 
ب��ذور الكذب يف أّي مجلس حضروه، وم��ا إن يجدوا فتورًا يف تفاعل 
المس��تمعين حتى يحيكوا خربًا جديدًا، وإن جاؤوا بخرب صحيٍح أتوا 
له من عندهم بفروع وحواشي كثيرة؛ لذلك ال تحصى الروايات التي 

ينقلوهنا يف كتاب، ويعجز حتى الكرام الكاتبين عن إحصائها..[. 
ويف ه��ذا العص��ر ق��د استش��رى الك��ذب بي��ن خاص��ة العلم��اء 
وأصحاب المنابر لدرجة أنه أصبح الس��مة الب��ارزة فلم يتورع هؤالء 
باألكاذي��ب الغريب��ة واأللحان المطرب��ة حتى يف مراقد األئمة س��ام 
اهلل عليهم وخاصة مزار س��يد الش��هداء الحسين س��ام اهلل عليه، ويف 
مختلف األوقات وال س��يما األس��حار، فيظلم المق��ام وتطفأ األنوار 
وينش��غل الناس بتلك المشاهد والطقوس عن اإلنابة التضرع إلى اهلل 
ين عن س��بيل اهلل، وهبذه  وحده  .. فا جرم أن هؤالء من أوائل الصادِّ
المنك��رات يتألهون على اهلل ويتنكرون لربوبيت��ه وألوهيته فيتوجهون 
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إل��ى تلك المخلوقات الضعيفات، وإن ل��م يجدوا حاجاهتم، وجهوا 
العت��ب والل��وم عل��ى رب الربي��ات، ويف ظ��ل تلك الطق��وس يصبح 
المكان ملعبًا للش��يطان ومكس��بًا لخدمه من اإلنس والجان، فيعقد 
يف تل��ك األثناء أولئك الخطباء والمالي حلق��ات الرواية واالحتيال 
يف الصح��ن الحس��يني فيلفقون القصص الطويلة ويس��تمرون بس��رد 
األكاذي��ب الواضحات ألكث��ر من الثاث س��اعات، فيجتمع حولهم 
من الهمج الرعاع منش��غلين بالمنكر القبيح، معينين عليه غير آهبين به 
وال ملتفتين لقبحه، ناهيك عن استنكاره أو منعه، وجدير بأهل العلم 
ل��و كان هنالك بقية منهم! أن يصونوا األمة المحمدية بأفضل مما هو 
علي��ه الحال وأن يبعدوها عن هذا الخزي والعار، ويطهروا س��احتها 

من دنس هذه القاذورات، ويمنعوا من انتشار تلك الرذائل . 
الطقوس المستحدثة يف العصر القاجاري : الرسوم والشموع و..
ظه��رت يف عه��د الملك ناص��ر الدين طقوس ُأخرى غي��ر التطبير 
والض��رب بالموس��ى، وتدي��ن هب��ا عام��ة الناس، وم��ع م��رور األيام 
أصبح��ت م��ن المقدس��ات الُمَس��لَّمات، وليس غريب��ًا أن تظهر مثل 
هذه الطقوس يف مثل هذه المناخات، فمن تلك الطقوس وأش��هرها: 
الرس��ومات، فقد راجت يف هذا العصر تمثيل وتش��خيص رس��ومات 
أهل البيت سام اهلل عليهم، وخاصة صور أو رسم اإلمام علي سام 
اهلل عليه، وكان أكثر الناس يف تلك الفرتة يحتفظون برسم لإلمام علي 
أو للحس��ين أو ألح��د ممن ينتس��ب ألهل البيت س��ام اهلل عليهم يف 
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بيوهت��م، ولكن بقي يف تلك الفرتة وجه اإلمام يف تلك الصورة مظلا، 
إذ إهنم كانوا يعتقدون بأنه ال َرّس��اَم يمكنه رسم تلك المامح، ولكن 
الملك القاجاري انفرد برس��م كبير لوجه اإلمام علي س��ام اهلل عليه، 
وكان يقيم االحتفاالت الرسمية لتكريم تلك الصورة وإجالها، وقد 

حملت تلك المراسيم طابع العبادة . 
يذك��ر إدوارد ب��والك رواج تل��ك الرس��ومات يف العه��د الناصري،  
فيق��ول: »يعتقد هؤالء ]الش��يعة[ بالرس��وم والتصاوي��ر، وتجد يف كافة 
بيوت الفقراء رس��مًا يمثل اإلمام عليا ُنحت على الخشب من دون دّقة 
أو مه��ارة؛ إذ يقولون: إنه كان يف غاية الجمال واللطف، حيث ال يمكن 
لرّس��اٍم تصويره، ولذل��ك يبقى وجهه مظّلاً، ويظّن الملك بأّن الرس��م 
الحقيقي ]النس��خة األصلية[ لإلم��ام علي ُملكه وحده. ويبدو أنه ُجلب 
م��ن الهند، ويحتفظ به يف صن��دوق ذهبي مزخرف جميل، وحين يأتون 
به يقف جميع من يف الباط إعظامًا وإجااًل له وحتى ش��خص الملك 
يبال��غ يف إظهار االحرتام والتعظي��م له، وقبل عّدة س��نوات ابتكر هنجًا 
لتكريم رسم اإلمام علي.. لكّن مشاركة العلماء يف هذه المجالس كانت 
بإكراٍه ش��ديد؛ ألهنم وجدوا يف هذه المراس��م نوعًا من عبادة الصورة، 

األمر الذي يخالفه � بصراحة � نّص القرآن الكريم[.
يقول مرتضى مطهري مس��تخفا بالصور التي يرس��مها الرسامون 
لإلمام علي عليه السام: ] انظروا إلى علي وهو ذلك الرجل العظيم، 
ثم قارنوا ش��خصيته الحقيقية مع تل��ك الصورة العجيبة والغريبة التي 
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فون، إن بع��ض الناس تعرف علي��ًا على أنه ذلك  صوره��ا لن��ا الُمَحرِّ
الرجل البهلوان فقط ال غير ! 

وأحيان��ًا ترى عليًا وقد صور بواس��طة أش��خاص مغرضين وهو 
يحمل سيفًا له لسان يشبه لسان الثعبان، باإلضافة إلى تلك العضات 
والش��كل والبدن الذي رسمته مخيلة الرسامين، الذين ال يعلم إال اهلل 

من أين جاؤوا هبذه الصورة الخيالية له . 
ويف الوقت ال��ذي ال يوجد يف التاريخ أية صورة ، أو تمثال لعلي، 
تراه��م رغ��م ذلك يرس��مون له أش��كااًل عجيب��ة، ال يمك��ن للمرء أن 
يتص��ور معه��ا ذلك اإلمام الع��ادل، وذلك الرجل ال��ذي ال ينام الليل 
وهو يبكي يف خشوع مخافة اهلل رب العالمين، وكلنا يعرف أن صورة 
العاب��د والمتهجد وص��ورة المرء الذي يقضي الليل وهو منش��غل يف 
طلب االس��تغفار وص��ورة الحكيم والقاضي واألدي��ب مختلفة جدًا 

عن تلك الصور التي يعرضوهنا عن علي امير المؤمنين [. )1(
طقس الواحد واألربعين شمعة:

وظه��ر يف هذا العصر طق��س ] إيقاد واحد وأربعين ش��معة [  وهذا 
الطق��س ابت��دأ فعل��ه الخواص م��ن أهل المملك��ة ، فكان ي��أيت بإحدى 
وأربعين شمعة ، ويمر على أربعين أو إحدى وأربعين مأتمًا، ويوقد يف 
كل مأتٍم يمر فيه شمعة، وذلك من أجل أن تستجاب دعوته ، فلقد ورد 

)1(  الملحمة 1/ 94. 
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يف أح��د مذكرات هؤالء أنه كتب تحت عنوان حوادث 1300 هجرية : 
] ذهبت الليلة إلى أربعين مأتمًا ، التي أذهب إليها كل عام [.

ويقول عبد اهلل المستويف عن هذا التقليد : ] كنّا نرى جماعًة يف ليلة 
عاشوراء، بعضهم حفاة، يحملون أكياسًا أو صناديق مليئة بالشموع، 
فيذهبون لخيم العزاء والمآتم التي يرثى فيها الحس��ين هنارًا، ويؤّدون 
نذرهم يف إيقاد واحد وأربعين ش��معة يف واحد وأربعين مأتمًا.. كان 
أولئ��ك الناس م��ن كاّفة الطبقات، حتى بعض األثري��اء كانوا يقومون 
بذل��ك التقلي��د ومعه��م المصباح والخ��دم والف��راش.. كان الفراش 
يحمل صندوق الش��مع، وم��ا إن يصلوا إلى المنرب حتى يوقد الس��ّيد 

شمعًة، ويقّبل المنرب بإخاص تام [ .
وكان المل��ك محم��د عل��ي آخر مل��وك القاجار يقيم كل س��نة يف 
العش��رة األول��ى من محرم خيمة ع��زاء، وينطلق ليلة عاش��وراء حايف 

القدمين يف الطرق إلى أربعين مسجدًا ليوقد فيها الشمع . 
وتع��ود جذور ه��ذا التقليد إل��ى اعتق��اد اإليرانيين قبل اإلس��ام 

بقداسة النور، وكونه واسطة بين اإلنسان والذات اإللهية . 
ومما س��بق نس��تخلص أن عوامل التأس��يس والتقديس يف العصر 
القاج��اري ق��د تكاملت، وكان م��ن أبرز تل��ك العوام��ل عمل ملوك 
القاج��ار بتلك الطقوس، وحث الناس على التمس��ك هبا، إضافة إلى 
عامل التكرار، وال شك أن روح االعرتاف بالجميل، ورعاية المبادئ 
اإلنس��انية توج��ب علينا احرتام الماضين من األس��اف، ولكن ال أن 
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نعتربه��م معصومين عن كل خطأ، فنتب��ع خرافاهتم ونقلدهم يف ذلك 
التقلي��د األعم��ى، وهذا الل��ون يف الواقع ليس س��وى لون م��ن ألوان 

الوثينة والمنطق الجاهلي . 
إنَّ ه��ذه الص��ورة الس��اذجة لتل��ك الطق��وس، والت��ي يأن��ف عن 
اإلغ��راق يف ثناياه��ا كل عاقل س��ويٍّ له بقية من فطرة ق��د توفرت لها 
أس��باب التأس��يس يف العصور السابقة، وأس��باب التقديس يف العصر 
القاج��اري بص��ورة خاصة، إننا حينم��ا نريد أن نتح��دث عن تقديس 
الش��يعة لتلك الطقوس، فإننا ندخل يف منطقة ]الاوعي[ عند هؤالء، 
فبوج��ود الق��دوة األس��طورية، وه��م المل��وك الذي يمارس��ون تلك 
الطقوس والتكرار المنتظم، مع ربط تلك الطقوس بحاجات األرض 
والس��ماء، وتحقيقه��ا وتنفيس��ها لمظال��م ال��روح والضمي��ر، يخرج 
الش��يعي م��ن الاوعي إلى الوع��ي الكامن الذي يحرك��ه ويدفعه إلى 

العمل واالندفاع يف ثنايا تلك الطقوس . 
إن تقديم نظرية مقبولة لتقديس هؤالء لتلك الطقوس ليس باألمر 
الَهيِّن ، وال يمكن عد تلك السطور المتقدمات تفسير متكاماً لذلك 
التقدي��س، إنما هي الخطوط العريض��ة له ، فاألمر يحتاج منا الرجوع 

إلى الوراء بخطوات كثيرة وكبيرة لندرك عمق هذا االنحراف . 
وال��ذي يفتح لنا روزونة هذا الجدار؛ لنطلع على بعض صور هذا 
االنح��راف الكبير، هو تل��ك الرمزية المرتبطة بتل��ك الطقوس والتي 
تمثل حلقة الوصل بينها وبين األئمة س��ام اهلل عليهم ، وهذه الرمزية 
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تش��كل ذريعة كربى للشرك والوثنية، وهذه الحالة تشبه إلى حد كبير 
حالة العرب قبل بعثة النبي األكرم صلوات ربي وسامه عليه، حيث 
كان��وا يعانون من ضعف آث��ار النبوة، األمر ال��ذي قادهم إلى تقديس 

الرموز أو األشياء ووصلوا إلى ما يسمى:] القابلية للشرك [.   

* * *
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املبحث الثالث
الرواديد واأثرهم يف تكري�س الطقو�س

الرواديد هم مجموعة من المنش��دين يرددون أش��عارًا بالعامية أو 
الفصح��ى،  ويصنع��ون منه��ا ألحانًا ذات جرس خ��اص، ومطربة يف 
بعض األحيان، ويف أخرى حزينة وش��جية، وأخ��رى تدعوا إلى الثأر 
واالنتقام،وإلى أمور أخرى كثي��رة، بل يمكننا القول إن الرواديد لهم 
م��ن القدرة والتأثير والقب��ول ماال يتوفر لكثير م��ن الدعاة والخطباء، 
فهو ومن خال تلك األبيات الش��عرية إنم��ا يختصر العقدة والعقيدة 
واله��دف والغاي��ة وأي توجي��ه سياس��ي أو عق��دي ببي��ت أو بيتي��ن 
يرددهم��ا، ومعه األلوف وهم يتمايلون ذات اليمين والش��مال  طربًا 
أو ُقْل إن ش��ئت ألمًا – وال فرق -  وبالتأمل نجد أن هؤالء الرواديد 
حي��ن يتناولون ألحانًا يف حب الحس��ين، فهم بالحقيق��ة إنما يعزفون 
على أوت��ار جراحاته، ويتغن��ون تجارًة باس��مه، ويصدحون بمصابه، 
وين��كأون جراح��ه، وهم يدرك��ون يف ذات الوقت مش��اعر العامة من 
طبقة الدهماء والتي تبحث عن أي س��بيل ألجل رضا اإلمام الحسين 

سام اهلل عليه ! 
وال بأس أن ينحصر هذا السبيل يف نغٍم راقٍص يثير الحزن والشجن 

يصل به إلى حد الفناء يف ذات الحسين سام اهلل عليه . 
الرادود يقوم اليوم بدور الُمَبلِّغ أو بدور الداعية اإلسامي، وهذا 
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األم��ر يعكس إغراق الش��يعة يف دركات الجه��ل والخرافة والرغبة يف 
تناول أس��باهبا، وإن من أعظم تلك األسباب هؤالء الرواديد الذين ال 
يحس��نون إال اس��تدرار الدمعة والعاطفة، وهو مدار بل محور الوعظ 
عند عامة الخطباء من الش��يعة، وهبذا الفعل، وأعني اللحن الش��جّي، 
والذي من خال تحريك تلك النفس البهيمية ، يتفوق الرواديد على 
عامة الدعاة وخطباء المنابر ،  وأما حيازة العلم وش��روط التبليغ فإهنا 
تزول بمس��حة من ذلك األنين الجزين ، يق��ول المطهري عن صعود 

هؤالء من جنبات المنرب إلى أعواده : 
] وإذا قلت لكم أن مقام المبلغ لإلسام والداعية اإلسامي الذي 
يبل��غ أهداف الرس��الة اإلس��امية لعموم الناس والتعريف باإلس��ام 
باعتباره مدرس��ة الحياة هو يف الواقع ليس أق��ل قيمة من مرجع تقليد 

المسلمين ال يحتاج األمر منكم إلى العجب . 
فهو مقام هب��ذه الحدود، بالطبع هنالك أم��ور مطلوب توافرها يف 
مرج��ع التقليد لكنه��ا غير مطلوبة يف ش��روط المبلغ، لك��ن مجتمعنا 
لألس��ف عندما يصل عند هذه المس��ألة تراه ينس��ى كل ش��يء فما هو 

رأس مال المبلغ يف مجتمعنا الراهن ؟ 
ومن أين يبدأ المبلغ يف صعود سلم المقام التبليغي ؟ 

ف��أي ف��رد يف المجتمع الي��وم يملك صوت��ًا جمي��اً، ولديه قدرة 
بس��يطة يف تلحين الش��عر وحفظ عدد بسيط من األش��عار تراه يتدرج 
ش��يئًا فش��يئًا؛ ليصبح مداحًا يف المناسبات الحس��ينية، فيقف جنب 
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المنرب الحسيني ويبدأ بقراءة بعض المديح، وبعض المراثي الحسينية 
يف البداية .

ث��م ت��راه فج��أة بعد مرور فرتة بس��يطة قد وضع ش��ااًل ) أس��ود أو 
أخض��ر( عل��ى كتفه وأخذ يقف ه��ذه المرة على الدرج��ة األولى من 
المنرب الحسيني – وليس بجانبه – ثم يبدأ بالقراءة والخطاب الحسيني 
م��دة من الزمن ويأخذ ينقل من كتاب) الجودي ( أو) الجوهري ( أو 
)جامع الفصيل( وقصة من هنا، وحكاية من هناك، أو أنك إذا س��ألته 
م��ن أين ل��ك هبذه الحكاي��ة قال لك: من ص��در الواعظين، أو لس��ان 
الواعظي��ن، فتتص��ور أن��ت للوهلة األول��ى أنه يحدثك ع��ن كتاب ال 
تعرف��ه أو لم تس��مع به، ولكنك إذا ما دققت قلي��ا تفهم أنه يقصد أن 

أحدًا من الوعاظ قد نقل له شفهيا هذه الحكاية أو تلك القصة . 
وبالتالي فإن حكاياته أغلبها قد سمعها من هذا أو ذاك من الناس، 
وال يهمه إْن كانت صحيحة أو كاذبة أو ملفقة، فهو ال يدري ما الخرب 
أصا، وع��م يدور الحديث . فكل ما يهمه هو االس��تمرار يف المهمة 
هب��ذا الش��كل التصاع��دي، ف��رتاه قد جم��ع يف ه��ذه األثناء ع��ددًا من 
المنربيين الخاصين به، وش��يئًا فش��يئًا تراه يصع��د الدرجة الثانية من 

المنرب الحسيني، ويبدأ عوام الناس بااللتفاف حوله . 
ولم��ا كانت أكثرية الن��اس تبحث عن المجالس المكتظ��ة، ولما كان 
أصح��اب المجال��س الحس��ينية ال يهمهم يف الدرجة األولى س��وى كثافة 
الحاضرين، فإن أمثال هؤالء الوعاظ ! يزدادون وينتش��ر س��وقهم دون أن 
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يفكر صاحب المجلس الحسيني عن السبب وراء هذا الحشد من الناس.
فهل المهم أن يكتظ المجلس بالمستمعين ؟ 

أم أن المهم ماذا يستمعون ؟ ! 
إهنا خيانة لإلسام أن يكون الوعظ والتبليغ قد بدأ من رتبة القدرة 

على تلحين بعض األشعار . 
ويبدو أن هذا األمر قد أصبح قاعدة عامة ومنتش��رة يف كل مكان، 
وقد أصبحت لألس��ف معيارًا وماكًا، وهو ما رأيناه ولمسناه يف كثير 

من األماكن التي زرناها[.)1( 
س��ون ه��ذه الطق��وس من خال الش��عر  إن ه��ؤالء الروادي��د ُيَكرِّ
الش��عبي المصح��وب بتل��ك اللطميات، وق��د أصبح ه��ذا الفلكلور 
م��ن الُمَس��لَّمات، وال يتج��رأ عل��ى إنكاره��ا إال من فقد رش��ده، فقد 
أصبحت منتش��رة ومؤث��رة للغاية وذل��ك من خال النغ��م والصوت 
الرخي��م المصاح��ب لذلك اللط��م أو الل��دم المنتظم عل��ى األكتاف 
أو الخ��دود، وينش��د ال��رادود م��ن خ��ال ذل��ك، وعل��ى خلفية تلك 
األص��وات، وضربات الاطمي��ن المنتظمة بذلك الش��كل المدهش 
والغري��ب، ومن خ��ال ذلك تصبح تل��ك العملية لون��ًا بالغ الرباعة 
م��ن الغن��اء الحزين اآلس��ر للقلوب، ومع م��رور الزم��ن تصبح تلك 
اللطمي��ات وأعم��ال الرواديد عص��ب العقيدة الش��يعية وتحتل ذلك 

)1(   الملحمة 1/ 307 .
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ال��دور اإلعامي الخطير ال��ذي يحفز الجمهور لتحقي��ق مبدأ الوالء 
وال��رباء وضروريات��ه، إن خطورة ال��دور الذي يلعبه ه��ؤالء الرواديد 
يف تل��ك الطق��وس  يكمن يف ق��وة تأثيرها على ه��ؤالء العموم، وهذا 
ناب��ع من تلك الحاج��ة الملحة والمتبادلة، بين ه��ؤالء الرواديد وبين 
عامة الناس، فالرادود يجد نفس��ه يف تلك الطقوس ويحقق فيها ذاته، 
وأم��ا عامة الن��اس فإهنم يجدون من تلك  - الَرّدات – تعبيرًا صريحًا 
ومباش��رًا وتنفيسًا آنيًا ولحظيًا لما تجيش به صدورهم وضمائرهم، 
كم��ا أن تلك  - ال��َرّدات – تعوضهم عن جهلهم بعقيدهتم وذلك عن 
طريق التش��بع بالمعارف بطريق األشعار والتي توصل المعنى المراد 
بطريقة س��هلة ومحببة إلى النفس ومن ثم تربطه بالمحيط العام ، بما 

يتناسب والحالة العامة للمذهب . 
ودور ه��ؤالء أخط��ر واعظم من عام��ة الخطباء والوع��اظ أو الدعاة، 
كما ذكرنا س��لفا ذلك أن كام الخطيب يحتاج إلى دورة طويلة يف العقل 
والضمي��ر ك��ي يؤدي دوره، ويوق��ع فعله على األرض، يف حين أن ش��عر 
الرادود إنما مثله كالسحر أو الكيمياء، فسرعان ما تجد أثره على النفس، 
كما أنَّ كلمات الرادود ممكن أن تكون مازمة لهؤالء العوام على الدوام 

لحاوهتا ولتعلقها بعقدة أو عقيدة  موغرة يف الصدر أوالعقل . 
إن خط��ورة هؤالء الرواديد هي أهن��م يجعلون من كل أركان الثأر 
واالنتقام والدعوة إلى السب واللعن والتكفير أغنية يرتنم هبا الشاب، 
وهو يضرب بأقدامه ناصية الطريق، ومن ثم تكون له نتاجًا طبيعًا إن 
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الحت له الفرصة لتحقيق هذا النغم، فيتخرج الكثير من أفواج هؤالء 
الاطمي��ن من تحت أقدام هؤالء الرواديد، وقد تعمقت يف نفوس��هم 
ممارس��ات القتل والذب��ح ، بعدما اعتادوا على رؤية الدماء المس��الة 

على الرأس والجبين.  
وه��ذا هو ما رأين��اه واقعًا مّرًا يف باد الرافدين بعد س��قوط بغداد 
ع��ام 2003 ميادي��ة ، وب��رزت الجرائم الت��ي لم تعرف لها البش��رية 
يف التاري��خ نظيره��ا إال ما عرفناه من جرائم أس��افهم م��ن العبيديين 

والبويهين والصفوين . 
إن الحق��د المرتاكم والمتأصل يف ه��ذا الدين والذي تظهره جليًا 
تلك األغاين التي ترتدد على شفاه أولئك الرواديد، فتثير حمية الحقد 
والرغبة العارمة يف الثأر واالنتقام، حيث يكون لها ذلك التأثير الخرايف 
ال��ذي ال يمكن تصوره حين الوقوع، ولو بأوس��ع العق��ول خيااًل من 

حيث السادية والجرم . 
إنَّ م��ا يقوم به هؤالء الرواديد هو قريب إلى حد كبير بتلك المادة 
اإلعاني��ة والت��ي تزيد الرغبة يف س��لعة ما من خال التكرار وإش��باع 
العين والسمع بتلك المادة، فكيف بذلك التكرار المريع لياً وهنارًا، 
وبتل��ك النغمات واأللحان الش��جيَّة على طول مواك��ب العزاء وهي 
تخاط��ب الوجدان بذلك اللحن الحزين الذي يملك الش��عور رغمًا 
عن األنف سيما إن اقرتنت تلك األعمال بغاف الدين ورضا اإلمام 

الحسين والسيدة الزهراء سام اهلل عليهما.  
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املراجع وامل�شادر
مأساة الحسين بين السائل والمجيب للشيخ عبد الوهاب الكاشي   -

ص 147 الناشر/ دار الزهراء للطباعة والنشر 1990 م.
عصر الدولة الزنكية 1/ 523.  -

نفحات الاهوت يف لعن الجبت والطاغوت للمحقق الكركي ص 40.  -
جدل ومواقف لحيدر حب اهلل ص 79 نقا عن ] شرح زندكاين من   -

ياتاريخ اجتماعي واداري دوران قاجارية 1/ 302.
مقالة لمحسن حسام ظاهري بعنوان : ] تاريخ الماتم الحسينية يف   -
العص��ر القاجاري ص 57 من كت��اب جدل ومواقف لحيدر حب 

اهلل / دار الهادي للطباعة والنشر 2009م.
نقا عن  ايران وايرانيان ص 284 .  -

مأساة الحسين بين السائل والمجيب للشيخ عبد الوهاب الكاشي   -
ص 147 الناشر دار الزهراء للطباعة والنشر 1990 م.

صراط النجاة للميرزا جواد التربيزي   2/ 562 طبعة سنة 1417 ه� .  -
  

* * *





اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  205َمَ

الصفحةالموضللللللللللللللوع 
الفصل األول: طقوس عاشللوراء والتربية على التحريض 

والتكفير
5

7المقدمة
المبح��ث األول: عاش��وراء والدع��وة إلى الخ��روج على 

الحاكم الُسنّي 
15

المبحث الثاين: التش��يع منظمة سياس��ية تس��عى للسيطرة 
على األقاليم

31

المبح��ث الثال��ث: الطقوس والش��عائر الحس��ينية وأثرها يف 
تشكيل الهوية المذهبية المعادية لألمة ودورها يف التحريض 

44

المبح��ث الرابع: الوظائ��ف واألدوار التي تش��كلها تلك 
الطقوس ضد الحكومات الُسنِّية

 54

الفصل الثاين: طقوس عاشوراء بين االختاق والتحريف 
واإلساءة ألهل البيت رضي اهلل عنهم

75

المبح��ث األول: بداية الكتابة يف عاش��وراء بين التحريف 
والتوظيف 

77



اِطُر ُطقو�ُس عا�شوراءيف التحري�س واالختالق واالإ�شاءة الآل البيت  َمَ 206

الصفحةالموضللللللللللللللوع 
المبح��ث الثاين: التحريف الذي لحق بس��يرة أهل البيت، 

أنواعه، دالئله
103

126المبحث الثالث: عوامل أو دالئل أو بواعث  التحريف 

الفصل الثالث: المأتم الحسلليني وطقوسلله من التأسلليس 
إلى التقديس

153

المبحث االول: تاريخ المأتم الحسيني: نشأته، والمراحل 
التي مرت به

160

المبح��ث الث��اين : الدول��ة القاجارية والتأس��يس لمرحلة 
التقديس

177

197المبحث الثالث: الرواديد وأثرهم يف تكريس الطقوس

203المراجع والمصادر
205الفهرس





انتظروا كل جديد

من مكتبة 

دار الآل وال�صحب 
باملدينة املنورة 
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هاتف: 0096648221555


