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:

بِغْىِ اهللِ انشَّحًٍِْ انشَّحِيىِ
اضتمػػد ر رب العػػاظتُت والصػػالة والسػػالـ عل ػ خػػَت خلقػػه و وهلػػه
األطهار اظتيامُت وسلم تسليماً كثَتاً .

واقع ػ ػاً ملف اظتتتب ػ ػ ألناد(ػ ػػل النػ ػػو (م) وروا ةت األامػ ػػة األطهػ ػػار

(صلوات هللا وسالمه عليهم أرتعُت) الواردة يف قضية اإلمػاـ اظتهػدي
(عليػ ػػه السػ ػػالـ) ت كػ ػػد ملف تلػ ػػاي األناد(ػ ػػل والػ ػػروا ةت اظتعصػ ػػومية
الش ػر(فة تتثػػدث يف الكثػػَت مػػن عباراصػػا عػػن ةخصػػيات متعػػددة عتػػا
أثر واضح يف أمر اإلماـ (عليه السالـ) وقضيته .
سواء كاف ذلاي األثر سلبياً أو ملكابياً ملال ملف بعض تلاي الشخصػيات
وخاصة اليت عتا دور ملكػا يف القضػية اظتهدو(ػة ت قػد أنيطػء بشػيء

مػػن الرمة(ػػة والػػتثفر والس ػر(ة وذلػػاي ألسػػباب ا الكػػالـ عنهػػا يف
موضوع هخر ملف ةاء هللا تعاىل .
أمػػا نلنسػػبة للشخصػػيات الػػيت (كػػوف دور ػػا سػػلبيا يف قضػػيته (عليػػه
السالـ) فإننا ؾتػد أ(ضػاً أف بعػض تلػاي الشخصػيات خافيػة وغامضػة

وغ ػػَت واض ػػثة اظتع ػػا وملف ك ػػاف ذل ػػاي للو ل ػػة األوىل ملال ملف البان ػػل
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واظتتأم ػػل يف تل ػػاي ال ػػروا ةت ملذا م ػػا أمع ػػن الن ػػر فإن ػػه سيتوص ػػل ملىل
اضتقيقة ال ػتالة .
وسنثاوؿ يف ػذا البثػل الكشػف عػن ةخصػية أوقعػء مػن نػاوؿ
فػػاي رموز ػػا مػػن العلمػػاء والبػػانثُت أو ا ققػػُت يف بعػػض الشػػبهات ت
وصدرت منهم أخطاء ال ميكن التصور ملهنا صدرت منهم .
و ػػذأل األخط ػػاء الص ػػادرة م ػػنهم م ػػرت غت ػػر اظتس ػػلمات وعم ػػل ػػا
الناس وكأهنا من البد(هيات .
و ذأل الشخصية و الشيصػباين الػذي ورد ذكػرأل يف األخبػار ت نيػل
ةػ ػػرؽ الكتػ ػػاب والبػ ػػانثوف  -عل ػ ػ الػ ػػرغم مػ ػػن نػ ػػدرصم -يف ػ ػػذأل
الشخصػػية وغربػػوا و (وضػػثوا مالمػػح ػػذأل الشخصػػية لكػػي (كػػوف
الناس عل ملناطػة ودرا(ػة ةمػة ػا ومػن ط (سػتطيعوف التمييػة وتعيػُت
اظتصداؽ عتذا اظتفهوـ .
وبع ػ ػػوف هللا تع ػ ػػاىل  -وبع ػ ػػد أف ألرل الس ػ ػػيد أب ػ ػػو عب ػ ػػد هللا اضتس ػ ػػُت
القثطاين من فكرأل النَت والػذي كػاف ومػا زاؿ ػراً زاخػراً مػن العلػم-

واعتمػػادا عل ػ أناد(ػػل الرسػػوؿ الكػػرًن و (م) ت وروا ةت أ ػػل
البي ػػء (عل ػػيهم الس ػػالـ) س ػػوؼ ؿت ػػاوؿ التعر( ػػف ػػذأل الشخص ػػية ت
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وكشف النقاب عنها وبيػاف دور ػا السػلو ضػد قضػية اإلمػاـ اظتهػدي
(عليه السالـ) وأنصارأل .
وسوؼ نوضح قبل اضتد(ل عػن ػذأل الشخصػية كيػف ملف هللا أ ملال
أف كعل سننه الػيت مػرت علػ األولػُت عػري علػ ا,خػر(ن ت وكيػف
ملف أفعاؿ الناس تتكرر عل مر التار(خ .
فبعػػد أف عػػرؼ التػػار(خ أشتػػاء طرػػاة مبػػابرة (شػػهد مػػثلهم (وم ػاً مػػن

األ ةـ أمث ػػاؿ فرع ػػوف والنم ػػرود و(ة( ػػد وغ ػػَت م ت (توقػ ػ أن ػػد م ػػن
النػػاس أف (شػػهد العػػا مػػرة أخػػر فرعػػوف مد(ػػد و ػػرود هخػػر و(ة(ػػد
اثين .
وال توق ػ ػ أنػ ػػد أف (تكػ ػػرر مشػ ػػهد ة ػ ػ بطػ ػػوف النسػ ػػاء وافتضػ ػػاض

العذار وقتػل األطفػاؿ ونػرؽ الرمػاؿ ت ولكػن ػذأل ػي سػنة هللا يف
األرض ت قاؿ تعاىل {وَيَا حَشَاءوٌَ إِنَّا أٌَ يَشَاءَ انهَّهُ إٌَِّ انهَّهَ كَاٌَ ػَهِيًاا
حَكِيًا}(. )1

رزاؽ الطوَكي

رمب اظترمب  1427 /ػ
 -1اإلنساف. 33
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انغنٍ اإلهلياااااّااات
ملف رتي ػ األنبيػػاء (نت ػػروف رل(ػػة (اليػػوـ اظتوعػػود)ت ذلػػاي اليػػوـ الػػذي
مهدوا لقيامهت وأعدوا لػهت فهػم (نت ػروف ذلػاي اظتصػلح واظتنقػذ الػذي
سيكوف ؽتثالً لكل األنبياء يف ذلاي اليوـ .

و ػػذا اظتصػػلح عػػري عليػػه سػػنن األنبيػػاء (علػػيهم السػػالـ) يف غيبتػػه

وأثنػػاء قيام ػػه ت و ػػذا م ػػا صػ ػرنء ب ػػه ال ػػروا ةت ال ػػواردة ع ػػن األام ػػة
األطهار (عليهم السالـ) .
فعػػن سػػد(ر عػػن أ عبػػد هللا (عليػػه السػػالـ) قػػاؿ  ( :ملف للقػػاام منػػا
غيبة (طوؿ أمد ا ت
فقلء له   :ة بن رسوؿ هللا و َ ذلاي ؟

قاؿ  :ألف هللا عة ومل أ ملال أف عري فيػه سػنن األنبيػاء يف غيبػاصم

وملن ػػه الب ػػد ل ػػه  ة س ػػد(ر م ػػن اس ػػتيفاء م ػػدد غيب ػػاصم ت ق ػػاؿ هللا تع ػػاىل
{نَخَشْكَبٍَُّ طَبَقا ػٍَ طَبَقٍ} أي من كاف قبلكم)(. )1

 - 1ار األنوار.ج.52
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واعلػػم  -عة(ػػةي القػػارئ -ملنػػه يف نفػػل الوقػػء الػػذي ميػػر بػػه األمػػاـ
(عليػػه السػػالـ) عػػل مرانػػل (كػػوف قاام ػاً فيهػػا مقػػاـ األنبيػػاء و(كػػوف

ؽتثالً عتم .

ك ػػذلاي نلنس ػػبة عت ػػذأل األم ػػة ني ػػل دت ػػر بع ػػدة مران ػػل وأدوار ت فف ػػي
نفػػل الوقػػء الػػذي عػػري فيػػه سػػنة هدـ (عليػػه السػػالـ) عل ػ األمػػاـ
(عليػػه السػػالـ) فػػإف األمػػة دتػػر بػػنفل اظترنلػػة الػػيت مػػر ػػا قػػوـ هدـ
(عليه السالـ) .
وعنػ ػػدما عػ ػػري عل ػ ػ اظتهػ ػػدي (عليػ ػػه السػ ػػالـ) ٌسػ ػػنة ملب ػ ػرا يم (عليػ ػػه
الس ػػالـ) ف ػػإف األم ػػة (ك ػػوف ناعت ػػا هن ػػذاؾ ن ػػاؿ ق ػػوـ ملبػ ػرا يم (علي ػػه

السالـ) .
وعندما (كوف اإلمػاـ (عليػه السػالـ) ؽتػثالً صتػدأل اظتصػطف (صػل هللا

عليػػه وهلػػه وسػػلم) وعػػري س ػنته عليػػه تعػػيم األمػػة اإلسػػالمية مرنلػػة
اصتا لية الثانية وعبادة األصناـ ت ولكنها ذأل اظترة أصناـ بشر(ة .

ملذف فإنه كما وامػه الرسػوؿ و (م) أول ػاي القػوـ نلسػيف ت فػإف
اظتهػػدي (عليػػه السػػالـ) سػػوؼ (وامػػه أمتػػه نلسػػيف إلنقػػاؽ اضت ػ
ونشر الد ةنة ا مد(ة البيضاء واإلسالـ اصتد(د يف كل أؿتاء العا .
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ملف ذا اظتعٌت ( هر واضثاً يف اضتد(ل الشر(ف اظتروي عػن الرسػوؿ

األكرـ (م) نيل قاؿ :

(لًتكنب ٌسنةَ من كاف قبلكم نذو النعل نلنعل والقذة نلقػذة

وال ختط وف طر(قتهم ةلاً بشل وذراعاً بذراع ونعاً بباع نىت

ل مثر ضب لدخلتموأل)(. )1
أف لو كاف من قبلكم َ
دخ َ

و( ه ػػر واض ػػثاً م ػػن ػػذا اضت ػػد(ل الشػ ػر(ف ملف م ػػا ك ػػري يف األم ػػم

ػداء م ػػن أ ػػم األم ػػور وأخطر ػػا
الس ػػابقة ك ػػري يف أم ػػة و (م) ابت ػ ً

ػاء قدؽ التفاصػػيل وأقلهػػا وكػل مػػا قامػػء بػػه األمػػم مػػن تكػػذ(ب
وانتهػ ً
أنبيااهم وقتلها مل ة م سوؼ كري يف ذأل األمة من دوف اختالؼ .

ومبا ملف التار(خ (عيد نفسػه فقػد مػاء يف األناد(ػل الػواردة عػن النػو
وأ ػػل بيتػػه األطهػػار صػػلوات هللا وسػػالمه علػػيهم أرتعػػُت يف مػػا (كػػوف

عليه ناؿ األمة وما كري عليهػا ومػا (كػوف منهػا ( :ملف هخػر األمػة
(تب أوعتا) .
أي ملف كل ما وق من األمة يف صدر اإلسالـ (ق يف هخر الةماف .

 - 1تفسَت القمي ج 2ص. 413
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ملف مػػا نػػدث بعػػد رسػػوؿ هللا (م) مػػن انشػػقاؽ أد ملىل اغتصػػاب
اضتػ ػ الش ػػرعي وحتو( ػػل خالف ػػة الرس ػػوؿ ملىل ملكي ػػة ووراث ػػة وتفاص ػػيل
ذلػػاي أةػػهر مػػن أف (ػػذكر و(كػػاد (كػػوف مػػن الواضػػثات ت و(ػػذكر يف
الكثَت من مصادر التار(خ .

فعػػن نذ(فػػة بػػن اليمػػاف ت يف نػػد(ل طو(ػػل ....( :فقلػػء  :ػػل
بعد ذلاي الشر من خَت ؟
قاؿ (أي رسوؿ هللا (م) )  :نعم وفيه دخن .
قلء  :وما دخنه ؟
قاؿ  :قوـ (ستنوف برَت سنيت ت و(هدوف برػَت ػد(ي ت تعػرؼ
منهم وتنكر .
فقلػػء  :ػػل بعػػد ذل ػاي اطتػػَت مػػن ةػػر ؟ قػػاؿ  :نعػػم ت دعػػاة
عل أبواب مهنم ت َمن أملبهم ملليها قذفوأل فيها)(. )1

 - 1صثيح مسلم.ج 2ص. 23
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وعنه (م) قاؿ (( :كػوف بعػدي أامػة ال (هتػدوف ػداي ت وال
(سػ ػػتنوف بسػ ػػنيت ت وسػ ػػيقوـ فػ ػػيهم رمػ ػػاؿ ت قلػ ػػو م قلػ ػػوب
الشياطُت ت يف مثماف أنل)(. )1

ونػػدث مػػا أخػػل بػػه رسػػوؿ هللا (م) ت فقػد تلقفهػػا بنػػو أميػػة تلقػػف
الكػػرة ت فثكمػػوا الػػبالد والعبػػاد ومػػاروا وولمػػوا وقتلػػوا أ ػػل البيػػء
وأتبػػاعهم وأ ػػل اضت ػ مػػن أصػػثاب رسػػوؿ هللا (م) ملىل أف دالػػء
دولتهم وقامء بعد م دولة بٍت العباس .
وكلنػػا (عػػرؼ مػػا فعػػل بنػػو العبػػاس ق ػػل البيػػء وةػػيعتهم ومػػواليهم ت
فقػػد اختػػذوأل اطتالفػػة وراثػػة عتػػم ومػػر عل ػ الػػبالد والعبػػاد مػػا مػػر
علػ ػ أ( ػػد(هم وأكث ػػر م ػػن ذل ػػاي ت ط زال ػػء دول ػػتهم بتس ػػل

والك ػػو

والتتار وملهناء الدولة العباسية اصتاارة .
ودارت األ ةـ والسػػنُت عل ػ أمػػة اإلسػػالـ وس ػ ل التػػار(خ مػػا نػػدث
يف زمػػاف ػػاتُت الػػدولتُت ومل ػػء الكتػػب مبػػا عملػػوا وأنػػدثوا وغػػَتوا
وتفننوا يف القتل وال لم واالسػت ثار مبػاؿ هللا ونػ العبػاد و ػذا األمػر
مومود يف رتي الدوؿ واظتلل وعل مر التار(خ .
 - 1صثيح مسلم ج. 2
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ولك ػن مػػا (همن ػا ػػو مػػا دار و(ػػدور يف دولػػة اإلسػػالـ واظتسػػلمُت ومػػا
خيص ةػيعة أ ػل البيػءت خاصػة مػن بعػد اإلمػاـ علػي (عليػه السػالـ)
ملىل (ومنا ذا .

وقد قَ َّد َر هللا أمر تكرار اتُت الدولتُت ال ػا أ لهػا يف عصػر ال هػور
الشر(ف ت فيكوف فعل الدولػة األمو(ػة الثانيػة والعباسػية الثانيػة كفعػل
الػػدولتُت األوليتػػُت نػػذو النعػػل نلنعػػل والقػػذة نلقػػذة و ػػذأل تػػذكرة
وحتػػذ(ر ع ػن االنسػػياؽ وراء سياسػػات ػػاتُت الػػدولتُت والعمػػل بػػًتؾ
النصرة عتما وملتباع طر( اضت واعتدا(ة .

دونت بين أييت األوىل
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قاؿ هللا عة ومل يف كتابه الكػرًن {أَ نَىْ حَشَ كَيْفَ ضَشَبَ انهّاهُ يَاالَ
كَهًَِت طَيِّبَت كَشَجَشةٍ طَيِّبَتٍ أَصْهُهَا ثَابِجٌ وَفَشْػُهَا فِي انغًََّاء * حُاْْحِي
أُكُهَهَااا كُ امَّ حِ اٍِ بِ اَِرٌِْ سَبِّهَااا ويَّْ اشِبُ انهّ اهُ األَيْالَااالَ نِهنَّاااطِ نَؼَهَّهُ اىْ
يَخَزَكَّشُوٌَ * وَيَالمُ كَهًَِتٍ خَبِيالَتٍ كَشَجَشَةٍ خَبِيالَتٍ اجْخُالَّجْ يِاٍ فَاىْ ِ
األَسْضِ يَا نَهَا يٍِ قَشَاسٍ}(. )1
وقاؿ تعاىل {وَانشَّجَ شَةَ انًَْهْؼُى َتَ فِي انقُشْآٌِ وَُخَىِّفُهُىْ فًََا يَضِيذُهُىْ إِالَّ
طُغْيَاَا كَبِريا}(. )2
ال خيف ملف الش رة الطيبػة ػي و وأ ػل بيتػه (صػلوات هللا وسػالمه
عليهم أرتعُت) والش رة اظتلعونة ي أمية وأوالدأل .
ومعلػػوـ ملف الش ػ رة الرد( ػػة ال تثمػػر ملال ذتػػرة رد( ػػة ت و ػػذأل الش ػ رة
اظتلعونػػة بنػػو أميػػة مقابػػل الشػ رة الطيبػػة و وأ ػػل بيتػػه (صػػلوات هللا
وسالمه عليهم أرتعُت) ت ولكل نور ولمة ولكل موس فرعػوف ت فيػا
 - 1سورة ملبرا يم .

 - 2سورة اإلسراء (ا(,ة.)63:
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هللا مػػن ولػػم ػػئالء وام ػًتااهم علػ ػ هللا ت فكػػانوا ةػػر اطتالا ػ م ػػن
األولػػُت وا,خ ػر(ن ت وال سػػيما اللعػػُت (ة(ػػد بػػن معاو(ػػة الػػذي أرتكػػب
مرميتػػه النك ػراء بقتلػػه اإلمػػاـ اضتسػػُت (عليػػه السػػالـ) وسػػبيه لػػذراري
العًتة الطا رة من هؿ البيء .
ذأل اصترمية اليت اقشػعرت عتػا أولػة العػرش وبَكػء مػن وعتػا السػماء

وسكاهنا واليت لن دتث من صفثات التار(خ أبدا .

عن أمَت اظتئمنُت (عليه السالـ) ملنه قاؿ أل ل الكوفة :

(أمػػا ملنػػه سػػي هر علػػيكم رمػػل رنػػب البلعػػوـ مندصػ الػػبطن
اكل ما كد و(طلػب مػا ال كػد ت مػا قتلػوأل ولػن (قتلػوأل ت أال

السػػب فسػػبوين ت وأمػا
بسػػو والػلاءة مػػٍت فأمػػا َّ
ملنػػه سػػيأمركم َّ

اللاءة مٍت فال تتَّلوا مٍت ت فإين ولدت عل الفطػرة وسػبقء

ملىل اإلسالـ واعت رة)(. )1
لقػػد نػػص ةػراح هنػػغ البالغػػة ملف ػػذا يف معاو(ػػة بػػن أ سػػفياف الػػذي
أمر بسب اإلماـ علي (عليه السالـ) من عل اظتنابر .

-1ةرح هنغ البالغة ج 4ص 54؛ مناقب هؿ أ طالب ج 2ص .137
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لقػػد كػػاف خلفػػاء بػػٍت أميػػة أصػػثاب طػػرب ومػػوارح وكػػالب وقػػرود
وفهود ومنادمة عل الشراب واظترنُت .
ويف أ ةمهػػم  -السػػيما (ة(ػػد -وهػػر الرنػػاء مبكػػة واظتد(نػػة واسػػتعملء
اظتال ي وأوهر الناس ةرب الشراب وكاف لية(د قرد (كٌت ق قػيل
ُيضرأل غتلل منادمته .
لقػػد ضػػي بنػػو أميػػة الكتػػاب وخػػالفوا اضت ػ وعطلػػوا السػػنن وعانػػدوا
العًتة الطا رة وهذو م وسفكوا دماء م كل ذلاي نرصػاً علػ الػدنيا

ونباً منهم للر ةسة والسلطنة .

ولكن أ(ن معاو(ة وأ(ن قلأل ؟
وأ(ن (ة(د ابنه ومروأل ؟

وأ(ن مرواف وأةبا هم من اطتلفاء األمػو(ُت الػذ(ن صػنعوا بعػًتة نبػيهم
ما صنعوا من القتل واضترؽ والصلب والتشر(د يف البلداف ما عتم فمػا
اعتذار م من رسوؿ هللا (م) وق(ة عػُت (ن ػروف ملىل رسػوؿ هللا كمػا
قاؿ ملمامنا الس اد (عليه السالـ) يف خطبته نلكوفة .
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ومن كالـ عمر بن عبد العة(ة ( :لو كنء من قتلة اضتسُت وغفر
هللا يل وأدخلػػٍت اصتنػػة ظتػػا دخلتهػػا نيػػاء مػػن رسػػوؿ هللا (صػػل
هللا عليه وهله وسلم))(. )1

ذكر الدمَتي يف نياة اضتيواف ملف الوليد بن (ة(ػد بػن عبػد اظتلػاي كػاف
مػػن ةػرار خلفػػاء بػػٍت أميػػة و (كػػن يف بػػٍت أميػػة أكثػػر ملدمػػالً للشػػرب
والسماع وال أةد صتكاً واستخفافا قمر األمة من الوليد بن (ة(د .

وقػػد مػػاء يف اضتػػد(ل ( :ليكػػونن يف ػػذأل األمػػة رمػػل (قػػاؿ لػػه
الوليد و ةر من فرعوف فتأولوأل به) .
ويف روا(ة أخر عن ابن اظتسيب قاؿ :

(ولػػد ألخػػي أـ سػػلمة غػػالـ ت فسػػموأل الوليػػد ت فػػذكر ذلػػاي
لرسوؿ هللا (م) فقاؿ  :شتيتمػوأل قشتػاء فػراعنتكم ت ليكػونن
يف ػػذأل األمػػة رمػػل (قػػاؿ لػػه الوليػػد ػػو ةػػر علػ
من فرعوف عل قومه)(. )2

 - 1ة رة طو /للمثدث اضتااري.ص.153
 - 2كتاب الفنت لنعيم بن زتاد ص. 113

ػػذأل األمػػة

الشيصباين طاغية العراؽ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ []19

و(قاؿ ملف اللعُت الوليد أصطن بركػة مػن اطتمػر وكػاف ملذا طػرب ألقػ
نفسه فيها وةرب منها نىت (تبُت النقص يف أطرافها .
ونكػ ػ اظتص ػػثف ويف الولي ػػد (لعن ػػة هللا علي ػػه) ف ػػتح (ومػ ػاً اظتص ػػثف

فخرج له قوله تعاىل {وَاعْخَفْخَحُىاْ وَخَابَ كُمُّ جَبَّاسٍ ػَنِيذٍ}(. )1
فمةؽ اظتصثف ويف خل رماأل بسهم وأنشأ (قوؿ :

أتوعد كل مبار عنيػ ػ ػػد

فها أل ذاؾ مبار عنيػ ػ ػػد
ملذا ما م ػ ػػء رباي (وـ نشر
فقل  ة رب مةقٍت الولي ػ ػػد
تل ةر قتلػة وطيػف برأسػه يف دمشػ
فلم (لبل ملال أ ةماً (سَتة نىت ق َ

عل رأس رمح ط صلب رأسه عل قصرأل .

لقػػد أتب ػ خلفػػاء بػػٍت أميػػة وخاص ػةً معاو(ػػة (لعنػػة هللا علػػيهم أرتعػػُت)

سياسة"الس ػ ػػوط وال ػ ػػدر م "فص ػ ػػاروا مص ػ ػػداقاً لقول ػ ػػه تع ػ ػػاىل {أَا َّمػ ػ ػةً
(َ ْدعو َف مل َىل النَّار. )2(}...
 - 1سورة ملبرا يم (ا(,ة )15:

 - 2سورة القصص (ا(,ة . )41:
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نعم فمنذ استالـ بٍت أمية مواق اإلمامة يف الناس بػدأت نػر م ضػد
أامة اضت (عليهم السالـ) .
فعن أ سعيد اطتدري قاؿ :

(قاؿ رسوؿ هللا (م)  :ملف أ ل بييت سيلقوف من أميت بعػدي
قتالً ةد(داًت وملف أةد قوماً لنا برضاً بنو أمية وبنو اظترَتة من

بٍت ؼتةوـ)(. )1

وعػ ػػن الضػ ػػثاؾ قػ ػػاؿ  :قػ ػػاؿ يل النػ ػ ػةاؿ بػ ػػن سػ ػػَتة ( :أال أنػ ػػدثاي
ند(ثاً شتعته من أ اضتسن علي بن أ طالب (عليه السالـ)؟

قاؿ  :قلء بل ت قاؿ شتعته (قوؿ  :لكل أمة هفة وهفة ذأل

األمة بنو أمية)(. )2
وأستمر ولم بنو أمية للعباد نىت ماءت هنا(تهم عل (ػد اظتسػودة -
أي بٍت العباس -وشتوا نظتسودة ألهنم كانوا (لبسوف السواد .

 - 1كتاب الفنت لنعيم بن زتاد ج 2ص. 138
 - 2نفل اظتصدر ج 2ص. 136
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فقد ماءت الرا ةت السػود مػن خراسػاف بقيػادة أبػو مسػلم اطتراسػاين
الػػذي هنػػض وقػ َّػو َوض نكومػػة بػػٍت أميػػة ت وأسػل نكومػػة العباسػػيُت

يف سنة 132

ر(ة .

والروا ةت ذا الصدد كثَتة نذكر منها :
عػػن أبػػن سػػعيد بػػن سػػا اصتيشػػاين قػػاؿ :شتعػػء علي ػاً (عليػػه السػػالـ)
(قوؿ :

( األمر عتم ( -عٍت بػٍت أميػة -نػىت (قتلػوا قتػيلهم و(تنافسػوا

بيػػنهم ت فػػإذا كػػاف ذلػػاي بعػػل هللا علػػيهم أقوام ػاً مػػن اظتشػػرؽ

فيقتلػو م بػدداً ت وُيصػػو م عػدداً ت وهللا ال ميلكػوف سػػنة ملال

ملكنا سنتُت ت وال ميلكوف سنتُت ملال ملكنا أربعاً)(. )1
وعن أمَت اظتئمنُت (عليه السالـ) قاؿ :

(ال (ةاؿ ئالء القوـ ػ (عٍت بٍت أمية ػ هخذ(ن بثبغ ذا األمر

ما خيتلفػوا بيػنهم ت فػإذا اختلفػوا بيػنهم خرمػء مػنهمت فلػم
تعد ملليهم ملىل (وـ القيامة)(. )2
 - 1نفل اظتصدر ج 2ص. 157
 - 2كتاب الفنت.ص.157
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دونت بين أييت انالاَيت (حكى انبؼث)
لقػػد دلػػء األخبػػار عل ػ وهػػور نكػػم بػػٍت أميػػة مػػرة اثنيػػة قبػػل قيػػاـ
اإلماـ اظتهدي (عليه السالـ) .
ولقػػد دكػػد للكثػػَت مػػن العلمػػاء والبػػانثُت ونػػىت عامػػة النػػاس مػػن ملف
نكػػم بػػٍت أميػػة الػػيت دلػػء عليػػه الكثػػَت مػػن الػػروا ةت قػػد وق ػ َ وقػػد

قامء دولتهم مرة اثنية وزالء ور اضتمد .

ني ػل مػػاء يف الروا(ػػة الػػواردة عػػن أ بصػػَت عػػن أ عبػػد هللا (عليػػه
السالـ) قاؿ :

( ظتا دخل سلماف (هنع هللا يضر) الكوفة ون ر ملليها ذَ َك َر ما (كوف من

ذكر ملاي بٍت أمية والذ(ن من بعد م ت ط قػاؿ :
بالاها نىت َ
فإذا كاف ذلاي فألةموا أنالس بيوتكم نىت ( هر الطػا ر بػن

الطا ر اظتطهر ذو الريبة الشر(د الطر(د)(. )1
فالػػذي ( هػػر مػػن الروا(ػػة الش ػر(فة ملف وهػػور اظتهػػدي (عليػػه السػػالـ)
(كػػوف قر(ب ػاً مػػن نكػػم بػػٍت أميػػة كمػػا ػػو واضػػح ت و ػػذا فيػػه داللػػة
1

ار األنوارت ج52ت ص126
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واضثة عل عدد نكم بٍت أميػة يف هخػر الةمػاف والػذي ال بػد علػ
الناس فيه أف (لتةموا أنالس بيوصم .
وقد دتثلء دولة بٍت أميػة كػم الطاغيػة صػداـ الػذي ادعػ أنػه ميثػل
اظتذ ب السٍت ت و ذا ما صرح به الكثَت من البانثُت ورمػاؿ الػد(ن
ت وقد علوا عن نكم الطاغية صداـ (لعنػه هللا) يف مواقػف كثػَتة ملنػه
ميثل نكم بٍت أمية .
ملف ملطالؽ تسمية بٍت أمية عل نكومة الطاغية صداـ ليل اظتراد بػه
انتساب ذا اضتكم ملىل بٍت أمية وملف كنػا ال نسػتبعد أف (كػوف صػداـ
من أصل أموي .
ولك ػ ػن اظتهػ ػػم يف نكمػ ػػه ملنػ ػػه أعػ ػػاد نفػ ػػل معػ ػػا نكػ ػػم بػ ػػٍت أميػ ػػة يف
اضػػطهاد م للشػػيعة والوقػػوؼ يف ومػػه اضتسػػُت (عليػػه السػػالـ) وقتلػػه
وقت ػػل مر(د( ػػه و ػػذا م ػػا طبق ػػه ص ػػداـ يف منػ ػ ز ةرة اضتس ػػُت (عليػ ػػه
السالـ) ومعاداته السافرة له ولةوارأل .
لقد سار ن اـ الطاغية صداـ يف نكمػه مطابقػاً ظتػا نكػم بػه بنػو أميػة

مػػن ولػػم وفسػػاد و تػػاي للثرمػػات وقتػػل وتشػر(د وػتاربػػة الػػد(ن سػراَ
وعلنػ ػ ػاَ وتري ػ ػػَت اظتف ػ ػػا يم اإلس ػ ػػالمية ملىل م ػ ػػا (الا ػ ػػم أ ػ ػػوااهم وخي ػ ػػدـ

مصاضتهم ومصاحل أسياد م الدنيو(ة وملوهار البدع وملماتة السنن .
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لذا فقد ةػن الػدكتاتور صػداـ وأزالمػه زتلػتهم ا مومػة بتصػفية رمػوز
الفكػر الشػيعي وقادتػػه ت ومػن بيػنهم السػػيد الشػهيد و نقػر الصػػدر
(قػػدس) ت وأختػػه العلو(ػػة بنػػء اعتػػد ت وكػػذلاي السػػيد الشػػهيد و
و صػػادؽ الصػػدر (قػػدس سػرأل) ت (ػػدفعهم ملىل ذلػػاي نػػب اظتنصػػب
والرائسة وخوفاً عل مناصبهم وكراسيهم من أف تذ ب منهم بعػد أف
نػذر الشػهيداف النػاس مػػن االنسػياؽ وراء تلػاي السياسػات اظتنثرفػػة
اظتشبو ة اليت ال دتء ملىل اإلسالـ بصلة وأتباع طر( اضت .
وما أةبه اليػوـ نألملتنينمػا اقػًتؼ اللعػُت (ة(ػد مرميتػه بقتلػه فلػذة
كبد الرسوؿ (م) ال لشيء سو ملنه ماء لطلب اإلصػالح يف أمػة
مدأل واألمر نظتعروؼ والنهي عن اظتنكر .
لقػد معػل الطاغيػة صػداـ لنفسػه ألقػانً مػا أنػةؿ هللا ػا مػن سػلطاف ت

ػدت نظت ػػات ت و (كتػػف
كمػػا معػػل لنفسػػه أفخػػم القصػػور والػػيت عػ َ

بػػذلاي بػػل نصػػب لنفسػػه يف كػػل ةػػارع أو زاو(ػػة صػػنماً  ...أصػػنامه

نلعػ ػراؽ أط ػػوؿ م ػػن م ػػاذف اظتس ػػامد واظتال( ػػُت م ػػن الش ػػعب العراق ػػي
(ناموف من غَت طعاـ وال كدوا قوت (ومهم .
لقد ماء يف عن أمَت اظتئمنُت (عليه السالـ) ت قاؿ :
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(من عالمات ال هور ....وختر(ب قبور األامة)(. )1
ونلفعل تعرضء قبػور األامػة ملىل اعتػدـ والنهػب علػ أ(ػدي بػٍت أميػة
واظتتوكل العباسي وهؿ سعود ت فلم (رعوا لرسوؿ هللا (صػل هللا عليػه
وهله وسلم) وال لذر(ته نرمة .
لقػػد أعػػاد الكػػرة ػػذأل اظتػػرة ن ػػاـ صػػداـ اظتقبػػور علػ أ(ػػدي مالوزتػػه
وألكثػػر مػػن مػػرة ت ومنه ػا مػػا قػػاـ بػػه انيػػرـ نسػػُت كامػػل مػػن قصػػف
وختر(ػػب ضػػرُيي اإلمػػامُت اضتس ػػُت والعبػػاس (عليهمػػا السػػالـ) ع ػػاـ
1999ـ رافعُت ةعار م اظتشئوـ  " :ال ةيعة بعد اليوـ " .
لقد ورد عن أمَت اظتئمنُت (عليه السالـ) ملنه قاؿ :

(بػػُت (ػػدي القػػاام مػػوت أزتػػر ومػػوت أبػػيض  ...فأمػػا اظتػػوت

األزتر فبالسيف ت وأما اظتوت األبيض فبالطاعوف)(. )2
وقد ماء عن أ عبد هللا (عليه السالـ) قاؿ :

(ق ػػداـ الق ػػاام م ػػوةف م ػػوت أزت ػػر وم ػػوت أب ػػيض ...ف ػػاظتوت
األزتر نلسيف واظتوت األبيض الطاعوف)(. )1
 -1عقااد األمامية .

 - 2غيبة النعماف ص. 277
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ومن خالؿ اتُت الػروا(تُت ميكػن ملف نسػتدؿ ملف اضتػروب الثالثػة الػيت
افتعلها صػداـ اللعػُت قػد تسػببء يف مػوت أعػداد االػة مػن النػاس ت
ػذا ملضػافة ملىل القتػػل العشػوااي واعتم ػػي الػذي اتسػػمء بػه سياسػػته
ال اظتػػة والػػذي مارسػػه مالوزتػػه مػػن البعثيػػُت ضػػد األبػػر ةء مػػن أ ػػل
العػراؽ واظتقػػابر اصتماعيػػة الػػيت خلفهػػا ػػذا الن ػػاـ والػػيت حتػػوي م ػػات
األلوؼ أكل دليل عل ذلاي .
أم ػػا اظت ػػوت األب ػػيض واظت ػػذكور نلط ػػاعوف ت فهػ ػو األمػ ػراض العد( ػػدة
واطتبيثػػة الػػيت أصػػابء النػػاس بعػػد اضتػػروب الػػيت خاضػػها ن ػػاـ صػػداـ
اظتلعوف واستخداـ أمر(كا فيها لألسلثة الكيماو(ة واصترثومية .
ؽتػػا أد ملىل ملصػػابة العد(ػػد مػػن النػػاس بػػداء السػػرطاف.كما تسػػببء
ػػذأل األسػػلثة بتلػػوث كبػػَت يف البي ػػة ت ملضػػافة ملىل اضتصػػار الالملنسػػاين
الذي فرضه صػداـ علػ الشػعب العراقػي نتي ػة لسياسػاته اعتومػاء ت
وكانػ ػء م ػػن نتاا ػػه م ػػوت الكث ػػَت م ػػن اظترضػ ػ وتفش ػػي العد( ػػد م ػػن
األمراض بُت الناس .

 - 1ار األنوارح 52ص. 27
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أمػػا أبنػػه اظتقبػػور (عػػدي) فقػػد اختػػذ مػػن (ة(ػػد اظتثػػل األعلػ لػػه وأنػػتهغ
ذات السياسػػة الػػيت سػػار عليهػػا سػػلفه مػػن بػػٍت أميػػة  .فلػػم (ػػًتدد عػػن
تػػاي األع ػراض وارتكػػاب ا رمػػات وملقامػػة نفػػالت الػػةواج يف ليلػػة
العاة ػػر م ػػن ػت ػػرـ اضتػ ػراـ برضػ ػاً وننقػ ػاً بش ػػيعة أم ػػَت اظت ػػئمنُت (علي ػػه
السالـ) ت ل ياي عن غتالل الطرب والشرب .

وكاف ذا اظتقبور كسلفه (ة(د ميلاي الطيور والقرود والفهود والرػةالف
وغَت ا من األمور اليت ما أنةؿ هللا ا من سلطاف .
و ذا تبينء وبوضػوح أومػه الشػبه بػُت أفعػاؿ وأعمػاؿ بػٍت أميػة وبػُت
أعماؿ وأفعاؿ الطاغية صداـ .

عقىط انطاغيت صذاو (نغ) يٍ ػ ياث انظهىس
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لقد ذكر أامة اعتد (علػيهم السػالـ) دالاػل وعالمػات قبػل قيػاـ
الق ػػاام (علي ػػه الس ػػالـ) ك ػػي (س ػػتبُت األم ػػر للم ػػئمنُت اظتنت ػ ػر(ن وال
(لتبل عليهم ت وليكوف ذلػاي ن ػة علػ النػاس أرتعػُت ت ومػن ػذأل
العالمات اظتهمة سقوط نكم الطاغية صداـ .
فقد وردت عن األامة اظتعصومُت أكثر من روا(ة يف ػذا اطتصػوص ت
فعػن األمػاـ الرضػػا (عليػه السػػالـ) عػن هناػػه عػن أمػػَت اظتػئمنُت (عليػػه

الس ػػالـ) ملن ػػه ق ػػاؿ  ( :ك ػػأين نلقص ػػور ق ػػد ة ػػيدت ن ػػوؿ ق ػػل
اضتسػػُت وكػػأين ن امػػل ختػػرج مػػن الكوفػػة ملىل قػػل اضتسػػُت وال
تذ ب الليايل واأل ةـ نىت (سار ملليػه مػن ا,فػاؽ وذلػاي عنػد

انقطاع ملاي بٍت مرواف )(. )1
وق ػػد حتقػ ػ

ػػذا األم ػػر بع ػػد س ػػقوط ص ػػداـ ( أي انقط ػػاع مل ػػاي ب ػػٍت

مػػرواف ) ت ني ػل بػػدأت النػػاس تػػذ ب لػػة ةرة اإلمػػاـ اضتسػػُت (عليػػه
ػفء ملنػ ػػد ز ةراتػ ػػه
السػ ػػالـ) بكثافػ ػػة ومػ ػػن كػ ػػل البقػ ػػاع نػ ػػىت وصػ ػ ْ

نظتليونية .

 -1عيوف أخبار الرضا ج1ص53ح 193ت ار األنوارج 41ص287ح. 9
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وملف ا امل خترج من الكوفة عل كربالء ومعػٌت ػذا خػروج اظتواكػب
نصب السػتقباؿ الةااػر(ن سػواء يف الطػرؽ اظتئد(ػة ملىل كػربالء أو
اليت ت َ

يف مد(نة كربالء نفسها .

و ن ػػر ذل ػػاي (تثق ػ ػ بدق ػػة كم ػػا يف الروا(ػ ػػة ملال عن ػػد انقط ػػاع نكػ ػػم
الطاغية صداـ وزواله ت و ذا دليل واضح عل ملف نكم صػداـ ميثػل
نكػػم بػػٍت أميػػة النطبػػاؽ ػػذأل الروا(ػػة عليػػه دوف أي نػػاكم سػػاب ويف
أي نقبة زمنية كانء ت كما (ثبء مػن ػذأل الروا(ػة أ(ضػاً ملف اظتقصػود
كم بٍت مرواف و نكم صداـ .

والػػدليل األخػػر علػ صػػثة مػػا ذ بنػػا ملليػػه ػػو يف الروا(ػػة الػػواردة عػػن
عبد هللا بػن مػرواف عػن أرطػأة بػن اظتنػذر قػاؿ  :نػدثٍت تبيػ بػن امػرأة
كعب قاؿ :

( ملاي بٍت أمية مااة عاـ ت لبٍت مرواف من ذلاي نيف وستوف
عاماً ت ال (ذ ب ملكهم نىت (نةعوأل ق(د(هم ت (ر(دوف ةػدأل
فػػال (سػػتطيعونه ت كلمػػا ة ػدوأل مػػن لنيػػة أهنػػدـ مػػن لنيػػة ت
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(فتتثوف مبيم ت وخيتموف مبيم ت وال (ذ ب ملكهم نػىت خيلػ
خليفة منهم فيقتل ت و(قتل زتالأل . )1() ...
فػػال خيفػ علػ أنػػد ملف نكػػم بػػٍت أميػػة بػػدأ مبعاو(ػػة الػػذي (بػػدأ اشتػػه
ػػرؼ ( اظتػػيم ) ت أمػػا اظتقصػػود ب ػػ( خيتمػػوف مبػػيم ) أي بصػػداـ نيػػل
(نتهي اشته رؼ ( اظتيم ) .
كمػػا تبػػُت الروا(ػػة ملف ملكهػػم ال (نقط ػ نػػىت خيل ػ أخػػر خليفػػة مػػنهم
و(قتل زتالأل و ذا ما نصػل نلفعػل نيػل س ملسػقاط الطاغيػة صػداـ
و قتل أبنيه اظتقبور(ن .
وأمػػا اخػػتالؼ بػػٍت أميػػة فقػػد نػػدث عنػػدما اختلػػف نسػػُت كامػػل مػ
صداـ و م من نفل اضتكومة والعشَتة .

دونت بين انؼباط األوىل
 1كتاب الفنت ص.158
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ملف للعباس عم النو من األوالد تسػعة ذكػور وثػالث مللث  :عبػد هللا
وعبيد هللا والفضل وقثم وكثَت واضترث وأـ نبيب وهمنة وصفية .
وبنػػو العبػػاس (نتهػػوف ملىل و بػػن علػػي بػػن عبػػد هللا بػػن العبػػاس أوعتػػم
أبو العباس السفاح عبد هللا بن و وأخر م اظتستعصم بػن اظتنتصػر ت
وعػ ػػدد م سػ ػػبعة وثالثػ ػػوف خليفػ ػػة ومػ ػػدة خالفػ ػػتهم ستسػ ػػمااة وأرب ػ ػ
وعشروف سنة (. )1

ملف ال ػػروا ةت الص ػػادرة ع ػػن الن ػػو (م) واألام ػػة (عل ػػيهم الس ػػالـ)
بشػػأف دولػػة بػػٍت العبػػاس األوىل كانػػء واضػػثة ت فكان ػء تنػػدد ببػػٍت
العبػػاس وتطعػػن فػػيهم مػػن نيػػل اؿت ػرافهم وفسػػاد م وخػػرومهم عػػن
مادة اضت .
فعن النو (م) ت أنه التفء ملىل العباس فقاؿ :

(  ة عم أال أخلؾ مبا خلين به ملاايل ؟
فقاؿ  :بل ت  ة رسوؿ هللا .
قاؿ  :قاؿ يل  :و(ل لذر(تاي من ولد العباس .

فقاؿ   :ة رسوؿ هللا ت أفال أمتنب النساء ؟
 - 1ة رة طو ص. 153
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فقاؿ  :قد فرغ هللا ما و كاان )(. )1
ويف نػػد(ل أخػػر  :عػػن عبػػد هللا بػػن عبػػاس قػػاؿ ( :قػػاؿ رسػػوؿ هللا

(م) أل   :ة عباس ت و(ل لولدي من ولػدؾ ت وو(ػل لولػدؾ

من ولدي .
فق ػػاؿ  :ة رس ػػوؿ هللا ت أف ػػال أمتن ػػب النس ػػاء أو ق ػػاؿ  :أف ػػال
أمب النساء .
قػ ػػاؿ  :ملف عل ػ ػم هللا قػ ػػد مض ػ ػ واألمػ ػػور بيػ ػػدأل  .وملف األمػ ػػر
سيكوف يف ولدي ) .

 وع ػػن الن ػػو ( ) ان ػػه ق ػػاؿ  ( :م ػػا يل ولب ػػٍت العب ػػاس ة ػػيعوا
أمػػػيت ت وسػ ػػفكوا دمػ ػػااهم ت وألبسػػػو م ثيػ ػػاب السػ ػػواد ت
ألبسهم هللا ثياب النار)(. )2

 - 1غيبة النعماين ص. 131

 - 2كتاب الفنت لنعيم بن زتاد ج 3ص. 167
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 وعػػن أبػػن عبػػاس يف نػػد(ل عػػن أمػػَت اظتئمنُت(عليػػه السػػالـ) :

(   ...ة ب ػػن عب ػػاس ملف مل ػػاي ب ػػٍت أمي ػػة ملذا زاؿ أوؿ م ػػن
ميلاي ولدؾ من بٍت اةم فيفعلوف األفاعيل )(. )1

 وع ػ ػػن اب ػ ػػن عب ػ ػػاس ق ػ ػػاؿ  :قل ػ ػػء لعل ػ ػػي ب ػ ػػن أ طال ػ ػػب (علي ػ ػػه

السالـ)  ( :مىت دولتنا  ة أن اضتسن ؟

 قػػاؿ  :ملذا رأ(ػػء فتيػػاف أ ػػل خراسػػاف أصػػبتم انػػتم ملذتهػػا
وأصبنا ؿتن بر ا )(. )2

 وعن قتادة عن اضتسن وابن سػَت(ن قػاال  ( :ختػرج را(ػة سػوداء
من قبل خراساف فال تةاؿ وا رة نىت (كوف الكهم مػن
نيل بدأ من خراساف )(. )3
ودولػػة بػػٍت العبػػاس واضػػثة العيػػاف يف التػػار(خ ت ومػػا وقػ بيػػنهم وبػػُت
أوالد علػػي وفاطمػػة (عليهمػػا السػػالـ) مػػن اطتػػالؼ ت ومػػا ذاق ػوأل مػػن
 - 1ار األنوار ج 28ص 73ح. 32

 - 2كتاب الفنت ألبن زتاد ج3ص. 163
 - 3نفل اظتصدر ج3ص. 173
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بػػٍت العبػػاس مػػن التشػر(د واظتطػػاردة والتعسػػف أوضػػح مػػن أف (ػػذكر ت
فقػ ػػد ملسػ ػػوا عل ػ ػ س ػ ػر(ر اظتلػ ػػاي و ػ ػػم عبيػ ػػد ألوالد علػ ػػي وفاطمػ ػػة
(عليهمػػا السػػالـ) وأملسػػو م يف قعػػر بيػػوصم و ػػم سػػادات ومػػوايل ت
بل لعبء نظتلاي نسال م وخدمهم .
كما قاؿ أبو فراس :

بنػػو عػلي رعػا ة يف د ةر م

واألمػر دتلكه النػسواف واطتدـ

ما خػلء ملف الػد ر من عػاداته
تروي الكالب منه و( م الضيرم
لَب ل ما لقيء مػنهم وملف أبػليء

جبانب الطف تػلاي األع َم الرمم

(عٍت  ة بٍت العباس وملف أفٌت التػراب بسانل البثػر وؽتػا (لػي الفػرات
ع ػػاـ أ تػراب وأوالدأل و تصػػلوا مللػػيهم نلػػبطم فقػػد صػػادفء مػػن
عداوتكم و ي يف القبور ضراً وةدةً نلنبم .

وملف أوؿ قػػل سػػع العباسػػيوف يف خرابػػه ونبشػػه ػػو قػػل أمػػَت اظتػػئمنُت
(عليػػه السػػالـ) ت كمػػا نبشػػوا أ(ض ػاً قػػل أ عبػػد هللا اضتسػػُت (عليػػه
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السػػالـ) وخربػػوا بنيانػػه وأنرقػوأل ت فػػإف بنػػو أميػػة قتلػػوا اضتسػػُت (عليػػه
السالـ) وأنرقوا خيمه ت وبنو العباس نبشوا قلأل وأنرقوا ضرُيه :

تػا ر ملف كانػء أمية قد أتػء

قتل ابن بنء نبيها م لوم ػ ػاً
فلقد أةأل بنو أبيه مبثل ػ ػػه
ذا لعمري قلأل مهدومػ ػ ػاً
أسفوا عل أف ال (كونوا ةاركوا
يف قتله فتتبعوأل رميم ػ ػ ػػاً
وقد وصل األمر نلعباسيُت أف (طلبوا العلػو(ُت طلبػاً ةػد(داً وكعلػوف

َمػػن وَفػػروا بػػه مػػنهم يف األسػػطوالت اظتبنيػػة نصت ػص وا,مػػر ت ني ػل
بنػػوا عل ػ سػػتُت علػػو ةً يف ليلػػة وانػػدة ت ل ي ػاي عػػن قطػ ػ األ ةدي

وشتل األعُت .

و(تمثل الشاعر يف قوله :

مػاذا (قػولوف ملذ قػاؿ النو لػهم
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مػاذا صنػعتم بػنا يف سالف الةمن
(ػا وُيهم كيػف (رعوا له نػرماً
وقد رع الفيل ن البيء ذي الركن
ػور اَ قَفْ ػ َػوا ه ْم َو َاْ َ اَ ملالَّ أَف (ػػت َّم
{(ر(ػػدو َف أَف (طْفػػئواْ نػ َ
ورأل َولَ ْو َكرَأل الْ َكافرو َف}(. )1
نَ
وقد بدا ؾتمهم نألفوؿ عنػد سػيطرة األتػراؾ علػ اضتكػم ت ط انعةلػوا

دتام ػ ػاً عػ ػػن اظتشػ ػػاركة الفعليػ ػػة يف اضتكػ ػػم يف عصػ ػػر البػ ػػو(هيُت وعصػ ػػر
السالمقة ت نىت (ب للخالفة أي يبػة أو قيػادة ت وأصػبثوا لقمػة

سػػاارة عت مػػات التتػػار بقي ػادة والكػػو اظترػػويل ت ني ػل سػػق أخ ػػر
خلفااهم اظتستعصم عاـ 656

ر(ة .

دونت بين انؼباط األخشي
 - 1سورة التوبة (ا(,ة. )33:
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مبقتض التسلسل التػارخيي ومبػا ملنػه قامػء لبػٍت أميػة دولتػافت فػال بػد
أف تكػػوف لبػػٍت العبػػاس دولتػػُت فػػإف التػػار(خ (عيػػد نفسػػه و(كػػوف فعػػل
الدول ػػة العباس ػػية الثاني ػػة كفع ػػل الدول ػػة العباس ػػية األوىل ن ػػذو النع ػػل
نلنعل والقذة نلقذة .
وسوؼ نبُت ملف ةاء هللا ذلاي نلدليل القرهين والدليل الروااي :

 الدليل القرهين :

 .1ملف دولة بػٍت العبػاس الػيت ختػرج يف هخػر الةمػاف ذمهػا هللا تعػاىل
يف كتابه نيل قاؿ تعاىل :

{ حَخَّااًَ إِرَا أَخَاازَثِ األَسْضُ صُخْشُفَهَاااا وَاصَّيَّنَااجْ وَََّااٍَّ أَهْهُهَاااا أََّهُااىْ
قَادِسُوٌَ ػَهَيْهَا أَحَاهَا أَيْشََُا نَيْ أَوْ َهَاسا فَجَؼَهْنَاهَا حَصِيذا كَاٌََ نَّاىْ
حَغْاٍَ بِاااألَيْظِ كَازَنََِ َُفَصِّامُ اآليَاااثِ نِقَاىْوٍ يَخَفَكَّاشُوٌَ}( )1ت عػػن

الص ػػادؽ (علي ػػه الس ػػالـ) ق ػػاؿ  :نةلػ ػػء يف بػ ػػٍت فػ ػػالف ثػ ػػالث
ه ةت  :قولػػه ع ػػة ومػػل{ حَخَّا اًَ إِرَا أَخَا ازَثِ األَسْضُ صُخْشُفَهَاااا

 - 1سورة (ونل(ا(,ة)24:
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وَاصيَّنَجْ وٍََََّّ أَهْهُهَا أََّهُىْ قَادِسُوٌَ ػَهَيْهَا أَحَاهَا أَيْشََُا نَايْ أَوْ َهَااسا}:
(عػػٍت القػػاام نلسػػيف { :فَجَؼَهْنَاهَاااا حَصِااايذا كَااٌََ نَّااىْ حَغْااٍَ
بِاألَيْظِ}وقوله تعاىل :
{فَهًََّا َغُىاْ يَا رُكِّشُواْ بِهِ فَخَحْنَا ػَهَيْهِىْ أَبْىَابَ كُمِّ شَيْءٍ حَخًَّ إِرَا
فَشِحُىاْ بًَِا أُوحُىاْ أَخَزََْاهُى بَغْخَت فََِرَا هُى يُّبْهِغُىٌَ * فَقُطِغَ دَابِشُ انْقَاىْوِ
انَّزِيٍَ ََّهًَُىاْ وَانْحًَْذُ نِهّهِ سَبِّ انْؼَانًََِِ}( )1ت قاؿ أبو عبد هللا (عليػه

السالـ)  :نلسيف ت وقوله تعاىل :
{ فَهًََّااا أَحَغُّااىا بََْعَ انَا إِرَا هُااى يِّنْهَااا يَشْكُُّااىٌَ * نَااا حَشْكُُّااىا
وَاسْجِؼُاااىا إِنَاااً يَاااا أُحْاااشِفْخُىْ فياااه ويغااااكنكى نؼهّكااااى

حغااوهىٌ}(( : )2عػػٍت القػػاام (سػػأؿ بػػٍت فػػالف عػػن كنػػوز بػػٍت
أمية)(. )3
 1سورة األنعاـ(ا(,ة44:و)45
 2األنبياء(ا(,ة12:و)13

 3دالال اإلمامة.ص/469طبعة مئسسة البعثة.
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 .2ق ػػاؿ هللا تع ػػاىل {وَقَاااذْ يَكَاااشُواْ يَكْاااشَهُىْ وَػِناااذَ انهّاااهِ
يَكْشُهُىْ وَإٌِ كَاٌَ يَكْشُهُىْ نِخَضُولَ يِنْاهُ انْجِبَاالُ}( )1ت عػن

رتيل بن دراج قاؿ  :شتعء أن عبد هللا (عليه السالـ (قػوؿ ( :ملف
كػػاف مكػػر م لتػػةوؿ منػػه اصتبػػاؿ وملف كػػاف مكػػر بػػٍت بر ػػاف
(العباس) نلقاام لتةوؿ منه قلوب الرماؿ)(. )2
 .3قاؿ تعاىل { :حى*ػغق}( )3ت عن أ اظترػَتة عػن أرطػأة
بن اظتنذر عمن ندثه عن أبن عباس ملنػه أةأل رمػل وعنػدأل نذ(فػة ت

فقػاؿ   :ة بن عباس قوله تعاىل { :حاى * ػغاق} فػأطرؽ
سػػاعة ت وأعػػرض عنػػهت ط كرر ػػا فلػػم كػػب بشػػيء ت فقػػاؿ
نذ(فػػة  :أل أنب ػػاي ت قػ ػد عرف ػػء َكر ه ػػات مل ػ ػا نةل ػػء يف
رمػػل مػػن أ ػػل بيتػػه (قػػاؿ لػػه عبػػد اإللػػه أوعبػػد هللا ت (نػػةؿ

 1سورة ملبرا يم(ا(,ة)46:

 2تفسَت العياةي ج2ص235
 3سورة الشور (ا(,ة1:و)2
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عل ػ هنػػر مػػن اهنػػار اظتشػػرؽ ت (بػػٍت عليػػه مػػد(نتاف ت (ش ػ
النهر بينهما ةقاً ت رت فيها كل مبار عنيد .
قاؿ أرطػأة  :ملذا بنيػء مد(نػة علػ ةػاط ء الفػرات ط أتػتكم
الفواصل والقوا صػمت وأنفػرمتم عػن د(ػنكم كمػا تنفػرج اظتػرأة

قبلهات نىت ال دتتنعػوا عػن ذؿ (نػةؿ بكػم ت وملذا بنيػء مد(نػة
ب ػ ػ ػػُت النه ػ ػ ػػر(ن قرض منقطعػ ػ ػ ػة م ػ ػ ػػن أرض العػ ػ ػ ػراؽ أت ػ ػ ػػتكم
الد يماء)(. )1
 .4قاؿ تعاىل { :ونَنَبْهُىََّكُىْ بِشَيْءٍ يٍَِّ انْخَىفْ وَانْجُىعِ و َقْصٍ يٍَِّ
األَيَىَالِ وَاألَفُظِ وَانالًََّشَاثِ وَبَشِّشِ انصَّابِشِيٍَ}(. )2
 .5عػ ػػن أ أ(ػ ػػوب عػ ػػن و بػ ػػن مسػ ػػلم قػ ػػاؿ  :شتعػ ػػء أن عبػ ػػد

هللا(عليه السالـ) (قوؿ ( :ملف لقياـ القاام عالمػات تكػوف مػن
هللا عة ومل للمئمنُت .

قلء  :وما ي معلٍت هللا فداؾ ؟
 1الطلي يف تفسَتأل()137/1وعنه كتاب الفنتت ص169
 2البقرة(ا(,ة)155:
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قاؿ  :قوؿ هللا عة ومػل { :ونَنَبْهُاىََّكُىْ} (عػٍت اظتػئمنُت
قبػػل خػػروج القػػاام (عليػػه السػػالـ) { بِشَ ايْءٍ يِّ اٍَ انْخَااىفْ وَانْجُااىعِ
و َقْصٍ يٍَِّ األَيَىَالِ وَاألَفُظِ وَانالًََّشَاثِ وَبَشِّشِ انصَّابِشِيٍَ} .

قػػاؿ  :نبلػػو م بشػػيء مػػن اطتػػوؼ مػػن ملػػوؾ بػػٍت فػػالف يف
أخر سلطاهنم واصتوع برالء أسعار م .
(ونق ػ ػػص م ػ ػػن األم ػ ػػواؿ) ق ػ ػػاؿ  :كس ػ ػػاد الت ػ ػػارات وقل ػ ػػة
الفضل .
(ونقص من األنفل) قاؿ  :موت ذر( .
(ونقص من الثمرات)  :قلة ر( ما (ةرع ت وبشػر الصػابر(ن
عند ذلاي بتع يل الفرج .
ط قػػاؿ يل   :ة و ػػذا دو(لػػه ت وملف هللا عػػة ومػػل (قػػوؿ :

{ وَيَا يَؼْهَىُ حََْوِيهَهُ إِالَّ انهّهُ وَانشَّاعِخُىٌَ فِي انْؼِهْىِ}(. )2())1
 1سورة هؿ عمراف(ا(,ة)7:

 2كماؿ الد(ن ص588ح.3
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 .6ق ػػاؿ تع ػػاىل { :وَعَاااكَنخُىْ فِاااي يَغَاااااكٍِِ انَّااازِيٍَ ََّهًَُاااىاْ
أَفُغَااهُىْ وَحَبَاايٍََّ نَكُااىْ كَيْاافَ فَؼَهْنَاااا بِهِااىْ وَضَااشَبْنَا نَكُااىُ
األَيْالَااالَ}( . )1عػػن سػػعد بػػن عمػػر ع ػن غػػَت وانػػد ؽتػػن نضػػر أن

عبد هللا (عليه السالـ)ورمل (قوؿ ( :قػد ثبػء دار صػاحل ودار
عيس بن علي وذكر دور العباسيُت .

فقاؿ  :أرال ا هللا خرانً أو خر ا ق(د(نا .

فقػػاؿ لػػه أبػػو عبػػد هللا (عليػػه السػػالـ)  :ال تقػػل كػػذا ت بػػل

(ك ػػوف مس ػػاكن الق ػػاام وأص ػػثابه ت أم ػػا شتع ػػء هللا (ق ػػوؿ :
{ وَعَكَنخُىْ فِي يَغَااكٍِِ انَّزِيٍَ ََّهًَُىاْ أَفُغَهُىْ})(. )2
ونػػود اإلةػػارة ملف األام ػػة علػػيهم السػػالـ ك ػػانوا (طلقػػوف عل ػ ب ػػٍت
العب ػػاس أشت ػػاء رمة( ػػة مث ػػل (هؿ ف ػػالف) و (ب ػػٍت ف ػػالف) و (هؿ م ػػر
داس) و (بػػٍت بر ػػاف) ألمػػل التقيػػة الػػيت كػػانوا ميػػروف ػػا مػػن قبػػل
 1سورة ملبرا يم(ا(,ة)45:

 2تفسَت العياةي ج 2ص.235
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نك ػػاـ ب ػػٍت العب ػػاس كم ػػا ال خيفػ ػ علػ ػ الكت ػػاب والب ػػانثُت ني ػػل
أرتعوا عل ملف اظتقصود ذأل األشتاء الرمة(ة م بٍت العباس .

 الدليل الروااي :
أوال  :ما نقلته السنة :
وردت عدة روا ةت عن أ ل السنة خبصوص عدد وقياـ نكومػة بػٍت
العباس يف أخر الةمػاف وسػوؼ نػورد بعػض مػن ػذأل الػروا ةت مراعػاة
لالختصار :
 .1عن عبد هللا بن أ األةعل الليثي قاؿ :
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(خترج لبٍت العباس را(تاف أندامها أوعتمػا نصػر وأخر ػا وزر ت
ال (نصػػروهنا ال نصػػر ا هللات واألخػػر أوعتػػا وزر وأخر ػػا كفػػرت
ال (نصروهنا ال نصر ا هللا)(. )1

ومن ذأل الروا(ة (تبُت أف الرا(ة األوىل ي دولة العباسيُت اليت قض

عليها والكو ت فقد ادعء الوالء أل ل البيء والثأر لإلماـ اضتسػُت
يف ند ء األمػػر ت وظتػػا انتصػػرت اسػػتولء عل ػ مكػػاف اإلمػػاـ (عليػػه
السالـ) فلثقها الوزر .
أما الرا(ة الثانية فتأ يف ند ء األمر نالستثواذ علػ مكػاف اإلمػاـ
(علي ػػه الس ػػالـ) فيلثقه ػػا ال ػػوزر ت ويف هخر ػػا حت ػػارب م ػػيم اإلم ػػاـ
(عليه السالـ) فتكوف كافرة منثرفة ضالة .
 .2ندثنا عبد هللا بن مرواف عن أرطػأة بػن اظتنػذر عمػن ندثػه عػن
كعب قاؿ :

(ملذا خلػ مػػن بػػٍت العبػػاس رمػػالف ومهػػا الفرعػػاف وقػ بينهمػػا
االخ ػ ػػتالؼ األوؿ ط (تبع ػ ػػه االخ ػ ػػتالؼ األخ ػ ػػر ال ػ ػػذي في ػ ػػه
الفناء ت وخروج السفياين عند اختالفهم الثاين)(. )1
 1كتاب الفنت ألبن زتاد.ص173
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 .3عػػن ابػػن أ معػػي عػػن أبػػن عبػػاس ملنػػه قػػدـ علػ معاو(ػػة ت وأل
ناضرأل ت فأمازأل وأنسن مااةتهت ط قاؿ :

( ة أن العباس ل تكوف لكم دولة ؟

قاؿ  :اعفٍت من ذا  ة أمَت اظتئمنُت .
قاؿ  :لَتخلين .

قاؿ  :نعم وذلاي يف أخر الةماف .
قاؿ  :فمن أنصاركم ؟
قاؿ  :أ ل خراساف .
قاؿ  :ولبٍت أمية من بٍت اةم نطثات ولبٍت اةػم مػن بػٍت
أمية نطثات ت ط خيرج السفياين)(. )2
 .4عن أ

ر(رة قاؿ  :شتعء رسوؿ هللا (م) (قوؿ :

(ملذا خرمػ ػػء ال ػ ػرا ةت السػ ػػود فػ ػػأف أوعتػ ػػا فتنػ ػػة ت وأوسػ ػػطها
ضاللة ت وأخر ا كفر)(. )3
 1نفل اظتصدر.ص176

 2اطتطيب يف ةر(خ بردادت وعنه الفنت ألبن زتاد.ص164
 3كتاب الفنت ص.164
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 .5قاؿ الوليد بن مسلم:ندثٍت ةيخ عن مابر عػن أ معفػر بػن
علي قاؿ :

((قت ػػل أربع ػػة نف ػػر نلش ػػاـ كله ػػم ول ػػد خليف ػػة:رمل م ػػن ب ػػٍت
مرواف ت ورمل من هؿ أ سفياف .
ق ػػاؿ  :فيقه ػػر الس ػػفياين اظت ػػر واني ػػُت فيق ػػتلهم ت ط (تبػ ػ ب ػػٍت
مرواف فيقتلهم ط (قبػل علػ أ ػل اظتشػرؽ وبػٍت العبػاس نػىت
(دخل الكوفة)(. )1

اثنياً  :ما نقلته الشيعة :
 .1عن أ بصَت عن أ معفر (عليه السالـ) قاؿ :

((قػػوـ القػػاام (عليػػه السػػالـ) يف وتػػر مػػن السػػنُت تس ػ وانػػد
ثػػالث ستػػل وقػػاؿ ملذا اختلفػػء بنػػو أميػػة ذ ػػب ملكهػػم ط
ميلػػاي بنػػو العبػػاس فػال (ةالػػوف يف عنفػػواف مػػن اظتلػػاي وغضػػارة

 1نفل اظتصدر.ص228ج.4
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م ػػن الع ػػيم ن ػػىت خيتلف ػػوا فيم ػػا بي ػػنهم ف ػػإذا اختلف ػػوا ذ ػػب
ملكهم)(. )1
يف ػػذأل الروا(ػػة ملةػػارة واضػػثة ملىل عػػدد وقيػػاـ دولػػة بػػٍت أميػػة ودولػػة
بػٍت العبػاس يف أخػػر الةمػاف ت وظتػػا تبػُت ذلػاي فػػال بػد ملذف مػػن أف ا
نك ػػم ب ػػٍت العب ػػاس ال ػػذي وع ػػدت ب ػػه ال ػػروا ةت اظتعص ػػومية الشػ ػر(فة
فكما ملف لبٍت أمية دولتُت ونكػومتُت فكػذلاي لبػٍت العبػاس دولتػُت ت
فالدولػة األوىل الػػيت قامػػء سػػنة 132
س ػػنة 656

ر(ػػة وقضػ عليهػػا والكػػو

ر( ػػة ت أمػ ػا الدول ػػة الثاني ػػة فه ػػي تق ػػوـ يف أخ ػػر الةم ػػاف

واليت (كوف قيامها عالمة مػن العالمػات الالبد(ػة الوقػوع الدالػة علػ
ق ػػرب قي ػػاـ اظته ػػدي (علي ػػه الس ػػالـ) وال ػػيت تك ػػوف هنا(ته ػػا علػ ػ ( ػػد
اطتراساين والسفياين .
 .2عن البطااٍت قاؿ :

( زاملػء أن اضتسػن موسػ بػن معفػػر (عليػه السػالـ) مػن مكػػة
ملىل اظتد(نػػة فقػػاؿ (ومػػا يل  :لػػو ملف أ ػػل السػػماوات واألرض

 1غيبة النعماين.
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خرموا عل بػٍت العبػاس لسػقيء األرض بػدمااهم نػىت خيػرج
السفياين .

قلء له  ة سيدي  :أمرأل من ا توـ ؟

قػػاؿ  :نعػػم ت ط أطػػرؽ ني ػػة ط رفػ رأسػػه وقػػاؿ  :ملػػاي بػػٍت
العباس مكر وخداع ت (ذ ب نىت (قاؿ (ب منه ةيء ت ط
(ت دد نىت (قاؿ ما مر به ةيء)(. )1
ويف ذأل الروا(ة دليل واضح عل عدد نكومػة بػٍت العبػاس ألف مػن
الواضػػح ملف السػػفياين ػػو مػػن خيػػرج عل ػ بػػٍت العبػػاس و(قضػػي عل ػ
نكومتهم .
والسػػفياين كمػػا ػػو معلػػوـ مػػن العالمػػات اضتتميػػة الػػيت تتثقػ وت هػػر
قبػػل قيػػاـ اإلمػػاـ (عليػػه السػػالـ) بفػػًتة قليلػػة ت و ػػذا (ػػدؿ عل ػ مػػا
قلناأل .

 1غيبة النعماين ص /332ار األنوار ج52ص253
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 .3عػ ػػن اضتسػ ػػن بػ ػػن أ ملب ػ ػرا يم قػ ػػاؿ ( :قلػ ػػء للرضػ ػػا (عليػ ػػه

السػالـ) أصلثاي هللا ملهنػم (تثػدثوف ملف السػفياين (قػوـ وقػد
ذ ب سلطاف بٍت العباس .

فقاؿ :كذبوا ت ملنه لَيقوـ وملف سلطاهنم لَقاام)(.)1
 .4قاؿ سلماف ا مدي (هنع هللا يضر) :

(أتي ػػء أم ػػَت اظت ػػئمنُت (علي ػػه الس ػػالـ) خاليػ ػاً فقل ػػء   :ة أم ػػَت

اظتئمنُت ت مىت القاام من ولدؾ ؟

فتػػنفل الصػػعداء وقػػاؿ  :ال ( هػػر القػػاام نػػىت (كػػوف أمػػور

الصػػبياف ت و(ضػػي نقػػوؽ الػػرزتن ت و(ترػػٌت نلقػػرهف ت فػػإذا

ثاب
قتل ػػء مل ػػوؾ ب ػػٍت العب ػػاس أويل العمػ ػ وااللتب ػػاس أصػ ػ َ
الرمي عن األقواس بوموأل كػالًتاس ت وخربػء البصػرةت نػاؾ
(قوـ القاام من ولد اضتسُت (عليه السالـ)(. )2
 .5عن أ بصَت عن أ عبد هللا (عليه السالـ) قاؿ :
 1غيبة النعماين.ص333ج.11

 2العدد القو(ة للعالمة اضتلي ص 57ح 126؛ ار األنوار ج 52ص 472ح. 168
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(هللا أمل وأكرـ من أف (ًتؾ األرض بال ملماـ عدؿ .
قاؿ  :قلء له  :معلء فداؾ فاخلين مبا أسًت(ح ملليه .
قاؿ   :ة أن و ت ليل (ر أمة و (م) فرمػاً أبػداً مػا داـ

لولػػد بػػٍت فػػالف ملػػاي نػػىت (نقػػرض ملكهػػم ت فػػإذا انقػػرض

ملكهم أةح هللا ألمػة و رمػالً منػا أ ػل البيػء (شػَت نلتقػ

و(عمل نعتد ت وال اخذ يف نكمه الرةا ت وهللا ملين ألعرفػه

نشت ػ ػػه وأس ػ ػػم أبي ػ ػػه ط اتين ػ ػػا الرل ػ ػػير القص ػ ػػرة ت ذو اطت ػ ػػاؿ
ػتودع ميلئ ػػا قسػػطاً
والشػػامتُت القػػاام العػػادؿ ت اضتػػافر ظتػػا أسػ َ
وعدالً كما مأل ا الف ار موراً وولماً)(. )1

أقػػوؿ بعػػد التوكػػل علػ اظتػػوىل عػػة ومػػل  :قػػد تلخػػص مػػن غتمػػوع مػػا
تقػػدـ مػػن روا ةت ملف ملخبػػارات النػػو وأ ػػل بيتػػه صػػلوات هللا وسػػالمه
علػػيهم أرتعػػُت تئكػػد ملف لبػػٍت العبػػاس دولػػة اثنيػػة ت وملف اخػػتالفهم ػػو
عالم ػػة النقط ػػاع ملكه ػػم ونص ػػوؿ الف ػػنت عن ػػد ا (ق ػػوـ ق ػػاام هؿ و
عليهم السالـ .
 -1ملقباؿ األعماؿ ألبن طاووس ج 3ص. 116
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ال بذيت وقىع حكى بين انؼباط نيظ ػ يت حخًيت
ملف دولة بٍت العباس الثانية تقوـ يف أخر الةمػاف و(كػوف قيامهػا عالمػة
مػػن العالمػػات الالبد(ػػة الوقػػوع الدالػػة عل ػ قػػرب قيػػاـ اإلمػػاـ (عليػػه
السػػالـ) والػػيت تكػػوف هنا(تهػػا عل ػ (ػػد اطترسػػاين والسػػفياين ت غػػَت ملف
نػػاؾ روا ةت تئكػػد نتميػػة غػػَت العالمػػات اطتمسػػة الػػيت ػػي اليمػػاين
والسػ ػػفياين والصػ ػػيثة يف ةػ ػػهر رمضػ ػػاف واطتسػ ػػف يف البيػ ػػداء وقتػ ػػل
النفل الةكية .

فعن أ زتةة الثمايل قاؿ ( :قلء أل معفر (عليه السالـ) :

خروج السػفياين مػن ا تػوـ ؟  -ملىل أف قػاؿ -وطلػوع الشػمل
من ا توـ واختالؼ بٍت العباس يف الدولة من ا توـ. ) ...
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ولتوضيح ذلاي نقوؿ ملف نكم بٍت العباس و من العالمات الالبد(ة
الوقػػوع وليسػػء مػػن العالمػػات اضتتميػػة ت فػػإف مع ػٌت الالبد( ػة تومػػد
الومػوب أو اإللػةاـ ت أي ملهنػػا عالمػػة ال بد(ػة التثقػ (كػػوف ارتباطهػػا
بقض ػػية اإلم ػػاـ (علي ػػه الس ػػالـ) ل ػػيل علػ ػ ؿت ػػو الش ػػطر (اصت ػػةء) أو
الشرط يف قضية اإلماـ لكي تكوف من ا تػوـ ت مل ػا عالقتهػا جبوانػب
خارمية وب روؼ خارمية .
فبالنسبة ملىل نكومة بٍت العبػاس (كػوف ارتباطهػا بقضػية اإلمػاـ (عليػه
السالـ) مػن نب {نَخَشْكَبٍَُّ طَبَقاا ػَاٍ طَبَاقٍ}ت أو مػن نب سػنن
مػػا قػػبلكم عػػري علػػيكم كمػػا مػػاء يف اضتػػد(ل الش ػر(ف عػػن الرسػػوؿ
الكرًن (م) :

(لًتكنب سنة من كاف قبلكم نذو النعل نلنعل والقذة نلقػذة
وال ختط وف طر(قتهم ةلاً بشل وذراعاً بذراع ونعاً بباع نىت
دخل مثر ضب لدخلتموأل) .
أف لو كاف من قبلكم َ

أو مػػن نب البػػد ملف ُيكػػم بػػٍت العبػػاس مػػن نيػػل ملف بػػٍت أميػػة قػػد
نكموا ت فمن نب التسلسل التارخيي ال من نيل ملهنا مةء ت فهػذأل
ال بد(تها .
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أمػػا نلنسػػبة للروا(ػػة الػػيت بينػػء أف اخػػتالؼ بػػٍت العبػػاس مػػن ا تػػوـ
فهػ ػػي واضػ ػػثة يف أف ا تػ ػػوـ ػ ػػو اخػ ػػتالفهم يف الدولػ ػػة ولػ ػػيل قيػ ػػاـ
نكػػومتهم الػػذي عػػد مػػن العالمػػات الالبد(ػػة الوقػػوع ت بعبػػارة أخػػر
أنػػه مػػىت مػػا قامػػء دولػػة بػػٍت العبػػاس الثانيػػة فػػإف اخػػتالؼ أصػػثا ا
(كوف من األمور ا تومة .
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يؼامل حكىيت بين انؼباط انالاَيت
قػػد (تسػػاءؿ الػػبعض ظتػػاذا تسػػم الدولػػة الػػيت تقػػوـ قبػػل قيػػاـ اإلمػػاـ
اظتهدي (عليه السػالـ) بدولػة بػٍت العبػاس علمػاً ملهنػا دولػة ةػيعية كمػا

(تبُت من األناد(ل والػروا ةت ؟ واإلمابػة علػ

ػذا التسػالؿ تكػوف

عل ثالثة أومه :
 .1ملما ملف نكاـ دولة بٍت العباس الثانية (نتسبوف ملىل العباس بن عبد
اظتطلب ت أي ملهنم (رمعوف نسباً ملىل العباس بن عبد اظتطلب
و ذا (عٍت ملهنم سادة من بٍت اةم .
ُ .2يتمل ملف اظتراد بتسميتهم بٍت العباس ألف أفعاعتم وأعماعتم
وسَتصم مشا ة ألفعاؿ وأعماؿ وسَتة ملوؾ بٍت العباس
األواال .
 .3أو أف تكوف ذأل التسمية مامعة للومهُت األوؿ والثاين أي
مبعٌت ملهنم (نتموف نسباً ملىل العباس بن عبد اظتطلب وأ(ضاً
(سَتوف بسَتة نكاـ الدولة العباسية هنذاؾ وهللا العا .
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أضػػف ملىل ذلػػاي ملف قيػػاـ دولػػة بػػٍت العبػػاس الثانيػػة (كػػوف مشػػابه ملىل
ند كبَت قياـ الدولة األوىل لبٍت العباست نيل ملف العباسيُت األوااػل
بدأ حتركهم لإلطانة نألمو(ُت من خراساف .
فقػػد رفعػػوا الشػػعار ( :الرضػػا مػػن هؿ و) والثػػأر لإلمػػاـ اضتسػػُت
وملرمػػاع اضتػ ملىل أ لػػه (أي األامػػة) ت فاسػػتطاعوا بػػذلاي خػػداع عػػواـ
الشػػيعة وأة ػراؼ السػػادة حتػػء ػػذا الشػػعار فقػػادوا الشػػيعة إلعػػالف
الثػػورة ض ػػد األم ػػو(ُت ت نيػ ػل ب ػػدأ حت ػػركهم م ػػن خراس ػػاف ملىل العػ ػراؽ
والشاـ ت وؾتثوا يف ملسقاط اضتكم األموي .
وكذلاي ا بٍت العباس يف أخر الةماف و(رفعوف ةعارات ملنسانية مػن
قبيل ملعادة اضت عل أ له ونصػرة الشػيعة اظت لػومُت مػن قبػل اضتكػم
األموي ت واتوف أ(ضاً من خارج العراؽ ليقيموا دولتهم .

فقد ماء يف الروا(ة الشر(فة عن رسوؿ هللا (م) ملنه قاؿ :

(ملذا أقبلػػء را ةت ولػػد العبػػاس مػػن عقبػػات خراسػػافت مػػالوا
بنعػػي اإلسػػالـ فمػػن سػػار حتػػء لػػوااهم تػػنلهم ةػػفاعيت (ػػوـ

القيامة)(. )1

 1اظتالنم والفنت.ص32
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وعػػن رسػػوؿ هللا (م) قػػاؿ ( :ملذا خرمػػء الػرا ةت السػػود فػإف
أوعتا فتنة وأوسطها ضاللة وهخر ا كفر)(. )1
وال ػرا ةت السػػود اظتقصػػودة نػػا كمػػا ػػو واضػػح ػػي نفسػػها الرا(ػػة
الثاني ػػة ال ػػيت م ػػاء وص ػػفها يف الروا( ػػة ال ػػواردة ع ػػن عب ػػد هللا بػ ػػن أ

األةػػعل والػػيت تػػذكر ملف الرا(ػػة األخػػر ( :أوعتػػا وزر وأخر ػػا كفػػر

ال تنصرو ا ال نصر ا هللا) .
و ػػذا (تبػػُت لنػػا ملف ملػػوؾ دولػػة بػػٍت العبػػاس الثانيػػة اتػػوف مػػن خػػارج
العراؽ ليقيموا نكومتهم فيه تكما ملهنم (دعوف التشي والوالء أل ل
البيء (عليهم السالـ) و م براء من ذلاي ت ففي الروا(ة الػواردة عػن
أمَت اظتئمنُت (عليه السالـ) قاؿ :

(...نػػىت ( هػػر قػػوـ ال خػػالؽ عتػػم (ػػدعوف لولػػدي و ػػم ب ػراء

من ولدي ت تلاي عصابة رد( ة ال خالؽ عتم) .

فواقػ سػػَتصم السػػيطرة عل ػ اضتكػػم واظتصػػاحل وطلػػب الػػدنيا ملنكػػاراً
للث ػ ػ ت ملي وهللا ملهنػ ػػم ليَعرفػ ػػوف اضت ػ ػ كمػ ػػا (عرفػ ػػوف أنفسػ ػػهم وكمػ ػػا
(عرفػػوف ملف الليػػل ليػػل والنهػػار هنػػار ت ولك ػن ُيملهػػم اضتسػػد وطلػػب

 -1نفل اظتصدر ص. 34
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الػػدنيا عل ػ اصتثػػود واإلنكػػار ت ول ػو طلبػػوا اضت ػ نضت ػ لَكػػاف خ ػَتاً

عتم .

أمػػا مواصػػفات تلػػاي اضتكومػػة فإهنػػا نكومػػة عسػػر ال (سػػر فيها.فقػػد
مػػاء يف الروا(ػػة الػػواردة عػػن و بػػن الفضػػيل عػػن أبيػػه عػػن أ معفػػر
(عليه السالـ) قاؿ :

(قلػػء لػػه  :معلػػء فػػداؾ ت بلرن ػا ملف ,ؿ معفػػر را(ػػة و,ؿ

العباس را(تُت ت فهل أنته مللياي من علم ذلاي بشيء ؟

قػػاؿ  :أمػػا هؿ معفػػر فلػػيل بشػػيء وال ملىل ةػػيء ت وأم ػا هؿ
العباس َّ
فإف عتم ملكاً مبط اً (قربوف فيه البعيد و(بعػدوف فيػه
القر(ب وسلطاهنم عسَت ليل فيه (سَت. )1()...

وعن و بن بشَت اعتمداين ت قػاؿ ( :قلنا مد بن اضتنفيػة:معلنا
ف ػػداؾت بلرنػ ػا ملف ,ؿ ف ػػالف را( ػػة ت و,ؿ ف ػػالف را( ػػة ت و,ؿ
معفر را(ة ت فهل عندكم يف ذلاي ةيء ؟

 1تفسَت القمي جً1ص  31وعنه ار األنوار ج52ص184ح.9
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قاؿ  :أما را(ة بٍت معفػر فلػيل بشػيء ت وأمػا را(ػة بػٍت فػالف
فإف عتم ملكاً (قربػوف فيػه البعيػد و(ػبَعػدوف فيػه القر(ػب عسػر

ليل فيهم (سر. )1()...

والذي ( هر من الروا(تُت ملف بٍت العباس يف نكومتهم الثانية (قربػوف
من و بعيد عن اضت أوعن مكاف دولػتهم ت و(بعػدوف مػن ػو قر(ػب
من اضت أو عن مكاف دولتهم وهللا العا .
كما ملف نكمهم (رافقه عسر ليل فيػه (سػر أي تكػوف نػاؾ صػعوبة
من لنبة اظتعيشة أو غالء األسعار أو ما ةابه ذلاي .
كمػػا ملنػػه تسػػب قيػػاـ دولػػتهم نكوم ػة ,ؿ معفػػر وملف تلػػاي اضتكومػػة
ليس ػػء يف ة ػػيء وليس ػػء ملىل ة ػػيء ت أي ملهن ػػا ال تنفػ ػ وال تض ػػر ت
ومبعٌت هخر ملنه ليل عتا أثر فعلي يف تريَت األنػواؿ هنػذاؾ ط ملنػه قػد
مػػاء يف الروا(ػػة الشػ ػر(فة الػػواردة ع ػػن أمػػَت اظت ػػئمنُت (عليػػه الس ػػالـ)
قاؿ :

(ملذا رأ(ػػتم الػرا ةت السػػود فػػالةموا األرض وال حتركػػوا أ(ػػد(كم

وال أرملكم ت ط ( هر قػوـ صػرار ال (ئبػه عتػم ت قلػو م كةبػر
1

ار األنوار ج 52ص.273
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اضتد(ػػد ت ػم أصػػثاب الدولػػة ت الَ (فػػوف بعهػػد وال ميثػػاؽ ت
(دعوف ملىل اضت ت وليسوا من أ له ت أشتاء م الكٌت ونسػبهم
الرػػري ت وةػػعور م مرخػػاة كشػػعور النسػػاء نػػىت خيتلفػػوا فيمػػا
بينهم ت ط (ئ هللا اضت من (شاء)(. )1

فمػػن ػػذأل الروا(ػػة (تبػػُت لنػػا ملف ػػئالء اضتكػػاـ ػػم أصػػثاب الدولػػة
وصػػفاصم واضػػثة يف الروا(ػػة كمػػا ػػو مبػػُت وملف ػػئالء اضتكػػاـ تكػػوف
أشت ػػااهم عب ػػارة ع ػػن ك ػػٌت ت أي أهن ػػم (س ػػتخدموف الك ػػٌت فيم ػػا بي ػػنهم
وخيفوف أشتااهم .
أمػػا نلنسػػبة لنسػػبهم الرػػري فهػػو ملةػػارة ملىل مد(نػػة الن ػػف األةػػرؼ ت
أي أهن ػػم (نتس ػػبوف لتل ػػاي اظتد(ن ػػة اظتش ػػرفة ت ملال ملف الروا( ػػة ورد فيه ػػا
تصػػثيف نيػػل وردت كلمػػة (الرػػري) ب ػػ(القر ) وهللا العػػا فيكػػوف
اظتقصود ملف أكثر أتباعهم وأنصار م (كونوف من القر واألر ةؼ .
وأخػ ػَتاً أف ػػذأل اضتكوم ػػة س ػػوؼ تق ػػف بوم ػػه اإلم ػػاـ اظته ػػدي (علي ػػه
السػػالـ) وت لػػم وتضػػطهد أنصػػارأل ومواليػػه ت ب ػل ملهنػػا حتػػار م وحتػػاوؿ

 1اظتالنم والفنت ص 35؛ كتاب الفنت ألبن زتاد ص 171نختالؼ (سَت .
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القض ػػاء عل ػػيهم لك ػػن هللا س ػػوؼ (س ػػل علػ ػ

ػػذأل الدول ػػة ال اظت ػػة

السفياين نيل (كوف الكهم عل (د(ه لعنهم هللا رتيعاً .

فػػنثن ا,ف نتسػػاءؿ مػػن ػػم بنػػو العبػػاس وكيػػف ملهنػػم سػػوؼ ( لمػػوف
الشيعة اضتقيقيُت وملهنم سيمثلوف العقبة اليت تكوف بُت اإلماـ اظتهػدي
(عليػػه السػػالـ) والنػػاس ؟ و ػػل سػػًتم اظتقولػػة السػػابقة الػػيت ردد ػػا

الناس يف دولة بٍت العباس األوىل بقػوعتم (ولػم بػٍت أميػة وال عػدؿ

بٍت العباس) ؟

اخخ ف بين انؼباط وخشوج انغفياَي ػهيهى
بعػػد أف استعرضػػنا الػػروا ةت اظتعصػػومية الش ػر(فة والػػيت تئكػػد بوضػػوح
عل ػ أف لبػػٍت العبػػاس دولػػة اثنيػػة تقػػوـ يف هخػػر الةمػػاف تسػػب خػػروج
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الس ػػفياين وقيام ػػه ت فك ػػذلاي أة ػػارت تل ػػاي ال ػػروا ةت علػ ػ ملف هنا( ػػة
نكػ ػػم بػ ػػٍت العبػ ػػاس يف هخػ ػػر الةمػ ػػاف سػ ػػيكوف عل ػ ػ (ػ ػػد اطتراسػ ػػاين
والسفياين .
وملف هنا( ػػة ػػذأل اضتكوم ػػة والدول ػػة (ك ػػوف بس ػػبب اخ ػػتالؼ (قػ ػ ب ػػُت
أعضااها وقادصا و(تسبب ذلاي يف ضعفها فيطم فيها ا,خروف .
فقػػد مػػاء يف الروا(ػػة الػػواردة عػػن اإلمػػاـ البػػاقر (عليػػه السػػالـ) ملنػػه

ق ػػاؿ  ( :ملذا أختلػ ػػف بنػ ػػو فػ ػػالف فيمػ ػػا بيػ ػػنهم ت فعن ػ ػد ذلػ ػػاي
فػػانت روا الفػػرج ت ولػػيل فػػرمكم ملال يف اخػػتالؼ بػػٍت فػػالف
ولػػن خيػػرج القػػاام وال تػػروف مػػا حتبػػوف نػػىت خيتلػػف بنػػو فػػالف
فيمػػا بيػػنهم ت فػػإذا كػػاف ذلػػاي طم ػ النػػاس فػػيهم واختلفػػء
الكلمة وخرج السفياين)(. )1

وعن أ بكر اضتضرمي عن أ معفر (عليه السالـ) قاؿ :

(البػػد أف ميلػػاي بػػٍت العبػػاس ت فػػإذا ملكػػوا واختلفػػوا وتشػػتء
أمػػر م خػػرج علػػيهم اطتراس ػػاين والسػػفياين ػػذا مػػن اظتش ػػرؽ
 1روضة الكايف.ص177
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و ػػذا مػػن اظترػػرب (سػػتبقاف ملىل الكوفػػة كفرسػػي ر ػػاف ت ػػذا
مػ ػػن ا نػ ػػا و ػ ػػذا مػ ػػن ا نػ ػػا نػ ػػىت (كػ ػػوف الكهػ ػػم عل ػ ػ
أ(د(هما ت أما أهنما ال (بقوف منهم أنداً أبداً )(. )1
وماء عن أ بصَت عن أ معفر (عليه السالـ) قاؿ :

(ميلاي بنو العباس فػال (ةالػوف يف عنفػواف اظتلػاي وغضػارة مػن
ػب ملكهػػم
العػػيم نػػىت خيتلفػػوا فيمػػا بيػنهم فػػإذا اختلفػػوا ذ ػ َ
واختلػػف أ ػػل اظتشػػرؽ وأ ػػل اظترػػرب وأ ػػل القبلػػةت و(لقػػ

الناس مهداً ةد(داً ؽتا مير م من اطتوؼ فػال (ةالػوف بتلػاي

اضتػػاؿ نػػىت (نػػادي منػػادي مػػن السػػماء ت فػػإذا لد فػػالنفَت

النفَتت فوهللا لكػأين أن ػر ملليػه بػُت الػركن واظتقػاـ (بػا( النػاس
قمر مد(د وكتاب مد(د وسلطاف مد(د من السماءت أما ملنه
ال ترد را(ة له نىت ميوت)(. )2
وعن (عقوب بن السراج قاؿ :
 1غيبة النعماين.ص259
 2غيبة النعماين.
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(قلء أل عبد هللا (عليه السالـ)  :مىت فرج ةيعتكم ؟
قػػاؿ  :ملذا اختلػػف ولػػد العبػػاس وو ػ سػػلطاهنم وطمػ فػػيهم
َمػ ْػن (كػػن (طم ػ ت وخلع ػء العػػرب أعنتهػػات ورف ػ كػػل ذي
صيصية صيصيته. )1()...
وعػن الصػادؽ بػن و (عليػػه السػالـ) ملنػه سػ َل عػػن وهػور قػاام أ ػػل
البيء (عليه السالـ) فتنه َد وبك ط قاؿ :

( ة عتا من طامػة ت ملذا نكمػء يف الدولػة اطتصػياف والنسػواف
والس ػػوداف ت وأن ػػدث األم ػػارة الش ػػباف والص ػػبياف ت وخ ػػرب
مام الكوفة من العمراف ت وانعقد اصتسراف ت فذلاي الوقػء
زواؿ مل ػػاي ب ػػٍت العب ػػاست ووه ػػور قاامن ػػا أ ػػل البي ػػء (علي ػػه
السالـ))(. )2
وعن ملسثاؽ بن عمار عن أ عبد هللا (عليه السالـ) قاؿ :

 1غيبة النعماين.ص273ح.42

 -2مع م أناد(ل اإلماـ اظتهدي (عليه السالـ) ج 3ص 483؛ عن مالنم أبن طػاووس

ص. 198
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(ال َتروف مػا حتبػوف نػىت خيتلػف بنػو فػالف فيمػا بيػنهم ت فػإذا

اختلفوا ت طم الناس وتفرقء الكلمة وخرج السفياين)(. )1

وم ػػاء ع ػػن أ بص ػػَت ع ػػن بك ػػر ب ػػن ن ػػرب ع ػػن أ عب ػػد هللا (علي ػػه
السالـ) قاؿ :

(ال (كوف فساد ملاي بٍت فالف نىت خيتلف سيفا بٍت فالف ت
فإذا اختلفوا كاف عند ذلاي فساد ملكهم)(. )2
فمػػن ػػذأل الػػروا ةت اظتعصػػومية الش ػر(فة (تبػػُت لنػػا واضػػثاً ملف بػػٍت
العبػػاس خيتلفػػوف فيمػػا بيػػنهمت أي انػػه البػػد أف (ق ػ بيػػنهم اخػػتالؼ
( ػػئدي ملىل ض ػػعفهم فيس ػػهل عندا ػػذ اإلطان ػػة ػػم والقض ػػاء عل ػػيهمت
فيسػػترل ذلػػاي االخػػتالؼ والضػػعف السػػفياين واطتراسػػاين ت فيقضػػيا
علػػيهم و( ػة(ال دولػػتهم و(كػػوف بػػذلاي فػػرج ,ؿ و (علػػيهم السػػالـ)
وفرج لإلمػاـ اظتهػدي (عليػه السػالـ) ألف ػذأل الدولػة كمػا ( هػر مػن
األخبػػار تكػػوف عقبػػة يف طر( ػ اإلمػػاـ ويف طر( ػ التمهيػػد واإلعػػداد
والدعوة له .
 -1الكايف ج 8ص 239؛ ار األنوار ج 52ص. 264
 -2غيبة الطوسي ص 447ح. 446
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وال ا ر وهللا العا ملف النفل الةكيػة الػذي (قتػل يف وهػر الكوفػة مػ
سػػبعُت مػػن الصػػاضتُت سػػيكوف مقتلػػه يف أ ةـ نكػػومتهم بػػل ق(ػػد(هم
لعنهم هللا .
كمػػا ملف ػػدـ مس ػ د الكوفػػة مػػن مػػئخرأل ؽتػػا بلػػي دار عبػػد هللا بػػن
مسعود سػيكوف مػن قػبلهم و(كػوف ذلػاي اعتػدـ

ػة أعمػار اظتسػ د

أو نتي ة قتاؿ (كوف ناؾ .
فقد ماء يف الروا(ة الواردة عن الصادؽ(عليه السالـ) ملنه قاؿ :

(ملذا د َـ ناا مس د الكوفػة مػن مػئخرأل ؽتػا (لػي دار عبػد
هللا ب ػػن مس ػػعود فعن ػػد ذل ػػاي زواؿ مل ػػاي ب ػػٍت ف ػػالفت أمػ ػا ملف
ادمه ال (بنيه)(. )1
ومػػن أ ػػم مػػوارد االخػػتالؼ بػػُت العبػػاس ػػو ذلػػاي االخػػتالؼ الػػذي
(ك ػػوف يف الكوف ػػة ني ػػل خيتلف ػػوا فيم ػػا بي ػػنهم وحت ػػدث معرك ػػة ق ػػرب
الكوفػػة (ػػذ ب ػػا أربعػػة هالؼ نفػػل ت القاتػػل واظتقتػػوؿ يف النػػار ت
ومللياي ما ماء يف الروا(ة الشر(فة الواردة عػن أ بصػَت عػن الصػادؽ
(عليه السالـ) أنه قاؿ :
 1غيبة الطوسي ص. 271
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(ملف لبٍت فالف عند مسػ دكم (عػٍت مسػ د الكوفػة لوقعػة يف
(ػػوـ عروبػػة (أي (ػػوـ رتعػػة) (قتػػل فيهػػا أربعػػة هالؼ مػػن نب
الفيل ملىل أصثاب الصابوف ت فإ ةكم و ذا الطر( فػامتنبوأل

وأنسنهم ناالً من أخذ يف درب األنصار)(. )1

يٍ هى انشيصباَي؟
لقد ذكرل سلفاً ملف نكومة بٍت العباس ػي الػيت تسػيطر علػ مقاليػد
اضتكم يف العراؽ.ومن اظتعلوـ ملف أي نكومة كػب أف (كػوف عتػا رأس

(قود ا و و ما (صطلح عليه (رايل الدولة) .
وعليه َم ْن سيكوف سيد ػذأل الدولػة وناكمهػا وابػرز قادصػا ت وملذا مػا

رمعنػػا ملىل الػػروا ةت ؾتػػد ملنػػه ال اسػػم معػػروؼ (ػػذكر ألنػػد رمػػاؿ بػػٍت
العب ػػاس س ػػو اس ػػم (الشيص ػػباين) ال ػػذي ورد ذكػ ػرأل يف روا ةت أ ػػل
البيء (عليهم السالـ) .
 -1اإلرةاد .
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وسوؼ ؿتاوؿ يف موضوعنا ذا الكشف عن ذأل الشخصية وػتاولػة
معرفته ػػا ت وقب ػػل اطت ػػوض يف ذل ػػاي الب ػػد لن ػػا أف نع ػػرؼ مع ػػٌت كلم ػػة
(ةيصباف) .
فق ػػد ذك ػػر ص ػػانب كت ػػاب ة ػػرح الق ػػاموس وص ػػانب كت ػػاب لس ػػاف
العرب ملف (ةيصػباف) ػو انػد أشتػاء الشػيطاف ت و(سػتعمل أو (طلػ
علػ كػػل َمػ ْػن (فعػػل فعلػػة كأفعػػاؿ الشػػيطاف مػػن نيػػل اظتكػػر واطتبػػل
والد اء والشر وما عل ذلاي من تلاي الصفات الذميمة .

حمم خشوجه
( هػػر مػػن الػػروا ةت اف الشيصػػباين ( هػػر يف الع ػراؽ ونلتثد(ػػد مػػن
الكوفػػة والن ػػف ت و(كػػوف خرومػه سػػابقاً طتػػروج السػػفياين ت كمػػا ملف
الػذي (ستشػف مػن الػروا ةت ملف أمػر الشيصػباين (بػدأ نلتػدرج ةػي اً

فشػ ػػي اً ملىل أف اخػ ػػذ نالنتشػ ػػار واألتسػ ػػاع ليشػ ػػمل مسػ ػػانة أكثػ ػػر
واكل .
فقد ماء يف الروا(ة الشر(فة الواردة عن مابر بن (ة(ػد اصتعفػي قػاؿ :
سألء أن معفر (عليه السالـ) عن السفياين فقاؿ :
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(وأىن لكم نلسفياين نىت خيرج قبله الشيصباينت خيػرج قرض
كوفافت (نب كما (نب اظتاء فيقتل وفدكمت فتوقعػوا بعػد ذلػاي
السفياين وخروج القاام (عليه السالـ) )(.)1

(تبػػُت لنػػا مػػن ػػذأل الروا(ػػة ملضػػافة ملىل مػػا ذكػػرلأل ملف الشيصػػباين رمػػل
ةػػيعي أو نألنػػر واألصػػح ملنػػه متشػػي (ػػدعي الػػوالء أل ػػل البيػػء
(علػػيهم السػػالـ) ت لك ػن أفعالػػه يف الواق ػ ؼتالفػػة ألفعػػاعتم ومشػػا ة
ألفع ػػاؿ ملبل ػػيل (علي ػػه اللعن ػػة) ألف الكوف ػػة كم ػػا ػػو مع ػػروؼ مد(ن ػػة
ةيعية وليل فيها غَت الشيعة األمامية .
ملف الشيصػػباين ػػذا ػػو اضتػػاكم العباسػػي الػػذي ُيكػػم العػراؽ يف هخػػر
الةماف نيل سػتقوـ اضتكومػة الثانيػة لبػٍت العبػاس قبػل قيػاـ السػفياين
وخرومػ ػ ػػه بفػ ػ ػػًتة مػ ػ ػػن الػ ػ ػػةمن كمػ ػ ػػا مػ ػ ػػاء يف الػ ػ ػػروا ةت عػ ػ ػػن أ ػ ػ ػػل
البيء(عليهم السالـ) ت فعن اضتسن بن ملبرا يم قاؿ :

(قلػػء للرضػػا (عليػػه السػػالـ) أصػػلثاي هللا ملهنػػم (تثػػدثوف عػػن
السػػفياين (قػػوـ وقػػد ذ ػػب سػػلطاف بػػٍت العباس؟فقاؿ:كػػذبوا
ملنه ليقوـ وملف سلطاهنم لَقاام)(. )1
1
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ملف يف ذأل الروا(ة مػا (ػدؿ وبوضػوح علػ ملف لبػٍت العبػاس دولػة اثنيػة
تقػوـ يف هخػر الةمػاف تسػب خػػروج السػفياين وقيامػه ت وؽتػا (ئكػد كػػوف
الشيصباين ػذا ػو اضتػاكم العباسػي ومػن الدولػة الثانيػة لبػٍت العبػاس
مػػا مػػاء يف خطبػػة اللئلػػئة ظتػػوالل أمػػَت اظتػػئمنُت (عليػػه السػػالـ) نيػػل
قاؿ :

ػاعن عػػن قر(ػػب ومنطلػ للمريػػب فػػارتقبوا الفتنػػة
(أال وأين ضػ ٌ

األمو(ة واظتملكػة الكسػرو(ة ت فكػم مػن مالنػم وبػالء مػًتاكم
تقبل ؽتلكة بٍت العباس نلروع والبأس ت وتبٌت عتم مد(نة (قاؿ
عتا الةوراء بُت دملة ودميل الفرات ط قاؿ :

فتوال ػ ػ ػػء فيه ػ ػ ػػا مل ػ ػ ػػوؾ ب ػ ػ ػػٍت ةيص ػ ػ ػػباف أربع ػ ػ ػػة وعش ػ ػ ػػروف
َملكاً. )2()...

ففي ذا الكالـ ملف العباسي و الشيصباين كما ( هر واضثاً .

وبع ػػد أف تب ػػُت لن ػػا ك ػػل ذل ػػاي أق ػػوؿ  :ملف الشيص ػػباين الب ػػد أف ُيك ػػم
الع ػراؽ وسػػيتخذ مػػن برػػداد مق ػراً ضتكومتػػه و(سػػكن فيهػػا ت ملال ملف لػػه
 1نفل اظتصدر.ج 52ص251
 2مناقب هؿ
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أصالً يف الن ف الػيت ػي الكوفػة نسػب مػا (عػل عنهػا أ ػل البيػء
(عليهم السالـ) يف روا ةصم .
ومػػن ذلػػاي نفهػػم معػػٌت ملنػػه (نب ػ كمػػا (نب ػ اظتػػاءت ني ػل (بػػدأ حتركػػه
نالستيالء عل اضتكم يف الن ف أو ملف لػه أصػالً يف الن ػف ط ةػي اً
فشي اً نىت (ستويل عل برداد وُيكم العػراؽ كمػا (نبػ اظتػاء ت نيػل
ملف للماء أصالً (منب ) وله مصباً .

أم ػ ػػا م ػ ػػا ورد يف الروا( ػ ػػة ال ػ ػػيت ذك ػ ػػرت يف بدا(ػ ػ ػة اظتوض ػ ػػوع م ػ ػػن ملف
الشيصباين ((قتل وفدكم)ففي ذلاي ملةػارة ملىل ملف ػذا اضتػاكم سػيقتل
بعػػض الرمػػاؿ اظتعػػروفُت والومهػػاء مػػن أنصػػار اإلمػػاـ اظتهػػدي (عليػػه
السالـ) .
و(ب ػػدو ملنػ ػه ػػو م ػػن (ك ػػوف وراء مقت ػػل ال ػػنفل الةكي ػػة والس ػػبعُت مػ ػن
الصػ ػػاضتُت الػ ػػذ(ن (قتلػ ػػوف يف وهػ ػػر الكوفػ ػػة ت فػ ػػإف الكػ ػػاؼ ضػ ػػمَت
اطتطاب يف كلمػة (وفػدكم) تعػٍت األنصػار خاصػة ت فػإف اإلمػاـ البػاقر
(عليه السػالـ) كػاف خياطػب الشػيعة اضتقيقيػُت ولػيل كػل مػن تَسػم
ذا االسم .

والوفػػد ػػم ومهػػاء القػػوـ وسػػاداصم وأة ػرافهم ت أو ملف اظت ػراد نلوفػػد
م اظترسلوف عل اضتكاـ يف أمر معُت .
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فعن اإلماـ الصادؽ (عليه السالـ قاؿ :

( ة زرارة البد من قتل غالـ نظتد(نة .

قلء  :معلء فداؾ ت أليل (قتله ميم السفياين ؟
قاؿ  :ال ت ولكن (قتله ميم بٍت فالف)(. )1
وتسمي بعض الروا ةت ذا الرػالـ الػنفل الةكيػة ت و ػو غػَت الػنفل
الةكية الذي (قتل يف مكة قبل وهور اظتهدي (عليه السالـ) .
ملف الشيصػ ػػباين ػ ػػو سػ ػػيد بػ ػػٍت العبػ ػػاس يف هخػ ػػر الةمػ ػػاف وطػ ػػاغيتهم
وكبػػَت م الػػذي ملليػػه (رمعػػوف والػػذي سػػيوامه دعػػوة اإلمػػاـ اظتهػػدي
(عليه السالـ) وأنصارأل بشدة وقوة وُياوؿ بكػل مػا لد(ػه مػن مل(قػاؼ
نركتهم وتعطيل دعوصم وتكذ(بهم ورد ا بشىت الوساال .
وال ػػا ر ملف ػػذا الشػػخص ػػو اظتسػػم يف الػػروا ةت ب ػػ(عبد هللا ذو
العػػُت) وقػػد ذكػػر بعػػض البػػانثُت ملف السػػبب يف ػػذأل التسػػمية (عػػود
ألند ثالثة انتماالت :
 األوؿ  :أف (كوف اضتاكم العباسػي اظتسػم (عبػد هللا ذو العػُت)
واس العُت .
 -1ار األنوار.ج 52ص.147
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 الثاين  :أف (كوف يف عينيه ةيء من اضتََوؿ .

 الثال ػػل  :ملف ػػذا اضت ػػاكم (ضػ ػ علػ ػ عيني ػػه العو(ن ػػاتت س ػػواء
كانء طبية أو مشسية وهللا العا .

يناقشت انؼهًاء يف انشيصباَي
قلة م الذ(ن تناولوا ةخصية الشيصباين من العلماء والبػانثُت علػ
م ػػر الس ػػنُت ت ون ػػىت ػػئالء (س ػػتطيعوا الوص ػػوؿ ملىل نقيق ػػة ػػذأل
الشخص ػػية وكش ػػف أسػ ػرار ا وبي ػػاف دور ػػا وملثر ػػا يف قض ػػية اإلم ػػاـ
اظتهدي (عليه السالـ) .
فم ػػنهم م ػػن رأ انطباقه ػػا علػ ػ خلف ػػاء ب ػػٍت العب ػػاس يف عه ػػد األام ػػة
األطهار (عليهم السالـ) ومنهم من أعتقد ملهنا حتكي عن أند نكػاـ
العػػرب الطرػػاة الػػذ(ن (تصػػفوف بصػػفات اظتكػػر واطتػػداع ت و (صػػب
أندا منهم كبد اضتقيقة .
ومن ئالء الكتاب والبانثُت الشيخ الكوراين .
فقد ذكر يف كتابه (عصر ال هور) يف الصفثة ( )133ما (لي :
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(وُيتمػ ػػل أف (نطب ػ ػ عل ػ ػ صػ ػػداـ كمػ ػػا (ػ ػػر بعضػ ػػهم ألنػ ػػه
مسػػت م للصػػفات اظتػػذكورة ت فػػإف وهػػر بعػػدأل السػػفياين يف
الشاـ سيكوف و ةيصباين العراؽ اظتوعود) .

و ػذا غػَت صػثيح أطالقػا ألف الطاغيػة صػداـ ميثػل نكومػة بػٍت أميػة
كما أثبتنا نألدلػة واللا ػُت وكمػا ػو متعػارؼ بػُت العلمػاء والبػانثُت
والنػػاس عامػػة نيػػل (ػػذكروف ملف نكومػػة صػػداـ وزمرتػػه دتثػػل نكومػػة
بػػٍت أميػػة كمػػا ملف صػػداـ اظتلعػػوف خيػػرج مػػن الكوفػػة كمػػا ػػو واضػػح
يف الروا(ػػة الش ػر(فة الػػواردة عػػن مػػابر بػػن (ة(ػػد اصتعفػػي نيػػل قػػاؿ :

سألء أن معفر الصادؽ (عليه السالـ) عن السػفياين فقػاؿ ( :وأىن
لكػ ػػم نلسػ ػػفياين نػ ػػىت خيػ ػػرج قبلػ ػػه الشيصػ ػػباين خيػ ػػرج نرض
كوفاف. )1()...

فهػػذأل الروا(ػػة تئكػػد ملف الشيصػػباين خيػػرج مػػن ارض الكوفػػة وملنػه رمػػل
ةػػيعي أو نألخػػر واألصػػح أنػػه متشػػي (ػػدعي الػػوالء أل ػػل البيػػء
(عل ػػيهم الس ػػالـ) لك ػػن أفعال ػػه يف الواقػ ػ ؼتالف ػػة ألفع ػػاعتم ومش ػػا ة

1
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ألفعػػاؿ ملبلػػيل (عليػػه لعنػػة هللا) ألف الكوفػػة كمػػا ػػو معػػروؼ مد(نػػة
ةيعية وليل فيها غَت الشيعة األمامية .
وؽتػا (ػػدؿ علػ ملف الطاغيػػة صػداـ ميثػػل نكومػة بػػٍت أميػة ػػو مػا مػػاء
يف الروا(ة الشر(فة الواردة عن اإلماـ الرضا (عليه السػالـ) عػن هناػه
عػػن أمػػَت اظتػػئمنُت (عليػػه السػػالـ) والػػيت سػػب أف ذكرل ػػا نيػػل قػػاؿ

(عليه السالـ) ( :كأين نلقصور قػد ةػيدت نػوؿ قػل اضتسػُت
وكػػأين ن امػػل ختػػرج مػػن الكوفػػة ملىل قػػل اضتسػػُت وال تػػذ ب

اللي ػػايل واأل ةـ ن ػػىت (س ػػار مللي ػػه م ػػن ا,ف ػػاؽ -الع ػػا  -عن ػػد
انقطاع ملاي بٍت مرواف)(. )1
فإف ذأل الروا(ة كما ػو واضػح تتثػدث عػن سػقوط الطاغيػة صػداـ
الذي ميثل ملاي بٍت مرواف و م كما ال خيف بنو أمية .
وبػػذلاي (تبػػُت لنػػا مبػػا ال (قبػػل الشػػاي ملف نكػػم الطاغيػػة صػػداـ ميثػػل
نكوم ػػة ب ػػٍت أمي ػػة و ػػذا (تب ػػُت نل ػػدليل ملنن ػػا نع ػػيم عص ػػر ال ه ػػور
الشر(ف لإلماـ اظتهدي (عليه السالـ) .

 -1ار األنوار ج. 9
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وؽتا (ئكد كوف الشيصباين ذا و اضتاكم العباسي ومن الدولة الثانية
لبػػٍت العبػػاس ػػو مػػا مػػاء يف خطبػػة اللئلػػئة ظتػػوالل أمػػَت اظتػػئمنُت علػػي
(عليه السالـ) نيل قاؿ :

(أال وملين ضػػاعن عػػن قر(ػػب ومنطل ػ للمريػػب فػػأرقبوا الفتنػػة
األمو(ػػة واظتملكػػة الكسػػرو(ة فكػػم مػػن مالنػػم وبػػالء م ػًتاكم
تقبل ؽتلكة بٍت العباس نلروع والبأست وتبٌت عتػم مد(نػة (قػاؿ
عتػػا الػػةوراء بػػُت دملػػة ودميػػل الف ػرات ط قػػاؿ فتوالػػء فيهػػا

ملوؾ بٍت ةيصباف أربعة وعشروف ملكاً. )1()...

ففػػي ػػذا الكػػالـ دليػػل علػ ملف العباسػػي ػػو الشيصػػباين كمػػا ( هػػر

واضثاً .

واضتقيقة (النر من كالـ الشيخ الكوراين عدـ اإلناطػة الكاملػة مػن

قبلػػه ػػذأل الشخصػػية ت وعلػ

ػػذا فإنػػه ال ميكػػن االطم نػػاف والوثػػوؽ

آبراء الشيخ الكوراين ألهنا تبق غترد انتماالت ال دليل عليهػا و ػي
عرضة للترَت بُت اضتُت وا,خر .

 1مناقب هؿ طالب ج.6ص..429
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انضوساء ػاصًت انشيصباَي
عرفء مد(نة برداد نسػم الػةوراء وةػاعء ػذأل التسػمية عتػا وعرفػء
بر ػػداد ػػا و ات ذل ػػاي م ػػن فػ ػراغ ت بػ ػل ملف الكث ػػَت م ػػن ال ػػروا ةت
الشر(فة أكدت ذأل التسمية .
فقد ماء يف الروا(ة الواردة يف سفينة البثار ج 1ص: 567

(ظتا رم أمَت اظتػئمنُت (عليػه السػالـ) مػن وقعػة اطتػوارج امتػاز
الػػةوراء فقػػاؿ للنػػاس  :ملهنػػا الػػةوراء فسػػَتوا ومنبػػوا عنهػػا فػػاف
اطتسف أسرع ملليها من الوتر يف النثالة) .

واظتػراد نلػػةوراء نػػا برػػداد ألف معركػػة اطتػػوارج وقعػػء يف العػراؽ كمػػا
ال خيف .
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وعن علقمة بن قيل قاؿ :

(خطبنػػا أمػػَت اظتػػئمنُت علػػي بػػن أ طالػػب (عليػػه السػػالـ) علػ

منل الكوفة خطبة الئلئة فقاؿ فيما قاؿ -ملىل أف قػاؿ -وتبػٌت
مد(ن ػػة (ق ػػاؿ عت ػػا ال ػػةوراء ب ػػُت دمل ػػة ودمي ػػل والفػ ػرات فل ػػو
رأ(تمو ػ ػ ػػا مش ػ ػ ػػيدة نصت ػ ػ ػػص واالم ػ ػ ػػر ومةخرف ػ ػ ػػة نل ػ ػ ػػذ ب
والفضة. )1()...

وقد ماء يف اند خطب أمَت اظتئمنُت (عليه السالـ) قوله :
(الػػةوراء ومػػا أدراؾ نلػػةوراء ت أرض ذات أثػػل ت (شػػيد فيهػػا

البنياف ت و(كثر فيها السكاف ت و(كػوف فيهػا مهػارـ وخػةاف ت

(تخذ ا ولد العباس موطناً ولةخرفهم مسكناً ت تكوف عتم دار

عتو ولعب ت و(كػوف ػا اصتػور اصتػاار واضتيػف ا يػف ختػدمهم
أبناء فارس والروـ) .
و نػػاؾ روا ةت كثػػَتة تػػدؿ علػ ملف برػػداد ػػي الػػةوراء نػػىت ملف تلػػاي
التس ػمية أصػػبثء ةػػااعة ومتعارفػػة ت ويف الوقػػء ذاتػػه نػػاؾ روا ةت
1

ار األنوار ج 36ص. 354
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معصػػومية ة ػر(فة تػػذكر لنػػا ملف الػػةوراء ػػي الػػري (أي طه ػراف) و ػػذا
األمر معروفا عند اظتتتبعُت لروا ةت أالامة األطهار (عليه السالـ) .

فعػػن معاو(ػػة بػػن و ػػب عػػن اإلمػػاـ الصػػادؽ (عليػػه السػػالـ) ...( :ط
قاؿ (عليه السالـ) ( :للراوي) أتعرؼ الةوراء ؟
فقلء  :معلء فداؾ (قولوف ملف الةوراء برداد .
قاؿ  :ال .
لء الري ؟
قاؿ َ :
دخ َ
قلء  :نعم .

أتيء سوؽ الدواب ؟ قلء  :نعم .
قاؿ َ :

قػػاؿ  :رأ(ػػء اصتبػػل األسػػود مػػن الطر(ػ ؟ تلػػاي الػػةوراء (قتػػل
فيها ذتانوف ألفا من ولد فالف كلهم .

قلء  :ومن (قتلهم ؟
قاؿ ( :قتلهم أوالد الع م)(. )1

وعن اظتفضل قاؿ يل معفر بن و (عليه السالـ) :
 1روضة الكايف ج.8ص.177
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( ة مفضل أتدري أ(ن وقعء دار الةوراء ؟
قلء  :هللا ون ته أعلم .
قاؿ  :اعلم  ة مفضل ملف يف نوايل الػري مػبالً أسػود تبػٌت يف

ذ(لػ ػػه بلػ ػػدة تسػ ػػم طه ػ ػراف و ػ ػػي دار الػ ػػةوراء الػ ػػيت تكػ ػػوف

قصور ا كقصور اصتنة ونسواهنا كاضتور العُت. )1()...

وعػن كعػب األنبػار ملنػه قػاؿ ( :ملف القػاام مػن ولػد علػي لػه غيبػة
كريبػػة (وسػػف ورمعػػة كرمعػػة عيس ػ بػػن مػػرًن ط ( هػػر بعػػد
غيبتػػه م ػ طلػػوع الػػن م األخػػر وخ ػراب الػػةوراء و ػػي الػػري
وخسػػف اظتػػةورة و ػػي برػػداد وخػػروج السػػفياين ونػػرب ولػػد
العباس م فتياف أرمينية وأذربي اف..)...
وبعد أف ثبء ملف برداد تسم الةوراء كما دلء عل ذلاي الػروا ةت
وملف طه ػراف أ(ضػػا تسػػم الػػةوراء كمػػا أوردل مػػن الػػروا ةت الش ػر(فة
الدالة عل ذلاي ت سنأ ا,ف لتوضيح ذا األمر :

1

ار األنوار.
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يف الواق ػ ملف الػػةوراء ػػي عاصػػمة الدولػػة العباسػػية الػػيت قامػػء عل ػ
أثر اهنيػار الدولػة األمو(ػة ت وملف بػٍت العبػاس ػم مػن قػاموا ببنػاء تلػاي
اظتد(نة واختذو ا عاصمة عتم وذلػاي علػ (ػد اظتنصػور الػدوانيقي أنػد
خلفااهم .
لقد امتدت دولة بٍت العباس نىت مشلء خراسافت وقد كانء مشػهد
اظتد(نػػة الثانيػػة عتػػم مػػن نيػػل دتركػػة م فيهػػا نػػىت مػػات ػػاروف فيهػػا ت
كما كانء مع م خالفة اظتأموف فيها .
وقػػد دلػػء الػػروا ةت  -كمػػا أثبتنػػا ذلػػاي -علػ قيػػاـ دولػػة اثنيػػة لبػػٍت
العبػػاس يف هخػػر الةمػػاف تكػػوف هنا(تهػػا عل ػ (ػػد السػػفياين وملهنػػا تبػػدأ
انطالقتهػا مػػن خراسػاف و ػػذا مػا دلػػء عليػه الػػروا ةت ت فقػد مػػاء يف
الروا(ة الواردة عن علي بن زتةة قاؿ :

(زاملػء أن اضتسػػن موسػ ابػػن معفػػر (عليػه السػػالـ) بػػُت مكػػة
واظتد(نػ ػػة فقػ ػػاؿ يل (وم ػ ػاً   :ة عل ػ ػي لػ ػػو ملف أ ػ ػػل السػ ػػماوات
واألرض خرمػػوا عل ػ بػػٍت العبػػاس لسػػقيء األرض بػػدمااهم

نىت خيرج السفياين)(. )1
 1غيبةا لنعماين.ص.332
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والواق ػ ملف ػػاتُت الػػدولتُت (بػػدأ أمرمهػػا مػػن خراسػػاف و نػػاؾ ت هػػر
الػ ػرا ةت وتتوم ػػه ملىل العػ ػراؽ و ػػذا م ػػا ثب ػػء يف الت ػػار(خ وال ػػروا ةت

اظتعصومية الشر(فةت فقد ماء يف اظتالنم والفنت البن طاووس (ختػرج
را(ة من قبل خراساف فال تةاؿ وا رة نىت (بدوا الكهم مػن

نيل بدأوا) .

وعػػن أمػػَت اظتػػئمنُت (عليػػه السػػالـ) ملنػػه قػػاؿ ( :ملػػاي بػػٍت العبػػاس
عسر ال (سر فيه دولتهم لػو امتمعػوا علػيهم الػًتؾ والػد (لػم
والس ػػند واعتن ػػد واللب ػػر والط ػػيالف ل ػػن (ةُيػ ػوأل وال (ةال ػػوف يف
غض ػػارة م ػػن ملكه ػػم ن ػػىت (ش ػػذ ع ػػنهم م ػػواليهم وأص ػػثاب
ألو(تهم و(سل هللا عليهم عل اً خيرج مػن نيػل بػدأ ملكهػم
ال ميػػر مبد(نػػة ملال ػػد ا وال نعمػػة ملال أزاعتػػا ت الو( ػل ظتػػن لواأل

فال (ةاؿ كذلاي نىت ( فر و(ػدف ب فػرأل ملىل رمػل مػن عػًت
(قوؿ نضت و(عمل به)(. )1

 1ملثبات اعتداة ج 2ص.473
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ملف الذي ( هر من الػروا ةت اظتػذكورة أنفػا ملف ملػاي بػٍت العبػاس (بػدأ
من خراساف ت و ذا (عػٍت ملف خراسػاف تكػوف خاضػعة لبػٍت العبػاس ط
تكػػوف سػػيطرصم بعػػد ذلػػاي علػ العػراؽ وبرػػداد ت لػػذا فػػاف دولػػة بػػٍت
العباس يف هخر الةماف تشمل خراساف وبرػداد ت و ػذا نفهػم السػبب
يف تسػمية برػػداد وطهػراف الػػةوراء وذلػػاي ألف طهػراف وبرػػداد يف هخػػر
الةماف كل منهما عاصمة لبٍت العباس .
وا,ف عاصػػمة بػػٍت العبػػاس يف الدولػػة األوىل ػػي الػػةوراء ت ف ػإف مػػن
مقتضػ التشػػابه بػػُت دولػػة بػػٍت العبػػاس األوىل وبػػُت دولػػة بػػٍت العبػػاس
الثاني ػػة أن ػػه الب ػػد أف تك ػػوف عاص ػػمتهم ػػي ال ػػةوراء ت و ػ ػي يف هخ ػػر
الةماف مد(نتاف وليسء مد(نة واندة .
و ػػذا ( هػػر لنػػا ملف برػػداد ػػي الػػيت تسػػم الػػةوراء وكػػذلاي طه ػراف
أ(ضاً تسم الةوراء .
و(بق التميية بُت االثنُت معتمداً عل قراان أخر (عػرؼ مػن خالعتػا
القار ء ما اظتقصود من روا(ة ما ل ي برداد أو طهراف .

الشيصباين طاغية العراؽ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ []83

خالصة البحث :

نستخلص من ذا الطرح أمور وعالمات :
 أوال  :ملف التار(خ (عيد نفسه ت فيكوف فعل الدولة األمو(ة الثانية
والعباسية الثانية كفعل الدولتُت األوليتُت ت و ذأل تذكرة وحتذ(ر
واضح للناس قف (عتلوا مبا مر ت و(كونوف عل نذر ظتا
سي ري من خالؿ التذكَت بعودة اضتكمُت األموي والعباسي .
 اثنياً  :كما قاؿ رسوؿ هللا (م) ( :اظتئمن ال (لدغ من مثر
مرتُت) ت فعل اظتئمن أف (كوف عل معرفة ةمة مبا مر خالؿ
نكم اتُت الدولتُت سابقاً ت وأف ال (كوف وهَتاً عتما النقاً .

 اثلثاً  :ملهنا من العالمات اضتتمية الالبد(ة من خالؿ تكرار نكم
الدولة األمو(ة والعباسية والدالة عل قرب ال هور اظتقدس
لإلماـ (مكن هللا له يف األرض) ونىت (كوف اظتئمنُت متهي ُت
لنصرته.و ذا مبثابة مرس اإلنذار .
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 رابعاً ( :ستخلص الناس وخصوصاً اظتعاصر(ن ملف مصَت اتُت
الدولتُت سي وؿ ملىل ما هؿ ملليه ناؿ سابقاصما .
 خامساً  :ليعرؼ و(ستيقن اظتئمنوف ملف العاقبة للثكومة اإلعتية
اظتتمثلة نإلماـ اضت ة (أرواننا ظتقدمه الفداء) وأنصارأل .
وهللا م ػػن وراء القص ػػد وعلي ػػه التوكػ ػػل ومللي ػػه اظت ػػاب ول ػػه اضتمػ ػػد أوالً
وهخراً ت والصالة والسالـ علػ أةػرؼ خلقػه و وعلػ هلػه الطيبػُت
الطا ر(ن األبرار اظتعصومُت  .واضتمد ر رب العاظتُت .
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السيد أبو عبد اهلل احلسني القحطاني يف سطور :

ولد يف الكاومية سنة 1976ـ ت أي ملف عمرأل ا,ف ثالثوف سنة .
تلق علومه الد(نية أوالً يف قم اظتقدسة ط انتقل ملىل الن ػف األةػرؼ
ملال انه (كمل الدراسة نتي ة لعدة وروؼ أملته عل تركها .

نسبو  :قثطػاين و ػو سػيد علػوي مػن ذر(ػة اإلمػاـ اضتسػن السػب

(عليػػه السػػالـ) ومعػػٌت انػػه قثطػػاين لػػيل اظتقصػػود منػػه قثطػػاف أخػػو
عػػدلف ولػػدي (عػػرب ت ألف اظتعلػػوـ اف السػػادة (نتسػػبوف ملىل عػػدلف
دوف قثطاف ت ملال ملف قثطػاف ػذا الػذي (رمػ ملليػه السػيد أبػو عبػد
هللا و قثطاف أبو اليمن وملليه (رم أ ل اليمن (ملىل قثطاف) .
سػػافر ملىل عػػدة بلػػداف ملسػػالمية وعربيػػة وهسػػيو(ة وكػػل ذلػػاي يف خدمػػة
اإلماـ اظتهدي (عليه السالـ) مثل لبناف وسور ة واليمن ومل(راف واعتنػد
وقد التق بعدة رتاعات تعمل طتدمػة اإلمػاـ اظتهػدي (عليػه السػالـ)
وله معها عالقات طيبة .
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طورد من قبػل قػوات األمػن التابعػة للن ػاـ البعثػي الصػدامي ت وكػانوا
(بثثوف عنه نالسػم ملال أنػه اسػتطاع اإلفػالت مػنهم أكثػر مػن مػرة و
(س ػ ػ ن يف نياتػ ػػه ق ػ ػ ملال مػ ػػن أمػ ػػل قضػ ػػية اإلمػ ػػاـ اظتهػ ػػدي (عليػ ػػه
السػػالـ) نيػػل س ػ ن وعػػذب ولكػػن هللا عػػة ومػػل فػػرج عنػػه بلكػػة
اإلماـ صانب الةماف (عليه السالـ) أكثر من مرة و (ثنػه ذلػاي عػن
مواصلة السَت يف الطر( الذي اختػارأل والػذي وفقػه هللا تبػارؾ وتعػاىل
وامتبػػاأل لػػه ت وقػػد تعػػرض لعػػدة ػتػػاوالت اغتيػػاؿ كلهػػا نءت نلفشػػل
ور اضتمد .
أثره العلمي  :رغم صرر سنه اف من عرفه وندأل راً مػن العلػم
ول ػػه رل( ػػة خاص ػػة ون ػػر ةت علميػ ػػة يف الكث ػػَت م ػػن العل ػػوـ كالطػ ػػب
والفلسفة واظتنط وعلوـ القرهف وأ ل البيء (عليهم السػالـ) وأكثػر
ا تمامه يف اإلماـ اظتهدي (عليه السالـ) والقرهف .
وله نع يف دو(ل الرل ة واألناد(ل والقرهف وعلم التوسم وله الكثػَت
م ػػن اظتخطوط ػػات ال ػػيت ( ػػتمكن م ػػن نش ػػر ا يف نينه ػػا ن ػػىت تل ػػف
البعض منها وضاع فعمد ملىل ملعطااها عل ةكل ػتاضػرات لتالميػذأل
ودعػػا م ملىل الكتابػػة والتػػأليف فصػػدر يف ا,ونػػة األخػػَتة الكثػػَت منهػػا
وما زاؿ ناؾ الكثَت قيد التأليف والطب ومن أ م ذأل اظتئلفات :
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 -1كتااانظىنظ واااظىتجىزئاااظىرلػااا نى  :و ػػذأل الن ر( ػػة مد( ػػدة
ومعاصػػرة ترػػَت مسػػار التفسػػَت مػػن زمػػن الريبػػة واىل زماننػػا ػػذا وقػػد
اثب ػػء فيه ػػا الس ػػيد القثط ػػاين خط ػػأ وبط ػػالف الكث ػػَت م ػػن التفاس ػػَت ت
وأثبء صثتها من الكتاب والسنة الشر(فة .
اف ػػذأل الن ر(ػػة (سػػب ألنػػد اف تكلػػم ػػا و ػػي غا(ػػة يف األمهيػػة
وفيها بياف للقواعد األساسية يف تفسَت القرهف .
 -2كتنظىرل جطظىرل وحوظ  :وقد أثبء فيه القثطػاين اف الرمعػة
رونية وليسء ماد(ة و ذا الرأي (سػب ألنػد مػن العلمػاء اف قالػه
أو ذ ػػب ملليػػه والسػػيد القثطػػاين ػػو الشػػخص الونيػػد الػػذي طرنػػه
وأثب ػػء ص ػػثته نألدل ػػة واللا ػػُت يف ن ػػُت وق ػػف العلم ػػاء والب ػػانثُت
عػػامة(ن أمػػاـ مسػػألة الرمعػػة بػػُت ضػػرورة االعتقػػاد ػػا وعػػدـ امكػػاف
رفضها وبُت الكثَت من الروا ةت مػن الػروا ةت الػيت اتصػفء نلرمة(ػة
وال ػػيت (س ػػتطي العلم ػػاء فكه ػػا ومعرف ػػة أسػ ػرار ا ودو(له ػػا وزتله ػػا
البعض منهم عل وا ر ا فصار ذا األمر مػدعاة للسػخر(ة واالصػاـ
قف د(ننا د(ن خرافة وأساطَت .
 -3كتنظىرلمىرلتودم  :و و األوؿ من نوعػه نيػل ال (ومػد يف
اظتكتبػ ػػة اإلسػ ػػالمية والتػ ػػأر(خ اإلسػ ػػالمي كتػ ػػاب (تثػ ػػدث عػ ػػن ػ ػػذا
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اظتوضوع بل انه ال (ومد ةخص عاظتاً مػن العلمػاء أو ننثػاً أو مثقفػاً
له معرفة وملطالع ذا العلػم الػذي ػو مػن ؼتتصػات األنبيػاء واألامػة
األطهار (عليهم السالـ) بل و العلم الذي (عرؼ به اإلمػاـ اظتهػدي
(عليػػه الس ػػالـ) وخاصػػة أص ػػثابه كم ػػا بينػػء األناد( ػػل وال ػػروا ةت
الشر(فة .
 -4كتنظىصنحظىهاارىرمما ى  :و ػو كتػاب قػيم علػ فهػم أناد(ػل
وروا ةت النو واألامة األطهار (صلوات هللا وسػالمه علػيهم أرتعػُت)
ودراسػتها وفهمهػػا ت ونػػل التنػػاقض الػػذي (ػراأل القػػارئ للو لػػة األوىل
ودتييػ ػػة مػ ػػا خيػ ػػص اإلمػ ػػاـ اظتهػ ػػدي منهػ ػػا ؽتػ ػػا (تثػ ػػدث عػ ػػن ؽتهد(ػ ػػه
واستخالص نتااغ يف غا(ة األمهية .
 -5مودورظىرلمؼديىورإلداممىرلجدوادى  :وتتكػوف مػن اثنػا عشػر
مػػةءاً تتكفػػل ببيػػاف قضػػية اإلمػػاـ اظتهػػدي قسػػلوب درخيػػي روااػػي

(سػػب ألنػػد اإلةػػارة لػػه و ػػي قاامػػة عل ػ ملثبػػات الشػػبه بػػُت دعػػوة

اظته ػ ػػدي اظتنت ػ ػػر ودع ػ ػػوة م ػ ػػدأل رس ػ ػػوؿ هللا (م) ومنه ػ ػػا ( :مك ػ ػػة
اظتهدي ت والصفا واظتػروة يف عصػر ال هػور ت ومد(نػة اظتهػدي
ت واصتا ليػػة يف عصػػر ال هػػور ت وقػػر(م يف عصػػر ال هػػور ت
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واألصػ ػػناـ البش ػ ػر(ة ت والشيصػ ػػباين ت ومسػ ػػيلمة الكػ ػػذاب يف
عصر ال هور ت والداعي ت واألوس واطتةرج يف عصر ال هور
ت والس ػػفياين ت وة ػػعيب ب ػػن ص ػػاحل ت وف ػػتح مك ػػة يف عص ػػر

ال هور) .

 -6كتنظىنظ وظىرلمذنبؼظىبونىرلادر ىورلادور ى  :و ػي ن ر(ػة
مد(ػػدة يف الطػػب (ثبػػء مػػن خالعتػػا السػػيد القثطػػاين خطػػأ الن ر(ػػة
الت ر(بيػػة الػػيت مػػا زاؿ الطػػب قاامػاً عليهػػا يف صػػناعة الػػدواء وتتكفػػل
ذأل الن ر(ة إبكاد الدواء لكل داء وخاصة األمراض اظتستعصية اليت
(توصل العلماء نىت زماننا ذا يف ملكاد الدواء عتا .
 -7نظ وظى فدىرلػ ن  :و ػو كتػاب (تكفػل إب(ضػاح مسػألة رفػ
القرهف يف هخر الةماف ومد ارتبػاط ذلػاي نستشػهاد اإلمػاـ اظتهػدي
(عليػػه السػػالـ) وليلػػة القػػدر ورد الشػػبهات يف ػػذأل اظتسػػألة ت وملبػػداء
القوؿ الفصل فيها .
 -8كتاانظىرلوماانندى هااديىرل رواان ى  :كتػػاب (تكفػػل ببيػػاف دعػػوة
اليماين وزماف ومكاف وهور ا وةخصية اليماين اظتوعود ودعوته و ػو
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كتاب (سب ألند اف كتب نوؿ ذأل الشخصػية مبثػل ػذا البيػاف
والسعة .
 -9كتاانظىنظ وااظىتجااددىرلػا ن ( :ثبػػء السػيد القثطػػاين مػػن
خالؿ ػذا الكتػاب اف القػرهف نػادث مت ػدد ال خيػص زمػاف أو أمػة
معينة بل و لكل األزماف واألمم واألمياؿ كري كما كػري الشػمل
والقمر .

ً
ومما كتب أيضا من فكر السيد القحطاني :
.01

ط وحظىدربظىرم ضىفدى خ ىرلزمننى.

 .00مودورظىرلتأوولىرلمطنص ى(رلحلػظىرمولى)ى.
 .01مودورظىرلتأوولىرلمطنص ى(رلحلػظىرلثننوظ)ى.ى
 .02مودورظىرلتأوولىرلمطنص ى(رلحلػظىرلثنلثظ)ى.ى
.03

ط وحظى جطظىرلحدونى(ع)ى.

 .04رلدودىرلػحطنندىوننقشىرلدودىرلخوئدى.
 .05كتنظىرلدودىرلػحطنندىوننقشىرلطلمن .
 .06كتنظىرلدودىرلػحطنندىوننقشىرلذوخىرلدىرلكو رندى.
 .07رلمىرلمنطقىفدىرلػ نى.ى
.08

ط وحظى جطظىرلمدوحىرودىىبنىم ومى(ع)ى.ى

 .11ف قىرلضملظىفدىرص ىرلظؼو ىرلذ وفى.ى
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 .10رلمىرمبجدوظى.ى
 .11رلمؼديىودروىإلىىإدممىجدودى.ىى
 .12رلنغسىرلزكوظى.ى
 .13منئظىورذ ونىرممظىمتحػػظى.ى
 .14ح كظىرلذؼودىرلصد ىرلح كظىرلصع يىلإلمنمىرلمؼديى(ع)ى.
 .15ح كظىرلز قنويىهدىح كظىرلدغونندى.
 .16رنلمىرلا ى(بونىرلػبولىورل فض)ى.ى
 .17رلذؼودىرلصد ىووحننىرلػ نىرلطذ ونى.ى
 .18دلدلظىرلتأوولىرلمطنص ى.ى
 .21رلطذنئ ىودو هنىفدىقضوظىرإلمنمىرلمؼديى(ع)ى.ى
 .20رلم ةىودو هنىفدىقضوظىرإلمنمىرلمؼديى(ع)ى.ى
 .21ط وحظىرلدجنلى.ى
 .22رإلمنمىرلمؼديىإ هنبدىفدىنظ ى م وكنى.ى
 .23نظ وظىتأوولىرلػ نى.ى
 .24وودألونكىرنىرل جطظى.ى
 .25وودألونكىرنىرل جطظى.ى
 .26رلصوحظىفدىمغؼومؼنىرلطلمدى.ى
 .27رلحددىفدىمغؼومهىرلطلمدى.ى
 .28رلمطػولىورلممطػولىفدىدو ةىرلمؼديىرلمنتظ ى.
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لالتصاؿ مبكتب السيد القثطاين :
مون(ل 37931315855 - 37831916356 :

العنواف الل(دي للسيد القثطاين :
alqahtany_aj@yahoo.comىE-mail :ى
alqahtany_info@newislamuna.com

اظتوق عل ةبكة االنًتنيء :

www.newislamuna.com
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 القرآن الكريم .

املصادر

 ار األنوار /للعالمة انيلسي .
 الريبة  /للنعماين .
 الريبة  /للطوسي .
 تفسَت القمي .
 تفسَت الطلي .
 تفسَت العياةي /للعياةي .
 مع م أناد(ل اإلماـ اظتهدي /للكوراين .
 اظتالنم والفنت  /ألبن طاووس .
 ملقباؿ األعماؿ /ألبن طاووس.
 مناقب هؿ أ طالب /ابن ةهر اةوب .
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 روضة الكايف  /للكليٍت .
 دالال اإلمامة  /أبو معفر و بن مر(ر الطلي .
 الفنت /لنعيم بن زتاد.
 عيوف أخبار الرضا (ع)  /للشيخ الصدوؽ .
 عصر ال هور  /للكوراين .
 صثيح مسلم .
 ماذا قاؿ علي (ع) يف هخر الةماف  /لعلي عاةور .
 ةر(خ برداد  /للخطيب البردادي .
 العدد القو(ة  /للعالمة اضتلي .
 ة رة طو  /للمثدث اضتااري .
 ةرح هنغ البالغة  /ألبن أ اضتد(د .
 اإلرةاد  /للشيخ اظتفيد .
 أنداث أخر الةماف يف روا ةت أ ل البيء /للشيخ اضتر(ري .
 كماؿ الد(ن /للشيخ الصدوؽ.
 ملثبات اعتداة  /للثر العاملي.
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ت

اظتوضوع

الصفثة

 1اإل داء

3

 2اظتقدمة

5

 3السنن اإلعتية

9

 4دولة بٍت أمية األوىل

15

 5دولة بٍت أمية الثانية (نكم البعل)

22

 6سقوط الطاغية صداـ من عالمات ال هور

28

 7دولة بٍت العباس األوىل

31

 8دولة بٍت العباس األخر

37

 9الدليل القرهين

37

 13الدليل الروااي

44

 11ما نقلته السنة

44
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 12ما نقلته الشيعة
13

البد(ػ ػة وق ػػوع نك ػػم ب ػػٍت العب ػػاس ل ػػيل عالم ػػة
نتمية

47
52

 14معا نكومة بٍت العباس

55

 15اختالؼ بٍت العباس وخروج السفياين عليهم

62

 16من و الشيصباين ؟

68

 17ػتل خرومه

69

 18مناقشة العلماء يف الشيصباين

74

 19الةوراء عاصمة الشيصباين

78

 23خالصة البثل

85

 21اظتصادر

95

 22الفهرس

97
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