
 الشيصباني
 طاغية بني العبـاس

دراسة تفصيلية تكشف النقاب عن الشخصية اليت حتكم دراسة تفصيلية تكشف النقاب عن الشخصية اليت حتكم 
  العراؽ قبل قياـ اظتهدي )عليه السالـ(العراؽ قبل قياـ اظتهدي )عليه السالـ(

  

  يٍ فكش انغيذيٍ فكش انغيذ

 {طاَيّطاَيّحْحٍْ انقٍَ انقَيْيْغَغَذ اهلل احلُذ اهلل احلُبْبْأبى ػَأبى ػَ}

  
  بقلم / األستاذ : رزاؽ الطوَكيبقلم / األستاذ : رزاؽ الطوَكي

 

  وشر وتىزيع وشر وتىزيع 

  مؤسسة القائم )مكه( اإلعالمية للتمهيذ واإلصالحمؤسسة القائم )مكه( اإلعالمية للتمهيذ واإلصالح



 [2] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 

 

 اسم الكتاب 0 الشيصباوي طاغية بين العباش

 0 األستار . رزاق الطىكَي اسم املؤلف

 مه فكر 0 السيذ أبى عبذ اهلل احلسني القحطاوي

 وشر وتىزيع 0 مؤسسة القائم)مكه( اإلعالمية لإلصالح والتمهيذ

 اإلخراج الفين 0 علي سعيذ

 اإلخراج الطباعي 0 أمحمذ الغسايل

 وسخة( 0111عذد النسخ 0 )

 هـ0241الطبعة 0  األوىل /  

 

 



 [3] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 

 اإلىداء
 إىل أمل املظلىمني ووقمت اهلل على الظبملني .. 

 واملطبق لشزيعت سيد املزسلني .. 

 إىل القبئــم املنتظز.. 

 إىل الذي يُحطم عزوش الطغبة ..

 ـت..إىل مُنقذ اإلوسبويت مه وثنيتهب الضبلـــّ 

 الً إىل الذي ميأل األرض قســطبً وعـــد 

 بعد أن مُلئـت ظلمبً وجىراً ..

 أرفـــع هذا البحث .. 
 



 [4] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

    
 

 

 
 
 
 
 
 



 [5] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 : 
 بِغْىِ اهللِ انشَّحًٍِْ انشَّحِيىِ
قػػه و وهلػػه خػػَت خلوالصػػالة والسػػالـ علػػ  اضتمػػد ر رب العػػاظتُت 

 اظتيامُت وسلم تسليماً كثَتاً . األطهار
( وروا ةت األامػػػػة األطهػػػػار واقعػػػػاً ملف اظتتتبػػػػ  ألناد)ػػػػل النػػػػو )م

الواردة يف قضية اإلمػاـ اظتهػدي  (صلوات هللا وسالمه عليهم أرتعُت)
)عليػػػػه السػػػػالـ( ت كػػػػد ملف تلػػػػاي األناد)ػػػػل والػػػػروا ةت اظتعصػػػػومية 
الشػػر)فة تتثػػدث يف الكثػػَت مػػن عباراصػػا عػػن ةخصػػيات متعػػددة عتػػا 

 أثر واضح يف أمر اإلماـ )عليه السالـ( وقضيته .
كاف ذلاي األثر سلبياً أو ملكابياً ملال ملف بعض تلاي الشخصػيات   سواء  

وخاصة اليت عتا دور ملكػا  يف القضػية اظتهدو) ػة ت قػد أ نيطػء بشػيء 
مػػن الرمة)ػػة والػػتثفر والسػػر)ة وذلػػاي ألسػػباب ا  الكػػالـ عنهػػا يف 

 موضوع هخر ملف ةاء هللا تعاىل .
يا يف قضػػيته )عليػػه أمػػا نلنسػػبة للشخصػػيات الػػيت )كػػوف دور ػػا سػػلب

السالـ( فإننا ؾتػد أ)ضػاً أف بعػض تلػاي الشخصػيات خافيػة وغامضػة 
وغػػػَت واضػػػثة اظتعػػػا  وملف كػػػاف ذلػػػاي للو لػػػة األوىل ملال ملف البانػػػل 
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واظتتأمػػػػل يف تلػػػػاي الػػػػروا ةت ملذا مػػػػا أمعػػػػن الن ػػػػر فإنػػػػه سيتوصػػػػل ملىل 
 .ال ػتالة اضتقيقة 
نػاوؿ  نذا البثػل الكشػف عػن ةخصػية أوقعػء مػنثاوؿ يف  ػوس

فػػاي رموز ػػا مػػن العلمػػاء والبػػانثُت أو ا ققػػُت يف بعػػض الشػػبهات ت 
 صدرت منهم .وصدرت منهم أخطاء ال ميكن التصور ملهنا 

مػػػل  ػػػا و ػػػذأل األخطػػػاء الصػػػادرة مػػػنهم مػػػرت غتػػػر  اظتسػػػلمات وع
 . الناس وكأهنا من البد)هيات

و ذأل الشخصية  و الشيصػباين الػذي ورد ذكػرأل يف األخبػار ت نيػل 
يف  ػػػػػذأل  -علػػػػػ  الػػػػػرغم مػػػػػن نػػػػػدرصم -ؽ الكتػػػػػاب والبػػػػػانثوف ةػػػػػر  

الشخصػػية وغر بػػوا و  )وضػػثوا مالمػػح  ػػذأل الشخصػػية لكػػي )كػػوف 
الناس عل  ملناطػة ودرا)ػة ةمػة  ػا ومػن ط )سػتطيعوف التمييػة وتعيػُت 

 اظتصداؽ عتذا اظتفهـو .
وبعػػػػػد أف ألرل السػػػػػيد أبػػػػػو عبػػػػػد هللا اضتسػػػػػُت  -وبعػػػػػوف هللا تعػػػػػاىل 

 - من فكرأل النَت  والػذي كػاف ومػا زاؿ  ػراً زاخػراً مػن العلػمالقثطاين
واعتمػػادا علػػ  أناد)ػػل الرسػػوؿ الكػػرًن و )م( ت وروا ةت أ ػػل 
البيػػػء )علػػػيهم السػػػالـ( سػػػوؼ ؿتػػػاوؿ التعر)ػػػف  ػػػذأل الشخصػػػية ت 
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وكشف النقاب عنها وبيػاف دور ػا السػلو ضػد قضػية اإلمػاـ اظتهػدي 
 لسالـ( وأنصارأل .)عليه ا

وسوؼ نوضح قبل اضتد)ل عػن  ػذأل الشخصػية كيػف ملف هللا أ  ملال 
 فأف كعل سننه الػيت مػرت علػ  األولػُت عػري علػ  ا,خػر)ن ت وكيػ

 ملف أفعاؿ الناس تتكرر عل  مر التار)خ .
فبعػػد أف عػػرؼ التػػار)خ أشتػػاء طرػػاة مبػػابرة   )شػػهد مػػثلهم )ومػػاً مػػن 

)توقػػػػ  أنػػػػد مػػػػن  د و)ة)ػػػػد وغػػػػَت م ت  األ ةـ أمثػػػػاؿ فرعػػػػوف والنمػػػػرو 
النػػاس أف )شػػهد العػػا  مػػرة أخػػر  فرعػػوف مد)ػػد و ػػرود هخػػر و)ة)ػػد 

 اثين .
فتضػػػػػاض اتوقػػػػػ  أنػػػػػد أف )تكػػػػػرر مشػػػػػهد ةػػػػػ  بطػػػػػوف النسػػػػػاء و  وال

ولكػن  ػذأل  ػي س ػنة هللا يف ت العذار  وقتػل األطفػاؿ ونػرؽ الرمػاؿ 
انهَّهَ كَاٌَ ػَهِيًاا   شَاءَ انهَّهُ إٌَِّ وٌَ إِنَّا أٌَ يَء}وَيَا حَشَااألرض ت قاؿ تعاىل 

 . (1){حَكِيًا 
 رزاؽ الطوَكي
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 اااتانغنٍ اإلهلياااااّ
اليػػـو الػػذي  ذلػػايملف رتيػػ  األنبيػػاء )نت ػػروف رل)ػػة )اليػػـو اظتوعػػود(ت 

)نت ػروف ذلػاي اظتصػلح واظتنقػذ الػذي  ملػهت فهػ امهدوا لقيامهت وأعدو 
 يكوف ؽتثاًل لكل األنبياء يف ذلاي اليـو .س

 غيبتػػػه و ػػػذا اظتصػػػلح عػػػري عليػػػه سػػػنن األنبيػػػاء )علػػػيهم السػػػالـ( يف
ء بػػػه الػػػروا ةت الػػػواردة عػػػن األامػػػة رنصػػػوأثنػػػاء قيامػػػه ت و ػػػذا مػػػا 
 األطهار )عليهم السالـ( .

) ملف للقػػاام منػػا  فعػػن سػػد)ر عػػن أ  عبػػد هللا )عليػػه السػػالـ( قػػاؿ :
  ا ت غيبة )طوؿ أمد

َ ذلاي ؟ ءفقل  له :  ة بن رسوؿ هللا و  
قاؿ : ألف هللا عة ومل أ  ملال أف عري فيػه س ػنن األنبيػاء يف غيبػاصم 

قػػػاؿ هللا تعػػػاىل  ة سػػػد)ر مػػػن اسػػػتيفاء مػػػدد غيبػػػاصم ت وملنػػػه البػػػد لػػػه 
 .( 1)أي من كاف قبلكم( {خَشْكَبٍَُّ طَبَقا  ػٍَ طَبَقٍ}نَ
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 نفػػل الوقػػء الػػذي ميػػر بػػه األمػػاـ ملنػػه يف -ئعة)ػػةي القػػار  -واعلػػم 
)عليػػه السػػالـ( عػػل مرانػػل )كػػوف قاامػػاً فيهػػا مقػػاـ األنبيػػاء و)كػػوف 

 ؽتثاًل عتم . 
ففػػػي ت  كػػػذلاي نلنسػػػبة عتػػػذأل األمػػػة نيػػػل دتػػػر بعػػػدة مرانػػػل وأدوار

نفػػل الوقػػء الػػذي عػػري فيػػه س ػػنة هدـ )عليػػه السػػالـ( علػػ  األمػػاـ 
رنلػػة الػػيت مػػر  ػػا قػػػـو هدـ )عليػػه السػػالـ( فػػإف األمػػة دتػػر بػػػنفل اظت

 )عليه السالـ( .
وعنػػػػدما عػػػػري علػػػػ  اظتهػػػػدي )عليػػػػه السػػػػالـ( ٌسػػػػنة ملبػػػػرا يم )عليػػػػه 
السػػػالـ( فػػػإف األمػػػة )كػػػوف ناعتػػػا هنػػػذاؾ نػػػاؿ قػػػـو ملبػػػرا يم )عليػػػه 

 السالـ( .
ؽتػثالً صتػدأل اظتصػطف  )صػل  هللا  )كوف اإلمػاـ )عليػه السػالـ( اوعندم
ليػػه تعػػيم األمػػة اإلسػػالمية مرنلػػة نته عهلػػه وسػػلم( وعػػري س ػػعليػػه و 

  ذأل اظترة أصناـ بشر)ة . ااصتا لية الثانية وعبادة األصناـ ت ولكنه
 فملذف فإنه كما وامػه الرسػوؿ و )م( أول ػاي القػـو نلسػيف ت فػإ

سػػػوؼ )وامػػػه أمتػػػه نلسػػػيف إلنقػػػاؽ اضتػػػ   اظتهػػػدي )عليػػػه السػػػالـ(
 بيضاء واإلسالـ اصتد)د يف كل أؿتاء العا  .ونشر الد ةنة ا مد)ة ال
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ملف  ذا اظتعٌت ) هر واضثاً يف اضتد)ل الشر)ف اظتروي عػن الرسػوؿ 
 األكـر )م( نيل قاؿ : 

)لًتكنب ٌسنَة من كاف قبلكم نذو النعل  نلنعل والقذة  نلقػذة 
بباع نىت  وال ختط وف طر)قتهم ةلًا بشل وذراعاً بذراع ونعاً 

 . (1)(من قبلكم دَخَل مثر ضب لدخلتموأل أف لو كاف
يف األمػػػم  يو) هػػػر واضػػػثاً مػػػن  ػػػذا اضتػػػد)ل الشػػػر)ف ملف مػػػا كػػػر 

بتػػػداًء مػػػن أ ػػػم األمػػػور وأخطر ػػػا و )م( االسػػػابقة كػػػري يف أمػػػة 
مػػا قامػػء بػػه األمػػم مػػن تكػػذ)ب  لنتهػػاًء قدؽ التفاصػػيل وأقلهػػا وكػػاو 
 يااهم وقتلها مل ة م سوؼ كري يف  ذأل األمة من دوف اختالؼ .أنب

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 

ملف هخػر األمػة ) : عليه ناؿ األمة وما كري عليهػا ومػا )كػوف منهػا
 . ()تب  أوعتا

 ملف كل ما وق  من األمة يف صدر اإلسالـ )ق  يف هخر الةماف . أي
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بعػػد رسػػوؿ هللا )م( مػػن انشػػقاؽ أد  ملىل اغتصػػاب  ثملف مػػا نػػد
اضتػػػ  الشػػػرعي وحتو)ػػػل خالفػػػة الرسػػػوؿ ملىل ملكيػػػة ووراثػػػة وتفاصػػػيل 
يف  رذلػػاي أةػػهر مػػن أف ) ػػذكر و)كػػاد )كػػوف مػػن الواضػػثات ت و) ػػذك

 مصادر التار)خ .الكثَت من 
فقلػػػء :  ػػػل )....: نػػػد)ل طو)ػػػل  فعػػػن نذ)فػػػة بػػػن اليمػػػاف ت يف
 بعد ذلاي الشر من خَت ؟ 

 نعم وفيه دخن . :  ( )م( أي رسوؿ هللا) قاؿ
 قلء : وما دخنه ؟ 

قاؿ : قـو )ستنوف برَت سنيت ت و)هدوف برػَت  ػد)ي ت تعػرؼ 
 منهم وتنكر . 

اي اطتػػَت مػػن ةػػر ؟ قػػاؿ : نعػػم ت دعػػاة  فقلػػء :  ػػل بعػػد ذلػػ
 .( 1)(م ت َمن أملبهم ملليها قذفوأل فيهاعل  أبواب مهن
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 ))كػوف بعػدي أامػة ال )هتػدوف  ػداي ت والقاؿ :  وعنه )م(
م قلػػػػػوب فػػػػػيهم رمػػػػػاؿ ت قلػػػػػو  ـ)سػػػػػتنوف بسػػػػػنيت ت وسػػػػػيقو 
 .( 1)(الشياطُت ت يف مثماف أنل
تلقفهػػا بنػػو أميػػة تلقػػف  دهللا )م( ت فقػػ ونػػدث مػػا أخػػل بػػه رسػػوؿ

الػػبالد والعبػػاد ومػػاروا وولمػػوا وقتلػػوا أ ػػل البيػػء  االكػػرة ت فثكمػػو 
وأتبػػػاعهم وأ ػػػل اضتػػػ  مػػػن أصػػػثاب رسػػػوؿ هللا )م( ملىل أف دالػػػء 

 دولتهم وقامء بعد م دولة بٍت العباس .
ت  لعبػػاس ق ػػل البيػػء وةػػيعتهم ومػػواليهموكلنػػا )عػػرؼ مػػا فعػػل بنػػو ا

اختػػذوأل اطتالفػػة وراثػػة عتػػم ومػػر  علػػ  الػػبالد والعبػػاد مػػا مػػر  فقػػد 
زالػػػء دولػػػتهم بتسػػػل   والكػػػو  وأكثػػػر مػػػن ذلػػػاي ت ط )هم)ػػػدأعلػػػ  

 والتتار وملهناء الدولة العباسية اصتاارة . 
ودارت األ ةـ والسػػنُت علػػ  أمػػة اإلسػػالـ وسػػ ل التػػار)خ مػػا نػػدث 

 ػػاتُت الػػدولتُت وم ل ػػء الكتػػب مبػػا عملػػوا وأنػػدثوا وغػػَتوا  يف زمػػاف
وتفننوا يف القتل وال لم واالسػت ثار مبػاؿ هللا ونػ  العبػاد و ػذا األمػر 

 يف رتي  الدوؿ واظتلل وعل  مر التار)خ .  دمومو 
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 ػػو مػػا دار و)ػػدور يف دولػػة اإلسػػالـ واظتسػػلمُت ومػػا  امػػا )همنػػ نولكػػ
عػد اإلمػاـ علػي )عليػه السػالـ( مػن ب ةخيص ةػيعة أ ػل البيػءت خاصػ

 ملىل )ومنا  ذا .
ال هػور  يف عصػرار  اتُت الدولتُت ال ػا  أ لهػا وقد َقدََّر هللا أمر تكر 

ت فيكوف فعل الدولػة األمو)ػة الثانيػة والعباسػية الثانيػة كفعػل  الشر)ف
الػػػدولتُت األوليتػػػُت نػػػذو النعػػػل نلنعػػػل والقػػػذة نلقػػػذة و ػػػذأل تػػػذكرة 

ؽ وراء سياسػػػات  ػػػاتُت الػػػدولتُت والعمػػػل بػػػًتؾ االنسػػػيا نوحتػػػذ)ر عػػػ
 وملتباع طر)  اضت  واعتدا)ة . النصرة عتما

 
 
 
 
 
 

 نت بين أييت األوىلدو
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نَىْ حَشَ كَيْفَ ضَشَبَ انهّاهُ يَاالَ     }أَقاؿ هللا عة ومل يف كتابه الكػرًن 

حُاْْحِي   * نغًََّاءكَهًَِت  طَيِّبَت  كَشَجَشةٍ طَيِّبَتٍ أَصْهُهَا ثَابِجٌ وَفَشْػُهَا فِي ا

أُكُهَهَااا كُاامَّ حِااٍِ بِااَِرٌِْ سَبِّهَااا وَيَّْااشِبُ انهّااهُ األَيْالَااالَ نِهنَّاااطِ نَؼَهَّهُااىْ       

وَيَالمُ كَهًَِتٍ خَبِيالَتٍ كَشَجَشَةٍ خَبِيالَتٍ اجْخُالَّجْ يِاٍ فَاىْ ِ   * يَخَزَكَّشُوٌَ 

 .( 1){األَسْضِ يَا نَهَا يٍِ قَشَاسٍ

شَةَ انًَْهْؼُىََتَ فِي انقُشْآٌِ وََُخَىِّفُهُىْ فًََا يَضِيذُهُىْ إِالَّ وَانشَّجَ}وقاؿ تعاىل 

 .( 2)طُغْيَاَا  كَبِريا {
ال خيف  ملف الش رة الطيبػة  ػي و وأ ػل بيتػه )صػلوات هللا وسػالمه 

 عليهم أرتعُت( والش رة اظتلعونة  ي أمية وأوالدأل .
) ػػة ت و ػػذأل الشػػ رة ومعلػػـو ملف الشػػ رة الرد) ػػة ال تثمػػر ملال ذتػػرة رد

اظتلعونػػة بنػػو أميػػة مقابػػل الشػػ رة الطيبػػة و وأ ػػل بيتػػه )صػػلوات هللا 
فيػا ولكل نور ولمة ولكل موس  فرعػوف ت  وسالمه عليهم أرتعُت( ت
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هللا مػػػن ولػػػم  ػػػئالء وامػػػًتااهم علػػػ  هللا ت فكػػػانوا ةػػػر اطتالاػػػ  مػػػن 
أرتكػػب  سػػيما اللعػػُت )ة)ػػد بػػن معاو)ػػة الػػذي ت وال وا,خػػر)ناألولػػُت 

 يمرميتػػه النكػػراء بقتلػػه اإلمػػاـ اضتسػػُت )عليػػه السػػالـ( وسػػبي ه لػػذرار 
 العًتة الطا رة من هؿ البيء .

 ذأل اصترمية اليت اقشػعرت عتػا أولػة العػرش وَبكػء مػن  وعتػا السػماء 
 وسكاهنا واليت لن دت ث  من صفثات التار)خ أبدا .
 ة :عن أمَت اظتئمنُت )عليه السالـ( ملنه قاؿ أل ل الكوف

)أمػػا ملنػػه سػػي هر علػػيكم رمػػل رنػػب البلعػػـو مندصػػ  الػػبطن 
 ولػن )قتلػوأل ت أال ألاكل ما كد و)طلػب مػا ال كػد ت مػا قتلػو 

 املنػػه سػػيأمركم بسَّػػو والػػلاءة مػػٍت فأمػػا السَّػػب فس ػػبوين ت وأمػػ
ء اللاءة مٍت فال تتَّلوا مٍت ت فإين و لدت عل  الفطػرة وسػبق

 .( 1)(ملىل اإلسالـ واعت رة
معاو)ػػة بػػن أ  سػػفياف الػػذي نػػص ةػػراح هنػػغ البالغػػة ملف  ػػذا يف  لقػػد
 اإلماـ علي )عليه السالـ( من عل  اظتنابر . ب  أمر بس
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لقػػػد كػػػاف خلفػػػاء بػػػٍت أميػػػة أصػػػثاب طػػػرب ومػػػوارح وكػػػالب وقػػػرود 
 وفهود ومنادمة عل  الشراب واظترنُت .

وهػػر الرنػػاء مبكػػة واظتد)نػػة واسػػتعملء  -سػػيما )ة)ػػدال -ويف أ ةمهػػم 
ظتال ي وأوهر الناس ةرب الشراب وكاف لية)د قرد ) كٌت ق  قػيل ا

ضرأل غتلل منادمته .  ُي 
لقػػد ضػػي  بنػػو أميػػة الكتػػاب وخػػالفوا اضتػػ  وعطلػػوا الس ػػنن 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 

 )عليه السالـ( يف خطبته نلكوفة . قاؿ ملمامنا الس اد 
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لو كنء من قتلة اضتسُت وغفر )ومن كالـ عمر بن عبد العة)ة : 
)صػػل   هللا يل وأدخلػػٍت اصتنػػة ظتػػا دخلتهػػا نيػػاء مػػن رسػػوؿ هللا

 .( 1)((هللا عليه وهله وسلم
يف نياة اضتيواف ملف الوليد بن )ة)ػد بػن عبػد اظتلػاي كػاف  يذكر الدمَت 

ميػػة و  )كػػن يف بػػٍت أميػػة أكثػػر ملدمػػالً للشػػرب مػػن ةػػرار خلفػػاء بػػٍت أ
 والسماع وال أةد صتكاً واستخفافا قمر األمة من الوليد بن )ة)د .

)ليكػػونن يف  ػػذأل األمػػة رمػػل )قػػاؿ لػػه وقػػد مػػاء يف اضتػػد)ل : 
 . (لوليد  و ةر من فرعوف فتأولوأل بها

 ويف روا)ة أخر  عن ابن اظتسيب قاؿ : 
ذلػػاي  رالوليػػد ت فػػذ ك ألفسػػمو  ت ولػػد ألخػػي أـ سػػلمة غػػالـ)

 نوأل قشتػاء فػراعنتكم ت ليكػونمػشتيتفقاؿ : ( )م لرسوؿ هللا
علػػ   ػػذأل األمػػة يف  ػػذأل األمػػة رمػػل )قػػاؿ لػػه الوليػػد  ػػو ةػػر  

 .( 2)(من فرعوف عل  قومه
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و)قاؿ ملف اللعُت الوليد أصطن  بركػة مػن اطتمػر وكػاف ملذا طػرب ألقػ  
 منها نىت )تبُت النقص يف أطرافها .نفسه فيها وةرب 

ونكػػػ  اظتصػػػثف ويف الوليػػػد )لعنػػػة هللا عليػػػه( فػػػتح )ومػػػاً اظتصػػػثف 
 .( 1){}وَاعْخَفْخَحُىاْ وَخَابَ كُمُّ جَبَّاسٍ ػَنِيذٍفخرج له قوله تعاىل 

 فمةؽ اظتصثف ويف خل رماأل بسهم وأنشأ )قوؿ :
 أتوعد كل مبار عنيػػػػػػد     

 نيػػػػػػدفها أل ذاؾ مبار ع
 ملذا ما م ػػػػء رباي )ـو نشر        

 ػػػدرب مةقٍت الوليػػ فقل  ة
فلم )لبل ملال أ ةماً )سَتة نىت ق تَل ةر قتلػة وط يػف برأسػه يف دمشػ  

 عل  رأس رمح ط صلب رأسه عل  قصرأل .
لقػػد أتبػػ  خلفػػاء بػػٍت أميػػة وخاصػػًة معاو)ػػة )لعنػػة هللا علػػيهم أرتعػػُت( 

ػػػػػًة }فصػػػػػاروا مصػػػػػداقاً لقولػػػػػه تعػػػػػاىل سياسة"السػػػػػوط والػػػػػدر م " أَا مَّ
 .( 2)...{َ)ْدع وَف مل ىَل النَّار  
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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 :

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

)  .( 1)بٍت ؼتةـو
أال أنػػػػدثاي )ةاؿ بػػػػن سػػػػَتة : ػوعػػػػن الضػػػػثاؾ قػػػػاؿ : قػػػػاؿ يل النػػػػ

 ؟ )عليه السالـ( ند)ثاً شتعته من أ  اضتسن علي بن أ  طالب
أمة هفة وهفة  ذأل قاؿ : قلء بل  ت قاؿ شتعته )قوؿ : لكل 

 .( 2)(بنو أمية األمة
 -وأستمر ولم بنو أمية للعباد نىت ماءت هنا)تهم عل  )ػد اظتسػودة 

 وشتوا نظتسودة ألهنم كانوا )لبسوف السواد . -أي بٍت العباس
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بقيػادة أبػو مسػلم اطتراسػاين  فماءت الرا ةت السػود مػن خراسػا دفق
َوض نكومػػة بػػٍت أميػػة ت وأسػػ نكومػػة العباسػػيُت  لالػػذي هنػػض وقػػوَّ

   ر)ة . 132يف سنة 
 ت  ذا الصدد كثَتة نذكر منها :والروا ة

عػػن أبػػن سػػعيد بػػن سػػا  اصتيشػػاين قػػاؿ :شتعػػء عليػػاً )عليػػه السػػالـ( 
 )قوؿ : 

نػىت )قتلػوا قتػيلهم و)تنافسػوا  -)عٍت بػٍت أميػة -) األمر عتم 
بيػػنهم ت فػػإذا كػػاف ذلػػاي بعػػل هللا علػػيهم أقوامػػاً مػػن اظتشػػرؽ 

داً ت وهللا ال ميلكػوف سػػنة ملال عػد مفيقتلػو م بػدداً ت وُيصػػو 
 .( 1)(سنتُت ملال ملكنا أربعاً  فميلكو  ملكنا سنتُت ت وال

 وعن أمَت اظتئمنُت )عليه السالـ( قاؿ :
)ال )ةاؿ  ئالء القـو ػ )عٍت بٍت أمية ػ هخذ)ن بثبغ  ذا األمر 

 ماختلفػوا بيػنهم خرمػء مػنهمت فلػ اما   خيتلفػوا بيػنهم ت فػإذ
 . (2)القيامة(تعد ملليهم ملىل )ـو 
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 ت بين أييت انالاَيت )حكى انبؼث(دون
لقػػد دلػػء األخبػػار علػػ  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 وقػػَ  وقػػد 

 ء دولتهم مرة اثنية وزالء ور اضتمد .قام
مػػاء يف الروا)ػػة الػػواردة عػػن أ  بصػػَت عػػن أ  عبػػد هللا )عليػػه  لنيػػ

 السالـ( قاؿ :
الكوفة ون ر ملليها ذََكَر ما )كوف من )هنع هللا يضر( ) ظتا دخل سلماف 

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

 .( 1)(اظتطهر ذو الريبة الشر)د الطر)د الطا ر
فالػػذي ) هػػر مػػن الروا)ػػة الشػػر)فة ملف وهػػور اظتهػػدي )عليػػه السػػالـ( 

فيػػه داللػػة  ا)كػػوف قر)بػػاً مػػن نكػػم بػػٍت أميػػة كمػػا  ػػو واضػػح ت و ػػذ
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واضثة عل  عدد نكم بٍت أميػة يف هخػر الةمػاف والػذي ال بػد علػ  
 فيه أف )لتةموا أنالس بيوصم . الناس

ميثػل ادعػ  أنػه وقد دتثلء دولة بٍت أميػة  كػم الطاغيػة صػداـ الػذي 
البانثُت ورمػاؿ الػد)ن  ناظتذ ب السٍت ت و ذا ما صرح به الكثَت م

ت وقد علوا عن نكم الطاغية صداـ )لعنػه هللا( يف مواقػف كثػَتة ملنػه 
 ميثل نكم بٍت أمية .
مية عل  نكومة الطاغية صداـ ليل اظتراد بػه ملف ملطالؽ تسمية بٍت أ

انتساب  ذا اضتكم ملىل بٍت أمية وملف كنػا ال نسػتبعد أف )كػوف صػداـ 
 من أصل أموي .

اظتهػػػػم يف نكمػػػػه ملنػػػػه أعػػػػاد نفػػػػل معػػػػا  نكػػػػم بػػػػٍت أميػػػػة يف  نولكػػػػ
اضػػطهاد م للشػػيعة والوقػػوؼ يف ومػػه اضتسػػُت )عليػػه السػػالـ( وقتلػػه 

ـ يف منػػػػ  ز ةرة اضتسػػػػُت )عليػػػػه وقتػػػػل مر)د)ػػػػه و ػػػػذا مػػػػا طبقػػػػه صػػػػدا
 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 وتشػػر)د وػتاربػػة الػػد)ن سػػراَ 
وعلنػػػػػاَ وتريػػػػػَت اظتفػػػػػا يم اإلسػػػػػالمية ملىل مػػػػػا )الاػػػػػم أ ػػػػػوااهم وخيػػػػػدـ 

 صاحل أسياد م الدنيو)ة وملوهار البدع وملماتة السنن .مصاضتهم وم
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زتلػتهم ا مومػة بتصػفية رمػوز  هلذا فقد ةػن الػدكتاتور صػداـ وأزالمػ
الفكػر الشػيعي وقادتػػه ت ومػن بيػنهم السػػيد الشػهيد و نقػر الصػػدر 
)قػػدس( ت وأختػػه العلو)ػػة بنػػء اعتػػد  ت وكػػذلاي السػػيد الشػػهيد و 

ت )ػػدفعهم ملىل ذلػػاي نػػب اظتنصػػب  (سػػرأل و صػػادؽ الصػػدر )قػػدس
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  .
بقتلػه فلػذة  وما أةبه اليػـو نألملتنينمػا اقػًتؼ اللعػُت )ة)ػد مرميتػه 

كبد الرسوؿ )م( ال لشيء سو  ملنه ماء لطلب اإلصػالح يف أمػة 
 كر .نمدأل واألمر نظتعروؼ والنهي عن اظت

لقػد معػل الطاغيػة صػداـ لنفسػه ألقػانً مػا أنػةؿ هللا  ػا مػن سػلطاف ت  
 )كتػػف ع ػػدَت نظت ػػات ت و  والػػيتكمػػا معػػل لنفسػػه أفخػػم القصػػور 

صػػػب لنفسػػػه يف كػػػل ةػػػارع أو زاو)ػػػة صػػػنماً ... أصػػػنامه بػػػذلاي بػػػل ن
نلعػػػراؽ أطػػػوؿ مػػػن مػػػاذف اظتسػػػامد واظتال)ػػػُت مػػػن الشػػػعب العراقػػػي 

 )ناموف من غَت طعاـ وال كدوا قوت )ومهم .
 :  ؿلقد ماء يف عن أمَت اظتئمنُت )عليه السالـ( ت قا
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 . (1)(ر)ب قبور األامةوخت)من عالمات ال هور ....
بػور األامػة ملىل اعتػدـ والنهػب علػ  أ)ػدي بػٍت أميػة ونلفعل تعرضء ق

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 علػػ  أ)ػػدي مالوزتػػه 
مػػا قػػاـ بػػه انيػػـر نسػػُت كامػػل مػػن قصػػف  اوألكثػػر مػػن مػػرة ت ومنهػػ

ختر)ػػػب ضػػػرُيي اإلمػػػامُت اضتسػػػُت والعبػػػاس )عليهمػػػا السػػػالـ( عػػػاـ و 
 ـ رافعُت ةعار م اظتشئـو : " ال ةيعة بعد اليـو " .1999

 لقد ورد عن أمَت اظتئمنُت )عليه السالـ( ملنه قاؿ : 
)بػػُت )ػػدي القػػاام مػػوت أزتػػر ومػػوت أبػػيض ... فأمػػا اظتػػوت 

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

)قػػػداـ القػػػاام مػػػوةف مػػػوت أزتػػػر ومػػػوت أبػػػيض ...فػػػاظتوت 
 . (1)(ر نلسيف واظتوت األبيض الطاعوفاألزت
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ومن خالؿ  اتُت الػروا)تُت ميكػن ملف نسػتدؿ ملف اضتػروب الثالثػة الػيت 
اس ت افتعلها صػداـ اللعػُت قػد تسػببء يف مػوت أعػداد  االػة مػن النػ

ملضػافة ملىل القتػػل العشػوااي واعتم ػػي الػذي اتسػػمء بػه سياسػػته  ا ػذ
ال اظتػػػة والػػػذي مارسػػػه مالوزتػػػه مػػػن البعثيػػػُت ضػػػد األبػػػر ةء مػػػن أ ػػػل 
العػػراؽ واظتقػػابر اصتماعيػػة الػػيت خلفهػػا  ػػذا الن ػػاـ والػػيت حتػػوي م ػػات 

 األلوؼ أكل دليل عل  ذلاي .
مػػػػراض العد)ػػػػدة األ وأمػػػػا اظتػػػػوت األبػػػػيض واظتػػػػذكور نلطػػػػاعوف ت فهػػػػ

واطتبيثػػة الػػيت أصػػابء النػػاس بعػػد اضتػػروب الػػيت خاضػػها ن ػػاـ صػػداـ 
 اظتلعوف واستخداـ أمر)كا فيها لألسلثة الكيماو)ة واصترثومية .

ؽتػػػا أد  ملىل ملصػػػابة العد)ػػػد مػػػن النػػػاس بػػػداء السػػػرطاف.كما تسػػػببء 
ملىل اضتصػػار الالملنسػػاين  ة ػػذأل األسػػلثة بتلػػوث كبػػَت يف البي ػػة ت ملضػػاف

فرضه صػداـ علػ  الشػعب العراقػي نتي ػة لسياسػاته اعتومػاء ت الذي 
مػػػن نتاا ػػػه مػػػوت الكثػػػَت مػػػن اظترضػػػ  وتفشػػػي العد)ػػػد مػػػن  ءوكانػػػ

 األمراض بُت الناس .   
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أمػػا أبنػػه اظتقبػػور )عػػدي( فقػػد اختػػذ مػػن )ة)ػػد اظتثػػل األعلػػ  لػػه وأنػػتهغ 
ذات السياسػػة الػػيت سػػار عليهػػا سػػلفه مػػن بػػٍت أميػػة . فلػػم )ػػًتدد عػػن 

ألعػػػراض وارتكػػػاب ا رمػػػات وملقامػػػة نفػػػالت الػػػةواج يف ليلػػػة  تػػػاي ا
العاةػػػر مػػػن ػتػػػـر اضتػػػراـ برضػػػاً وننقػػػاً بشػػػيعة أمػػػَت اظتػػػئمنُت )عليػػػػه 

 عن غتالل الطرب والشرب . ايالسالـ( ت  ل ي
وكاف  ذا اظتقبور كسلفه )ة)د ميلاي الطيور والقرود والفهود والرػةالف 

 ا من سلطاف . وغَت ا من األمور اليت ما أنةؿ هللا  
و ذا تبينء وبوضػوح أومػه الشػبه بػُت أفعػاؿ وأعمػاؿ بػٍت أميػة وبػُت 

 أعماؿ وأفعاؿ الطاغية صداـ .
 
 
 
 
 
 

 غيت صذاو )نغ( يٍ ػ ياث انظهىسعقىط انطا
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السػالـ( دالاػل وعالمػات قبػل قيػاـ  لقد ذكر أامة اعتد  )علػيهم      
 اظتنت ػػػػر)ن وال القػػػػاام )عليػػػػه السػػػػالـ( كػػػػي )سػػػػتبُت األمػػػػر للمػػػػئمنُت

)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 

ين نلقصػػػػور قػػػػد ة ػػػػي دت نػػػػوؿ قػػػػل ) كػػػأ السػػػالـ( ملنػػػػه قػػػػاؿ :
اضتسػػُت وكػػأين ن امػػل ختػػرج مػػن الكوفػػة ملىل قػػل اضتسػػُت وال 
تذ ب الليايل واأل ةـ نىت ) سار ملليػه مػن ا,فػاؽ وذلػاي عنػد 

 .( 1)انقطاع م لاي بٍت مرواف (
وقػػػد حتقػػػ   ػػػذا األمػػػر بعػػػد سػػػقوط صػػػداـ ) أي انقطػػػاع ملػػػاي بػػػٍت 

رة اإلمػػاـ اضتسػػُت )عليػػه بػػدأت النػػاس تػػذ ب لػػة ة لمػػرواف ( ت نيػػ
ػػػػػفْء  ملنػػػػػد  ز ةراتػػػػػه السػػػػػالـ( بكثافػػػػػة ومػػػػػن كػػػػػل البقػػػػػاع نػػػػػىت وص 

 نظتليونية .
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كػب ا وملف ا امل خترج من الكوفة عل  كربالء ومعػٌت  ػذا خػروج اظتو 
اليت ت نَصب السػتقباؿ الةااػر)ن سػواء يف الطػرؽ اظتئد)ػة ملىل كػربالء أو 

 يف مد)نة كربالء نفسها .
بدقػػػػة كمػػػػا يف الروا)ػػػػة ملال عنػػػػد انقطػػػػاع نكػػػػم  و  نػػػػر ذلػػػػاي )تثقػػػػ 

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 
صػود أي نقبة زمنية كانء ت كما )ثبء مػن  ػذأل الروا)ػة أ)ضػاً ملف اظتق

 صداـ .نكم  و  كم بٍت مرواف 
األخػػر علػػ  صػػثة مػػا ذ بنػػا ملليػػه  ػػو يف الروا)ػػة الػػواردة عػػن والػػدليل 

عبد هللا بػن مػرواف عػن أرطػأة بػن اظتنػذر قػاؿ : نػدثٍت تبيػ  بػن امػرأة  
 كعب قاؿ :

مرواف من ذلاي نيف وستوف  ) ملاي بٍت أمية مااة عاـ ت لبٍت
عاماً ت ال )ذ ب ملكهم نىت )نةعوأل ق)د)هم ت )ر)دوف ةػدأل 

د وأل مػػن لنيػػة أهنػػدـ مػػن لنيػػة ت فػػال )سػػتطيعونه ت كلمػػا ةػػ
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لػ   ) فتتثوف مبيم ت وخيتموف مبيم ت وال )ذ ب ملكهم نػىت خي 
 .( 1)... (و) قتل زتالأل خليفة منهم في قتل ت 

فػػ  علػػ  أنػػد ملف نكػػم بػػٍت أميػػة بػػدأ مبعاو)ػػة الػػذي )بػػدأ اشتػػه  فػػال خي 
 ػػرؼ ) اظتػػيم ( ت أمػػا اظتقصػػود بػػػ) خيتمػػوف مبػػيم ( أي بصػػداـ نيػػل 

 ي اشته  رؼ ) اظتيم ( .)نته
لػػ  أخػػر خليفػػة مػػنهم  كمػػا تبػػُت الروا)ػػة ملف ملكهػػم ال )نقطػػ  نػػىت خي 
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 مػػ  

 صداـ و م من نفل اضتكومة والعشَتة .
 
 
 
 

 دونت بين انؼباط األوىل
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ملف للعباس عم النو من األوالد تسػعة ذكػور وثػالث مللث : عبػد هللا 
  واضترث وأـ نبيب وهمنة وصفية .وعبيد هللا والفضل وقثم وكثَت

وبنػػو العبػػاس )نتهػػوف ملىل و بػػن علػػي بػػن عبػػد هللا بػػن العبػػاس أوعتػػم 
تعصم بػن اظتنتصػر ت أبو العباس السفاح عبد هللا بن و وأخر م اظتس

سػػػػبعة وثالثػػػػوف خليفػػػػة ومػػػػدة خالفػػػػتهم ستسػػػػمااة وأربػػػػ   موعػػػػدد 
 .( 1)وعشروف سنة 

ملف الػػػػروا ةت الصػػػػادرة عػػػػن النػػػػو )م( واألامػػػػة )علػػػػيهم السػػػػالـ( 
تنػػدد ببػػٍت  ءبشػػأف دولػػة بػػٍت العبػػاس األوىل كانػػء واضػػثة ت فكانػػ

وفسػػاد م وخػػرومهم عػػن  العبػػاس وتطعػػن فػػيهم مػػن نيػػل اؿتػػرافهم
 مادة اضت  .

 التفء ملىل العباس فقاؿ : هفعن النو )م( ت أن
 أال أ خلؾ مبا خلين به ملاايل ؟  م)  ة ع

 رسوؿ هللا .  فقاؿ : بل  ت  ة
 قاؿ : قاؿ يل : و)ل لذر)تاي من ولد العباس . 

 أمتنب النساء ؟  هللا ت  أفال ؿفقاؿ :  ة رسو 
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 .( 1) و كاان ( فقاؿ : قد فرغ هللا ما
عػػػن عبػػػد هللا بػػػن عبػػػاس قػػػاؿ : )قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا  ويف نػػػد)ل أخػػػر :
لولػدؾ  للولدي من ولػدؾ ت وو)ػ ل ة عباس ت و) )م( أل  :
 من ولدي . 

أمتنػػػب النسػػػاء أو قػػػاؿ : أفػػػال  فقػػػاؿ : ة رسػػػوؿ هللا ت أفػػػال
 أمب النساء .
م هللا قػػػػد مضػػػػ  واألمػػػػور بيػػػػدأل . وملف األمػػػػر قػػػػاؿ : ملف علػػػػ

 . سيكوف يف ولدي (
  : مػػػا يل ولبػػػٍت العبػػػاس ةػػػيعوا وعػػػن النػػػو ) ( انػػػه قػػػاؿ (

ثيػػػػاب السػػػػواد ت  مدمػػػػااهم ت وألبسػػػػو  اأمػػػػيت ت وسػػػػفكو 
 .( 2)هللا ثياب النار( مألبسه
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  : )وعػػػن أبػػػن عبػػػاس يف نػػػد)ل عػػػن أمػػػَت اظتئمنُت)عليػػػه السػػػالـ
..  ة بػػػن عبػػػاس ملف م لػػػاي بػػػٍت أميػػػة ملذا زاؿ أو ؿ مػػػن ) .

 . (1)ميلاي ولدؾ من بٍت  اةم فيفعلوف األفاعيل (

  وعػػػػػن ابػػػػػن عبػػػػػاس قػػػػػاؿ : قلػػػػػء لعلػػػػػي بػػػػػن أ  طالػػػػػب )عليػػػػػه
 أن اضتسن ؟  ) مىت دولتنا  ةالسالـ( : 

  قػػػاؿ : ملذا رأ)ػػػء فتيػػػاف أ ػػػل خراسػػػاف أصػػػبتم انػػػتم ملذتهػػػا
 . (2)وأصبنا ؿتن بر ا (

 ختػرج را)ػة سػوداء ادة عن اضتسن وابن سػَت)ن قػاال : وعن قت (
من قبل خراساف فال تةاؿ وا رة نىت )كوف  الكهم مػن 

 . (3)نيل بدأ من خراساف (

 

ودولػػة بػػٍت العبػػاس واضػػثة العيػػاف يف التػػار)خ ت ومػػا وقػػ  بيػػنهم وبػػُت 
أوالد علػػي وفاطمػػة )عليهمػػا السػػالـ( مػػن اطتػػالؼ ت ومػػا ذاقػػوأل مػػن 

                                                 
 . 32ح 73ص 28 ار األنوار ج - 1
 . 163ص3كتاب الفنت ألبن زت اد ج  - 2
 . 173ص3نفل اظتصدر ج - 3



 [34] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

التشػػر)د واظتطػػاردة والتعسػػف أوضػػح مػػن أف ) ػػذكر ت  بػػٍت العبػػاس مػػن
فقػػػػد ملسػػػػوا علػػػػ  سػػػػر)ر اظت لػػػػاي و ػػػػم عبيػػػػد ألوالد علػػػػي وفاطمػػػػة 
)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                
 ػر دتلكه النػسواف واطتدـواألم

 ما خػلء  ملف الػد ر من عػاداته              
 تروي الكالب منه و) م  الضيرم
 لَب ل ما لقيء مػنهم وملف أ بػليء           

 جبانب الطف تػلاي األع  َم الرمم
 

)عٍت  ة بٍت العباس وملف أفٌت التػراب بسانل البثػر وؽتػا )لػي الفػرات 
دأل و  تصػػلوا مللػػيهم نلػػبطم فقػػد صػػادفء مػػن ع ػػاـ أ  تػػراب وأوال

 عداوتكم و ي يف القبور ضراً وةدًة نلنبم .
وملف أوؿ قػػل سػػع  العباسػػيوف يف خرابػػه ونبشػػه  ػػو قػػل أمػػَت اظتػػئمنُت 
)عليػػػه السػػػالـ( ت كمػػػا نبشػػػوا أ)ضػػػاً قػػػل أ  عبػػػد هللا اضتسػػػُت )عليػػػه 
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اضتسػػُت )عليػػه فػػإف بنػػو أميػػة قتلػػوا ت السػػالـ( وخربػػوا بنيانػػه وأنرقػػوأل 
 السالـ( وأنرقوا خيمه ت وبنو العباس نبشوا قلأل وأنرقوا ضرُيه :

 تػا ر ملف كانػء أمية قد أتػء                 
 قتل ابن بنء نبيها م لومػػػػاً 
 فلقد أةأل بنو أبيه مبثلػػػػػه                

  ذا لعمري قلأل مهدومػػػػػاً 
         أسفوا عل  أف ال )كونوا ةاركوا 

 يف قتله فتتبعوأل رميمػػػػػػػا ً 
 

وقد وصل األمر نلعباسيُت أف )طلبوا العلػو)ُت طلبػاً ةػد)داً وكعلػوف 
 لوا,مػػر ت نيػػ صَمػػن وَفػػروا بػػه مػػنهم يف األسػػطوالت اظتبنيػػة نصتػػ
عػػػن قطػػػ  األ ةدي  ايبنػػػوا علػػػ  سػػػتُت علػػػو ةً يف ليلػػػة وانػػػدة ت ل يػػػ

 وشتل األعُت .
 

 قوله :و)تمثل الشاعر يف 
 مػاذا )قػولوف ملذ قػاؿ النو لػهم          



 [36] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 مػاذا صنػعتم بػنا يف سالف الةمن
 )ػا وُيهم كيػف   )رعوا له نػرماً          

 وقد رع  الفيل ن  البيء ذي الركن
 

َ   مل الَّ َأف ) ػػت مَّ  ْم َواََْ  ا ػػَوا  ه  فػْ َ   قَ  }) ر )ػػد وَف َأف ) ْطف ػػئ وْا ن ػػوَر ا
 .             ( 1){أل  َوَلْو َكر أَل اْلَكاف ر وفَ ن ورَ 

انعةلػوا  وقد بدا ؾتمهم نألفوؿ عنػد سػيطرة األتػراؾ علػ  اضتكػم ت ط
دتامػػػػاً عػػػػن اظتشػػػػاركة الفعليػػػػة يف اضتكػػػػم يف عصػػػػر البػػػػو)هيُت وعصػػػػر 

لقمػة  االسالمقة ت نىت   )ب  للخالفة أي  يبػة أو قيػادة ت وأصػبثو 
سػػػق  أخػػػر  لادة  والكػػػو اظترػػػويل ت نيػػػسػػػاارة عت مػػػات التتػػػار بقيػػػ
   ر)ة . 656خلفااهم اظتستعصم عاـ 

     
 
 

 دونت بين انؼباط األخشي
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بػد  مبقتض  التسلسل التػارخيي ومبػا ملنػه قامػء لبػٍت أميػة دولتػافت فػال
التػػار)خ )عيػػد نفسػػه و)كػػوف فعػػل  فػػإفأف تكػػوف لبػػٍت العبػػاس دولتػػُت 

باسػػػية األوىل نػػػذو النعػػػل الدولػػػة العباسػػػية الثانيػػػة كفعػػػل الدولػػػة الع
 نلنعل والقذة نلقذة .

 : الدليل الرواايةاء هللا ذلاي نلدليل القرهين و  وسوؼ نبُت ملف
 الدليل القرهين : 

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

أَََّهُاااىْ  يَّنَاااجْ وَََّاااٍَّ أَهْهُهَااااحَخَّاااًَ إِرَا أَخَااازَثِ األَسْضُ صُخْشُفَهَاااا وَاصَّ}

أَحَاهَا أَيْشََُا نَيْ   أَوْ ََهَاسا  فَجَؼَهْنَاهَا حَصِيذا  كَاٌََ نَّاىْ    قَادِسُوٌَ ػَهَيْهَا

عػػن ت  (1){آليَاااثِ نِقَااىْوٍ يَخَفَكَّااشُوٌَحَغْااٍَ بِاااألَيْظِ كَاازَنََِ َُفَصِّاامُ ا

ف ثػػػػالث نةلػػػػء يف بػػػػٍت فػػػػال : قػػػػاؿ )عليػػػػه السػػػػالـ( الصػػػػادؽ
حَخَّاااًَ إِرَا أَخَااازَثِ األَسْضُ صُخْشُفَهَاااا  }قولػػػه عػػػة ومػػػل : ه ةت
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: {أَيْشََُا نَايْ   أَوْ ََهَااسا   وَاصَّيَّنَجْ وٍََََّّ أَهْهُهَا أَََّهُىْ قَادِسُوٌَ ػَهَيْهَا أَحَاهَا 

كَاااٌََ نَّاااىْ حَغْاااٍَ  فَجَؼَهْنَاهَاااا حَصِااايذا }:  )عػػٍت القػػػاام نلسػػػيف

 : له تعاىلوقو {بِاألَيْظِ

}فَهًََّا ََغُىاْ يَا رُكِّشُواْ بِهِ فَخَحْنَا ػَهَيْهِىْ أَبْىَابَ كُمِّ شَيْءٍ حَخًَّ إِرَا 

فَقُطِغَ دَابِشُ انْقَاىْوِ   *فَشِحُىاْ بًَِا أُوحُىاْ أَخَزََْاهُى بَغْخَت  فََِرَا هُى يُّبْهِغُىٌَ 

)عليػه  قاؿ أبو عبد هللا ت  (1){انًًََِِْذُ نِهّهِ سَبِّ انْؼَانَّزِيٍَ ََّهًَُىاْ وَانْحَ

 : وقوله تعاىل ت نلسيف:  السالـ(
نَااا حَشْكُُّااىا  * فَهًََّااا أَحَغُّااىا بََْعَاانَا إِرَا هُااى يِّنْهَااا يَشْكُُّااىٌَ  } 

كااااى فياااه ويغااااكنكى نؼهّ   وَاسْجِؼُاااىا إِنَاااً يَاااا أُحْاااشِفْخُىْ    

 قػػاام )سػػأؿ بػػٍت فػػالف عػػن كنػػوز بػػٍت)عػػٍت ال:  (2)حغااوهىٌ{
 . (3)أمية(
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}وَقَااااذْ يَكَااااشُواْ يَكْااااشَهُىْ وَػِنااااذَ انهّااااهِ  قػػػػاؿ هللا تعػػػػاىل .2

عػن ت  (1)يَكْشُهُىْ وَإٌِ كَاٌَ يَكْشُهُىْ نِخَضُولَ يِنْاهُ انْجِبَاالُ{  
ملف  ) : شتعء أن عبد هللا )عليه السالـ )قػوؿ : رتيل بن دراج قاؿ

 كػػاف مكػػر م لتػػةوؿ منػػه اصتبػػاؿ وملف كػػاف مكػػر بػػٍت بر ػػاف
 . (2)عباس( نلقاام لتةوؿ منه قلوب الرماؿ()ال

عن أ  اظترػَتة عػن أرطػأة ت  (3){ػغق}حى*:  قاؿ تعاىل .3
ت  بن اظتنذر عمن ندثه عن أبن عباس ملنػه أةأل رمػل وعنػدأل نذ)فػة

فػأطرؽ  {ػغاق  * }حاى  :  ة بن عباس قوله تعاىل : ؿفقػا
 ؿت فقػػا كرر ػػا فلػػم كػػب بشػػيء  عنػػهت ط ضت وأعػػر  سػػاعة
َ كر هػػػات مل ػػػ دت قػػػ أنب ػػػاي أل : نذ)فػػػة نةلػػػء يف  اعرفػػػء   

 ؿت )نػػة  رمػػل مػػن أ ػػل بيتػػه )قػػاؿ لػػه عبػػد اإللػػه أوعبػػد هللا
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  ت )شػػػ عليػػػه مػػػد)نتاف ت )بػػػٍت علػػػ  هنػػػر مػػػن اهنػػػار اظتشػػػرؽ
 . فيها كل مبار عنيد  ت رت النهر بينهما ةقاً 

ملذا بنيػء مد)نػة علػ  ةػاط ء الفػرات ط أتػتكم  : قاؿ أرطػأة
ت وأنفػرمتم عػن د)ػنكم كمػا تنفػرج اظتػرأة مصػالفواصل والقوا 
بنيػء مد)نػة  ات وملذ ال دتتنعػوا عػن ذؿ )نػةؿ بكػم قبلهات نىت

ة مػػػػػػػن أرض العػػػػػػػراؽ أتػػػػػػػتكم بػػػػػػػُت النهػػػػػػػر)ن قرض منقطعػػػػػػػ
 . (1)(الد  يماء

}وَنَنَبْهُىَََّكُىْ بِشَيْءٍ يٍَِّ انْخَىفْ وَانْجُىعِ وَََقْصٍ يٍَِّ  : قاؿ تعاىل .4

 . (2){ًَشَاثِ وَبَشِّشِ انصَّابِشِيٍَظِ وَانالَّاألَيَىَالِ وَاألَفُ

شتعػػػػػء أن عبػػػػػد  : عػػػػػن أ  أ)ػػػػػوب عػػػػػن و بػػػػػن مسػػػػػلم قػػػػػاؿ .5
)ملف لقياـ القاام عالمػات تكػوف مػن  : )قوؿ هللا)عليه السالـ(

 . هللا عة ومل للمئمنُت

  فداؾ ؟وما  ي معلٍت هللا : قلء
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 [41] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 اظتػئمنُت )عػٍت {وَنَنَبْهُاىَََّكُىْ }:  قوؿ هللا عة ومػل : قاؿ
بِشَاايْءٍ يِّااٍَ انْخَااىفْ وَانْجُااىعِ  } )عليػػه السػػالـ( قبػػل خػػروج القػػاام

 . {ًَشَاثِ وَبَشِّشِ انصَّابِشِيٍَوَََقْصٍ يٍَِّ األَيَىَالِ وَاألَفُظِ وَانالَّ

نبلػػو م بشػػيء مػػن اطتػػوؼ مػػن ملػػوؾ بػػٍت فػػالف يف  : قػػاؿ
 . أخر سلطاهنم واصتوع برالء أسعار م

كسػػػػػاد الت ػػػػػارات وقلػػػػػة   : قػػػػػاؿ )ونقػػػػػص مػػػػػن األمػػػػػواؿ(
 الفضل .

 .موت ذر)   : قاؿ)ونقص من األنفل( 
ت وبشػر الصػابر)ن  قلة ر)  ما ) ةرع :( ونقص من الثمرات)

 . عند ذلاي بتع يل الفرج
 : هللا عػػة ومػػل )قػػوؿ فت ومل  ة و  ػػذا دو)لػػه : ط قػػاؿ يل

 . (2)((1){فِي انْؼِهْىِ وَيَا يَؼْهَىُ حََْوِيهَهُ إِالَّ انهّهُ وَانشَّاعِخُىٌَ}
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 [42] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

}وَعَاااكَنخُىْ فِاااي يَغَاااااكٍِِ انَّااازِيٍَ ََّهًَُاااىاْ     :  قػػػاؿ تعػػػاىل .6

وَضَاااشَبْنَا نَكُاااىُ  أََفُغَاااهُىْ وَحَبَااايٍََّ نَكُاااىْ كَيْااافَ فَؼَهْنَاااا بِهِاااىْ

غػػَت وانػػد ؽتػػن نضػػر أن  نعػػن سػػعد بػػن عمػػر عػػ . (1){األَيْالَااالَ

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

 . أرال ا هللا خرانً أو خر ا ق)د)نا : فقاؿ
بػػل  ت ال تقػػل  كػػذا:  )عليػػه السػػالـ( فقػػاؿ لػػه أبػػو عبػػد هللا

:  أمػػػا شتعػػػء هللا )قػػػوؿت  )كػػػوف مسػػػاكن القػػػاام وأصػػػثابه
 . (2)({وَعَكَنخُىْ فِي يَغَااكٍِِ انَّزِيٍَ ََّهًَُىاْ أََفُغَهُىْ}

ونػػػود اإلةػػػارة ملف األامػػػة علػػػيهم السػػػالـ كػػػانوا )طلقػػػوف علػػػ  بػػػٍت 
)هؿ مػػػػر  و )بػػػػٍت فػػػػالف( و )هؿ فػػػػالف( العبػػػاس أشتػػػػاء رمة)ػػػػة مثػػػػل

ألمػػل التقيػػة الػػيت كػػانوا ميػػروف  ػػا مػػن قبػػل  )بػػٍت بر ػػاف( و (سدا
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 [43] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

نكػػػاـ بػػػٍت العبػػػاس كمػػػا ال خيفػػػ  علػػػ  الكت ػػػاب والبػػػانثُت نيػػػل 
 .  ذأل األشتاء الرمة)ة  م بٍت العباسأرتعوا عل  ملف اظتقصود 

 
 
 
 
 
 
 الدليل الروااي : 
 : ما نقلته السنة:  أوال

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
 : لليثي قاؿاعن عبد هللا بن أ  األةعل  .1



 [44] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

ت  ٍت العباس را)تاف أندامها أوعتمػا نصػر وأخر ػا وزر)خترج لب
أوعتػػا وزر وأخر ػػا كفػػرت   )نصػػروهنا ال نصػػر ا هللات واألخػػر  ال
 .  (1))نصروهنا ال نصر ا هللا( ال

ف الرا)ة األوىل  ي دولة العباسيُت اليت قض  أومن  ذأل الروا)ة )تبُت 
ماـ اضتسػُت دعء الوالء أل ل البيء والثأر لإلافقد ت  عليها  والكو
وظتػػا انتصػػرت اسػػتولء علػػ  مكػػاف اإلمػػاـ )عليػػػه  ت يف ند ء األمػػر

 . فلثقها الوزر السالـ(
 أما الرا)ة الثانية فتأ  يف ند ء األمر نالستثواذ علػ  مكػاف اإلمػاـ

خر ػػػا حتػػػارب مػػػيم اإلمػػػاـ هت ويف  )عليػػػه السػػػالـ( فيلثقهػػػا الػػػوزر
 . )عليه السالـ( فتكوف كافرة منثرفة ضالة

ندثنا عبد هللا بن مرواف عن أرطػأة بػن اظتنػذر عمػن ندثػه عػن   .2
 : كعب قاؿ

)ملذا خلػػ  مػػن بػػٍت العبػػاس رمػػالف ومهػػا الفرعػػاف وقػػ  بينهمػػا 
االخػػػػػتالؼ األوؿ ط )تبعػػػػػه االخػػػػػتالؼ األخػػػػػر الػػػػػذي فيػػػػػه 

 . (1)السفياين عند اختالفهم الثاين( جت وخرو  الفناء
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 [45] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 ت وأل معاو)ػػة عػػن ابػػن أ  معػػي  عػػن أبػػن عبػػاس ملنػػه قػػدـ علػػ  .3
 : قاؿ وأنسن مااةتهت ط ألت فأماز  ناضرأل

 ؟ ) ة أن العباس  ل تكوف لكم دولة

 . اعفٍت من  ذا  ة أمَت اظتئمنُت : قاؿ
 . لَتخلين : قاؿ
 . نعم وذلاي يف أخر الةماف : قاؿ
 ؟ فمن أنصاركم : قاؿ
 . أ ل خراساف : قاؿ
م مػن بػٍت ولبٍت أمية من بٍت  اةم نطثات ولبٍت  اةػ : ؿقا

 . (2)خيرج السفياين( ت ط أمية نطثات

 : )قوؿ شتعء رسوؿ هللا )م( : عن أ   ر)رة قاؿ .4

ت وأوسػػػػطها  )ملذا خرمػػػػء الػػػػرا ةت السػػػػود فػػػػأف أوعتػػػػا فتنػػػػة
 . (3)كفر(  ات وأخر  ضاللة
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 [46] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

قاؿ الوليد بن مسلم:ندثٍت ةيخ عن مابر عػن أ  معفػر بػن  .5
 : علي قاؿ

ربعػػػة نفػػػر نلشػػػاـ كلهػػػم ولػػػد خليفػػػة:رمل مػػػن بػػػٍت )) قتػػػل أ
 . من هؿ أ  سفياف لت ورم مرواف
)تبػػػ  بػػػٍت  ت ط فيقػػػتلهم فيقهػػػر  السػػػفياين اظتػػػر وانيػػػُت : ؿقػػػا

مرواف فيقتلهم ط )قبػل علػ  أ ػل اظتشػرؽ وبػٍت العبػاس نػىت 
 . (1))دخل الكوفة(

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

يف وتػػػر مػػػن السػػػنُت تسػػػ  وانػػػد  )عليػػػه السػػػالـ( )قػػـو القػػػاام)
ثػػالث ستػػػل وقػػػاؿ ملذا اختلفػػػء بنػػو أميػػػة ذ ػػػب ملكهػػػم ط 

ال )ةالػػوف يف عنفػػواف مػػن اظتلػػاي وغضػػارة فػػميلػػاي بنػػو العبػػاس 
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 [47] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

مػػػن العػػػيم نػػػىت خيتلفػػػوا فيمػػػا بيػػػنهم فػػػإذا اختلفػػػوا ذ ػػػب 
 . (1)ملكهم(

ملىل عػػدد وقيػػاـ دولػػة بػػٍت أميػػة ودولػػة  يف  ػػذأل الروا)ػػة ملةػػارة واضػػثة
وظتػػا تبػُت ذلػاي فػػال بػد ملذف مػػن أف ا  ت  بػٍت العبػاس يف أخػػر الةمػاف
وعػػػدت بػػػه الػػػروا ةت اظتعصػػػومية الشػػػر)فة  ينكػػػم بػػػٍت العبػػػاس الػػػذ

ت  فكما ملف لبٍت أمية دولتُت ونكػومتُت فكػذلاي لبػٍت العبػاس دولتػُت
ضػػ  عليهػػا  والكػػو   ر)ػػة وق 132األوىل الػػيت قامػػء سػػنة  ةفالدولػػ
الدولػػػة الثانيػػػة فهػػػي تقػػػـو يف أخػػػر الةمػػػاف  ات أمػػػ   ر)ػػػة 656سػػػنة 

واليت )كوف قيامها عالمة مػن العالمػات الالبد)ػة الوقػوع الدالػة علػ  
والػػػػيت تكػػػػوف هنا)تهػػػػا علػػػػ  )ػػػػد  )عليػػػػه السػػػػالـ( قػػػػرب قيػػػػاـ اظتهػػػػدي

 . السفياينو اطتراساين 
   : عن البطااٍت قاؿ .2

مػن مكػػة  )عليػه السػالـ(   بػن معفػػر) زاملػء  أن اضتسػن موسػ
لػػػو ملف أ ػػػل السػػػماوات واألرض : ملىل اظتد)نػػػة فقػػػاؿ )ومػػػا  يل 
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 [48] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

خرموا عل  بػٍت العبػاس لس ػقيء األرض بػدمااهم نػىت خيػرج 
 . السفياين

 ؟ أمرأل من ا تـو قلء له  ة سيدي :
: م لػػاي بػػٍت  أطػػرؽ  ني ػػة ط رفػػ  رأسػػه وقػػاؿ ت ط نعػػم : قػػاؿ

 ت ط نىت ) قاؿ   )ب  منه ةيء ب)ذ  ت العباس مكر  وخداع  
 . (1))ت دد نىت ) قاؿ ما مر به ةيء(

ويف  ذأل الروا)ة دليل واضح عل  عدد نكومػة بػٍت العبػاس ألف مػن 
الواضػػح ملف السػػفياين  ػػو مػػن خيػػرج علػػ  بػػٍت العبػػاس و)قضػػي علػػ  

 . نكومتهم
السػػفياين كمػػا  ػػو معلػػـو مػػن العالمػػات اضتتميػػة الػػيت تتثقػػ  وت هػػر و 
و ػػػذا )ػػػدؿ علػػػ  مػػػا  ت )عليػػػه السػػػالـ( بفػػًتة قليلػػػة بػػل قيػػػاـ اإلمػػػاـق

 . قلناأل
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 [49] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

)عليػػػػه )قلػػػػء للرضػػػػا  : عػػػػن اضتسػػػػن بػػػػن أ  ملبػػػػرا يم قػػػػاؿ .3
أصلثاي هللا ملهنػم )تثػدثوف ملف السػفياين )قػـو وقػد  السػالـ(

  . ذ ب سلطاف بٍت العباس

 .(1)لَيقـو وملف سلطاهنم َلقاام( هت ملن :كذبوا فقاؿ
 : )هنع هللا يضر( يقاؿ سلماف ا مد .4

 ة أمػػػَت  : خاليػػػاً فقلػػػء   )عليػػػه السػػػالـ( )أتيػػػء  أمػػػَت اظتػػػئمنُت
 ؟ القاام من ولدؾ ت مىت اظتئمنُت

ال ) هػػر القػػاام نػػىت )كػػوف أمػػور  : فتػػنفل الصػػعداء وقػػاؿ
 ات فػػػإذ ت و) ترػػػٌت نلقػػػرهف نقػػػوؽ الػػػرزتن  ت و)ضػػػي الصػػػبياف

ثاَب قتلػػػء ملػػػوؾ بػػػٍت العبػػػاس أويل العمػػػ  وااللتبػػػاس أصػػػ
 ؾالبصػرةت  نػا ءت وخ ربػ الرمي عن األقواس بوموأل كػالًتاس

 . (2))عليه السالـ( )قـو القاام من ولد اضتسُت
  : قاؿ )عليه السالـ( أ  عبد هللا نعن أ  بصَت ع .5
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 [53] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 . )هللا أمل  وأكـر من أف )ًتؾ األرض بال ملماـ عدؿ
 . م علء فداؾ فاخلين مبا أسًت)ح ملليه : قلء له : قاؿ
فرمػاً أبػدًا مػا داـ  )م( ليل )ر  أمة و ت :  ة أن و قاؿ

فػػػإذا انقػػػرض  ت لولػػػد بػػػٍت فػػػالف م لػػػاي نػػػىت )نقػػػرض ملكهػػػم
ملكهم أةح هللا ألمػة و رمػالً منػا أ ػل البيػء ) شػَت نلتقػ  

وهللا ملين ألعرفػه  ت نكمه الرةاوال اخذ يف  ت و)عمل نعتد 
ت ذو اطتػػػػػاؿ  يػػػػػه ط اتينػػػػػا الرلػػػػػير القصػػػػػرةنشتػػػػػه وأسػػػػػم أب

اضتػػافر ظتػػا أسػػتودَع ميلئ ػػا قسػػطاً  ت والشػػامتُت القػػاام العػػادؿ
 . (1)وعدالً كما مأل ا الف ار موراً وولماً(
قػػد تلخ ػػص مػػن غتمػػوع مػػا  : أقػػوؿ بعػػد التوكػػل علػػ  اظتػػوىل عػػة ومػػل

تقػػدـ مػػن روا ةت ملف ملخبػػارات النػػو وأ ػػل بيتػػه صػػلوات هللا وسػػالمه 
اخػػتالفهم  ػػو  فت ومل علػػيهم أرتعػػُت تئكػػد ملف لبػػٍت العبػػاس دولػػة اثنيػػة

عالمػػػة النقطػػػاع ملكهػػػم ونصػػػوؿ الفػػػنت عنػػػد ا )قػػػـو قػػػاام هؿ و 
 . عليهم السالـ
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 حكى بين انؼباط نيظ ػ يت حخًيت بذيت وقىعال 
ملف دولة بٍت العباس الثانية تقـو يف أخر الةمػاف و)كػوف قيامهػا عالمػة 

)عليػػه  مػػات الالبد)ػػة الوقػػوع الدالػػة علػػ  قػػرب قيػػاـ اإلمػػاـمػػن العال
ملف  ت غػػَت السػػفياينو والػػيت تكػػوف هنا)تهػػا علػػ  )ػػد اطترسػػاين  السػػالـ(

 نػػاؾ روا ةت تئكػػد نتميػػة غػػَت العالمػػات اطتمسػػة الػػيت  ػػي اليمػػاين 
والسػػػػفياين والصػػػػيثة يف ةػػػػهر رمضػػػػاف واطتسػػػػف يف البيػػػػداء وقتػػػػل 

 . النفل الةكية
 : )عليه السالـ( قلء أل  معفر) : الثمايل قاؿفعن أ  زتةة 

وطلػوع الشػمل  -ملىل أف قػاؿ - ؟ خروج السػفياين مػن ا تػـو
) ...  . من ا تـو واختالؼ بٍت العباس يف الدولة من ا تـو
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بٍت العباس  و من العالمات الالبد)ة  نكمولتوضيح ذلاي نقوؿ ملف 
ة تومػػػد ٌت الالبد) ػػػفػػػإف معػػػ ت الوقػػػوع وليسػػػء مػػػن العالمػػػات اضتتميػػػة

التثقػػ  )كػػوف ارتباطهػػا  ةأي ملهنػػا عالمػػة ال بد)ػ الومػوب أو اإللػػةاـ ت
)اصتػػػػةء( أو  )عليػػػه السػػػالـ( لػػػػيل علػػػ  ؿتػػػو الشػػػطر بقضػػػية اإلمػػػاـ

مل ػا عالقتهػا جبوانػب  ت الشرط يف قضية اإلماـ لكي تكوف من ا تػـو
 . خارمية وب روؼ خارمية

)عليػه  اس )كػوف ارتباطهػا بقضػية اإلمػاـفبالنسبة ملىل نكومة بٍت العبػ
مػن نب س ػنن  وت أ{خَشْكَبٍَُّ طَبَقاا  ػَاٍ طَبَاقٍ   }نَ السالـ( مػن نب

مػػا قػػبلكم عػػري علػػيكم كمػػا مػػاء يف اضتػػد)ل الشػػر)ف عػػن الرسػػوؿ 
 : )م( الكرًن

)لًتكنب س نة من كاف قبلكم نذو النعل نلنعل والقذة نلقػذة 
 وف طر)قتهم ةلاً بشل وذراعاً بذراع ونعاً بباع نىت وال ختط

 . أف لو كاف من قبلكم دخَل مثر ضب لدخلتموأل(
مػػػن نب البػػػد ملف ُيكػػػم بػػػٍت العبػػػاس مػػػن نيػػػل ملف بػػػٍت أميػػػة قػػػد  وأ

 ألت فهػذ فمن نب التسلسل التارخيي ال من نيل ملهنا مةءت  نكموا
 . اال بد)ته
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اخػػتالؼ بػػٍت العبػػاس مػػن ا تػػـو أمػػا نلنسػػبة للروا)ػػة الػػيت بينػػء أف 
فهػػػػي واضػػػػثة يف أف ا تػػػػـو  ػػػػو اخػػػػتالفهم يف الدولػػػػة ولػػػػيل قيػػػػاـ 

بعبػػارة أخػػر  نكػػومتهم الػػذي عػػد مػػن العالمػػات الالبد)ػػة الوقػػوع ت 
أنػػه مػػىت مػػا قامػػء دولػػة بػػٍت العبػػاس الثانيػػة فػػإف اخػػتالؼ أصػػثا ا 

 .)كوف من األمور ا تومة 
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  انؼباط انالاَيتيؼامل حكىيت بين
قػػد )تسػػاءؿ الػػبعض ظتػػاذا تسػػم  الدولػػة الػػيت تقػػـو قبػػل قيػػاـ اإلمػػاـ 

كمػا   بدولػة بػٍت العبػاس علمػاً ملهنػا دولػة ةػيعية اظتهدي )عليه السػالـ(
واإلمابػة علػ   ػذا التسػالؿ تكػوف  ؟)تبُت من األناد)ل والػروا ةت 

 : عل  ثالثة أومه
تسبوف ملىل العباس بن عبد ملما ملف نكاـ دولة بٍت العباس الثانية )ن .1

ملهنم )رمعوف نسبًا ملىل العباس بن عبد اظتطلب  يت أ اظتطلب
 . و ذا )عٍت ملهنم سادة من بٍت  اةم

تمل ملف اظتراد بتسميتهم بٍت العباس ألف أفعاعتم وأعماعتم  .2 ُي 
وسَتصم م شا ة ألفعاؿ وأعماؿ وسَتة ملوؾ بٍت العباس 

 . األواال

مامعة للومهُت األوؿ والثاين أي أو أف تكوف  ذأل التسمية  .3
مبعٌت ملهنم )نتموف نسبًا ملىل العباس بن عبد اظتطلب وأ)ضاً 

 لة العباسية هنذاؾ وهللا العا  .)سَتوف بسَتة نكاـ الدو 
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أضػػف ملىل ذلػػاي ملف قيػػاـ دولػػة بػػٍت العبػػاس الثانيػػة )كػػوف مشػػابه ملىل 
 األوااػل ملف العباسيُت لند كبَت قياـ الدولة األوىل لبٍت العباست ني
 . بدأ حتركهم لإلطانة نألمو)ُت من خراساف

والثػػػأر لإلمػػػاـ اضتسػػػُت  )الرضػػػا مػػن هؿ و( : فقػػد رفعػػػوا الشػػػعار
فاسػػتطاعوا بػػذلاي خػػداع عػػواـ وملرمػػاع اضتػػ  ملىل أ لػػه )أي األامػػة( ت 

الشػػيعة وأةػػراؼ السػػادة حتػػء  ػػذا الشػػعار فقػػادوا الشػػيعة إلعػػالف 
مػػػن خراسػػػاف ملىل العػػػراؽ  حتػػػركهمل بػػػدأ ت نيػػػ الثػػػورة ضػػػد األمػػػو)ُت

 . يف ملسقاط اضتكم األموي ات وؾتثو  والشاـ
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 

 . من خارج العراؽ لي قيموا دولتهم أ)ضاً  فت واتو  األموي
 : ملنه قاؿ )م( الروا)ة الشر)فة عن رسوؿ هللا فقد ماء يف

 ا)ملذا أقبلػػء را ةت ولػػد العبػػاس مػػن عقبػػات خراسػػافت مػػالو 
بنعػػي اإلسػػالـ فمػػن سػػار حتػػء لػػوااهم   تػػنلهم ةػػفاعيت )ػػـو 

 . (1)القيامة(
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 فإ)ملذا خرمػػء الػػرا ةت السػػود فػػ : قػػاؿ وعػػن رسػػوؿ هللا )م(
 . (1)خر ا كفر(هأوعتا فتنة وأوسطها ضاللة و 

والػػػرا ةت السػػػود اظتقصػػػودة  نػػػا كمػػػا  ػػػو واضػػػح  ػػػي نفسػػػها الرا)ػػػة 
الثانيػػػػة الػػػػيت مػػػػاء وصػػػػفها يف الروا)ػػػػة الػػػػواردة عػػػػن عبػػػػد هللا بػػػػن أ  

أوعتػػا وزر وأخر ػػا كفػػر : ) األةػػعل والػػيت تػػذكر ملف الرا)ػػة األخػػر 
  . (ال نصر ا هللا اال تنصرو 
بػػُت لنػػا ملف ملػػوؾ دولػػة بػػٍت العبػػاس الثانيػػة اتػػوف مػػن خػػارج و ػػذا )ت

العراؽ لي قيموا نكومتهم فيه تكما ملهنم )د عوف التشي  والوالء أل ل 
ففي الروا)ة الػواردة عػن )عليهم السالـ( و م براء من ذلاي ت  البيء

 : قاؿ )عليه السالـ( أمَت اظتئمنُت
و ػػم بػػراء  )...نػػىت ) هػػر قػػوـ  ال خػػالؽ عتػػم )ػػدعوف لولػػدي

  . تلاي عصابة رد) ة ال خالؽ عتم(دي ت من ول
فواقػػ  سػػَتصم السػػيطرة علػػ  اضتكػػم واظتصػػاحل وطلػػب الػػدنيا ملنكػػاراً  

ملي وهللا ملهنػػػػم لَيعرفػػػػوف اضتػػػػ  كمػػػػا )عرفػػػػوف أنفسػػػػهم وكمػػػػا ت  للثػػػػ 
ُيملهػػم اضتسػػد وطلػػػب  نت ولكػػ )عرفػػوف ملف الليػػل ليػػل والنهػػار هنػػػار
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طلبػػوا اضتػػ  نضتػػ  َلكػػاف خػػَتاً   وت ولػػ الػػدنيا علػػ  اصتثػػود واإلنكػػار
 . 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 

 : قاؿ )عليه السالـ(
ملف ,ؿ معفػػػر را)ػػػة و,ؿ  ات بلرنػػػ م علػػػء فػػػداؾ : )قلػػػء لػػػه
 ؟ مللياي من علم ذلاي بشيءأنته   لت فه العباس را)تُت

هؿ  ات وأمػػ أم ػػا هؿ معفػػر فلػػيل بشػػيء وال ملىل ةػػيء : قػػاؿ
العباس فإفَّ عتم م لكاً  م بط اً  )قربوف فيه البعيد و) بعػدوف فيػه 

 . (1)القر)ب وسلطاهنم عسَت ليل فيه )سَت...(
)قلنا  مد بن اضتنفيػة:م علنا  : ؿت قػا وعن و بن بشَت اعتمداين

 ؿت و, فػػػالف را)ػػػػة ؿت و, ملف ,ؿ فػػػالف را)ػػػة افػػػداؾت بلرنػػػ
 ؟ عندكم يف ذلاي ةيء لت فه معفر را)ة
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را)ػة بػٍت فػالف  ات وأمػ أما را)ة بٍت معفػر فلػيل بشػيء : قاؿ
فإف عتم م لكاً )قربػوف فيػه البعيػد و)ػ َبعػدوف فيػه القر)ػب عسػر 

 . (1)ليل فيهم ) سر...(
كومتهم الثانية )قربػوف من الروا)تُت ملف بٍت العباس يف ن روالذي ) ه

 بمػن  ػو قر)ػ فت و)بعػدو  من  و بعيد عن اضت  أوعن مكاف دولػتهم
 . من اضت  أو عن مكاف دولتهم وهللا العا 

كما ملف نكمهم )رافقه ع سر ليل فيػه ) سػر أي تكػوف  نػاؾ صػعوبة 
 . من لنبة اظتعيشة أو غالء األسعار أو ما ةابه ذلاي

ة ,ؿ معفػػر وملف تلػػاي اضتكومػػة كمػػا ملنػػه تسػػب  قيػػاـ دولػػتهم نكومػػ
ت  ملهنػػػػا ال تنفػػػػ  وال تضػػػػر يت أ ليسػػػػء يف ةػػػػيء وليسػػػػء ملىل ةػػػػيء

يف تريَت األنػواؿ هنػذاؾ ط ملنػه قػد  يهخر ملنه ليل عتا أثر فعل ومبعٌت
 )عليػػػه السػػػالـ( مػػػاء يف الروا)ػػػة الشػػػر)فة الػػػواردة عػػػن أمػػػَت اظتػػػئمنُت

 : قاؿ
حتركػػوا أ)ػػد)كم  )ملذا رأ)ػػتم الػػرا ةت السػػود فػػالةموا األرض وال

كة بػر   مت قلػو  عتػم ه) هر قػـو صػرار ال )ئبػ ت ط وال أرملكم
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ت  )فػػوف بعهػػد وال ميثػػاؽ َ ت ال أصػػثاب الدولػػة مت  ػػ اضتد)ػػد
الكٌت ونسػبهم  مت أشتاء  من أ له ات وليسو  ملىل اضت  ف)دعو 
وةػػعور م م رخػػاة كشػػعور النسػػاء نػػىت خيتلفػػوا فيمػػا ت  الرػػري
 . (1)  من )شاء(ط )ئ  هللا اضتت  بينهم

فمػػػن  ػػػذأل الروا)ػػػة )تبػػػُت لنػػػا ملف  ػػػئالء اضتكػػػاـ  ػػػم أصػػػثاب الدولػػػة 
وملف  ػػئالء اضتكػػاـ تكػػوف  وصػػفاصم واضػػثة يف الروا)ػػة كمػػا  ػػو مبػػُت  

أهنػػػم )سػػػتخدموف الكػػػٌت فيمػػػا بيػػػنهم  يت أ أشتػػػااهم عبػػػارة عػػػن كػػػٌت
 . وخيفوف أشتااهم

ت  ن ػػف األةػػرؼأمػػا نلنسػػبة لنسػػبهم الرػػري فهػػو ملةػػارة ملىل مد)نػػة ال
ملف الروا)ػػػة ورد فيهػػػا  ت ملال أهنػػػم )نتسػػػبوف لتلػػػاي اظتد)نػػػة اظتشػػػرفة يأ

وهللا العػػػا  فيكػػػوف  بػػػػ)القر ( تصػػػثيف نيػػػل وردت كلمػػػة )الرػػػري(
 . اظتقصود ملف أكثر أتباعهم وأنصار م )كونوف من القر  واألر ةؼ

)عليػػػه  أف  ػػػذأل اضتكومػػػة سػػػوؼ تقػػػف بومػػػه اإلمػػػاـ اظتهػػػدي وأخػػػَتاً 
ملهنػػا حتػػار م وحتػػاوؿ  لت بػػ وت لػػم وتضػػطهد أنصػػارأل ومواليػػه السػػالـ(
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القضػػػػاء علػػػػيهم لكػػػػن هللا سػػػػوؼ )سػػػػل  علػػػػ   ػػػػذأل الدولػػػػة ال اظتػػػػة 
 . السفياين نيل )كوف  الكهم عل  )د)ه لعنهم هللا رتيعاً 

فػػنثن ا,ف نتسػػاءؿ مػػن  ػػم بنػػو العبػػاس وكيػػف ملهنػػم سػػوؼ ) لمػػوف 
 ليت تكوف بُت اإلماـ اظتهػديالشيعة اضتقيقيُت وملهنم سيمثلوف العقبة ا

؟ و ػػل سػػًتم  اظتقولػػة السػػابقة الػػيت ردد ػػا  )عليػػه السػػالـ( والنػػاس
)ولػم بػٍت أميػة وال عػدؿ  الناس يف دولة بٍت العباس األوىل بقػوعتم

 ؟ بٍت العباس(
 
 
 
 
 
 

 اخخ ف بين انؼباط وخشوج انغفياَي ػهيهى
تئكػػد بوضػػوح ة الشػػر)فة والػػيت بعػػد أف استعرضػػنا الػػروا ةت اظتعصػػومي

ف لبػػٍت العبػػاس دولػػة اثنيػػة تقػػـو يف هخػػر الةمػػاف تسػػب  خػػروج علػػ  أ
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أةػػػارت تلػػػاي الػػػروا ةت علػػػ  ملف هنا)ػػػة  ايت فكػػػذل السػػػفياين وقيامػػػه
نكػػػػػم بػػػػػٍت العبػػػػػاس يف هخػػػػػر الةمػػػػػاف سػػػػػيكوف علػػػػػ  )ػػػػػد اطتراسػػػػػاين 

 . والسفياين
وملف هنا)ػػػة  ػػػذأل اضتكومػػػة والدولػػػة )كػػػوف بسػػػبب اخػػػتالؼ )قػػػ  بػػػُت 

 . دصا و)تسبب ذلاي يف ضعفها فيطم  فيها ا,خروفأعضااها وقا
ملنػػػه  )عليػػػه السػػػالـ( فقػػػد مػػػاء يف الروا)ػػػة الػػػواردة عػػػن اإلمػػػاـ البػػػاقر

ذلػػػػاي  دت فعنػػػػ ملذا أختلػػػػف بنػػػػو فػػػػالف فيمػػػػا بيػػػػنهم)  : قػػػػاؿ
فػػػرمكم ملال يف اخػػػتالؼ بػػػٍت فػػػالف  لت ولػػػي فػػانت روا الفػػػرج

فػػالف ولػػن خيػػرج القػػاام وال تػػروف مػػا حتبػػوف نػػىت خيتلػػف بنػػو 
كػػاف ذلػػاي طمػػ  النػػاس فػػيهم واختلفػػء   ات فػػإذ فيمػػا بيػػنهم

 . (1)الكلمة وخرج السفياين(
 : قاؿ )عليه السالـ( وعن أ  بكر اضتضرمي عن أ  معفر
واختلفػػوا وتشػػتء  املكػػو  ات فػػإذ )البػػد أف ميلػػاي بػػٍت العبػػاس

أمػػػر م خػػػرج علػػػيهم اطتراسػػػاين والسػػػفياين  ػػػذا مػػػن اظتشػػػرؽ 
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 ات  ػػذ اف ملىل الكوفػػة كفرسػػي ر ػػافو ػػذا مػػن اظترػػرب )سػػتبق
مػػػػن  ا نػػػػا و ػػػػػذا مػػػػن  ا نػػػػا نػػػػػىت )كػػػػوف  الكهػػػػم علػػػػػ  

 . (1)أهنما ال )بقوف منهم أنداً أبداً ( ات أم أ)د)هما
 : قاؿ )عليه السالـ( وماء عن أ  بصَت عن أ  معفر

ميلاي بنو العباس فػال )ةالػوف يف عنفػواف اظت لػاي وغضػارة مػن )
نهم فػػإذا اختلفػػوا ذ ػػَب م لكهػػم العػػيم نػػىت خيتلفػػوا فيمػػا بيػػ

  واختلػػػف أ ػػػل اظتشػػػرؽ وأ ػػػل اظترػػػرب وأ ػػػل القبلػػػةت و)لقػػػ
الناس مهداً  ةد)دًا ؽتا مير  م من اطتوؼ فػال )ةالػوف بتلػاي 

لد  فػػالنفَت  ات فػػإذ اضتػػاؿ نػػىت )نػػادي منػػادي مػػن السػػماء
هللا لكػأين أن ػر ملليػه بػُت الػركن واظتقػاـ )بػا)  النػاس والنفَتت ف
ملنه  اد وكتاب مد)د وسلطاف مد)د من السماءت أمقمر مد)

 . (2)ال ترد را)ة له نىت ميوت(
 : وعن )عقوب بن السر اج قاؿ
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 ؟ مىت فرج ةيعتكم : )عليه السالـ( )قلء أل  عبد هللا
ملذا اختلػػف ولػػد العبػػاس وو ػػ  سػػلطاهنم وطمػػ  فػػيهم  : قػػاؿ

كػػػل ذي    العػػرب أعن تهػػات ورفػػ ءَمػػْن   )كػػن )طمػػ ت وخلعػػػ
 . (1)ية صيصيته...(صيص

ملنػه س ػ َل عػػن وهػور قػاام أ ػػل  )عليػػه السػالـ( وعػن الصػادؽ بػن و
 : فتنه َد وبك  ط قاؿ )عليه السالـ( البيء
نكمػء يف الدولػة اطتصػياف والنسػواف  ات ملذ  ة عتا من طامػة)

ػػػر  األمػػػارة الشػػػباف والصػػػبياف ثت وأنػػػد والسػػػوداف  بت وخ 
الوقػء  ايت فذل اصتسراف دت وانعق مام  الكوفة  من العمراف

)عليػػػه  قاامنػػػا أ ػػػل البيػػػء رزواؿ م لػػػاي بػػػٍت العبػػػاست ووهػػػو 
 . (2)(السالـ(

 : قاؿ )عليه السالـ( وعن ملسثاؽ بن عمار عن أ  عبد هللا
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 ات فػإذ بيػنهم ا)ال تَروف مػا حتب ػوف نػىت خيتلػف بنػو فػالف فيمػ
 . (1)الناس وتفر قء الكلمة وخرج السفياين(  ت طم اختلفوا
)عليػػػػه  ء عػػػػن أ  بصػػػػَت عػػػػن بكػػػػر بػػػػن نػػػػرب عػػػػن أ  عبػػػػد هللاومػػػػا
 : قاؿ السالـ(

ت  ال )كوف فساد م لاي بٍت فالف نىت خيتلف سيفا بٍت فالف)
 . (2)اختلفوا كاف عند ذلاي فساد م لكهم( افإذ

فمػػػن  ػػػذأل الػػػروا ةت اظتعصػػػومية الشػػػر)فة )تبػػػُت لنػػػا واضػػػثاً  ملف بػػػٍت 
بػػػد أف )قػػػ  بيػػػنهم اخػػػتالؼ انػػػه ال يالعبػػػاس خيتلفػػػوف فيمػػػا بيػػػنهمت أ

)ػػػئدي ملىل ضػػػعفهم فيسػػػهل عنداػػػذ اإلطانػػػة  ػػػم والقضػػػاء علػػػيهمت 
 ات فيقضػػػي ذلػػػاي االخػػػتالؼ والضػػػعف السػػػفياين واطتراسػػػاين لفيسػػػتر

)علػػيهم السػػالـ(  علػػيهم و) ػػة)ال دولػػتهم و)كػػوف بػػذلاي فػػرج ,ؿ و
ألف  ػذأل الدولػة كمػا ) هػر مػن  )عليػه السػالـ( وفرج لإلمػاـ اظتهػدي

خبػػػار تكػػػوف عقبػػػة يف طر)ػػػ  اإلمػػػاـ ويف طر)ػػػ  التمهيػػػد واإلعػػػداد األ
 . والدعوة له
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وال ا ر وهللا العا  ملف النفل الةكيػة الػذي ) قتػل يف وهػر الكوفػة  مػ  
سػػػبعُت مػػػن الصػػػاضتُت سػػػيكوف مقتلػػػه يف أ ةـ نكػػػومتهم بػػػل ق)ػػػد)هم 

 . لعنهم هللا
 بػػػن كمػػػا ملف  ػػػدـ مسػػػ د الكوفػػػة  مػػػن مػػػئخرأل ؽتػػػا بلػػػي دار عبػػػد هللا

مسعود سػيكوف مػن قػبلهم و)كػوف ذلػاي اعتػدـ   ػة أعمػار اظتسػ د 
 . أو نتي ة قتاؿ )كوف  ناؾ

 : ملنه قاؿ فقد ماء يف الروا)ة الواردة عن الصادؽ)عليه السالـ(
ـَ ناا  مس د الكوفػة  مػن مػئخرأل ؽتػا )لػي دار عبػد ) ملذا   د 

ملف  اهللا بػػػن مسػػػعود فعنػػػد ذلػػػاي زواؿ م لػػػاي بػػػٍت فػػػالفت أمػػػ
 . (1)مه ال )بنيه( اد

ومػػن أ ػػم مػػوارد االخػػتالؼ بػػُت العبػػاس  ػػو ذلػػاي االخػػتالؼ الػػذي 
)كػػػوف يف الكوفػػػػة نيػػػػل خيتلفػػػػوا فيمػػػا بيػػػػنهم وحتػػػػدث معركػػػػة قػػػػرب 
الكوفػػػة )ػػػذ ب  ػػػا أربعػػػة هالؼ نفػػػل ت القاتػػػل واظتقتػػػوؿ يف النػػػار ت 
ومللياي ما ماء يف الروا)ة الشر)فة الواردة عػن أ  بصػَت عػن الصػادؽ 

 أنه قاؿ :لسالـ( )عليه ا
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يف مسػ د الكوفػة لوقعػة )عػٍت مسػ دكم  عند )ملف لبٍت فالف
رتعػػة( )قتػػل فيهػػا أربعػػة هالؼ مػػن نب أي )ػػـو )ػػـو عروبػػة )

فإ ةكم و ذا الطر)  فػامتنبوأل الفيل ملىل أصثاب الصابوف ت 
 . (1)درب األنصار(يف وأنسنهم ناالً من أخذ 

 
 

 يٍ هى انشيصباَي؟
ومة بٍت العباس  ػي الػيت تسػيطر علػ  مقاليػد لقد ذكرل سلفاً ملف نك

اضتكم يف العراؽ.ومن اظتعلـو ملف أي نكومة كػب أف )كػوف عتػا رأس 
 . )رايل الدولة( )قود ا و و ما )صطلح عليه

وملذا مػا ت  وعليه َمْن سيكوف سيد  ػذأل الدولػة وناكمهػا وابػرز قادصػا
مػػاؿ بػػٍت رمعنػػا ملىل الػػروا ةت ؾتػػد ملنػػه ال اسػػم معػػروؼ ) ػػذكر ألنػػد ر 

الػػػذي ورد ذكػػػرأل يف روا ةت أ ػػػل  )الشيصػػػباين( العبػػػاس سػػػو  اسػػػم
 . البيء )عليهم السالـ(
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عن  ذأل الشخصية وػتاولػة  وسوؼ ؿتاوؿ يف موضوعنا  ذا الكشف
 وقبػػػػل اطتػػػػوض يف ذلػػػػاي البػػػػد لنػػػػا أف نعػػػػرؼ معػػػػٌت كلمػػػػةمعرفتهػػػػا ت 
 . )ةيصباف(

فقػػػد ذكػػػر صػػػانب كتػػػاب ةػػػرح القػػػاموس وصػػػانب كتػػػاب لسػػػاف 
أو )طلػ   لت و)سػتعم أشتػاء الشػيطاف د ػو انػ )ةيصػباف( رب ملفالع

علػػ  كػػل َمػػْن )فعػػل فعلػػة كأفعػػاؿ الشػػيطاف مػػن نيػػل اظتكػػر واطتبػػل 
 . والد اء والشر وما عل  ذلاي من تلاي الصفات الذميمة

 

 حمم خشوجه
ف الشيصػػباين ) هػػر يف العػػراؽ ونلتثد)ػػد مػػن ) هػػر مػػن الػػروا ةت ا
كمػػا ملف ت   ه سػػابقاً طتػػروج السػػفياينخرومػػ فت و)كػػو  الكوفػػة والن ػػف

الػذي ) ستشػف مػن الػروا ةت ملف أمػر الشيصػباين )بػدأ نلتػدرج ةػي اً  
ليشػػػػػمل مسػػػػػانة أكثػػػػػر  عفشػػػػػي اً  ملىل أف اخػػػػػذ نالنتشػػػػػار واألتسػػػػػا 

 . واكل
 : فقد ماء يف الروا)ة الشر)فة الواردة عن مابر بن )ة)ػد اصتعفػي قػاؿ

 : فياين فقاؿ)عليه السالـ( عن الس سألء أن معفر
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قرض   ج)وأىن لكم نلسفياين نىت خيرج قبله الشيصباينت خيػر 
بعػد ذلػاي  اكما )نب  اظتاء فيقتل وفدكمت فتوقعػو    كوفافت )نب

 .(1)( )عليه السالـ( السفياين وخروج القاام
)تبػػُت لنػػا مػػن  ػػذأل الروا)ػػة ملضػػافة ملىل مػػا ذكػػرلأل ملف الشيصػػباين رمػػل 

تشػػي   )ػػدعي الػػوالء أل ػػل البيػػء ةػػيعي أو نألنػػر  واألصػػح ملنػػه م  
أفعالػػػه يف الواقػػػ  ؼتالفػػػة ألفعػػػاعتم ومشػػػا ة  نت لكػػػ( علػػػيهم السػػػالـ)

)عليػػػه اللعنػػػة( ألف الكوفػػػة كمػػػا  ػػػو معػػػروؼ مد)نػػػة  ألفعػػػاؿ ملبلػػػيل
 . ةيعية وليل فيها غَت الشيعة األمامية

العباسػػي الػػذي ُيكػػم العػػراؽ يف هخػػر  مملف الشيصػػباين  ػػذا  ػػو اضتػػاك
سػتقـو اضتكومػة الثانيػة لبػٍت العبػاس قبػل قيػاـ السػفياين  الةماف نيل

وخرومػػػػػػه بفػػػػػػًتة مػػػػػػن الػػػػػػةمن كمػػػػػػا مػػػػػػاء يف الػػػػػػروا ةت عػػػػػػن أ ػػػػػػل 
 : فعن اضتسن بن ملبرا يم قاؿت  البيء)عليهم السالـ(
أصػػلثاي هللا ملهنػػم )تثػػدثوف عػػن  )عليػػه السػػالـ( )قلػػء  للرضػػا

السػػفياين )قػػـو وقػػد ذ ػػب سػػلطاف بػػٍت العباس؟فقاؿ:كػػذبوا 
 .  (1)ه ليقـو وملف سلطاهنم َلقاام(ملن
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 [69] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

ملف يف  ذأل الروا)ة مػا )ػدؿ وبوضػوح علػ  ملف لبػٍت العبػاس دولػة اثنيػة 
وؽتػا )ئكػد كػػوف لةمػاف تسػب  خػػروج السػفياين وقيامػه ت تقػـو يف هخػر ا

الشيصباين  ػذا  ػو اضتػاكم العباسػي ومػن الدولػة الثانيػة لبػٍت العبػاس 
نيػػل  )عليػػه السػػالـ( اظتػػئمنُتمػػا مػػاء يف خطبػػة اللئلػػئة ظتػػوالل أمػػَت 

   : قاؿ
)أال وأين ضػػاعٌن عػػن قر)ػػب ومنطلػػ   للمريػػب فػػارتقبوا الفتنػػة 

مػن مالنػم وبػالء مػًتاكم  مت فكػ األمو)ة واظتملكػة الكسػرو)ة
عتم مد)نة ) قاؿ  ت و تبٌت تقبل ؽتلكة بٍت العباس نلروع والبأس

 : عتا الةوراء بُت دملة ودميل الفرات ط قاؿ 
ؾ بػػػػػػػٍت ةيصػػػػػػػباف أربعػػػػػػػة وعشػػػػػػػروف يهػػػػػػػا ملػػػػػػػو فتوالػػػػػػػء ف
 .   (2)...(َملكاً 

 . اسي  و الشيصباين كما ) هر واضثاً ففي  ذا الكالـ ملف العب
ملف الشيصػػػباين البػػػد أف ُيكػػػم لػػػاي أقػػػوؿ : وبعػػػد أف تبػػػُت لنػػػا كػػػل ذ

ملف لػػه  ت ملال العػػراؽ وسػػيتخذ مػػن برػػداد مقػػراً ضتكومتػػه و)سػػكن فيهػػا
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 [73] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 سػب مػا ) عػل عنهػا أ ػل البيػءأصالً  يف الن ف الػيت  ػي الكوفػة ن
 . يف روا ةصم )عليهم السالـ(

)بػػػدأ حتركػػػه  لومػػػن ذلػػػاي نفهػػػم معػػػٌت ملنػػػه )نبػػػ  كمػػػا )نبػػػ  اظتػػػاءت نيػػػ
 ةػي اً نالستيالء عل  اضتكم يف الن ف أو ملف لػه أصػالً يف الن ػف ط 
 لت نيػ فشي اً نىت )ستويل عل  برداد وُيكم العػراؽ كمػا )نبػ  اظتػاء

 . نب ( وله مصباً )م ملف للماء أصالً 
ة اظتوضػػػػػػوع مػػػػػػن ملف كػػػػػػرت يف بدا)ػػػػػػأمػػػػػػا مػػػػػػا ورد يف الروا)ػػػػػػة الػػػػػػيت ذ  

الشيصباين ))قتل وفدكم(ففي ذلاي ملةػارة ملىل ملف  ػذا اضتػاكم سػيقتل 
)عليػػه  بعػػض الرمػػاؿ اظتعػػروفُت والومهػػاء مػػن أنصػػار اإلمػػاـ اظتهػػدي

 . السالـ(
ن  ػػػو مػػػن )كػػػوف وراء مقتػػػل الػػػنفل الةكيػػػة والسػػػبعُت مػػػ هو)بػػػدو ملنػػػ

فػػػػػإف الكػػػػػاؼ ضػػػػػمَت  ت الصػػػػػاضتُت الػػػػػذ)ن ) قتلػػػػػوف يف وهػػػػػر الكوفػػػػػة
 فػإف اإلمػاـ البػاقر تعػٍت األنصػار خاصػة ت اطتطاب يف كلمػة )وفػدكم(

كػاف خياطػب الشػيعة اضتقيقيػُت ولػيل كػل مػن َتسػم   )عليه السػالـ(
 .  ذا االسم

ملف اظتػػراد نلوفػػد  وت أ والوفػػد  ػػم ومهػػاء القػػـو وسػػاداصم وأةػػرافهم
 . رسلوف عل  اضتكاـ يف أمر معُت م اظت



 [71] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 : فعن اإلماـ الصادؽ )عليه السالـ قاؿ
 . ) ة زرارة البد من قتل غالـ نظتد)نة

  ؟ )قتله ميم السفياين لت ألي م علء فداؾ : ءقل
 . (1))قتله ميم بٍت فالف( نت ولك ال : قاؿ

غػَت الػنفل  وت و ػ وتسمي بعض الروا ةت  ذا الرػالـ الػنفل الةكيػة
 . )عليه السالـ( ية الذي ) قتل يف مكة قبل وهور اظتهديالةك

ملف الشيصػػػػباين  ػػػػو سػػػػيد بػػػػٍت العبػػػػاس يف هخػػػػر الةمػػػػاف وطػػػػاغيتهم 
 وكبػػػَت م الػػػذي ملليػػػه )رمعػػػوف والػػػذي سػػػيوامه دعػػػوة اإلمػػػاـ اظتهػػػدي

رأل بشدة وقوة وُياوؿ بكػل مػا لد)ػه مػن مل)قػاؼ ا)عليه السالـ( وأنص
 . د ا بشىت الوساالنركتهم وتعطيل دعوصم وتكذ)بهم ور 

وال ػػػا ر ملف  ػػػذا الشػػػخص  ػػػو اظتسػػػم  يف الػػػروا ةت بػػػػ)عبد هللا ذو 
د )عػػو  وقػػد ذكػػر بعػػض البػػانثُت ملف السػػبب يف  ػػذأل التسػػمية العػػُت(

 : ألند ثالثة انتماالت
 أف )كوف اضتاكم العباسػي اظتسػم  )عبػد هللا ذو العػُت( : األوؿ 

 . واس  العُت
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 [72] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 من اضتََوؿ أف )كوف يف عينيه ةيء : الثاين . 

 ءملف  ػػػذا اضتػػػاكم )ضػػػ  علػػػ  عينيػػػه العو)نػػػاتت سػػػوا : الثالػػػل 
 كانء طبية أو مشسية وهللا العا  .

   

 يناقشت انؼهًاء يف انشيصباَي
قلة   م الذ)ن تناولوا ةخصية الشيصباين من العلماء والبػانثُت علػ  

 ػػػػئالء   )سػػػػتطيعوا الوصػػػػوؿ ملىل نقيقػػػػة  ػػػػذأل  ت ونػػػػىت مػػػػر السػػػػنُت
وكشػػػػف أسػػػػرار ا وبيػػػػاف دور ػػػػا وملثر ػػػػا يف قضػػػػية اإلمػػػػاـ  الشخصػػػػية
 . (ليه السالـ)ع اظتهدي

فمػػػنهم مػػػن رأ  انطباقهػػػا علػػػ  خلفػػػاء بػػػٍت العبػػػاس يف عهػػػد األامػػػة 
ومنهم من أعتقد ملهنا حتكي عن أند نكػاـ  األطهار )عليهم السالـ(

)صػػػب  ت و  العػػرب الطرػػػاة الػػػذ)ن )تصػػػفوف بصػػفات اظتكػػػر واطتػػػداع
 . د اضتقيقةأندا منهم كب

 . ومن  ئالء الكتاب والبانثُت الشيخ الكوراين
 : ما )لي (133) يف الصفثة فقد ذكر يف كتابه )عصر ال هور(



 [73] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

)وُيتمػػػػل أف )نطبػػػػ  علػػػػ  صػػػػداـ كمػػػػا )ػػػػر  بعضػػػػهم ألنػػػػه 
فػػإف وهػػر بعػػدأل السػػفياين يف ت  مسػػت م  للصػػفات اظتػػذكورة

 . الشاـ سيكوف  و ةيصباين العراؽ اظتوعود(
صػثيح أطالقػا ألف الطاغيػة صػداـ ميثػل نكومػة بػٍت أميػة  و ػذا غػَت 

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 

 : عػػن مػػابر بػػن )ة)ػػد اصتعفػػي نيػػل قػػاؿيف الروا)ػػة الشػػر)فة الػػواردة 
 وأىن) : عن السػفياين فقػاؿ )عليه السالـ( معفر الصادؽ أنسألء 

لكػػػػم نلسػػػػفياين نػػػػىت خيػػػػرج قبلػػػػه الشيصػػػػباين خيػػػػرج نرض  
 . (1)كوفاف...(

رمػػل  هفهػػذأل الروا)ػػة تئكػػد ملف الشيصػػباين خيػػرج مػػن ارض الكوفػػة وملنػػ
الء أل ػػل البيػػء ةػػيعي أو نألخػػر  واألصػػح أنػػه متشػػي  )ػػدعي الػػو 

لكػػػػن أفعالػػػػه يف الواقػػػػ  ؼتالفػػػػة ألفعػػػػاعتم ومشػػػػا ة  )علػػػػيهم السػػػػالـ(
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 [74] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

ألف الكوفػػة كمػػا  ػػو معػػروؼ مد)نػػة  ألفعػػاؿ ملبلػػيل )عليػػه لعنػػة هللا(
 .   ةيعية وليل فيها غَت الشيعة األمامية

وؽتػا )ػػدؿ علػ  ملف الطاغيػػة صػداـ ميثػػل نكومػة بػػٍت أميػة  ػػو مػا مػػاء 
 هناػه( عػن ليه السػالـردة عن اإلماـ الرضا )عيف الروا)ة الشر)فة الوا
نيػػل قػػاؿ والػػيت سػػب  أف ذكرل ػػا ( ليػػه السػػالـ)ع عػػن أمػػَت اظتػػئمنُت
)كأين نلقصور قػد ةػيدت نػوؿ قػل اضتسػُت  :)عليه السالـ( 

وكػػأين ن امػػل ختػػرج مػػن الكوفػػة ملىل قػػل اضتسػػُت وال تػػذ ب 
عنػػػد  - العػػػا- الليػػػايل واأل ةـ نػػػىت ) سػػػار ملليػػػه مػػػن ا,فػػػاؽ

 . (1)انقطاع م لاي بٍت مرواف(
فإف  ذأل الروا)ة كما  ػو واضػح تتثػدث عػن سػقوط الطاغيػة صػداـ 

 . الذي ميثل م لاي بٍت مرواف و م كما ال خيف  بنو أمية
وبػػذلاي )تبػػُت لنػػا مبػػا ال )قبػػل الشػػاي ملف نكػػم الطاغيػػة صػػداـ ميثػػل 
 نكومػػػػة بػػػػٍت أميػػػػة و ػػػػذا )تبػػػػُت نلػػػػدليل ملننػػػػا نعػػػػيم عصػػػػر ال هػػػػور

 . (ليه السالـالشر)ف لإلماـ اظتهدي )ع
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 [75] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

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 ومنطلػػ  للمريػػب فػػأرقبوا الفتنػػة 

لكػػة الكسػػرو)ة فكػػم مػػن مالنػػم وبػػالء مػػًتاكم األمو)ػػة واظتم
عتػم مد)نػة )قػاؿ  تقبل ؽتلكة بٍت العباس نلروع والبأست وتبٌت

عتػػا الػػةوراء بػػُت دملػػة ودميػػل الفػػرات ط قػػاؿ فتوالػػء فيهػػا 
 . (1)ملوؾ بٍت ةيصباف أربعة وعشروف ملكاً...(

ففػػي  ػػذا الكػػالـ دليػػل علػػ  ملف العباسػػي  ػػو الشيصػػباين كمػػا ) هػػر 
 . واضثاً 

واضتقيقة )النر من كالـ الشيخ الكوراين عدـ اإلناطػة الكاملػة مػن 
 ػػذا فإنػػه ال ميكػػن االطم نػػاف والوثػػوؽ   ت وعلػػ قبلػػه  ػػذأل الشخصػػية

عليهػا و ػي  لآبراء الشيخ الكوراين ألهنا تبق  غترد انتماالت ال دلي
 . عرضة للترَت بُت اضتُت وا,خر
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 انضوساء ػاصًت انشيصباَي
مية عتػا وعرفػء مد)نة برداد نسػم الػةوراء وةػاعء  ػذأل التسػعرفء 

ملف الكثػػػػَت مػػػػن الػػػػروا ةت  لت بػػػػ ذلػػػػاي مػػػػن فػػػػراغ برػػػػداد  ػػػػا و  ات
 . الشر)فة أكدت  ذأل التسمية

 : 567ص 1فقد ماء يف الروا)ة الواردة يف سفينة البثار ج
متػاز امػن وقعػة اطتػوارج  (ليػه السػالـ)ع ظتا رم  أمَت اظتػئمنُت)

ملهنػػا الػػةوراء فسػػَتوا ومنبػػوا عنهػػا فػػاف  : فقػػاؿ للنػػاس الػػةوراء
 . (اطتسف أسرع ملليها من الوتر يف النثالة

ف معركػػة اطتػػوارج وقعػػء يف العػػراؽ كمػػا ألواظتػػراد نلػػةوراء  نػػا برػػداد 
 .    ال خيف
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 : وعن علقمة بن قيل قاؿ 
علػػ  ( ليػػه السػػالـ)ع)خطبنػػا أمػػَت اظتػػئمنُت علػػي بػػن أ  طالػػب 

وتبػٌت  -ملىل أف قػاؿ- لئلئة فقاؿ فيما قاؿخطبة امنل الكوفة 
مد)نػػػة )قػػػػاؿ عتػػػا الػػػػةوراء بػػػُت دملػػػػة ودميػػػل والفػػػػرات فلػػػػو 
رأ)تمو ػػػػػػػا مشػػػػػػػيدة نصتػػػػػػػص واالمػػػػػػػر ومةخرفػػػػػػػة نلػػػػػػػذ ب 

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

 ت و)كػوف فيهػا مهػاـر وخ ػةاف ت و)كثر فيها السكاف ت البنياف
تكوف عتم دار  ت )تخذ ا ولد العباس موطناً ولةخرفهم مسكناً 

و)كػوف  ػا اصتػور اصتػاار واضتيػف ا يػف ختػدمهم  ت عتو ولعب
)  . أبناء فارس والرـو

و نػػاؾ روا ةت كثػػَتة تػػدؿ علػػ  ملف برػػداد  ػػي الػػةوراء نػػىت ملف تلػػاي 
الوقػػء ذاتػػه  نػػاؾ روا ةت  ت ويف مية أصػػبثء ةػػااعة ومتعارفػػةالتسػػ
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و ػػذا  معصػػومية ةػػر)فة تػػذكر لنػػا ملف الػػةوراء  ػػي الػػري )أي طهػػراف(
 . (ليه السالـ)ع األمر معروفا عند اظتتتبعُت لروا ةت أالامة األطهار
...ط ):  (ليػػه السػػالـفعػػن معاو)ػػة بػػن و ػػب عػػن اإلمػػاـ الصػػادؽ )ع

  ؟ أتعرؼ الةوراء )للراوي(:  (ليه السالـ)ع قاؿ
  . معلء فداؾ )قولوف ملف الةوراء برداد : فقلء
 . ال : قاؿ
 دَخلَء الري ؟  : قاؿ
 . نعم : قلء
 . نعم : قلء ؟ : أتيَء سوؽ الدواب قاؿ
؟ تلػػاي الػػةوراء )قتػػل  رأ)ػػء اصتبػػل األسػػود مػػن الطر)ػػ  : قػػاؿ

 . فيها ذتانوف ألفا من ولد فالف كلهم
 ؟  : ومن )قتلهم قلء
 . (1)()قتلهم أوالد الع م : قاؿ

 : (ليه السالـ)ع قاؿ يل معفر بن و وعن اظتفضل
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  ؟ أتدري أ)ن وقعء دار الةوراء ل) ة مفض
  . علمأهللا ون ته  : قلء
ف يف نوايل الػري مػباًل أسػود تبػٌت يف مل لاعلم  ة مفض : قاؿ

ذ)لػػػػه بلػػػػدة تسػػػػم  طهػػػػراف و ػػػػي دار الػػػػةوراء الػػػػيت تكػػػػوف 
 . (1)قصور اصتنة ونسواهنا كاضتور العُت...(قصور ا ك

)ملف القػاام مػن ولػد علػي لػه غيبػة  :  وعػن كعػب األنبػار ملنػه قػاؿ
كريبػػة )وسػػف ورمعػػة كرمعػػة عيسػػ  بػػن مػػرًن ط ) هػػر بعػػد 
غيبتػػػه مػػػ  طلػػػوع الػػػن م األخػػػر وخػػػراب الػػػةوراء و ػػػي الػػػري 
وخسػػف اظتػػػةورة و ػػػي برػػػداد وخػػروج السػػػفياين ونػػػرب ولػػػد 

 ..ف أرمينية وأذربي اف...(العباس م  فتيا
وبعد أف ثبء ملف برداد تسم  الةوراء كما دلء عل  ذلاي الػروا ةت 
وملف طهػػػراف أ)ضػػػا تسػػػم  الػػػةوراء كمػػػا أوردل مػػػن الػػػروا ةت الشػػػر)فة 

 : لتوضيح  ذا األمرا,ف ت سنأ   عل  ذلاي ةالدال
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يف الواقػػ  ملف الػػةوراء  ػػي عاصػػمة الدولػػة العباسػػية الػػيت قامػػء علػػ  
بػٍت العبػاس  ػم مػن قػاموا ببنػاء تلػاي  فت ومل هنيػار الدولػة األمو)ػةأثر ا

اظتد)نة واختذو ا عاصمة عتم وذلػاي علػ  )ػد اظتنصػور الػدوانيقي أنػد 
 . خلفااهم

لقد امتدت دولة بٍت العباس نىت مشلء خراسافت وقد كانء مشػهد 
ت   اظتد)نػػة الثانيػػة عتػػم مػػن نيػػل دتركػػة م فيهػػا نػػىت مػػات  ػػاروف فيهػػا

 . ء مع م خالفة اظتأموف فيهاكان  اكم
علػػ  قيػػاـ دولػػة اثنيػػة لبػػٍت  -كمػػا أثبتنػػا ذلػػاي  - وقػػد دلػػء الػػروا ةت

العبػػاس يف هخػػػر الةمػػاف تكػػػوف هنا)تهػػا علػػػ  )ػػد السػػػفياين وملهنػػا تبػػػدأ 
مػػاء يف  دت فقػ انطالقتهػا مػػن خراسػاف و ػػذا مػا دلػػء عليػه الػػروا ةت

 : الروا)ة الواردة عن علي بن زتةة قاؿ
بػػُت مكػػة  (ليػه السػػالـ)ع اضتسػػن موسػػ  ابػػن معفػػر)زاملػء أن 

لػػػػو ملف أ ػػػػل السػػػػماوات  ي ة علػػػػ : واظتد)نػػػػة فقػػػػاؿ يل )ومػػػػاً 
واألرض خرمػػػوا علػػػ  بػػػٍت العبػػػاس لسػػػقيء األرض بػػػدمااهم 

 .  (1)نىت خيرج السفياين(
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والواقػػػ  ملف  ػػػاتُت الػػػدولتُت )بػػػدأ أمرمهػػػا مػػػن خراسػػػاف و نػػػاؾ ت هػػػر 
مػػػػا ثبػػػػء يف التػػػػار)خ والػػػػروا ةت وتتومػػػػه ملىل العػػػػراؽ و ػػػػذا  تالػػػػرا ة

)ختػرج ماء يف اظتالنم والفنت البن طاووس  داظتعصومية الشر)فةت فق
را)ة من قبل خراساف فال تةاؿ وا رة نىت )بدوا  الكهم مػن 

 . نيل بدأوا(
)م لػػاي بػػٍت العبػػاس :  ( ملنػػه قػػاؿليػػه السػػالـ)ع وعػػن أمػػَت اظتػػئمنُت

 ملػًتؾ والػد )لػعسر ال )سر فيه دولتهم لػو امتمعػوا علػيهم ا
والسػػػند واعتنػػػد واللبػػػر والطػػػيالف لػػػن )ةُيػػػوأل وال )ةالػػػوف يف 
غضػػػارة مػػػػن ملكهػػػػم نػػػػىت )شػػػذ عػػػػنهم مػػػػواليهم وأصػػػػثاب 
ألو)تهم و)سل  هللا عليهم عل اً خيرج مػن نيػل بػدأ م لكهػم 

أل اظتػػن لو  لت الو)ػػ ال ميػػر مبد)نػػة ملال  ػػد ا وال نعمػػة ملال أزاعتػػا
ب فػرأل ملىل رمػل مػن عػًت  ال )ةاؿ كذلاي نىت ) فر و)ػدف  ف

 . (1))قوؿ نضت  و)عمل به(
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ملف الذي ) هر من الػروا ةت اظتػذكورة أنفػا ملف م لػاي بػٍت العبػاس )بػدأ 
)عػٍت ملف خراسػاف تكػوف خاضػعة لبػٍت العبػاس ط  ات و ذ من خراساف

فػػاف دولػػة بػػٍت  ات لػػذ تكػػوف سػػيطرصم بعػػد ذلػػاي علػػ  العػػراؽ وبرػػداد
نفهػم السػبب  ات و ػذ اساف وبرػدادالعباس يف هخر الةماف تشمل خر 

يف تسػمية برػػداد وطهػراف الػػةوراء وذلػػاي ألف طهػراف وبرػػداد يف هخػػر 
 . الةماف كل منهما عاصمة لبٍت العباس

مػػػن  فإت فػػػ ,ف عاصػػػمة بػػػٍت العبػػػاس يف الدولػػػة األوىل  ػػػي الػػػةوراءاو 
مقتضػػ  التشػػابه بػػُت دولػػة بػػٍت العبػػاس األوىل وبػػُت دولػػة بػػٍت العبػػاس 

يف هخػػػر  يت و ػػػ أنػػػه البػػػد أف تكػػػوف عاصػػػمتهم  ػػػي الػػػةوراءالثانيػػػة 
 . الةماف مد)نتاف وليسء مد)نة واندة

و ػػذا ) هػػػر لنػػا ملف برػػػداد  ػػػي الػػيت تسػػػم  الػػةوراء وكػػػذلاي طهػػػراف 
 . أ)ضاً تسم  الةوراء

و)بق  التميية بُت االثنُت معتمداً عل  قراان أخر  )عػرؼ مػن خالعتػا 
 .       ل  ي برداد أو طهراف القار ء ما اظتقصود من روا)ة ما
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 : خالصة البحث
 : نستخلص من  ذا الطرح أمور وعالمات

 فعل الدولة األمو)ة الثانية  فت فيكو  : ملف التار)خ ) عيد نفسه أوال
و ذأل تذكرة وحتذ)ر الثانية كفعل الدولتُت األوليتُت ت والعباسية 

ل  نذر ظتا ع فت و)كونو  واضح للناس قف )عتلوا مبا مر 
 . سي ري من خالؿ التذكَت بعودة اضتكمُت األموي والعباسي

  ًاظتئمن ال ) لدغ من مثر  : : كما قاؿ رسوؿ هللا )م( اثنيا(
فعل  اظتئمن أف )كوف عل  معرفة ةمة مبا مر  خالؿ  ت تُت(مر  

 . نقاً ال )كوف وهَتاً عتما ال فت وأ نكم  اتُت الدولتُت سابقاً 

  ًملهنا من العالمات اضتتمية الالبد)ة من خالؿ تكرار نكم  : اثلثا
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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  ًمصَت  اتُت )ستخلص الناس وخصوصًا اظتعاصر)ن ملف  : رابعا
 . امالدولتُت سي وؿ ملىل ما هؿ ملليه ناؿ سابقاص

  ًليعرؼ و)ستيقن اظتئمنوف ملف العاقبة للثكومة اإلعتية  : خامسا
 . وأنصارأل )أرواننا ظتقدمه الفداء( اظتتمثلة نإلماـ اضت ة

وهللا مػػػػن وراء القصػػػػد وعليػػػػه التوكػػػػل وملليػػػػه اظتػػػػاب ولػػػػه اضتمػػػػد أوالً 
ـ علػ  أةػرؼ خلقػه و وعلػ  هلػه الطيبػُت وهخراً ت والصالة والسال
 واضتمد ر رب العاظتُت . . عصومُتالطا ر)ن األبرار اظت
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 : السيد أبو عبد اهلل احلسني القحطاني يف سطور
 ـ ت أي ملف عمرأل ا,ف ثالثوف سنة .1976ولد يف الكاومية سنة 

ىل الن ػف األةػرؼ تلق  علومه الد)نية أوالً يف قم اظتقدسة ط انتقل مل
 ملال انه   )كمل الدراسة نتي ة لعدة وروؼ أملته عل  تركها .

: قثطػاين و ػو سػيد علػوي مػن ذر)ػة اإلمػاـ اضتسػن السػب   نسبو
)عليػػه السػػالـ( ومعػػٌت انػػه قثطػػاين لػػيل اظتقصػػود منػػه قثطػػاف أخػػو 
عػػػدلف ولػػػدي )عػػػرب ت ألف اظتعلػػػـو اف السػػػادة )نتسػػػبوف ملىل عػػػدلف 

ملال ملف قثطػاف  ػذا الػذي )رمػ  ملليػه السػيد أبػو عبػد دوف قثطاف ت 
 هللا  و قثطاف أبو اليمن وملليه )رم  أ ل اليمن )ملىل قثطاف( .

سػػيو)ة وكػػل ذلػػاي يف خدمػػة هسػػافر ملىل عػػدة بلػػداف ملسػػالمية وعربيػػة و 
اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( مثل لبناف وسور ة واليمن ومل)راف واعتنػد 

طتدمػة اإلمػاـ اظتهػدي )عليػه السػالـ( وقد التق  بعدة رتاعات تعمل 
 وله معها عالقات طيبة .
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ط ورد من قبػل قػوات األمػن التابعػة للن ػاـ البعثػي الصػدامي ت وكػانوا 
)بثثوف عنه نالسػم ملال أنػه اسػتطاع اإلفػالت مػنهم أكثػر مػن مػرة و  
)سػػػػ ن يف نياتػػػػه قػػػػ  ملال مػػػػن أمػػػػل قضػػػػية اإلمػػػػاـ اظتهػػػػدي )عليػػػػه 

ولكػػػن هللا عػػػة ومػػػل فػػػرج عنػػػه بلكػػػة  السػػػالـ( نيػػػل سػػػ ن وع ػػػذب
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 .
ف من عرفه وندأل  راً مػن العلػم : رغم صرر سنه ا أثره العلمي

ولػػػػه رل)ػػػػة خاصػػػػة ون ػػػػر ةت علميػػػػة يف الكثػػػػَت مػػػػن العلػػػػـو كالطػػػػب 
والفلسفة واظتنط  وعلـو القرهف وأ ل البيء )عليهم السػالـ( وأكثػر 

 ا تمامه يف اإلماـ اظتهدي )عليه السالـ( والقرهف .
ثػَت وله نع يف دو)ل الرل ة واألناد)ل والقرهف وعلم التوسم وله الك

مػػػػن اظتخطوطػػػػات الػػػػيت   )ػػػػتمكن مػػػػن نشػػػػر ا يف نينهػػػػا نػػػػىت تلػػػػف 
البعض منها وضاع فعمد ملىل ملعطااها عل  ةكل ػتاضػرات لتالميػذأل 
ودعػػا م ملىل الكتابػػة والتػػأليف فصػػدر يف ا,ونػػة األخػػَتة الكثػػَت منهػػا 

 ف والطب  ومن أ م  ذأل اظتئلفات :وما زاؿ  ناؾ الكثَت قيد التألي
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: و ػػػذأل الن ر)ػػػة مد)ػػػدة  زئاااظىرلػااا  نىكتااانظىنظ واااظىتجى -1
ومعاصػػرة ترػػَت مسػػار التفسػػػَت مػػن زمػػن الريبػػػة واىل زماننػػا  ػػذا وقػػػد 
اثبػػػء فيهػػػا السػػػيد القثطػػػاين خطػػػأ وبطػػػالف الكثػػػَت مػػػن التفاسػػػَت ت 

 وأثبء صثتها من الكتاب والسنة الشر)فة . 
اف  ػػذأل الن ر)ػػة   )سػػب  ألنػػد اف تكلػػم  ػػا و ػػي غا)ػػة  يف األمهيػػة 

 بياف للقواعد األساسية يف تفسَت القرهف .وفيها 
: وقد أثبء فيه القثطػاين اف الرمعػة  كتنظىرل جطظىرل وحوظ -2

رونية وليسء ماد)ة و ذا الرأي   )سػب  ألنػد مػن العلمػاء اف قالػه 
أو ذ ػػب ملليػػه والسػػيد القثطػػاين  ػػو الشػػخص الونيػػد الػػذي طرنػػه 

مػػػاء والبػػػانثُت وأثبػػػء صػػػثته نألدلػػػة واللا ػػػُت يف نػػػُت وقػػػف العل
عػػامة)ن أمػػاـ مسػػألة الرمعػػة بػػُت ضػػرورة االعتقػػاد  ػػا وعػػدـ امكػػاف 
رفضها وبُت الكثَت من الروا ةت مػن الػروا ةت الػيت اتصػفء نلرمة)ػة 
والػػػػيت   )سػػػػتطي  العلمػػػػاء فكهػػػػا ومعرفػػػػة أسػػػػرار ا ودو)لهػػػػا وزتلهػػػػا 
البعض منهم عل  وا ر ا فصار  ذا األمر مػدعاة للسػخر)ة واالصػاـ 

 ف د)ننا د)ن خرافة وأساطَت .ق
: و و األوؿ من نوعػه نيػل ال )ومػد يف  كتنظىرلمىرلتودم -3

اظتكتبػػػػة اإلسػػػػالمية والتػػػػأر)خ اإلسػػػػالمي كتػػػػاب )تثػػػػدث عػػػػن  ػػػػػذا 
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اظتوضوع بل انه ال )ومد ةخص عاظتاً مػن العلمػاء أو ننثػاً أو مثقفػاً 
واألامػة له معرفة وملطالع  ذا العلػم الػذي  ػو مػن ؼتتصػات األنبيػاء 

األطهار )عليهم السالـ( بل  و العلم الذي )عرؼ به اإلمػاـ اظتهػدي 
)عليػػػه السػػػالـ( وخاصػػػة أصػػػثابه كمػػػا بينػػػء األناد)ػػػل والػػػروا ةت 

 الشر)فة .
: و ػو كتػاب قػيم علػ  فهػم أناد)ػل  كتنظىصنحظىهاارىرمما ىى -4

وروا ةت النو واألامة األطهار )صلوات هللا وسػالمه علػيهم أرتعػُت( 
تها وفهمهػػا ت ونػػل التنػػاقض الػػذي )ػػراأل القػػارئ للو لػػة األوىل ودراسػػ

ودتييػػػػػة مػػػػػا خيػػػػػص اإلمػػػػػاـ اظتهػػػػػدي منهػػػػػا ؽتػػػػػا )تثػػػػػدث عػػػػػن ؽتهد)ػػػػػه 
 واستخالص نتااغ يف غا)ة األمهية .

: وتتكػوف مػن اثنػا عشػر  مودورظىرلمؼديىورإلداممىرلجدوادىى -5
مػػػةءاً تتكفػػػل ببيػػػاف قضػػػية اإلمػػػاـ اظتهػػػدي قسػػػلوب درخيػػػي روااػػػي   
)سػػب  ألنػػػد اإلةػػػارة لػػه و ػػػي قاامػػػة علػػػ  ملثبػػات الشػػػبه بػػػُت دعػػػوة 

)مكػػػػػة ومنهػػػػػا : ( اظتهػػػػػدي اظتنت ػػػػػر ودعػػػػػوة مػػػػػدأل رسػػػػػوؿ هللا )م
اظتهدي ت والصفا واظتػروة يف عصػر ال هػور ت ومد)نػة اظتهػدي 
ت واصتا ليػػػة يف عصػػػر ال هػػػور ت وقػػػر)م يف عصػػػر ال هػػػور ت 
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شيصػػػػباين ت ومسػػػػيلمة الكػػػػذاب يف واألصػػػػناـ البشػػػػر)ة ت وال
عصر ال هور ت والداعي ت واألوس واطتةرج يف عصر ال هور 
ت والسػػػػفياين ت وةػػػػعيب بػػػػن صػػػػاحل ت وفػػػػتح مكػػػػة يف عصػػػػر 

 . ال هور(
: و ػي ن ر)ػة  كتنظىنظ وظىرلمذنبؼظىبونىرلادر ىورلادور ىى -6

مد)ػػػدة يف الطػػػب )ثبػػػء مػػػن خالعتػػػا السػػػيد القثطػػػاين خطػػػأ الن ر)ػػػة 
لػػيت مػػا زاؿ الطػػب قاامػػاً عليهػػا يف صػػناعة الػػدواء وتتكفػػل الت ر)بيػػة ا

 ذأل الن ر)ة إبكاد الدواء لكل داء وخاصة األمراض اظتستعصية اليت 
   )توصل العلماء نىت زماننا  ذا يف ملكاد الدواء عتا .

: و ػو كتػاب )تكفػل إب)ضػاح مسػألة رفػ   نظ وظى فدىرلػ  ن -7
ذلػاي نستشػهاد اإلمػاـ اظتهػدي القرهف يف هخر الةماف ومد  ارتبػاط 

( وليلػػة القػػدر ورد الشػػبهات يف  ػػذأل اظتسػػألة ت وملبػػداء ليػػه السػػالـ)ع
 القوؿ الفصل فيها .

: كتػػاب )تكفػػل ببيػػاف دعػػوة  كتاانظىرلوماانندى هااديىرل رواان ى -8
اليماين وزماف ومكاف وهور ا وةخصية اليماين اظتوعود ودعوته و ػو  
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لشخصػية مبثػل  ػذا البيػاف كتاب   )سب  ألند اف كتب نوؿ  ذأل ا
 والسعة .

: )ثبػػء السػيد القثطػػاين مػػن  كتاانظىنظ وااظىتجااددىرلػاا  ن -9 
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 أيضًا من فكر السيد القحطاني

 ربظىرم ضىفدى خ ىرلزمننى. ط وحظىد .01

 مودورظىرلتأوولىرلمطنص ى)رلحلػظىرمولى(ى. .00

ىمودورظىرلتأوولىرلمطنص ى)رلحلػظىرلثننوظ(ى. .01
ىمودورظىرلتأوولىرلمطنص ى)رلحلػظىرلثنلثظ(ى. .02
  ط وحظى جطظىرلحدونى)ع(ى. .03

 رلدودىرلػحطنندىوننقشىرلدودىرلخوئدى. .04

 كتنظىرلدودىرلػحطنندىوننقشىرلطلمن . .05

 دىرلػحطنندىوننقشىرلذوخىرلدىرلكو رندى.كتنظىرلدو .06

ىرلمىرلمنطقىفدىرلػ  نى. .07
ى ط وحظى جطظىرلمدوحىرودىىبنىم ومى)ع(ى. .08
ىف قىرلضملظىفدىرص ىرلظؼو ىرلذ وفى. .11
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ىرلمىرمبجدوظى. .10
ىرلمؼديىودروىإلىىإدممىجدودى.ى .11
ىرلنغسىرلزكوظى. .12
ىمنئظىورذ ونىرممظىمتحػػظى. .13
 منمىرلمؼديى)ع(ى.ح كظىرلذؼودىرلصد ىرلح كظىرلصع يىلإل .14

 ح كظىرلز قنويىهدىح كظىرلدغونندى. .15

ىرنلمىرلا ى)بونىرلػبولىورل فض(ى. .16
ىرلذؼودىرلصد ىووحننىرلػ نىرلطذ ونى. .17
ىدلدلظىرلتأوولىرلمطنص ى. .18
ىرلطذنئ ىودو هنىفدىقضوظىرإلمنمىرلمؼديى)ع(ى. .21
ىرلم  ةىودو هنىفدىقضوظىرإلمنمىرلمؼديى)ع(ى. .20
ى ط وحظىرلدجنلى. .21
ىإ هنبدىفدىنظ ى م وكنى.رإلمنمىرلمؼديى .22
ىنظ وظىتأوولىرلػ  نى. .23
ىوودألونكىرنىرل جطظى. .24
ىوودألونكىرنىرل جطظى. .25
ىرلصوحظىفدىمغؼومؼنىرلطلمدى. .26
ىرلحددىفدىمغؼومهىرلطلمدى. .27
 رلمطػولىورلممطػولىفدىدو ةىرلمؼديىرلمنتظ ى. .28
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alqahtany_info@newislamuna.com 

 اظتوق  عل  ةبكة االنًتنيء :
 

www.newislamuna.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_aj@yahoo.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com
mailto:alqahtany_info@newislamuna.com


 [93] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 
 
 
 

 املصادر
 الكريم القرآن . 

 ار األنوار/ للعالمة انيلسي  . 

 / للنعماين الريبة . 

 / للطوسي الريبة . 

 تفسَت القمي . 

 تفسَت الطلي . 

 /للعياةي تفسَت العياةي . 

 مع م أناد)ل اإلماـ اظتهدي/ للكوراين . 

 ألبن طاووس / اظتالنم والفنت . 

 /ألبن طاووس. ملقباؿ األعماؿ 

 /ن ةهر اةوب .اب مناقب هؿ أ  طالب 



 [94] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 للكليٍت / روضة الكايف . 

 أبو معفر و بن مر)ر الطلي /  دالال اإلمامة. 

 /لنعيم بن زت اد. الفنت 

 للشيخ الصدوؽ ./  )ع( عيوف أخبار الرضا 

 للكوراين / عصر ال هور . 

 صثيح مسلم . 

 علي عاةور .ل/  فيف هخر الةما )ع( ماذا قاؿ علي 

 البردادي للخطيب / ةر)خ برداد . 

 للعالمة اضتلي / العدد القو)ة . 

  للمثدث اضتااري / ة رة طو . 

 اضتد)دأ  / ألبن  ةرح هنغ البالغة . 

 للشيخ اظتفيد / اإلرةاد . 

 /للشيخ اضتر)ري أنداث أخر الةماف يف روا ةت أ ل البيء . 

 /للشيخ الصدوؽ. كماؿ الد)ن 

 للثر العاملي. ملثبات اعتداة / 

 
 



 [95] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 
 
 

 
 الصفثة اظتوضوع ت
 3 اإل داء 1
 5 اظتقدمة 2
 9 السنن اإلعتية  3
 15 دولة بٍت أمية األوىل 4
 22 دولة بٍت أمية الثانية )نكم البعل( 5
 28 سقوط الطاغية صداـ من عالمات ال هور 6
 31 دولة بٍت العباس األوىل 7
 37 دولة بٍت العباس األخر  8
 37 الدليل القرهين 9
 44 الدليل الروااي 13
 44 ما نقلته الس نة 11



 [96] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 47 ما نقلته الشيعة 12

13 
وقػػػوع نكػػػم بػػػٍت العبػػػاس لػػػيل عالمػػػة  ةالبد)ػػػ
 نتمية

52 

 55 معا  نكومة بٍت العباس 14
 62 اختالؼ بٍت العباس وخروج السفياين عليهم 15
 68 من  و الشيصباين ؟ 16
 69 ػتل خرومه 17
 74 مناقشة العلماء يف الشيصباين 18
 78 وراء عاصمة الشيصباينالة  19
 85 خالصة البثل 23
 95 اظتصادر 21
 97 الفهرس 22
 
 
 
 
 



 [97] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 [98] ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشيصباين طاغية العراؽ 

  

 
 
 

 


