


بحوث مسيحية
 متعلقة بالحسني واملهدي



يف  احلقائق  بكون  البعض  يستشكل  كان  وإن  وهي  طرق،  احلقائق  ملعرفة 
ذاهتا جمهولة إال أنه ال حمل للشك بأن للمعرفة باألشياء والقضايا والوصول 
هلا دون إدراكها بحقيقتها طرق معتربة، وكلام تكاثرت هذه الطرق يف اإليصال 
إىل نتيجة واحدة كلام ازداد االطمئنان حتى إذا تظافر وتكاثر هذا االطمئنان 
صار يقينًا ال تشوُبه شائبٌة بمقتىض حكم العقل الذي هو األرضية املشرتكة بني 

البرش العقالء، وامليزان املعتمد بينهم.
إال أّن أي معرفة كي يتم اإلتقان عليها جيب أن تسبقها مقدمات مسّلمة، 
ثامرها،  تنّوع  بحسب  تشييدها  وطرق  إثباهتا  أساليب  تتنوع  املقدمات  وهذه 
وال يصح البحث يف الثمرة قبل غرس الشجرة، وال غرس الشجرة قبل هتيئة 
منها  والدرر  الكنوز  الستخراج  الدينية  النصوص  جمال  يف  فالبحث  الرتبة. 
اعتباريتها من حيث  يتطلب مسبقات متفق عليها، وهي: كوهنا نصوص هلا 
كوهنا حجة عىل أصحاهبا ومقدسة لدى أتباعها وأن هناك قدر متيقن ولو بنحو 
بسيط عىل مصدريتها وأنه يمكن االستفادة منها -ولو بنحو النص التارخيي- 

يف بناء االطمئنان أقالًّ قبل اجلزم والقطع.

املقدمة
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غري أّن شبهة تطرأ هنا، وهي أن هذه النصوص قد دخل هبا التحريف ولعبت 
هبا األيادي وتقاذفتها األهواء، فعىل أّي أساس نعتمدها؟ هذا السؤال ينشأ من 
مغالطة وهي افرتاض أن هذه النصوص هي األرض التي تبنى عليها العقائد 
أو تستقى، واحلال أهنا جمرد دعامة لبناء االطمئنان وتثبيت اليقني، وليست هي 
بذاهتا اليقني. فهذه النصوص عىل تسامل أهلها عليها، وثبات قدمها، وارتفاع 
قيمتها تشّكل معطيات مفيدة وثمينة ملن يريد االستفادة منها، أال ترى كيف 
قيمة معرفية لنصوص أمالها سقراط  تزال هناك  السنوات ال  بعد آالف  أنه 
أو كتبها »أفالطون« أو حافظ عليها حكامء »البهلويني« الفرس، فام بالك لو 

كانت هذه النصوص دينية وُيشار إىل كوهنا إهلية املصدر.
من ناحية أخرى، هناك شبهة ثانية تطرح، وهي أنه ما أدراك بأن النص الكذائي 
مصداقه األتم هو ما تدعيه؟ فام أدراك أن هذا النص عن قتيل الفرات هو اإلمام 
األكرم؟  النبي  إىل  يشري  »الفارقليط«  عن  النص  ذلك  أن  أو   ، احلسني 
واجلواب بسيط جدًا: وهو أن وجود النص متنبًئا بوجود مصداق ينطبق عليه 
أمر يعطيه قيمة، وترتفع هذه القيمة حينام يتحقق هذا النص عىل أرض الواقع، 
مما يّولد االطمئنان بكونه ليس نًصا عبثًيا إنام مستسقى من مصدر غيبي. ولك 
أن تقول كيف حكمت بأن هذا النص ينطبق عىل من تقول ال غريه؟ واجلواب 
أيًضا بسيط: أّن هذه النصوص أتت بعالمات وإشارات ال ختطيء أصحاهبا، 
وهذه املصاديق ليست ترمجة واقعية للنص فقط بل هي متّثل االنطباق التام. 
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فكم قتل عىل شاطئ الفرات إىل يومنا هذا؟ ربام مئات اآلالف، لكن من هي 
الشخصية املقدسة التي أتت من بيت مقدس وهلا مكانة دينية مقدسة وتظافرت 
النصوص الدينية عىل اإلشارة ملصيبة هذه الشخصية وتعاظم تأثريها يف التاريخ 

حتى بات يغطي كل اآلثار وصار قتيل الفرات مقروًنا هبا غري احلسني ؟
إّن طرق اهلل سبحانه وتعاىل يف اإلشارة ألوليائه جتعل الشك ال يمكن أن 
اهلل  أن  كيف  بوضوح  يرينا  منهم  يسطع  الذي  فالنور  فيهم،  للنفس  يترسب 
سبحانه ال جيعلنا حيارى إنام احلرية والشك وليدة وساوس الشيطان وإحياءاته.
 وهذا الكتاب هو عدسة تقّوي أبصارنا ملشاهدة ذلك النور، فهو ليس كتاًبا 
الالهوتية  بالنصوص  يستدل  أو  النصوص  عنق  يلوي  الذي  النوع  ذلك  من 
 ، إلثبات عقيدة ما، بل هو بحث يف أّن اهلل سبحانه وتعاىل قد َصَدق نبّيه
  احلسني  عن  فنصوصه  وإعجازه،  بنبوته  إيامننا  زاد  كلام  الزمان  مّر  وكلام 
ومصيبته، تعضدها االكتشافات احلديثة والقراءات املتأنية والتأمالت العميقة 
يف النصوص السابقة مما يدل بداللة قطعية بحكم هذه القرائن والشواهد عىل 
صدق ما قاله وعىل عظم هذه املصيبة، حتى صارت حموًرا مذكوًرا يف كل نّص 

ساموي مقّدس.
لكتابته  »نسرتآداموس«  يعظمون  اليوم  البرش  نرى  أن  القلب  يف  حيز  ما 
نصوصًا غامضة يمكن تأويلها مع كل حدث عظيم، فجعلوه أعظم املتنبئني، 
لكنهم ال يلتفتون إىل نصوص رصحية وصحيحة ذكرها األقدمون بل وحياولون 
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إنكار مصاديقها بغًضا وحسًدا آلل بيت النبوة ومعدن الرمحة . فرتى الناس 
يتكالبون عىل تفسري تنبؤات برشية واكتشاف مصاديقها، وهيملون النصوص 
عليه،  هم  ما  بطالن  تبنّي  لكوهنا  إال  ليشء  ال  بمصاديقها  ويشككون  الدينية 
ضحية  فيقع  نفسه،  جمالدة  عليه  َصُعَبت  هواه،  قلبه  ارشأب  الذي  واإلنسان 
إىل  إال  منها  بدوامة ال خيرج  يعيش  احلقائق حتى  والتشكيك، ونفي  للشك، 

قربه.
ويف الرواية عن أمري املؤمنني ، الوسائل ج11: »ذكرنا أهل البيت شفاء 
من الوعك و األسقام ،  ووسواس الريب ، وحبُّنا رىض الرب تبارك وتعاىل«.

اللهم اجعلنا من الذاكرين هلم، املتنورين ببصائر نورهم، الساعني لطلب 
رضاهم، عليهم الصالة والسالم.

*     *     *     *     *



ال يسع املتأمل يف قضية النبوءة يف مقتل احلسني  وظهور املهدي  إال 
أن يرى قضية خارقة ليس هلا أي عالقة بالعوامل الطبيعية، إن إمجاع الديانات 
الفرات  القديس عىل جانب  الشامل، وعىل حمنة  العاملي  املخّلص  عىل ظهور 
من بابل، جيعل هذه القضية قضية ترتيب إهلي يتعلق بنظام كوين وتقدير رباين 
لقَدِر اإلنسان ومساره يف انحرافه وإصالحه، فان تبشري األنبياء وإمجاعهم عىل 
ذلك يدل عىل عناية إهلية خاصية وعىل خطة إهلية مرسومة هلذه األرض وملصري 
اإلنسان، ولفحوى سلوكه عىل هذه األرض، فان احليوانات تسود وتبيد نتيجة 
سلوك  نتائج  هو  أمهها  خمتلفة  حسابات  له  اإلنسان  ولكن  طبيعية  معطيات 

 قضيتا الحسني واملهدي
قضيتان غيبيتان

العالمة املنار
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اإلنسان نفسه، وليس من قبيل االبتعاد عن الواقع حني نسرب املجتمعات فنجد 
أن التكرب والفساد والذنوب وتكذيب الرسل كان سببا مبارشا إلبادة أقوام من 
البرش بينام نجد ظاهرة االستدراج واإلمهال لتكوين ظاهرة ال أخالقية عامة 

تؤدي إىل هبوط املستوى احلضاري وإبادة مظاهر كثرية يف املجتمع .
العاملي  املسار  الذي يغري  بنبوءات لظهور املصلح  املعروف  الديني  فالربط 
من مسار خاطئ متجه نحو الرذيلة والفساد االجتامعي والسيايس إىل مسار 

العدل واالعتدال واإلصالح الكيل. 
اعتاد  فقد  احلسينية،  النهضة  وأحداث  واقع  فهم  يف  حتريره  يمكن  وهذا 
الكثري من السطحيني توجيه التشكيكات واالنتقادات لإلمام احلسني من قبيل 
أن علمه بمصريه يعني أنه مقدم عىل االنتحار وهذا حمرم، أو أن علمه بمآل 
وهكذا  والعذاب،  والذل  لألرس  ونساءه  أهله  اصطحاب  له  جييز  ال  القضية 
هناك أسئلة كثرية نابعة عن فهم اريض ترايب لقضية احلسني كرجل من رجال 

األرض. 
 . وهذا الفهم ينفيه نزول نبوءات األنبياء بحادثة احلسني

إن من املفارقات أن نجد تسمية أرض الطف وأرض كربالء بأنه اسم اكدي 
من زمن النبي نوح وإدريس منذ فجر البرشية الثانية، حيث هو إما »كرب إيل« 
أو »كربا ئيل« والثاين وجد يف سجالت التجارة اآلشورية، ومعناه »قربان اهلل« 
عليه  يعثر  مل  ولكنه  اهلل«،  إىل  املقرب  أو  اهلل  »قريب  معناه  األول  اللفظ  بينام 
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يف أثريات بالد الرافدين، فيبقى الثاين هو املرّجح، فإذا أضفنا حادثة يف غاية 
الغرابة وهي أن يسري احلسني  بمسري قهري إىل هذه املنطقة وأن يقتل فيها 
بأن وضعت يدها حتت  لتطبق وصية جدها وأبيها وأمها  فتأيت أخته احلوراء 
جسده الرشيف وصاحت »اللهم تقّبل منّا هذا القربان«، فتسمية املنطقة من 
قبل األنبياء السابقني هلذه املنطقة »بقربان اهلل، كربا ئيل« وبقائها صحراء قاحلة 
مستنقعات مياه »تاف« »طف« من الطوفان والغرق باألكادية وهي كذلك إىل 
هذا اليوم، ومل مترص قط حتى قتل فيها احلسني  وتقدمت زينب  لتقدم 

القربان إىل اهلل. 
هل هذا من الصدفة؟ 

إهنا حقيقة حتتاج إىل تأمل ونفس صافية لتدرك الرتابط. 
فإذا أضفنا قصة يروهيا أهل البيت  عن النبي ابراهيم  يف قصة ذبح ابنه 
وأخبار جربائيل بأن ولده من ولد النبي حممد سيكون القربان والذبيحة إىل اهلل 

مما حرق قلب ابراهيم عىل هذا اخلرب الفاجع. 
بالقبول؛  هلا  العلامء  وبتلقي  بغريها  املؤيدة  احلجة  الرواية  هذه  مع  فهنا 
من  ذبح  وبني  اهلل  بقربان  املنطقة  تسمية  بني  العالقة  يؤكد  مشهد  أمام  نحن 
أخرب به األنبياء وأخرب بقتله خاتم األنبياء وأنه قتيل يف سبيل اهلل وبني قيام 
وبني  اهلل،  إىل  القربان  هذا  بتقديم  االستثنائية  احلركة  هبذه    زينب  السيدة 
أحداث  فهنا  اهلل؛  ذبيحة  بكونه هو   عىل احلسني حني علم  ابراهيم  حزن 
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وإشارات ترتابط بشكل تكاد تربز من حتت األرض لتتحول إىل رصح ال يقبل 
اجلدل يف وجوده. 

قد يتساءل البعض ممن ال يدري بمقاالت األنبياء وإشاراهتم، وكذا بقضية 
زينب  وبقصة ابراهيم ، ويطالب بإظهار وجود هذه النصوص يف الكتب 

القديمة ويف نص الديانات. 
فنقول تفضل هذه النصوص مع رشح رسيع، وإال فإهنا ناطقة بنفسها. 

يف سفر أشعيا: 53 اإلصحاح: 
من آمن بكالمنا؟، وملن ظهرت يد الرب؟. 1
نام كرُبعِم أمامه، وكجذٍر يف أرض يابسٍة، ال صورَة له وال مجاَل يسرتعيان . 2

نظرنا، وال منظَر فنشتهيه .
حمتقٌر ومنبوٌذ من الناس، رجُل آالم وخمترُب احلزن، خمذوٌل كمن َحَجَب . 3

الناُس عنه وجوَههم فلم نأبه له .
قد . 4 الرب  أن  حِسبنا  نحن  و»بينام«  أوجاَعنا،  وحتّمل  أحزاَننا  محل  لكنه 

عاقبه وأذله،
إال أنه كان جمروحًا من أجل آثامنا، ومسحوقًا من أجل معاصينا، حل به . 5

تأديب سالمنا، وبجراحه برئنا.
بإثم . 6 كاهله  الرب  فأثقل  سبيله،  إىل  واحد  كُل  ملنا  رشدنا،  كغنم  كلنا 
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مجيعنا .
ُظلم وأذل، ولكنه مل يفتح فاه، بل كشاة سيق إىل الذبح، وكنعجة صامتة . 7

أمام جازهيا مل يفتح فاه .
بالضيق والقضاء قبض عليه، ويف جيله من كان يظن أنه استؤصل من . 8

أرض األحياء، ورضب من أجل إثم شعبي؟
جعلوا قربه مع األرشار، ومع ثري عند موته . مع أنه مل يرتكب جورا، . 9

ومل يكن يف فمه غش.
ومع ذلك فقد رس اهلل أن يسحقه باحلزن. وحني يقدم نفسه ذبيحَة إثٍم، . 10

فإنه يرى نسله وتطول أيامه وتفلح مرسة الرب عىل يده .
ويرى ثامر تعب نفسه ويشبع، وعبدي البار يرِبر بمعرفتِه كثريين وحيمل . 11

آثامهم .
العظامء، فيقسم غنيمة مع األعزاء، ألنه سكب . 12 لذلك أهبه نصيبا بني 

يف  وشفع  كثريين،  خطيئة  محل  وهو  َأَثمٍة؛  مع  وأحيص  نفسه،  للموت 
املذنبني. 
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أقول: يف هذا النص بعد أن تبني أن املذبوح سيبارك اهلل يف ذريته فال جمال 
خصوصية  فإن    املسيح  ومأساة  حمنة  بوجود  بتفسريه  النرصاين  للتربع 
ثم  ذرية أصال،  له  ليس  املسيح ألنه  يتطابق مع  تتطابق ال  النصوص ال  هذه 
ترمجة  فيه حتريف  يكون  قد  النص  أن  بعيدة عنه متاما، عىل  إن اخلصوصيات 

.  لتحوير مشهد معنّي يقرتب من مشهد صلب املسيح
الرب؟ وهذا  يد  بكالمنا؟، وملن ظهرت  آمن  الغريب: من  بالتساؤل  نبدأ 

بداية إشارة إىل من شملتهم العناية اإلهلية تفهيمهم قضية كونية خطرية: 
مجاَل  وال  له  صورَة  ال  يابسٍة،  أرض  يف  وكجذٍر  أمامه،  كُبعِم  نام  قوله: 

يسرتعيان نظرنا، وال منظَر فنشتهيه.
أقول: إن وجوده يف أرض يابسة وصحراء حارة خالية من اجلامل والرغبة 
يف التنافس عليها خصيصة صدقت كام أنه هو قد نام برعم يف منطقة مسكونة 
باجلهل واحلامقة فهي جدباء من عنرص احلياة وهو خال من أي هبجة يف نظر 

أهل الدنيا. وهذا ال ينطبق عىل املسيح. 
قوله: حمتقٌر ومنبوٌذ من الناس، 

أقول: هذا كالم عظيم يف وصف احلسني مقابل الدولة األموية التي نبذته 
فهرب من طغياهنا من املدينة إىل مكة إىل الرحبة إىل قريب الرمادي إىل كربالء 

يف الصحاري ال يأوي إىل مدنية. 
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الناُس عنه وجوَههم  َحَجَب  قوله: رجُل آالم وخمتُب احلزن، خمذوٌل كمن 
فلم نأبه له.

أقول: وهل نشك يف خذالن املسلمني للحسني مع إن قلوهبم معه ولكن 
سيوفهم عليه . 

قوله: لكنه محل أحزاَننا وحتّمل أوجاَعنا، و»بينام« نحن حِسبنا أن الرب قد 
عاقبه وأذله.

أقول: وهذا املعنى عظيم، فان جيوش أمية يعتقدون بان اهلل قد عاقبه، حتى 
إن ابن زياد قال لزينب عليها السالم »كيف رأيت صنع اهلل بأخيك؟« فأجابته 
بان احلسني  أقّرت  فإهنا  والسعادة هبا،  الشهادة  وان طريقنا  بان صنيعه مجيل 

حتمل اآلالم يف سبيل اهلل وهذا النص ينص عىل انه حتمل آالمنا وأحزاننا. 
ويكمل النص بنفس السليقة: »إال أنه كان جمروحا من أجل آثامنا، ومسحوقا 

من أجل معاصينا، حل به تأديب سالمنا، وبجراحه برئنا«.
قبل  انه  وهو  األمل،  حتمل  فلسفة  حتدد  اخلطورة  غاية  يف  قضية  هنا  أقول: 
الشهادة من اجل أن يرتقي إىل مرتبة الشفاعة وحتمل ذنوب العصاة من البرش. 
وذا يتطابق مع فلسفة الشفاعة القرآنية، لن الشفيع املشفع له جيب أن يكون 

برىض اهلل فال بد من سبب لالرتقاء هلذه املنزلة.
وقوله يصف ترك العرب واملسلمني له: كلنا كغنم رشدنا، ملنا كُل واحد 

إىل سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم مجيعنا.
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وأما قوله : ُظلم وأذل، ولكنه مل يفتح فاه، بل كشاة سيق إىل الذبح، وكنعجة 
صامتة أمام جازهيا مل يفتح فاه.

أقول: هذا يفرس لنا قبوله واستسالمه للموت بشكل واع، فهو قد قبل سوقه 
إىل املوت برضا وقبول واستسالم هلل وملقاصده العجيبة. 

قوله: بالضيق والقضاء قبض عليه، 
 . أقول: وهل هناك ضيق أشد مما عاشه احلسني بن رسول اهلل

وأما قوله: ويف جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض األحياء، ورضب 
من أجل إثم شعبي ؟

يزيد هام  الرسول أرسى عىل  آل  بعد أن دخل  فانه  أمر عجيب  أقول هذا 
حييى بن احلكم أخو مروان بن

احلكم وكان جالسا مع يزيد فقال شعرًا:
من ابن زياد العبد ذي احلسب الوغل  قرابة   أدنى  الطف  بجنب  هلام 
وبـنـت رســول اهلل ليـس هلـا نسـل سمية أضحى نسلها عدد احلىص  

فرضب يزيد يف صدره وقال اسكت!
فهذا األموي يرى أن نسل الزناة واملجرمني يمأل األرض بينام نسل حممد 
واحلسني  انقرض هكذا بدا هلم والنص يصف تلك الرؤية العجيبة وكأنه 

يوق بيت الشعر الذي نطق به ذلك الشيطان، ولكن كانت النتيجة كام ترى.
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يرتكب  مل  أنه  ثري عند موته، مع  جعلوا قبه مع األرشار، ومع  قوله:  أما 
جورًا، ومل يكن يف فمه غش.

أقول: هذا اجلزء من النص غامض، ولعل فيه بعض التحريف فإن معاملة 
وأهل  واملجرمني  لألرشار  الدول  معاملة  هي    البيت  أهل  لقتىل  أمية  بني 
احلرابة برتك جثثهم بال دفن، وهذا إىل هنا سليم لكن يف النص إشارة إىل دفنه 
مع ثري وليس كلص خارج عىل القانون، بينام الذي حدث أنه عومل كلص 
-حاشاه وهم اللصوص- كام يقول بقية النص »مع أنه مل يرتكب جورًا، ومل 

 . يكن يف فمه غش« وهذا هو حال أهل الصالح وسيدهم احلسني

وقوله: يف تثبيت أن أملة بعني اهلل ورضاه : ومع ذلك فقد رس اهلل أن يسحقه 
وتفلح  أيامه،  وتطول  نسله  يرى  فإنه  إثٍم،  ذبيحَة  نفسه  يقدم  وحني  باحلزن، 

مرسة الرب عىل يده .
أقول: هذا النص فيه عنارص كثرية يمكن للدارسني حتليله وتفكيكه، منها 
التدخل اإلهلي يف قبول أن يقدم نفسه ذبيحة، ومنها وصفه »ذبيحة إثم« حيث 
بالدين وهم  إمام معصوم يدعوهم إىل االلتزام  قتله من أعظم اإلثم فهو  إن 
يقتلوه هلذا السبب فهذا إثم ال يوجد اعظم منه ألنه يشك فإن من يتعدى هذا 
اإلصالح ال يؤمن باهلل وال بتسلسل احلجة اإلهلية باألساس فهو الذي يبطن 

الرشك وال يرىض هذا اإلصالح والعودة لإلسالم، 
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كام قال: ويرى ثامر تعب نفسه ويشبع، وعبدي البار يِبر بمعرفتِه كثريين 
وحيمل آثامهم.

وأما قوله: فإنه يرى نسله وتطول أيامه، وتفلح مرسة الرب عىل يده . فهذا 
كالم عجيب غريب، فقد زاد نسل احلسني عن نسل أي برشي عارصه، وقد 
طال ذكره إىل هذا اليوم حتى أن يوم احلسني  أصبح يومًا واحدًا منذ قتله إىل 
هذا اليوم وأن له شيعة وعارفني بحقه وقربه من اهلل ال يستطيعون أن يميزوا 

بني ليلهم وهنارهم منذ يوم احلسني  ، جعلنا اهلل من خدامهم. 
قوله: لذلك أهبه نصيبا بني العظامء، فيقسم غنيمة مع األعزاء، ألنه سكب 
للموت نفسه، وأحيص مع َأَثمٍة . وهو محل خطيئة كثريين، وشفع يف املذنبني.
بني  احلقيقي  الربط  ملعرفة  وإدراك  عقل  أهل  إىل  حيتاج  املقطع  هذا  أقول: 
الشفاعة وبني نجاة أمة حممد ص، وانه نص يرشدنا إىل إرادة اهلل اجلزاء هلذا 
التطوع والتسليم من احلسني ع جعله عند اهلل من العظامء ألنه قبل أن تشوه 
سمعته ليعد من املجرمني وان يقتل تلك القتلة الشنيعة بصرب وثبات، مل نسمع 

وصفا اهليا لبرش بالعظامء عند اهلل بينام نراه هنا بوضوح.
فهذا النص ال يمكن أن يتعدى احلسني  فهو يصف جو الصحراء لرجل 
ُيطارد يف الصحارى مع أنه من أولياء اهلل ثم يقتل بطريقة الذبح وتشوه سمعته 
يومه من  اتباعه ويكثر نسله ويكون  فيكثر  يتحمل  لكنه  أفكاره،  وحيارب يف 
أطول أيام البرش ال يبىل وال يتحرك، فإذا أضفنا إليه النص الشهري عن ذبيحة 
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والرتس  املجن  »أعدوا  التوراة  يف  كام  عجيب  تطابق  فيحصل  الفرات  هنر 
وتقدموا للحرب . 4 أرسجوا اخليل واصعدوا أهيا الفرسان وانتصبوا باخلوذ 
. اصقلوا الرماح . البسوا الدروع . 5 ملاذا أراهم مرتعبني ومدبرين إىل الوراء 
وقد حتطمت أبطاهلم وفروا هاربني ومل يلتفتوا . اخلوف حواليهم يقول الرب 
. 6 اخلفيف ال ينوص والبطل ال ينجو . يف الشامل بجانب هنر الفرات عثروا 
وسقطوا.«، كام يف سفر ارميا اإلصحاح 46 اآليات من 3-6. وقد فرس الباحث 
األردين عودة مهاوش هذه اآليات بقوله: ويبدو من سفر »ارميا« أن التوراة 
  ء  الشهدا قتلة احلسني سيد   من  الزمان  بانتقام صاحب  قد أخربت 
ثانية  زاوية  من  احلسني  قضية  يرشح  نص  هو  النص  فهذا  قالت:  حيث 
وهي زاوية انتقام املهدي  من قتلة احلسني، لكنني أرى أن القضية ال زالت 
ترشح حالة احلسني بنفس املنظور وهو اجتامع األرشار عىل ويل اهلل وإعالنه 

رشيرًا ومطاردته وقتله مع أن الطرفني يعيشان حالة رعب حقيقية. 

  ابراهيم  النبي  إخبار  تثري موضوع مهم وهو  التي  الرويات  ننقل  وهنا 
بمقتل احلسني  وحزنه عليه: 

عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا  يقول: ملا أمر اهلل عز وجل 
إبراهيم  أن يذبح مكان ابنه إسامعيل الكبش الذي أنزله عليه متنى إبراهيم 
 أن يكون قد ذبح ابنه إسامعيل بيده وأنه مل يؤمر بذبح الكبش مكانه لريجع 
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إىل قلبه ما يرجع إىل قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك 
أرفع درجات أهل الثواب عىل املصائب فأوحى اهلل عز وجل إليه: يا إبراهيم 
من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إيل من حبيبك 
حممد  فأوحى اهلل تعاىل إليه أفهو أحب إليك أم نفسك قال: بل هو أحب 
قال: فذبح  بل ولده،  قال:  أم ولدك:  إليك  قال: فولده أحب  إيل من نفيس، 
طاعتي؟  يف  بيدك  ولدك  ذبح  أو  لقلبك  أوجع  أعدائه  أيدي  عىل  ظلام  ولده 
قال: يا رب بل ذبح ولده ظلاًم عىل أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال: يا إبراهيم 
فان طائفة تزعم أهنا من أمة حممد ستقتل احلسني ابنه من بعده ظلام وعدوانا 
السالم  عليه  إبراهيم  فجزع  سخطي،  بذلك  ويستوجبون  الكبش،  يذبح  كام 

لذلك، وتوجع قلبه.)1)

قيل: فيه إشكال ألنه إذا كان املراد بالذبح العظيم قتل احلسني  ال يكون 
الفداء  لفظ  استعامل  من  الظاهر  أن  مع  به  املفدى  من  رتبة  أجل  عنه  املفدى 
التعويض عن اليشء بام دونه يف اخلطر والرشف. وقوله تعاىل ﴿َوفََدْيَناهُ بِِذبٍْح َعِظيٍم﴾ 
املستقبل. أقول: هذا اإلشكال نشأ من عدم فهم معنى  إخبار عن املايض ال 
احلديث حيث زعم املستشكل أن اهلل سبحانه جعل احلسني  -العياذ باهلل- 
فداء إلسامعيل  وهذا زعم باطل خمالف لرصيح لسان احلديث بل املعنى 

1. عيون أخبار الرضا للصدوق : 2 : 189 : 
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  كام هو الظاهر أن اهلل تعاىل بعد ما انزل الكبش فداء إلسامعيل متنى إبراهيم
أن يكون قد ذبح ابنه بيده ومل يؤمر بذبح الكبش ليستحق بذلك أرفع درجات 
الثواب فأخربه اهلل حينذاك بقتل احلسني  مظلومًا فجزع لذلك وتوجع قلبه 
»أي عوضت« مصابك  فديت  قد  إليه  تعاىل  اهلل  فأوحى  يبكى وجيزع  وأقبل 
بمصيبة ابنك لو ذبحته بجزعك هذا عىل احلسني وتوجع قلبك له وأوجبت 
لك ببكائك عليه أرفع درجات أهل الثواب كام متنيت أن يكون لك ذلك يف 

ذبح ولدك ، وهذا إخبار عن املايض ال املستقبل.

�  :  بمقتل الحسني  روايات إخبار النبي محمد

بنت احلارث، أهنا ويف يوم من األيام بعد والدة احلسني  الفضل  أم  روت 
محلته، ووضعته يف حجر النبي، فإذا عينا رسول اهلل هتريقان من الدموع، فلام 
أمتي  أن  فأخربين  جربيل  »أتاين   : النبي  هلا  قال  بكائه،  سبب  عن  سألته 
ستقتل ابني هذا، قال فقلت: هذا ؟ فقال : نعم، وأتاين برتبة من تربته محراء«)1) 

1. قال احلاكم ج 3 ص 76: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني . راجع املستدرك عىل الصحيحني ج 3 ص 76، 
ورواه خمترصا يف ص 179، وراجع تاريخ ابن عساكر ح 631، وقريب منه يف ح 630، وجممع الزوائد ج 6 ص 179، 
ومقتل اخلوارزمي ج 1 ص 159 و 162، وابن كثري ج 6 ص 230 و ج 8 ص 199، والفصول املهمة البن الصباغ 
املالكي ص 145، والصواعق البن حجر ص 115، وكنز العامل ج 6 ص 223، وراجع معامل املدرستني للعسكري ص 

28 وفضائل اخلمسة ج 3 ص 336 .
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رواية زينب : عن عيل بن احلسني : ...إنه ملا أصابنا بالطف ما أصابنا، 
وقتل أيب ، وقتل من كان معه من ولده وإخوته وساير أهله، ومحلت حرمه 
ونساؤه عىل األقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم رصعى، ومل يواروا، 
فيعظم ذلك يف صدري، ويشتد ملا أرى منهم قلقي فكادت نفيس خترج، وتبينت 
ذلك مني عمتي زينب بنت عىل الكربى، فقالت مايل أراك جتود بنفسك يا بقية 

جدي وأيب وإخويت؟
وعمومتي  وإخويت  سيدي  أرى  وقد  أهلع،  وال  أجزع  ال  وكيف  فقلت: 
وولد عمي وأهيل مرصعني بدمائهم مرملني بالعراء، مسلبني ال يكفنون وال 
يوارون، وال يعرج عليهم أحد، وال يقرهبم برش، كأهنم أهل بيت من الديلم 

واخلزر.
فقالت: ال جيزعنك ما ترى فواهلل إن ذلك لعهد من رسول اهلل  إىل جدك 
أناس من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة  وأبيك وعمك، ولقد أخذ اهلل ميثاق 
هذه األرض، وهم معروفون يف أهل الساموات أهنم جيمعون هذه األعضاء 
املتفرقة فيواروهنا، وهذه اجلسوم املرضجة وينصبون هلذا الطف علام لقرب أبيك 
 ال يدرس أثره، وال يعفو رسمه، عىل كرور الليايل واأليام  سيد الشهداء 
و ليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضاللة يف حموه وتطميسه فال يزداد أثره إال 

ظهورا وأمره إال علوا. )1)

1. كامل الزيارات 259 للحسني بن أمحد بن املغرية فيه حديث رواه شيخه أبو القاسم رمحه اهلل مصنف هذا الكتاب ونقل 
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رواية والدة الحسني  سنية عن مجاهد عن ابن عباس : �
حدثنا حممد بن عيل ماجيلويه 0 قال: حدثني عمي حممد بن أيب - القاسم، عن 
أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي قال: حدثني حممد بن عيل القريش قال : حدثني أبو الربيع 
الزهراين قال: حدثنا جرير عن ليث بن أيب سليم، عن جماهد قال: قال ابن عباس: 
سمعت رسول اهلل  يقول : إن هلل تبارك وتعاىل ملكاً يقال له: دردائيل .... وأخربه 
يا جربائيل أين قد سميته احلسني، وهنئه وعزه وقل له: يا حممد يقتله رشار أمتك عىل 
رشار الدواب، فويل للقاتل، وويل للسائق، وويل للقائد. قاتل احلسني أنا منه برئ 
وهو مني برئ ألنه ال يأيت يوم القيامة أحد إال و قاتل احلسني  أعظم جرما منه، 
قاتل احلسني يدخل النار، يوم القيامة مع الذين يزعمون أن مع اهلل إهلا آخر، والنار 
أشوق إىل قاتل احلسني ممن أطاع اهلل إىل اجلنة .... قالت: يا ليتني مل ألده، قاتل احلسني 
يف النار، فقال النبي : وأنا أشهد بذلك يا فاطمة ولكنه ال يقتل حتى يكون منه 
إمام يكون منه األئمة اهلادية بعده، ثم قال  : واألئمة بعدي اهلادي عيل، واملهتدي 
احلسن، والنارص احلسني، واملنصور عيل بن احلسني، والشافع حممد بن عيل، والنفاع 
جعفر بن حممد، واألمني موسى بن جعفر، والرضا عيل بن موسى، والفعال حممد 
بن عيل، واملؤمتن عيل بن حممد، والعالم احلسن بن عيل، ومن يصيل خلفه عيسى بن 

مريم  القائم . فسكتت فاطمة  من البكاء.

عنه وهو عن زائدة عن موالنا عىل بن احلسني  ذهب عىل شيخنا  أن يضمنه كتابه هذا وهو مما يليق هبذا الباب ) أي 
)باب فضل كربالء وزيارة احلسني
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رواية أمري املؤمنني وخطابه لسعد بن أبي وقاص:  �
أن  قبل  سلوين  فقال:    املؤمنني  أمري  خطب  قال   ،-الباقر- وعنه 
إال  مائة  فيها  وهيتدي  مائة  فيها  يضل  فتنة  عن  تسألونني  ال  اهلل  فو  تفقدوين 

أخربتكم بسائقها وناعقها إىل يوم القيامة حتى فرغ من خطبته.
قال: فوثب إليه بعض احلارضين فقال: يا أمري املؤمنني أخربين كم شعرة يف 

حليتي؟
فقال: أما إنه قد أعلمني خلييل رسول اهلل  إنك تسألني عن هذا، فواهلل 
وفيها  إال  شعرة  جسدك  يف  وال  يلعنك  ملك  وحتتها  إال  شعرة  رأسك  يف  ما 
أبو  قال  اهلل،  رسول  ابن  احلسني  يقتل  لسخاًل  بيتك  يف  وإن  هيزك،  شيطان 

حيبو.)1) يومئذ  اهلل  لعنه  سعد  بن  وعمر   : الباقر  جعفر 

البشارة باملهدي �
وأما البشارة باملهدي فعليك بقراءة هذا النص جيدًا ولكن جيب أن تعلم بأن 

الكنيسة جعلته نصًا يف املسيح وهو يأبى ذلك: 
ويف سفر أشعيا 11- جذع ييس 11

1. اإلرشاد 1 / 331 بسنده عن زكريا بن حييى القطان، عن فضل بن الزبري عن أيب احلكم قال : سمعت مشيختنا وعلامءنا 
يقولون - احلديث - إعالم الورى / 186 . البحار 44 / 256 . رشح ابن أيب احلديد 1 / 253 نقال عن كتاب الغارات 

أليب هالل الثقفي . كامل الزيارات / 74 .
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ويستقر   2 جذوره،  من  غصن  وينبت  يسى،  جذع  من  برعم  ويفرخ   1«
معرفة  والقوة، روح  املشورة  والفطنة، روح  احلكمة  الرب، روح  عليه روح 
الرب وخمافته . 3 وتكون مرسته يف تقوى الرب، وال يقيض بحسب ما تشهد 
عيناه، وال حيكم بمقتىض ما تسمع أذناه، 4 إنام يقيض بعدل للمساكني، وحيكم 
املنافق  ويميت  فمه،  بقضيب  األرض  ويعاقب  األرض،  لبائيس  باإلنصاف 
بنفخة شفتيه، 5 ألنه سريتدي الرب ويتمنطق باألمانة . 6 فيسكن الذئب مع 
احلمل، ويربض النمر إىل جوار اجلدي، ويتآلف العجل واألسد وكل حيوان 
معلوف معا، ويسوقها مجيعا صبي صغري . 7 ترعى البقرة والدب معا، ويربض 
أوالدمها متجاورين، ويأكل األسد التبن كالثور، 8 ويلعب الرضيع يف »أمان« 
عند جحر الصل، ويمد الفطيم يده إىل وكر األفعى »فال يصيبه سوء« . 9 ال 
الرب  يؤذون وال يسيئون يف كل جبل قديس، ألن األرض متتلئ من معرفة 
كام تغمر املياه البحر . 10 يف ذلك اليوم ينتصب أصل يسى راية لألمم، وإليه 

تسعى مجيع الشعوب، ويكون مسكنه جميدًا«. انتهى 
املذكورة  فالوقائع   ، املسيح  عىل  النص  هذا  ينطبق  أن  يمكن  ال  أقول: 
ذلك  سيكون  أنه  ودعواهم  ذلك،  زمنه  يف  حيدث  فلم  قطعا،  عليه  تنطبق  ال 
يف القيامة الثانية حيتاج إىل نصوص قبل هذه الفكرة، وقد علق السيد سامي 
البدري عىل هذا النص معتربًا إن هذا النص يمكن فهمه من خالل اجلواب 

عىل ثالثة أسئلة وهي:
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أوالً: من هو النبي الذي ينتظره األميون هل هو النبي حممد أم عيسى؟ 
ثانيًا: من الوارث األبدي إلبراهيم هل هو ذرية إسامعيل أم ذرية إسحاق؟

ثالثًا: من القائد اإلهلي الذي يتعرض للذبح بال ذنب ويكون قتله سببا هلداية 
كثريين كام يكون قتله سببا حلفظ الدين حسب أشعيا : 53 فهل هو عيسى ؟ 

ألن  عليه  االنطباق  يأبى  النص  إن  »إال  البدري:  سامي  السيد  علق  وهنا 
عيسى مل يكن له نسل سواء طالت أيامه أو قرصت، وهي مسألة جديدة وفقنا 
اهلل إلثارهتا وقد هيأنا نصوصها كاملة نرجو أن تر النور قريبًا، وأما لفظة »ييس« 
التي تشري إىل والد داود يف النص اآلنف الذكر فإنه بعد استقرار املسائل الثالث 
»التي تكلم عنها« اآلنفة الذكر يصبح من السهل اكتشاف حتريفها، وكوهنا يف 

 (1(.»-األصل تشري إىل حممد -وولده املهدي
أقول: وقد ورد أن من أسامء النبي حممد  »يس« وهذا حيل مشكلة جذع 
ييس ليكون احلدث اآلخر متطابقا بني ما ثبت أنه سيقع للقائد العاملي من ولد 
إسامعيل وبني جذع »يس« الذي هو أبوه، وأما كالم السيد سامي البدري هو 

تعليق عىل ما جاء.
أقول: املسلمون يروون مثل هذا الكالم عن أيام اإلمام املهدي ، ويرون 
أن املهدي سيفرض العدل حتى عىل عامل احليوان، بطريقة ال نفهمها، حتى لو 
وجدنا هلا تعلياًل معقوالً، فاألمر لعله اكرب مما نتعقل، فنحن يمكن أن نتعقل 

1. حول املهدي للعالمة السيد سامي البدري ص14 . 
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عن  فيكتفي  الدوام،  عىل  هلا  الطعام  بتقديم  كالذئب،  املفرتسات  ترويض 
التعرض للغنم بسبب التدجني، ولكن ال نفهم حقيقة ما سيجري، فهو أمر 

إهلي فيه تغيري صورة احلياة عىل األرض، وفيه االنتصار عىل كل رش: 
»ثم املنتظر بعده، اسمه اسم النبي، يأمر بالعدل ويفعله، وينهى عن املنكر 
وجيتنبه يكشف اهلل به الظلم وجيلو به الشك والعمى، يرعى الذئب يف أيامه 
مع الغنم، ويرىض عنه ساكن السامء والطري يف اجلو واحليتان يف البحار، يا له 
من عبد ما أكرمه عىل اهلل، طوبى ملن أطاعه وويل ملن عصاه، طوبى ملن قاتل 
وأولئك هم  أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة  قتل،  أو  فقتل  يديه  بني 

املهتدون، وأولئك هم املفلحون، وأولئك هم الفائزون«.)1)
املستقيم« خمترصًا وقال:  »الرصاط  كتابه  العاميل يف  يونس  بن   ورواه عيل 
وأسند أيضا هذا احلديث »احلا«)2) املنصور برجاله إىل عمران بن عيسى ابن 
املنصور. وقد نقل احلديث املخترص، هكذا: »أسند الشيخ أمحد بن حممد بن 
عياش إىل عبد اهلل بن ربيعة رجل من قريش قال: قال يل: إين حمدثك بحديث 

فاحفظه عني، واكتمه عيل ما دمت حيًا، قال: قلت ما هو؟
الكعبة فحفرنا كثريًا فوجدت كتابًا  الزبري يف  ابن  قال: كنت ممن عمل مع 

1. البحار : 36 : 219
رواه يف البحار عن بن عياش بطوله وهو قد رواه يف مقتضب األثر 14 - 17 »أمحد بن حممد بن عياش، عن حممد بن أمحد 
بن عبيد اهلل اهلاشمي قال : أخربين به برس من رأى سنة تسع وثالثني وثالث مائة، قال: حدثني عم أيب موسى بن عيسى، 
عن الزبري بن بكار، عن عتيق بن يعقوب، عن عبد اهلل بن ربيعة رجل من أهل مكة قال : قال يل أيب : إين حمدثك احلديث 

فاحفظه عني واكتمه عيل ما دمت حيا أو يأذن اهلل فيه بام يشاء.«
2. كذا يف األصل



26 قضيتا احلسني واملهدي  قضيتان غيبيتان

فأخذته وسرتته، وال أدري من أي يشء هو؟ إال أنه يطوى كام تطوى الكتب 
فقرأته يف منزيل، فإذا فيه: بسم اهلل ال يشء قبله، خلق اخللق بحكمته، وجعلهم 
قبائل لسابق علمه، وكرم من القبائل قبيلة هي أهل اإلمامة، وجعل منها نبيًا 
يبرش  حممد  له:  يقال  نبيًا  منه  اختار  ثم  املطلب،  عبد  ولد  هم  بالرفعة،  خصه 
بأخيه  ويعضده  بنرصه،  اهلل  يؤيده  األوصياء،  خري  علمه  ويرث  األنبياء،  به 
باب اهلل ضل  أجله، هو  اقرتاب  ينصبه علاًم عند  أمته،  وابن عمه ووصيه يف 
من أتاه من غريه، ال يزال حممودًا حمسودًا ممنوعًا من حقه لعلو مرتبته وعلمه، 
مسؤول غري سائل عامل غري جاهل، يقبضه اهلل شهيدًا يدفن بالغري. والقائم 
بالبقيع يف  يدفن  يقتل مسموما  الفتيان،  الشبان، وزين  ابنه احلسن سيد  بعده 
طيبة، ويكون بعده أخيه احلسني إمام عدل يرضب بالسيف، ويقري الضيف، 
تقتله أوالد الطوامث والبغاة، عىل شاطئ الفرات، يف األيام الزاكيات يدفن 
بكربالء قربه للناس نور، ثم يكون من بعده ابنه عيل سيد العابدين، ورساج 
املؤمنني، يموت بطيبة، ويدفن بالبقيع، ويكون بعده ابنه حممد املحمود فعاله، 
باقر العلم ومعدنه، يموت بطيبة، ويدفن بالبقيع، ثم يكون بعده ابنه جعفر، 
ثم  بأرض طيبة،  يدفن  السنة،  األمة، وحميي  باحلكمة، ورساج  الصادق  وهو 
املناجي لربه موسى بن جعفر، يقتل  ابنه املختلف يف دفنه سمي  اإلمام بعده 
بالسم يف حمبسه، يدفن بالزوراء، ثم اإلمام القائم بعده عيل ابن موسى املرتىض 
لدين اهلل يقتل بالسم يف أرض العجم ثم القائم بعده ابنه حممد يموت ويدفن 
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بالزوراء، ثم القائم بعده ابنه عيل هلل نارص وويل، يموت ويدفن باملدينة املحدثة 
ثم القائم بعده ابنه احلسن وارث علم النبوة، ومعدن احلكمة، يموت و يدفن 
أيضا يف املدينة املحدثة، ثم املنتظر بعده، اسمه اسم النبي حممد، يكشف اهلل به 
الظلم، ويرعى الذئب يف أيامه مع الغنم، يرىض عنه ساكن السامء، واحليتان 
يف البحر، والطري يف اهلواء طوبى ملن أطاعه وقاتل معه، أولئك هم املهتدون، 

أولئك هم املفلحون، أولئك هم الفائزون«
أقول: من السياق ومن تقاطع البيانات يصح ما قاله السيد سامي البدري 
أن  نعرف  ونحن  خصوصًا  حممد،  النبي  اسم  عن  حمرفًا  يكون  قد  النص  بان 

 .هناك تشاهبا بني »ييس« وبني »يس« الذي ورد انه من أسامء النبي حممد
يف  كام  كثرية،  روايات  يف  »يس«  حممد:  النبي  أسامء  من  إن  ورد  مالحظة: 
»مرفوعة صفوان« يف الكايف للكليني: »عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد 
بن خالد، عن حممد بن عيسى، عن صفوان رفعه إىل أيب جعفر أو أيب عبد اهلل 
 قال، هذا حممد إذن هلم يف التسمية به فمن إذن هلم يف »يس« يعني التسمية، 

.(1(» وهو اسم النبي
إال  يرفع  ال  من  صفوان  باعتبار  حسنة  أو  صحيحة  الرواية  هذه  أقول: 
صحيحًا هذا إذا مل يكن تعبريا عن الرواية عن اإلمام نفسه وهذا هو عني احلجة 

بموازين علم احلديث . 

1. الكايف للكليني : 6 : 20 
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وقد روى يف دعائم اإلسالم مرساًل عن اإلمام الصادق : »وياسني حممد، 
وآل ياسني أهل بيته«.

وقد ورد أن اآلية »سالم عىل إل ياسني« هلا قراءة ثانية وهي :»سالم عىل آل ياسني« 
 كام   واإلمام عيل  الباقر   وعن  وهي وردت يف روايات عن الرضا 
روي ذلك املعنى عن ابن عباس -ويروي الشيخ الصدوق- أن أبا عبد 
الرمحن حبيب بن عبد اهلل السلمي -راوي القرآن الكريم- قال : إن هذه قراءة 

عمر بن اخلطاب، فقد أورد الصدوق ذلك يف كتابه.

معنى آل ياسني �

حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا أبو حممد عبد اهلل . 1
بن حييى بن عبد الباقي، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا عيل بن احلسن بن 
عن  مندل،  عن  الرزاق،  عبد  حدثنا  قال:  املغاين،   -: -قال  الغني  عبد 
الكلبي، عن أيب صالح، عن ابن عباس يف قوله عز وجل : »سالم عىل 
آل ياسني« قال: السالم من رب العاملني عىل حممد وآله صىل اهلل عليه 

وعليهم والسالمة ملن توالهم يف القيامة . 
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حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين -ريض اهلل عنه- قال: حدثنا . 2
أبو أمحد عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى اجللودي البرصي، قال: 
قال:  البلخي،  فاطمة  أيب  بن  قال: حدثنا اخلرض  بن سهل  حدثنا حممد 
حدثنا وهب بن نافع، قال : حدثني كادح، عن الصادق جعفر بن حممد، 
عن أبيه، عن آبائه عن عيل عليهم السالم يف قوله عز و جل : »سالم عىل 

آل ياسني« قال: ياسني حممد  ونحن آل ياسني . 

حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق -ريض اهلل عنه- قال حدثنا أبو أمحد . 3
عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى اجللودي البرصي، قال: حدثني 
بن  قال: حدثنا احلكم  داود،  بن  قال: حدثنا سليامن  بن معاذ،  احلسني 
آل  : »سالم عىل  وجل  قوله عز  ملك يف  أيب  السندي، عن  ظهري، عن 

ياسني« قال: ياسني حممد  ونحن آل ياسني . 

بن . 4 أمحد  عن  املؤدب،  احلسن  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:    أيب  حدثنا 
عيل األصبهاين، عن إبراهيم بن حممد الثقفي، قال: أخربين أمحد بن أيب 
عمر]ة[ النهدي، قال : حدثني أيب، عن حممد بن مروان، عن حممد بن 
السائب، عن أيب صالح، عن ابن عباس يف قوله عز وجل : »سالم عىل 

. آل ياسني« قال: عىل آل حممد
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حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين 0 قال: حدثنا عبد العزيز . 5
بن حييى اجللودي، قال: حدثنا حممد بن سهل، قال: حدثنا إبراهيم بن 
قال:  أيب،  حدثني  قال:  األمحري،  داهر  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  معمر 
السلمي أن  الرمحن  حدثنا األعمش، عن حييى بن وثاب، عن أيب عبد 
عمر ابن اخلطاب كان يقرأ: سالم عىل آل ياسني. قال أبو عبد الرمحن 

 (1(.  السلمي: آل ياسني آل حممد

*     *     *     *     *

1. أقول : أورد روايات شبيهة يف كتابه األمايل : 558 . )املنار(



يقولون يل: مالِك واحلسني ولقضايا املسلمني؟ 
فأقول هلم اذهبوا وقولوا ملئات األلوف من اليهود والنصارى الذي يعشقونه 
من  يتخذون  الوثنيني  وحتى  والعلامنيني  والشيوعيني  امللحدين  حتى  بل  ال 

احلسني رمزًا رافضًا للظلم وثائرًا أوحديًا عىل طول التاريخ. 
وضع احدهم مشاركة عىل صفحتي وفيها صورة لـ»غاندي« وهو يصف 
عىل  سلبي  تعليق  أي  أر  فلم  الرب  مرايض  عليه  احلسني  اإلمام  بثورة  تأثره 
ترصيح »الزعيم غاندي« حول احلسني عليه مراحم الرب. وباملقابل مل أر أي 
تفاعاًل مع ما قاله »غاندي« مع أن احلسني للمسلمني فعرفت أن هناك ظلام ال 

يزيل حييق هبذا املقدس. 

ملاذا نتكلم عن الحسني؟!

الباحثة النرصانية ايزابيل بنيامني ماما آشوري
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ولكن عندما كتبت -أنا ايزابيال- عن احلسني يف صفحتي هذه أصبحت مع 
األسف طائفية وعندي أهداف مبطنة. مع علمهم بأين مسيحية وإنام عشقت 
احلسني ألنه شعار لرفض الظلم يف أي مكان هذا الظلم الذي يعيشونه اآلن 

عىل ارض العراق العظيم ارض احلسني الثائر. 
هذا الظلم الذي يرفضونه انفسهم اآلن ولكن ال يتخذون أسوة هلم وقيادة 
يستمدون منها املبادئ امُلثىل يف حماربتهم للظلم ولذلك فهم يدورون يف حلقة 

مفرغة ألن من ال هدف له فسهمه طائش. 
إن مل نحب احلسني ألنه مقدس، فإننا نحبه ألنه أصبح رمز الثورات ورمز 
املسلمني يف  الظاملني وأنا أحصيت آالف األقوال واألشعار من غري  مقارعة 

احلسني وثورته. 
أنا ال أدري من القائل من رجال الثورة يف إيران ولكني أتذكر قوله الذي 
قرأته والذي يقول فيه: أن دموع الباكني عىل احلسني جتمعت وأحدثت طوفانا 

أزاح الشاه وأعوانه.
وكذلك أتذكر قول قائد من قادة حزب اهلل يف لبنان عندما سألوه عن رّس 

انتصارات احلزب عىل إرسائيل العظمى فقال: أن كل ما عندنا من احلسني.
و»غاندي« عندما سألوه قال: تعلمت أن أكون مظلومًا مثل احلسني فانترص. 
مهام حاول الناس حجب الشمس عن العني البد أن تتحسسها الروح فكم 

أعمى رأى ما مل يراه املبرصون.
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وأنا احكي لكم هذه القصة لكي تعرفوا ماذا أقصد.
قبل ألف سنة كان أعمى يصيل يف املسجد وكان إىل جانبه رجل يقرأ القرآن.

سمع األعمى القارئ يقرأ: أفال ينظرون إىل اإلبل كيف ُخلقت.
فقال األعمى للقارئ: هل هذه اآلية يف القرآن؟ 

قال الرجل: نعم. 
فقال له الرجل: إن اهلل ال يذكر يشء يف القرآن إال وفيه عجيبة أو معجزة، 
فطلب األعمى من القارئ أن يصف له البعري. فوصفه له. فسأله األعمى: قال 

له: هل للبعري مخس أرجل؟ 
قال القارئ: ال، له أربعة أرجل فقط.

ألندق  أرجل  أربعة  للبعري  كان  لو  ألن  تقوله  ما  مستحيل  األعمى:  فقال 
األمر،  يتفحص  أن  القارئ  من  األعمى  فطلب  يربك.  عندما  وانكرس  عنقه 
فخرج القارئ ووجد بعريا مربوطا بباب اجلامع لرجل يصيل ففحصه جيدا 
فوجد ِرجاًل خامسة حتت العنق مبارشة عىل الصدر تتلقى صدمة ثقل العنق 

عندما يربك اجلمل. 
فرجع القارئ، وسأل األعمى، هل أنت كنت مبرصًا ثم عميت؟ 

فقال األعمى: ال أنا ولدتني أمي أعمى مل أبرص من الدنيا أي يشء. 
فقال له القارئ: فكيف علمت أن للجمل رجل خامسة وأنت مل تراه؟

قال األعمى: تعجبت من خالق خلق كل يشء يلفت نظرنا إىل البعري فقلت: 
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البد أن هناك علة ما تدل عىل دقة الصنع.
وأنا ايزابيل بنيامني أقول: منذ أيام كتبت موضوع للحسني بمناسبة قدوم 
انرشه ألين  أن  أخشى  لكوين أحب أصدقائي  األسف  مع  ولكني  شهر حمرم 
عفوية  مشاركات  خالل  فمن  ذلك.  يزعجهم  أصدقائي  -بعض-  أن  رأيت 
يل وردود بريئة اهتمني البعض بأيّن )اهيأ الناس ألمر ما(. وعندما طلبت منه 
أن يبني يل ماهو هذا األمر مل جيبني. ولذلك سوف انرش موضوع احلسني فقط 
للحقيقة ولكوين وجدت إىل ذلك إشارة يف الكتاب املقدس تدل عىل أن قضية 

احلسني ليست باألمر اهلني. 
وأنا ال ادري ملاذا يتحسسون من احلسني وهو كام يذكرون مبرّش باجلنة ال بل 
سيد شباهبا أو انه إمام بالنص أو انه من املطهرين أو عىل األقل صحايب عارص 

الرسول إن مل يكن ابن ابنته أو رحيانته من الدنيا. 
لقد كنت أشاهد عزاء احلسني يف الديوانية حيث أخرج مع صديقايت فلم 
رأس  إهداء  ذكرى  يف  كنائسنا  احلزن  جُيلل  كيف  رأيت  حتى  جيري  ما  أعي 
تلد  مل  املسيح:  يقول عنه  الذي  يوحنا  القيرص.  إىل  املعمدان يف طشت  يوحنا 

النساء اعظم منه. 
وعندما أقمت يف أوربا رأيت أوروبا تتشح باحلزن يف يوم معني من السنة 
ُيطلق عليه »Al juhans« وهو يوم عطلة عندهم وكلمة »يوهانوس« تعني يوم 
عليه  العباد  زين  خطبة  يف  وجدته  الذي  القول  نفس  وهو  يوحنا  رأس  قطع 
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مرايض الرب يف الشام عندما قال: من عجائب الدنيا إن رأس حييى هُيدى إىل 
بغي من بغايا بني إرسائيل.

شاطئ  عىل  ُيذبح  بشخص  تتعلق  بنبوءة  يتعلق  نرشه  أود  الذي  البحث   
الكتاب  مكتوبة يف  نبي  لسان  مقدسة وردت عىل  لنبوءة  الفرات وهو حتليل 

املقدس. 
هناك كثريين منا مع األسف ال يستخدمون عقوهلم: هلم أعنٌي ال يبرصون 
قلوب  عىل  ألنه  يتدبرون  ال  تفكروا،  وإذا  يتفكرون،  ال  هبا  أبرصوا  وإذا  هبا 
أقفاهلا آه من الثقافة املغلوطة التي تزرقها األباطرة والقيارصة وخلفاء السوء. 

أمل يقل فرعون لقومه بأنه رهبم األعىل فعبدوه! 
هذه الثقافة املغلوطة التي تزرق يف العقول انظر كيف تعيق هذا الفكر املبدع 
اخلالق عن اإلبداع كم هو حمروم اإلنسان الذي ال يستقي من الفيض الصايف 
خلدام الرب األنبياء فهو يف تراجع حضاري وإنساين، ال زلنا نرى مصاديقه 

عىل أرض الواقع. 
الباحثة املسيحية

ايزابيل بنيامني ماما آشوري
العراق

*     *     *     *     *



وأنا  سنوات  استمرت  والتي  املقدس  للكتاب  الكهنوتية  دراستي  ضمن   
أتفكر يف نص غريب موجود يف الكتاب ... املقدس لكوين عراقية وهنر الفرات 
يمر يف البلد الذي اسكنه. سألت عن هذا النص الكثري من قساوستنا وعلامئنا 
وأساتذتنا وراجعت التفاسري واملراجع اخلاصة بتفسري الكتاب املقدس ولكن 
يبدو أن اجلميع تواطأ عىل السكوت؛ حتى ألتقيت بقدسة األب »صبيح بولس 
الفرات،  شاطئ  عىل  ذبيح  هناك  بأن  يذكر  الذي  النص  عن  وسألته  بريوين« 

فمن يكون ؟ 
فنظر يل مليا ثم قال: لوال أّنك مسيحية وباحثة يف علم الالهوت وأن هذا 

ضمن دراساتك ما أجبتك عىل سؤالك ولكني سأجيب.

من هو قتيل شاطئ الفرات 
يف نبوءة الكتاب املقدس؟!

الباحثة النرصانية ايزابيل بنيامني ماما آشوري
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أوال: أن شاطئ النبوءة يمتد طوالً عىل امتداد هنر الفرات من منابعه وحتى 
مصبه يف البرصة، ولكنني استطعت أن احرص منطقة احلدث يف صحراء تقع 

يف العراق بالقرب من بابل. 
الثاين: بحثت أيضًا عن تفسري هذه النبوءة فوجدت أنه من تاريخ نزول هذه 

النبوءة وحتى يومنا هذا مل تتحقق هذه النبوءة إال مرة واحدة.
قلت له: وأين املكان ومن هو الذبيح؟

عظيم  سّيد  وهو  نبي«  »ابن  مقدس  شخص  عن  تتحدث  النبوءة  أن  قال: 
مقدس اسمه »اله سني«.

 وملا سألت قداسة األب بطرس دنخا كبري األساقفة عن معنى كلمة »إله سني« 
قال: أن العرب يف جنوب العراق يقلبون اهلاء حاء . فتصبح »احلسني«.

نبي مقدس جدًا  بابن  تتعلق  نبوءة  الفرات وهي  املذبوح بشاطئ   هذا هو 
وهو سيكون سّيدا يف السامء.

من هذه النقطة بحثت وتعّمقت واآلن أضع هذا النص بني يدي األخوان 
لعيل احظ بإطاللة شافية كافية وافية مع أن النص واضح ألنه ُيشري إىل معركة 
أجل  من  »كركميش«  هلا  ُيقال  ارض  يف  الفرات  شط  بجانب  كبرية  مصريية 

إرجاع خالفة مغتصبة ألن النص يقول بأنه هذا السّيد ذهب لريد سلطته.
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تعني  »كركميش«  أن  وجدت  املقدس  الكتاب  معجم  يف  بحثت  وعندما 
كربالء فمن هذا السيد الذي ُذبح بجانب شط الفرات وملاذا يصف الكتاب 
املقدس هذه الواقعة هبذا الوصف املخيف وكأن مصري البرشية يتوقف عليها . 
صحيح أين وضعت أحاديث وأشياء تدل عىل هذه الواقعة لكن كلها افرتاضات 
ألين لست من داخل احلدث اإلسالمي ولكن هذا اليشء موجود عىل شكل 
نبوءة مل يستطع أحد أن يغريها أو يتالعب هبا ، ومنذ كتابتها منذ آلالف السنني مل 
تتحقق هذه النبوءة إال يف اإلسالم من حيث املكان والشخص املقتول كام يقول كبري 
علامء أهل الكتاب واملتضلع بالكتب الساموية »كعب األحبار بن ماتح« أمتنّى القراءة 

بتدبر وتروي وعدم االنسياق وراء العاطفة وإنام يتم حتكيم العقل .

جاء يف سفر إرميا اإلصحاح 46 : فام 6 -10 النبوءة التالية وهي حتكي عن 
كان  فقد  باملائة  مائة  صحيح  النبي  إرميا  وصف  كان  حيث  البعيد  املستقبل 

الوصف مهيبا رهيبا كأنك ترى ذلك املرصوع واجليوش التي التفت حوله: 
الرماح  اصقلوا  باخلوذ  وانتصبوا  الفرسان  أهيا  واصعدوا   ، اخليل  أرسجوا 
البسوا الدروع . ملاذا أراهم مرتعبني ومدبرين إىل الوراء ، وقد حتطمت أبطاهلم 
وفروا هاربني ، يف الشامل بجانب هنر الفرات حيث عثروا وسقطوا ألن للسيد 

رب اجلنود ذبيحة عند شط الفرات.
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ثم ماذا تقول النبوءة عن أسباب ذهاب هذا السيد إىل ذلك املكان ؟ تقول: 
ذهب لرُيد سلطته إىل »كركميش« لُيحارب عند الفرات يف الصحراء العظيمة 

التي ُيقال هلا رعاوي عند الفرات.
الواسعة  الصحراء  ، وكلمة رعاوي هي  تعني كربالء  وكلمة »كركميش« 
التي متتد من حدود بابل إىل عرعر والتي يسميها الكتاب املقدس »رعاوي« 
ُيعرف  وال  النواويس  اسمه  الكتاب  ألهل  مقدس  مدفن  من  بالقرب  وهي 
بالضبط الرس يف وجود دور عبادة ألهل الكتاب يف هذا املكان حتيط به املقابر، 
ولكن األب أنطوان يوسف فرغاين يقول: بأن اكثر أهل الكتاب دفنوا يف هذا 
لينرصوه ألنه مقدس جدًا،  املذبوح  السيد  ينتظرون ذلك  كانوا  املكان ألهنم 
ولكن قدومه تأخر وماتوا وهم ينتظروه ، ولذلك مل ُيقتل مع هذا املقدس عند 

هنر الفرات سوى نصارى اثنني ُيقال اهنم اعتنقوا دين هذا املقدس.
مل يصف احد من شخصيات األديان نفسه بأنه هو املذبوح هناك عىل ساحل 
كركميش حيث رعاوي الصحراء القاحلة . فقط احلسني عليه مراحم الرب 
وبركاته يصف نفسه بأنه املذبوح بجانب الفرات وانه ابن الذبيحني وهذا ما 
قاله كعب األحبار املتضلع بالتوراة ، عندما مّر بجانب الفرات يف كربالء حيث 
قال : ما مررت يف هذا املكان إال وتصورت نفيس أنا املذبوح حتى ذبح احلسني 

فقلنا هذا هو ألننا نروي أن ابن نبي ُيذبح يف هذا املكان. 
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مالحظة: أن كعب األحبار قال ذلك إمام حشد من الصحابة وغريهم كام 
يف الرواية التالية: ومّلا أسلم كعب األحبار وقدم جعل أهل املدينة يسألونه عن 
ثّم  بأنواع املالحم والفتن  الزمان وكعب خيربهم  اّلتي تكون يف آخر  املالحم 
قال كعب: نعم ، وأعظمها فتنة وملحمة هي امللحمة اّلتي ال تنسى أبدًا ، وهو 
الفساد اّلذي ذكره اهلل يف الكتب، وقد ذكره يف كتابكم بقوله: َظَهَر الَفَساُد يِف 

الرَبِّ َوالَبحِر وإّنام فتح بقتل هابيل، وخيتم بقتل احلسني.)1)
هذا إذا أخذنا بنظر االعتبار رواية إمام أهل السنة امحد التي تؤكد بأن ابن 
من  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  روى  الرواية:  وإليك  الفرات  بشاطئ  يقتل  النبي 
حديث عيل بن أيب طالب -يف ص85 من اجلزء األول- من مسنده، باإلسناد 
إىل عبد اهلل بن نجا عن أبيه: قال: »دخلت عىل رسول اهلل  ذات يوم وعيناه 
عندي  من  قام  قال:  تفيضان؟  عينيك  شأن  ما  اهلل،  نبي  يا  قلت:  تفيضان، 

جربائيل قبل، فحدثني أن ولدي احلسني يقتل بشط الفرات.
 أو يف الرواية التالية: روى الشافعي -يف باب إنذار النبي بام سيحدث 
بعده، من كتابه أعالم النبوة- عن عروة، عن أم املؤمنني عائشة، قالت: دخل 
احلسني بن عيل عىل رسول اهلل  وهو يوحى إليه، فقال جربائيل: إن ُأّمتك 
ستفتتن بعدك وتقتل ابنك هذا من بعدك، ومّد يده فأتاه برتبة بيضاء، وقال: يف 
  هذه يقتل ابنك، اسمها الطف، قال: فلام ذهب جربائيل، خرج رسول اهلل
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إىل أصحابه والرتبة بيده -وفيهم: أبو بكر، وعمر، وعيل، وحذيفة، وعثامن، 
وأبو ذر- وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول اهلل؟ فقال: أخربين جربائيل: 

أن ابني احلسني يقتل بعدي.
بحثت فلم أجد غري ذلك تفسريا فهل هناك إضافة ال أعرفها

الباحثة املسيحية
ايزابيل بنيامني ماما آشوري

العراق
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تعليق العالمة املنار على املقالة: �

حني قرأت مقال الباحثة املسيحية ، استغربت قوهلا أن كركميش هي كربالء 
ألن الباحثني يقولون أهنا مدينة ثانية يف شامل سوريا »جرابلس« ، وأن النص 
األسايس خال من ذكر كركميش ولكنه ورد يف نص الحق للك النص حول 
فان  به، وهلذا  فيها سياق حتى يستدل  ليس  القّديس، والتوراة  الفرات  ذبيح 
إقحام هذا اللفظ والتفسري فيه بعض املجازفة التي شوشت البحث وجعلته 

معطاًل من ناحية علمية. 
فقررت البحث الرسيع يف النت ألرى أين يكمن املشكل؟ واحتملت أن 
أماكن وروايات  الذين خيرتعون  األثريني  النصارى غريه عند  املصطلح عند 
انه  يقال  آخر  مكان  يكتشف  السنني  عرشات  بعد  ثم  فيها  يربطون  خيالية 
البحث يف هذه األمور حيتاج  فيكون  ما شابه ذلك،  إىل  يدحض تلك احلجة 
إىل آليات غري متوفرة عند غالب أبنائنا املثقفني وحتى األثريني فاغلبهم مقلد 
للغربيني ال يدري رأس القضية من ذيلها الن أسس قضية التنقيب والبحث 
األثري هي دينية ال متس ديننا وال نعرف يف املنطقة أمهيتها كام هي مهمة جدًا 
عند اليهود والنصارى يف إثبات حقائق اهتزت يف الكتب املقدسة نتيجة تطور 
قضية  سامت  من  قرسًا  املراد  إىل  الدليل  وجر  اخليال  نسج  فاصبح  العلوم، 

التنقيب األثري.
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وعىل كل حال فإن البحث مل يستوف حلد اآلن وأرى أن إقحام »كركميش« 
يف البحث ييسء إىل البحث إىل حد ما؛ فال داعي هلذا النص التفسريي الذي 

يتكلم عن موضوع آخر متامًا. 
أن  يقول  حيث  كركميش،  قضية  يف  غريبًا  شيئًا  وجدت  فقد  بحثي  ويف 
كركميش أصلها »كار« قلعة »قامش« وقامش إله معروف يف نصوص »إبال« 
فهل هناك من يقرب هذا حيث يعوض ذلك بقلعة إله إبال فيكون »كار إبال« 
برهان  إىل  يبقى فرضا حيتاج  إبال ولكن هذا  تشابه بني كربالء وكر  فيحصل 

وهو بخالف مرتكزات اللغويني األكديني يف أصل كربالء.
فالكاتبة ذكرت نصًا مرادفًا مل نجده بنصه وهو ذكر موقعني مها »رعاوي« 
و»كركميش«، وحني بحثت عنهام وجدت أشياء عجيبة يف حترك هذه املواقع 
العجم  الري وهي عراق  املوصل وهي هضبة  فمثال »رعاوي« هي صحراء 
-أي منطقة أراك يف إيران- وهي العراق وهي الصحراء بني دجلة والفرات 

وما شابه ذلك، مما ال يمكن التحقق من معناها، وكذا مشكلة كركميش. 
وعىل كل حال فقد أشكل أحد القّراء عىل ما أوردته الباحثة، وردت عليه 
برد ال أراه مقنعًا حلّد هذه الساعة، والسب أهنا مل تذكر مجيع النصوص لنقارن 
الكتاب  فإّن  جدًا،  رضوري  وهذا  املرتمجة  باللغة  أم  األصلية  بلغتها  سواء 
املقدس الذي بني أيدينا خال متامًا عن هذه الكلامت وما يطرحه ال عالقة له 

بقتيل الفرات وإنام له عالقة بإيران وبرتكيا، وهذا مشكل جدًا.
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يف  إن  أو  فنيًا  حتدد  مل  التي  املناطق  هلذه  حمرفة  النصوص  تثبتان  أن  فأما 
النصوص اضطرابًا وهناك إخفاء للنصوص القديمة التي قد ال ختدم العقيدة 

النرصانية، ومثل هذا غري يسري. 

االعرتاض والجواب :  �
ما رأيكم يف مقال نبوءة كتاب الرب املقدس حول ذبيحة الرب عند شاطئ 

الفرات الذي انترش مؤخرًا
عند  الرب  ذبيحة  حول  املقدس  الرب  كتاب  نبوءة  مقال  انترش  مرتىض: 

شاطئ الفرات بشكل موسع يف الشبكة العنكبوتية فام رأيكم فيه؟

االعرتاض: 
وقد  ارميا  رؤيا  يف  فعاًل  له  مشار  األول  والنص  نصني  عىل  احتوى  املقال 
راجعته يف العهد القديم يف نفس اإلصحاح املذكور إما النص الثاين فاملالحظ 
عدم وجوده بالطريقة التي ذكر بل أن النص الثاين هو مجع لتلفيقي لنصوص 
متعددة وغريها األول يتعلق بداود  قال يف سفر صموئيل الثاين اإلصحاح 
الثاين: ذهب لريد سلطته عند هنر الفرات ولكن مل حيدد بالضبط املكان املقصود 
نعم املعركة التي أشري هلا هي بني داود وبني اآلراميني وهم أهل سوريا دمشق 
وهو نص مضطرب وفق تفاسري العهد القديم الن داود  وفق سفر صموئيل 
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الثاين يأيت مع الفلسطينيني مما جيعل عملية الوصول إىل الفرات متعرسة قبل 
قبلنا حتليل  ما  إذا  خصوصا  دمشق  بعد  يقع  الفرات  بدمشق ألن  االصطدام 
قريبا من جرابلس  تقع  بأن كركميش  يقولون  الذين  القديم  العهد  جغرافيي 
وهي منطقة يف الفرات األعىل قريبًا من احلدود الرتكية السورية وعىل أي حال 

فان رد سلطان داود ال يذكر كركميش إطالقًا.
إما »رعاوي« فيشار هلا يف سفر هيوديت بعنواهنا صحراء عظيمة عند الفرات 
ودجلة وذلك يف خضم ذكر رصاع »نبوخذ نرص« مع اإليرانيني ومفرسو العهد 
القديم يذهبون إىل أن »رعاوي« هذه هي ما نطلق عليه اليوم بمنطقة اجلزيرة 

املوصلية.
لذلك ضمن نصوص العهد القديم املعارص يمكن القول بأن النص الثاين 

ال وجود له بالطريقة التي ذكر.
إما »اله سني« والتي تعني عند البابليني اله القمر فلم ترد يف نصوص العهد 
يف  حزقيال  سفر  يف  لسني  اآلخر  االسم  وهو  متوز  باسم  يرد  ولكن  القديم 
اإلصحاح الثاين ولكن الذكر هنا كان ذكر ازدراء ال ذكر جتليل ولكن العجيب 
أن »اله سني« هو ابن اإلله إيليا يف الثقافات البابلية القديمة واألعجب أن من 
بكته وندبته ببكاء مرير هي »عشتار« أخته ونصوص البكاء هي نفس نصوص 

. بكاء احلوراء
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لقاموس  وبمراجعتي  كربالء  وبني  بينها  مقاربة  أجد  فلم  »كركميش«  أما 
الكتاب املقدس مل أجد الوصف الذي أشار إليه كاتب املقال بل أن املؤرخني 
يذكروهنا بعنواهنا جرابلس املعارصة وهي عىل احلدود السورية الرتكية شامل 
غرب حلب وال ادري مصدر اخلريطة املنشورة آلين مل أجد هلا مثيال إال يف هذا 

املقال بينام باقي اخلرائط تتحدث بخالف ما ذكره.
الظهور  عالمات  عن  احلديث  يشبه  عندهم  النبوءة  عن  احلديث  ولكن 
املسيحيني  تفاسري  أن  املرمزة وال شك  اللغة  الكثري من  فيه  املالحم عندنا  أو 
واليهود ليست ملزمة لنا ولكن مراجعة النصوص ضمن سياقاهتا أمر حاسم 
وال يمنع ما ذكرناه أعاله من تشكيل تصور عىل شاكلة الذي ذكره صاحب 

املقال ولكن نسبة ذلك إىل التوراة أمر حيتاج إىل املزيد من الوضوح 

اجلواب:
ايزابيل بنيامني ماما آشوري - املوصل . العراق مقيمة يف السويد:

فمن  الطبعات،  تباين  هي  املشكلة  وهذه  الباحث،  تعرتض  مشكلة  هناك 
النص أو خيتلف املضمون وقد ختتلف حتى الصفحة  طبعة إىل طبعة خيتلف 
, وأكثر املقاطع التي استشهدت هبا أقف أمامها حائرة، حيث أين مثال أقارن 
هناك  أن  فأجد  اآلرامية  اللغة  يف  األصيل  النص  مع  العربية  الطبعة  يف  النص 
اختالفا بّينًا واضحًا فاضحًا وعندما أضع النص العرباين أو اآلرامي أقع هنا 
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الكتاب  القراء يملكون نسخًا من  القارئ ألن كثري من  يف اإلحراج من قبل 
اختالفًا  النص جيدونه خيتلف  ملقارنة  يذهبون  العربية وعندما  باللغة  املقدس 
هائاًل حيتار الباحث يف كيفية التوفيق بينهام وارضب لك مثاالً واحدًا، يف النص 
»املاسوري« باللغة العربانية نجد النص يف سفر صموئيل الثاين اإلصحاح 21: 
8 يقول : فأخذ امللك ابني رصفة .... وبني ميكال ابنة شاول اخلمسة الذين 

ولدهتم لعدرائيل برزالي.
 ففي هذا النص ولدت ميكال مخسة أوالد. ولكن عندما تأيت للطبعة العربية 
املرتمجة طبعًا عن النص »املاسوري« جتد هذا النص يقول قوالً عجيبًا حيث 
يقول بأن ميكال مل تلد أطفال حتى ماتت كام يف سفر صموئيل الثاين اإلصحاح 

6: 23 : ومل يكن مليكال بنت شاول ولٌد إىل يوم موهتا . 
فكيف نوفق بني النصني؟ يعني أنا اطلب من القارئ الطيب وكل من يصله 
بحثي أن حُيّكم عقله، لو كتبت له هذا الكالم أال ُيشكك يف نزاهتي وعلميتي؟ 
كيف نربط بني ميكال بنت شاول العاقر التي مل ُتنجب أطفال إىل أن ماتت، 

وبني ميكال بنت شاول التي ولدت مخسة أبناء؟
 هنا جيب عىل الباحث املنصف أن حُيّكم عقله أي نص خيتار؟ وهذا ما وقعت 
متضاربني،  بني نصني  الفرات، حيث وقفت حائرة  قتيل  نبوءة  بحثي  فيه يف 

ولكني اخرتت الذي تدعمه الدالئل من قبل علامئنا وباحثينا.
انتهى جواب الباحثة 
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»كركميش«  يف  األبحاث  بعض  بذكر  القادمة  األيام  يف  أقوم  قد  أقول: 
ما  حسب  ولكن  املسيحية.  الباحثة  أوردهتا  التي  سني«،  و»اله  و»رعاوي« 
عثرت عليه فاملوضوع كبري جدا يصل إىل حجم كتاب، وحيتاج إىل مناقشات 

وتأكد من الكثري من الدعاوى والتفاسري العجيبة.

مراسالت بني الكاتبة وبني السيد صدر الدين القبانجي
نص املراسلة:

رسالة سامحة السيد صدر الدين القبانجي)1):
األخت الكريمة ايزابيل بنيامني حتية طيبة ....

اطلعت عىل مقالكم حتت عنوان »من هو قتيل شاطئ الفرات يف الكتاب 
املقدس« والذي اطلعنا عليه عرب الوكاالت واملواقع األخبارية.

وراجعت الكتاب املقدس عندي فوجدت النص املشار إليه .
وعرفت أنك تأملني من املطلعني تزويدكم بام لدهيم حول املوضوع.

1. إمام مجعة النجف األرشف يراسل الباحثة املسيحية يف علم الالهوت ايزابيل بنيامني حول مقاالهتا عن اإلمام احلسني 
 يف الكتاب املقدس.

النجف االرشف-
حيدر الرماحي

العاملة  القبانجي عىل مالحظات  الدين  السيد صدر  النجف األرشف سامحة حجة اإلسالم واملسلمني  إمام مجعة  أجاب 
املسيحية والباحثة يف علم الالهوت ايزابيل بنيامني ماما آشوري بعد ان نرشت مقاال عرب وكاالت األنباء وصفحتها يف 

الفيسبوك بعنوان)من هو قتيل شاطئ الفرات( واملنشور يف موقع سامحة السيد القبانجي عىل الرابط التايل:
احلسينية  القضية  يف  يتعلق  والذي   )2147=http://alqubanchi.com/news_pages/news.php?go=fullnews&newsid(

وورودها يف الكتب الساموية املقدسة، مضيفا هلا اإلشارت يف تلك الكتب.
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وبودي أيتها األخت العزيزة أن أعرب لك عن تقديري الكبري هلذا اجلهد 
قد  بذلك  تكوين  ان  ألرجو  واين  ورائعا  كبريا  كشفا  حققت  انك  واحسب 
ربحت رضا اهلل تعاىل وشفاعة سيدنا املسيح  ونبينا األكرم حممد  وقد 
أزلت نقاًبا أسودًا كان قد وضع عىل حقيقة رائعة إشارت إليها الكتب املقدسة

فيام ضلت طي الكتامن آلالف السنني .
وحني  معك،  التواصل  واجبي  من  أنَّ  ورأيت  جًدا  مقالك  شدين  لقد 
راجعت النص الكامل يف الكتاب املقدس جتلت عندي مالحظات وتفاسري 
مهمة ملقاطع أخرى من النص وهي متيش بنفس السياق الذي جاء يف مقالك 

كام أثار عندي املقال بعض األسئلة واالستيضاحات .
تقبيل شكري ، وأميل يف إثراء هذا املوضوع من خالل التواصل بيننا .

داعيا لكم بالنجاح والتوفيق.

صدر الدين القبانجي
النجف األرشف
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جواب الباحثة ايزابيل بنيامين:
السيد العظيم املقدس صدر الدين القبانجي سالم الرب عليك وحتياته عىل 
روحك الطاهرة . من جانبي أعرضت عن كثري من األمور واإلشارات التي 
القراء  حيتار  أن  خلشيتي  وذلك  النصارى  نحن  نفهمها  كام  النبوءة  يف  وردت 
بذلك وليس كل القراء يف مثل عقلكم املقدس . وأنا كيل آذان صاغية ملا سوف 
الطيبة . ولكن يل رجاء آخر وهو أمتنى أن  انتظار مالحظاتكم  تقوله وأنا يف 
تطلع عىل ما كتبته يف احللقة الثانية من البحث لكي اطمأن إىل نرشه ، حيث 
القرآنية ووضعت ما يقابلها من آيات  إين استشهدت بمجموعة من اآليات 

الكتاب املقدس . النص سوف ألصقه هنا ولكم يعود األمر .
دمت يف حراسة مالئكة الرمحان الكروبني.

إىل املشككني أهدي هلم هذا البحث
احللقة الثانية:

يف احللقة األوىل من هذا البحث أرشنا إىل حقائق مهمة وخطرية كان البد 
من ذكرها ألن احللقة الثانية تتوقف عىل ما ورد يف احللقة األوىل .

أما احللقة الثاين فأقول : أن أسباب كتابتي هلذا البحث املقارن ال غاية من 
الذي  كتبت  ملا  غاية  يل  كان  ولو  العلم  وأهل  ذلك  عىل  يشهد  والرب  وراءه 
ثارت  الذين  املشككني  يدي  بني  أضع  لكي  ولكن  األوىل.  احللقة  يف  كتبت 
ثائرهتم عندما رويت نبوءة ذبيح شاطئ الفرات فزعموا أن كل ما موجود يف 
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الكتاب املقدس هو حمرف وغري صالح لالستشهاد به . وبذلك ومع األسف 
أقوهلا اهنم ال يعرفون ما ورد يف القرآن من هيمنة عىل الكتب وبزعمهم هذا 

تبني اهنم ال علم هلم بذلك .
أشار القرآن إىل الكثري من النصوص يف الكتاب املقدس وشهد عىل صحتها 
وحكمة  املسلمون،  كل  يعتقد  كام  احلارس  أي  الكتب  عىل  املهيمن  كونه 
اإلشارة إىل هذه الفقرات الصحيحة هو لكي يقطع الرب الطريق أمام القائلني 
بشمولية عملية التحريف ألن هذا من شأنه أن يقيض عىل النبوءات التي تتعلق 
بمجيء نبي بعد عيسى وأن أهل الكتاب يعرفونه كام يعرفون أبنائهم ولذلك 
وحلكمة رآها الرب سمح بان تبقى الكثري من النصوص عىل حاهلا مل يستطع 
احد أن ُيبدهلا أو حيرفها وهي أمور جوهرية أساسية مثل ما حصل لبنت النبي 
فاطمة عليها مراحم الرب وقتيل الفرات وبطولة عيل وشجاعته واسم النبي 
التوحيد  أمور  وكذلك  موسى  لويص  شعيب  ابنة  صفوراء  وقتال  وأوصافه 

واإلمامة وعدد األئمة يف كل ديانة وأمور كثرية جدا .
فإن هذه  الديانات  املفكرين واملحققني يف جمال كتب  وحسب رأي بعض 
القرآن  جاء  أشياء  فيها  أن  بل  حمرفة  كلها  ليست  أيدينا  بني  املوجودة  الكتب 
الكتاب  أن  نقول  . ولكننا عندما  أو حرفيا  إما نصا  املكرم مؤيدا هلا وذكرها 
الفالين حمّرف فإن هذا يعني أن نسبة عالية من نصوصه تم التالعب هبا لتخدم 

أغراضا دنيوية معينة .
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واآلن لندخل يف صلب املوضوع ثم نعلق يف هناية البحث وُنبني املراد من 
كل ذلك .

سنضع كل نص من الكتاب املقدس وما يقابله من القرآن املكرم .
فمرور   . اهلل  ملكوت  إىل  الدخول  أصعب  »ما  املقدس  الكتاب  يف  جاء 
اجلمل يف ثقب اإلبرة أسهل من دخول الغني إىل ملكوت اهلل « إنجيل مرقس 

اإلصحاح العارش الفقرة : 25 .
تفتح  بآياتنا واستكبوا عنها ال  الذين كذبوا  : »إن  ما ييل  القرآن  وجاء يف 
يلج اجلمل يف سم اخلياط« سورة  اجلنة حتى  السامء وال يدخلون  أبواب  هلم 

األعراف آية 40
وكذلك قول التوراة عن قوم موسى ما ييل : »وكان عندما اقرتب إىل املحلة 
يديه  اللوحني من  . فحمي غضب موسى وطرح  والرقص  العجل  ابرص  أنُه 
وكرسمها يف . ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنُه حتى صار 

ناعام وذراه عىل وجه املاء « سفر اخلروج اإلصحاح 32 الفقرة 19 ـ 20 .
وجاء يف القرآن ما ييل : »وملا رجع موسى إىل قومه غضبان اسفا قال بئسام 
خلفتموين من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى األلواح ...... وانظر إىل إهلك 

لنحرقنه ثم لننسفنه يف اليم نسفا «سورة طه اآلية 97 .
الرب هو كألف  نظر  يوما واحدا يف  إن   «  : املقدس  الكتاب  وكذلك قول 

سنة«بطرس الثانية 3 : 8
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والقرآن يقول : »وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون« سورة احلج 47.
وقال الكتاب املقدس : »فقال إبراهيم يا أبني اذكر انك استوفيت خرياتك 

يف حياتك الدنيا « لوقا ، 16 : 25 .
وقال القرآن : »أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا « سورة االحقاف 20

وقال الكتاب املقدس : »اهلل مل يرُه أحٌد قط« إنجيل يوحنا ، 1 : 18 .
وقال القرآن : »ال تدركُه األبصار« سورة األنعام آية 103 .

سفر   » واألرض  السموات  اهلل  خلق  البدء  يف   «  : املقدس  الكتاب  وقال 
التكوين 1 : 1

وقال القرآن : » بديع السموات واألرض « سورة البقرة آية 117 .
وقال الكتاب املقدس : » اهلل اجلالس عىل العرش « رومية ، 19 : 4 .

وقال القرآن : » الرمحن عىل العرش استوى « . طه . 5
وجاء يف اإلنجيل قول عيسى للحواريني : » سيأيت بعدي من هو أقدر مني ، 
من ال أستحق أن أنحني ألحل رباط حذائه«. إنجيل مرقص اإلصحاح األول 

.7 :
 .  » يأيت من بعدي أسمه أمحد  و مبرشًا برسول   «  : القرآن عن ذلك  وقال 

الصف آية6
وجاء يف التوراة : » وظهر لُه مالك الرب بلهيب نار من وسط عليقة ، فنظر 
وإذا العليقة تتوقد بالنار ، ناداه الرب من وسط العليقة وقال : موسى موسى 
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. ال تقرتب إىل ههنا . اخلع حذاءك من رجلك ألن املوضع الذي انت واقف 
عليه ارٌض مقدسة « سفر اخلروج 3 : 2ـ5 .

وجاء يف القرآن : » وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا 
ربك  أنا  إين  موسى  يا  نودي  اتاها  فلام   ... بقبس  آتيكم  لعيل  نارا  آنست  إين 

فاخلع نعليك إنك بالواد املقدس طوى « سورة طه 9 ـ 13 .
وإن عاش ألف سنة أليس إىل موضع واحد  وجاء يف الكتاب املقدس : » 

يذهب اجلميع« سفر اجلامعة 2 : 22 ؛ 6 : 6
وقال القرآن : »يود احدهم لو ُيعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب 

« البقرة : 96
وقال الكتاب املقدس : » أسكن انت وزوجك ومن مجيع شجر اجلنة تأكال 

. وأما هذه الشجرة فال تقربا فتموتا« سفر التكوين 2 : 16
وقال يف القرآن : »ويا ادم اسكن انت وزوجك اجلنه فكال من حيث شئتام 

وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني « سورة االعراف : 19
وجاء يف الكتاب املقدس : » اليوم كله حُيرفون كالمي « مزامري 56 عدد 5
وقال القرآن : » من الذين هادوا حيرفون الكلم عن مواضعه« النساء : 46

مالحظة : طبعا هنا الكتاب املقدس نفسه يعرتف عىل لسان الرب بأن اهل 
وقلبها  اآليات  تتبع  كله يف  اليوم  يقضون  الرب حيث  حُيرفون كالم  الكتاب 
الكتاب  اهل  يزعل  حمرف  الكتاب  ان  املسلمون  يقول  وعندما   ، وحتريفها 
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أن  قال  اخلطيب  ألن  مسجدا  احرقوا  عندما  مرص  يف  حصل  كام  ويثورون 
الكتاب املقدس حمّرف وليس صحيح.

فيام  وخصوصا  النصوص  هذه  من  الكثري  ولدينا  النصوص  بقية  وهكذا 
يتعلق باخلالفة واالنقالب عىل األعقاب واالرتداد وظهور أصحاب كاألفاعي 
والذئاب يف صورة محالن ، وكذلك يف عدد األئمة واخلالفة من بعد النبي وال 
أدري ما السبب الذي اشعر أنه آن األوان أن خيرج كل ذلك وُيذاع عىل الناس. 
هل لكوين تأملت من شدة احلملة عىل دين ساموي مثل ديانتنا والتجني عليه 
بحرق كتابه وشتم نبيه وشن احلروب عليه ورسقة ثرواته . أو أين أريد أن أقول 
للذين شككوا بام ذكرته من تفسري لنبوءة ذبيح الفرات بأن هناك نصوص ال 
ألبن  املحزنة  القصة  ومنها  رآها  هو  حلكمة  بحفظها  الرب  تكفل  بخري  تزال 
النبي املقدس إله سني أو احلسني . وقد سألني احد األشخاص كيف تنقلب 

اهلاء حاء فقلت له مثل قوهلم ، األهواز يقلبوها إىل األحواز .
مالحظة من أراد املزيد من هذه النصوص املتشاهبة فأنا باخلدمة.

الباحثة يف علم الالهوت وكهنوتية سابقة
إيزابيل بنيامني ماما آشوري

البلد العراق املوصل االقامة السويد
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ربنا انزل مرامحك علينا وامسح بيد رمحتك عىل خطايانا واغفر لنا اخلطية 
الكربى أنا عصيناك ومل نعرف علوك يف مقدسك وكرامتك يف ملكوتك األعىل 
، املجد هلل يف األعايل ، وعىل األرض السالم ، وبالناس املرسة. ريب إين ضعيفة 

فقوين.
أمتنى مالحظاتكم الطيبة لكي انرش البحث ألن أصدقائي ينتظرون ذلك .

جواب سامحة السيدصدر الدين القبانجي:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
االخت الكريمة ايزابيل بنيامني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وصلتني رسالتكم الطيبة، ومرفقا هبا احللقة الثانية من مقالكم .

بجهودك  واعتزازي  وتقديري  شكري  عن  لك  أعرب  الذي  الوقت  ويف 
الرائعة.



57 من هو قتيل شاطئ الفرات يف الكتاب املقدس؟!

اسّجل األمور التالية:
املقدس،  الكتاب  معجم  حسب  كربالء  هي  »كركميش«  أن  ذكرت   -1
وآسف ان هذا املعجم غري موجود لدّي، ال ادري ما إذا كان بإمكانك إرسال 
النص يل، وذلك أين راجعت -عىل الرسعة- كتاب )املنجد( يف اللغة، حول 
كركميش، حيث حييلنا إىل كلمة »جرابلس« ثم يقول أهنا يف حلب، وأنا أحسب 
طبعا أن جرابلس هي »جربالس« وجربالس هي )كربالست(والسني والتاء 
اللغة  أداة وصل يف  الفارسية )هي(  اللغة  األخرية هي إضافة لغوية تعني يف 

العربية، وما أظن صاحب املنجد كان دقيقا واهلل اعلم.
2- حني راجعت النص )اإلصحاح 46( وجدت يف ذيله عبارات ألفتت 
نظري، وقدحت يف ذهني تفسريًا هلا ينسجم جدًا مع التفسري الذي ذهبِت اليه 

حول قتيل شاطئ الفرات.
ففي النص خطاب إىل )عذراء مرص( يقول هلا: »يا عذراء بنت مرص، باطال 
األرض  مأل  وقد  بخزيك  األمم  سمعت  قد  لك،  إلرفادة  العقاقري  تكثرين 

عويلك«
العقيلة  وهي   احلسني اإلمام  أخت  إن  كربالء  فاجعة  يف  نعرف  ونحن 
بعض  يف  ذلك  عن  عرّب  وقد  بلد  أى  بلد  من  للسبي  تعرضت  قد  )زينب( 
خطابات السبايا بـ)اخلزي(، كام أن السيدة زينب قد مألت العامل »اليوم ويف 

.املايض« برصاخها وندبتها وخطاباهتا دفاعًا وبكاًء عن احلسني
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إن ما يلفتني يف النص هو االنتقال من معركة بني رجال وجيوش إىل خماطبة 
إىل  إشارة  كان  إذا  إال  تفسريه  يمكن  ال  انه  وأرى  االنتقال،  هذا  فام   !! إمرأة 

شخصية امرأة شاركت وشاطرت يف هذه املعركة بدور كبري.
ويبقى يف ذيل النص إشارة أخرى هي يف قوله )إن بطاًل يصدم بطاًل فيسقطان 

كالمها معًا)
أنا احسب أن الرتمجة الصحيحة هي »إن بطاًل حيمي بطاًل« وهذا ينطبق عىل 
فهام  العباس  وأخوه  احلسني  أبداها  التي  البطولة  وهو  كربالء  يف  آخر  مشهد 

بطالن محى بعضهام اآلخر ثم سقطا مجيعًا.
ويؤيد هذا الفهم أن عويل تلك املرأة كان بكاًء عليهام، بام يعني اهنام يف صف 
احدمها يف جانب  كان  ولو  اإلمرأة،  إىل معسكر هذه  ينتميان  واحد وكالمها 

واآلخر يف اجلانب املضاد له، مل يكن الثاين يستحق التقدير والبكاء والعويل.

االخت الكريمة ايزابيل
أما احللقة الثانية فأنا أؤيد مجيع ما ذكر فيها وبودي جدًا أن تطلعيني عىل ما 
جاء يف الكتاب املقدس -كام أرشِت لذلك- من النصوص التي تشري إىل عيل 
وشجاعته، وبنت النبي ، وقبل ذلك اسم النبي وأوصافه ، ثم اإلمامة وعدد 
األئمة وسوف اكون لِك يف غاية االمتنان لو تفضلِت بذلك، حيث أرى انه 
جزء من مسؤوليتنا يف الدفاع عن احلق واحلقيقة والكتب اإلهلية املقدسة التي 
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حاول العابثون ان يعبثوا هبا ولكن هيهات )يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم 
واهلل متم نوره)

بودي أن اذّكر بان ما وصلني يف املقال األول حتت عنوان من هو قتيل شاطئ 
الفرات يف الكتاب املقدس، وال ادري ما إذا كان ذلك هو مقصودك باحللقة 

اإلوىل أم هناك مقال آخر.
وأيًضا:

مل اعرف مصدر النص الذي جاء يف مقالك )ذهب لريد سلطته إىل كركميش 
..( فإين مل أجده يف الكتاب املقدس يف اإلصحاح 46.

املسيحي«  الفكر  يف  احلسني  »اإلمام  كتاب  إىل  اخلتام  يف  أشري  أن  بودي 
للكاتب »أنطوان بارا« فقد قدم فيه رؤية رائعة مستنبطة من الكتاب املقدس 
حول اإلمام احلسني واحسب انك قد اطلعِت عليه ألنه يصب بنفس االجتاه 
الذي رسِت فيه وأرى انه كتاب يف غاية األمهية، وما اروع بحوثكم التي يكمل 

بعضها بعضا يف كشف حقائق كانت جمهولة ملئات السنني.
سوٍء  كل  من  وحيفظِك  بعينه  يرعاِك  ان  تعاىل  اهلل  وأسأل  شكري  تقبيل 

ومكروه.
صدر الدين القبانجي

8/حمرم احلرام/1434هـ
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جواب الباحثة ايزابيل بنيامني:
اسألك يف أعاليك أن تلهمني سالما َيليق بالقديس السيد صدر الدين فهو 
أنار يل ما غمض عندي يف بعض التفاتاته املقدسة وذلك أن أصداء ما حدث 
فقد  قديس  يا  مثلكم  ومن   . بعثها  التي  األشياء  تلك  ُيلهمه  الذي  هو  جلده 
أنا أمام ما كتبته انت فإذا به يتقزم أمام ما جئتم به ساحمني  وضعت ما كتبته 

الرب
هناك شيئني أود أن أشري هلام .

بعض  تشيض  اسباب  فيها  بينت  مني  وإضافات  ردود  هناك   : األول 
النصوص التي كتبتها بحيث تتوزع عىل اسفار شتى ويف حقيقتها هي من سفر 
واحد وكان ردي عىل قداسة الشيخ جالل الدين الصغري الذي اشار إىل بحثي 
بكلامته الطيبة واشار اىل مواطن اخللل فيه ولكنه يف جممل املوضوع اقر بأن ما 

جئت به ُيشري إىل تلك الواقعة .
الثاين : هناك قاعدة عند علامء املسيحية وخصوصا رجال الدين الذين منعو 
 presâra textului »تداول االنجيل قرون طويلة هذا القاعدة مفادها »بعثر النص
والغاية منه هو اضاعة حقيقة متكاملة تشكل خطرا عليهم وعىل دينهم وهذا 
القاعدة ال يعرفها املسلمون وهي ال زالت سارية املفعول . القرآن استخدم 
نفس األسلوب ولكن عن طريق الرب فقط . فوضع مثال النص املذكر وسط 

نص مؤنث ليحمي بذلك نصا لو بقى يف مكانة لربام طالت اليد العابثة.
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املاسوري  النص  من  مأخوذ  أنا  قدمته  الذي  النص  أن  هو  اقصده  والذي 
املكتوب باللغة اآلرامية ولو راجعت النص يف هذا الكتاب لوجدت أن الفقرة 
التي تقول : »أنه ذهب ليسرتد سلطة ضائعة « موجود يف سفر إرمياء النبي . 
ولكن يف الرتمجات الالحقة تم بعثرته ووضعه يف سفر آخر بعيد بحيث اصبح 
النص ساخرا . ولكن عني الناقد البصري ترى موطن اخللل فيه من حيث الربط 

الفني للجملة.
أمتنى يا قديس أن تكلف شخصا يتابع ما انرشه لكي ينسخه ويضعه أمامك 
ملا  أمل ممض حيز يف نفيس  نتيجة  تأيت  إنام  بعد  فيام  التي أضعها  ألن االضافات 
الصغري  الدين  جالل  للشيخ  ذكرت  وقد  بالنصوص  مريع  تالعب  من  أراه 
ذلك واملقدس بحر العلوم وشيوخ آخرين ودكاترة وساتذة وملا عجزت عن 
الرد فرادا طلبت من اجلميع ان يكون الرد عىل العام ألين ال أقدر أن أرد عىل 
املاليني الذين يقرأون ما اكتب -وهو عدد الذين يقرأون ما اكتبه حيث ُيشري 

بارومرت الفيس بوك إىل ذلك-
وعىل  ألعايل  ا  يف  هلل  .املجد  الصرب  بأثواب  مقدس  يا  كرامتك  فلتجللني 
يا مقدس  الرمحة وسوف أضع لكم  امللكوت  السالم . وعليكم من  األرض 
ما طلبتموه . ولكن عىل صفحتي ايضا الكثري مما نرشته ولعله ُيفيدكم بيشء .

إيزابيل بنيامني ماما آشوري
)انتهت املراسلة(



وتوقري  طقوسها  وبقاء  شعائرها  بقاء  هو  الديانات  بقاء  أرسار  من  لعله 
رموزها؛ ألن الديانات والعقائد واألفكار تبقى تبعا حلجم شخصياهتا. فكل 
ديانة  اقدم  ولعل  الطقوس،  أو  الشعائر  هذه  لقوة  تبعا  بقيت  إنام  الديانات 
خالل  من  وذلك  تبقى  أن  جاهدة  حتاول  التي  الصابئية  الديانة  هي  موجودة 
الديانات  وحتى  واإلسالمية  واملسيحية  اليهودي  الديانة  وكذلك  طقوسها، 

األخرى الغري توحيدية فإن بقائها مرهون بتلك الطقوس والشعائر. 
وإلغاء  الشعائر  هذه  إزالة  هو  الشيطاين  الفكر  به  ُينادي  ما  اخطر  ولعل 
هو  الشيطان  به.  تقوم  ما  هلا  ليس  البهائم  مثل  الناس  تبقى  لكي  الطقوس 
الوحيدي الذي ليس له شعائر أو طقوس إنام له احابيل ومكر وخبث وغريها 

حروف حول كربالنو 
»كربالء«

الباحثة النرصانية ايزابيل بنيامني ماما آشوري
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مما جاءت عىل ذكره الكتب املقدسة. 
اإلنسان هو الوحيد الذي متيز هبذا اإلبداع الديني حيث تنطلق من ضمن 
إطار الدين طقوسه ومن صميم تعاليم دينه؛ فاليهودية هلا طقوسها وشعائرها 
اإلسالم،  وهكذا  واملفرحة  احلزينة  وشعائرها  طقوسها  هلا  كذلك  واملسيحية 
ولكن لعل اخطر دعوة هي تلك التي ُتنادي بإزالة هذه الطقوس والشعائر، 
ولكن أصحاب هذه الدعوات مل يضعوا البديل، فقط هم ُينادون بإزالة هذه 

الطقوس والشعائر. 
ال بل أن هؤالء ذهبوا بعيدا يف دعواهم حيث نادوا أيضا بإزالة قبور األنبياء 
وُيريدون  العبادة  ودور  والكنائس  املساجد  أبناء  حرموا  وحتى  املنائر  وإزالة 
أن  بحجة  واجلامل  احلمري  وركوب  بالصحراء  الصالة  إىل  بالناس  الرجوع 

الرسول والسلف الصالح مل يكونوا يفعلوا ذلك!!
وأنا يف رأيي وكام اقرأ أن إزالة هذه الطقوس والشعائر ُتفرغ الدين من حمتواه 
الوجداين والعاطفي؛ فأي أمة ال تفرح بذكرى ميالد عظيم من عظامئها وأي 

أمة ال حتزن لفقد عظيم من عظامئها؟
أنا وضمن اختصايص قلبت اغلب األديان وحتى الوثنية وجدت أن لكل 
هذه الديانات طقوس كانت هي السبب يف حفظ الشكل العام للدين، وتكفل 
العلامء بحفظ جوهر الدين وتوجيه هذه الشعائر والطقوس الوجهة الصحيحة 

لكي ال خترج عن مسارها الصحيح. 
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ان شعائر وطقوس ثورة احلسني عليه مرايض الرب كانت يف بدايتها سيفا 
ودما وحربا. لقد أدى ثقل الفاجعة عىل قلوب الناس بقتل ذلك املقدس ابن 
السامء وسيد اجلنة إىل حزن تفّجر طاقة هائلة مل ُيفرغها إالّ بريق السيوف، فلم 
هتدأ ثورة احلزن حتى قضت عىل دولة كانت قائمة »الدولة األموية« وأقامت 
دولة أخرى باسمها »الدولة العباسية« ولكن هذه الدولة أيضا انحرفت عن 
مسارها وأصبحت من ألد أعداء صاحب تلك الشعائر، احلسني، فأزالوا قربه 

وملرات عديدة وقتلوا كل من يزوره.
الدولتني  هاتني  زمن  يف  اشده  عىل  واإلذالل  والقهر  الكبت  كان  لقد 
املتفرعنتني فلم يكن بإمكان أي حزين أن ُيظهر حزنه يف العلن، ال بل ال يمكن 
ألي مولود أن يتسمى باسم عيل واحلسن واحلسني إال والسيف يذبحه يف املهد 
زمن  يف  والشعائر  املآتم  هذه  وجود  عدم  شبهة  ُيثريون  الذين  فهؤالء  طفال. 
املعصومني أما هم من احلمقى أو املغفلني ولو احسنا هبم الظن لقلنا يتغافلون 

عن عمد عن هذه احلقيقة. 
ولكن، نعم ولكن وبمجرد أن أطل العهد البوهيي يف القرن الرابع اهلجري 
ليس  حزينًا  معانيه،  بأروع  ينبغي  كام  وجتىل  اليوم  هذا  يف  احلزن  حترر  حتى 
بغداد والعراق كله وخراسان كلها وما  أو منطقة صغرية ال بل يف  يف شارع 
وراء النهر والدنيا كلها، إذ أخذت تتوشح البالد بالسواد، ورفعت الرايات، 
الثاكلني، وكذلك احلال يف  أهلها  احلية  الفجيعة  ما خترج  بأتم  الناس  وخيرج 
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العهد احلمداين يف حلب واملوصل وما واالهم، وال ننسى ما حدث يف العهود 
حيث  بغداد  ملراسيم  ختضع  عاشوراء  يف  احلسينية  املراسيم  فكانت  الفاطمية 
يف  اآلن  جيري  الذي  وهو  برناجما  هلا  فوضعت  الدولة،  إدارهتا  عىل  ترشف 
مجيع األقطار اإلسالمية والعربية، وخاصة يف العراق وإيران واهلند وسوريا 
واحلجاز وأفريقيا وأوربا ودول الشامل األفريقي فتقام املآتم واملناحات وتعقد 
لتسكب العربات، وأصبحت إقامة الشعائر احلسينية مظهرًا من مظاهر خدمة 
احلق وإعالن احلقيقة ورمزا من أقوى عوامل التحريك يف املجتمع من اجل 

الثورة عىل الفراعنة الظاملني.
جتسد  والتي  العرشين  القرن  يف  صدرت  التي  األقوال  أقوى  من  ولعله 
بحق عمق املفاهيم احلسينية يف الوجدان املسلم هو ما قاله زعيم ثورة الفقراء 
أمٌة  )نحن  قال:  عندما  الرب  رضا  عليه  اخلميني  إيران  يف  واملستضعفني 
استطاعت هبذا البكاء، أن ُتزيل من الوجود امرباطورية عمرها ألفني ومخسامئة 
عام()1) وهذا هو الرس يف خوف فئة معينة من هذه الشعائر والطقوس فُينادوا 
مقدسة  جدا  الرموز  هذه  أن  يعرفون  ألهنم  قبيح  هو  ما  بكل  ورميها  بإزالته 

والناس يتأسون هبم ويستمدون منهم العزيمة يف مقارعة الظاملني. 
ولدهتا عندي  تساؤالت  أثارت  هناك تصورات  ولكن  عليكم  أطيل  لعيل 
قراءات معمقة ملا حدث يف وادي الرافدين وخصوصا يف هذا البقعة من بابل 

1. مل نحصل عىل مصدر هلذا الكالم والظاهر أنه من املنقوالت الشفوية. )املعد(
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بابل  يف  البداية  منذ  نقبوا  من  أثارها  التساؤالت  هذا  جاورها  وما  وكربالء 
واقعة  إىل  واضحة  إشارات  أشاروا  والذين   »Ribla« وربال  وآشور  وسومر 
تارخيية دونتها كل موروثات تلك العهود فلم جيدوا هلا جوابا إال بربطها يف 
وشرتيك  »أيردمن  من  كل  هم  كبار  مسترشقون  امجع  حيث  كربالء  واقعة 
ومايسنر« عىل أن ما حدث يف وادي الرافدين من مناحات تشبهه كل مناحات 
من  يتعجبون  فكانوا  البقعة  هذه  من  انطلق  ألنه  الدنيا؛  وطقوس  وشعائر 
مناحات املقدسة عشتار عىل أخيها متوز »إله سني« فلم جيدوا هلا شبيها سوى 

مناحات املقدسة زينب عىل أخيها املقدس احلسني. 
ولعل الذي اذهل هؤالء املسترشقني هو اهنم وجدوا أن أب هذا املقدس 
املناحة كأهنا ال زالت تتوغل يف  اله سني وأن  إيليا وابنه اسمه سني أو  اسمه 
أحزان آرام وشنعار عىل مر العصور ولفت انتباه هؤالء املسترشقني كلمة ال 
التي  »وياله«  كلمة  وهي  السنني  آالف  منذ  العراقيني  السنة  عىل  ترتد  زالت 
سني«  »اله  وبني  »عيل«  إيليا  باسم  ندبة  أهنا  عىل  الشنعارية  املدونات  ذكرهتا 
متوز،  شهر  يف  بابل  إىل  سني  جاء  فقد  مظلوميتهم  عىل  تدل  والتي  احلسني 
واعتقلته أبالسة الرش ومنعت عنه الطعام والرشاب حتى مقتله يوم االثنني يوم 
القمر وهو مصري األمام احلسني نفسه الذي ُقتل ممنوعًا من املاء والزاد، يف شهر 

متوز أيضًا، ويوم االثنني ويف كربالنو التي يعني اسمها ضاحية بابل اجلنوبية.



67 حروف حول كربالنو »كربالء«

يقول هؤالء املسترشقني: 
وياله،  وياله  نائحة:  املقدس سني، وبكت  ملقتل  املقدسة عشتار  رصخت 
بالرتاب، وعّفر وجهك  يا ولدي وأخي سني. لقد اختلط دمك  وييل عليك 
األرض. يا فتيات مّزقن جيوبكّن، والطمن صدوركّن. وبقيت رصختها حتى 

زمن حزقيال القرن السابع قبل امليالد وال زال دوهيا مستمرا إىل يوم القيامة.

الباحثة املسيحية
ايزابيل بنيامني ماما آشوري

العراق

*     *     *     *     *



عندما تتفق الكتب املقدسة عىل ذكر حدث معني فهذا يعني أن هلذا احلدث 
تأثريات كبرية عىل البرشية يف مستقبلها وهي تقع ضمن دائرة التخطيط اإلهلي 
الرمز يف اإلشارة إىل  العامل ، والكتب املقدسة تستخدم لغة  الذي رسمه هلذا 
هذه  األحداث . فعندما جيد الباحث هذه اإلشارات فال بد اأهنا سوف تلفت 
انتباهه وتشده شدا إىل اإلبحار يف معانيها لفك رموزها من اجل تقديم صورة 

واضحة مفرسة هلذه النبوءات ملن يؤمنون هبذه الكتب .
فعندما أجد مثال أن القرآن املقدس وهو احد الكتب الساموية الفائقة األمهية 
واملميزة، وهذا ينطلق من املحتوى الذي جاء به والذي عجز عباقرة العامل عن 
اإلتيان بمثله . عندما أجد أن هذه الكتاب يقول : »الذين يتبعون الرسول النبي 

الحسني يف رؤيا يوحنا الالهوتي
»من هو إيليا الذي يتمنى األنبياء أن يحّلوا سير حذائه ؟«

الباحثة النرصانية ايزابيل بنيامني ماما آشوري
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األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل«. فال بد أن ُيثري يّف هذا 
التوراة  يف  موجود  النبي  هذا  أن  فعال  هل  للبحث  ويدفعني  الفضول  النص 
النص كثريا فكانت احلصيلة  واإلنجيل؟ وقد بحثت فعال ومحت حول هذا 
النبي  جمموعة من البحوث اثبت من خالهلا أن هذا النص صحيح وأن هذا 
موجود يف التوراة واإلنجيل ولكن بلغة الرمز الذي مل تتحقق مصاديقه إال يف 

زمن اإلسالم.)1)
انطالقا من هذا املبدأ فقد وجدت نصا آخر يف القرآن املقدس يقول : »إن 
اهلل  سبيل  يف  يقاتلون  اجلنة  هلم  بأن  وأمواهلم  أنفسهم  املؤمنني  من  اشرتى  اهلل 
النص  التوراة واإلنجيل«.  فحريين هذا  فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف 
التوراة  يف  املذكورون  املؤمنون  هؤالء  هم  من   : نفيس  مع  وتساءلت  كثريا 
واإلنجيل ؟! الذين يصفهم القرآن بأن الرب اشرتى منهم أرواحهم وأمواهلم 
وعوضهم عن ذلك اجلنة ؟. يف بداية األمر انطلقت يف رحاب املسيحية فلم 
أجد هذه األوصاف تنطبق عىل أحد فيها، بل وجدت إشارات إىل أن هؤالء 
املؤمنني سيقعون قتىل يف أماكن أخرى ليس هلا عالقة بأرض املسيحية بل يف 
مرسح األحداث الكونية »العراق« وحول هنر الفرات بالضبط. وتعمقت يف 
البحث كثرًيا ومجعت بني نصوص التوراة واإلنجيل والقرآن حيث أن القرآن 

1.  كان حصيلة هذه التساؤالت بحوثا كثرية منها اجلزء األول والثاين من بحث : من هو صاحب الثوب األمحر ومن هو 
إيليا . وبحوث حول املهدي . وأخرى حول القديسة فاطمة بنت حممد وما جرى هلا وغريها من البحوث الكثرية .



70 احلسني يف رؤيا يوحنا الالهويت

املقدس أشار إىل أهنم مذكورون : »يف التوراة واإلنجيل والقرآن« . فتصورت 
إىل جيل »الصحابة«. أصحاب موسى وعيسى وحممد ومن  القرآن يشري  أن 
هنا انطلقت أيضا وبحثت كثريا وبقيت أحوم حول )صحابة موسى وعيسى 
وصحابة حممد(، فلم أجد يف سرية هؤالء سوى صفحات سوداء خمزية كللها 
للرومان  وتسليمه  يسوع  بخيانة  أو   ،(1( العجل  بعبادة  إما  الصحابة  هؤالء 
وهروهبم عنه يف احلك ساعات الشدة )2)، وأما يف اإلسالم الذي ال يزال تارخيه 
غضا طريا فقد تعامل غالبية الصحابة مع نبيهم باهلروب واهلزيمة يف كل لقاء 
أو  الشجرة  )بيعة  أهنم عاهدوه يف  مع  املرشكني  بينهم وبني  أو صدام حدث 
الرضوان( عىل أن ال يفروا إال أهنم فروا يف أغلب املعارك  وكادوا أن يتسببوا 
يف هزيمة اإلسالم برمته حيث تركوا نبيهم هنبا لسيوف املرشكني وفروا ينزون 

عىل الصخور كاهنم تيوس اجلبال كام وصف احدهم عمليه هروبه.)3)
انه  الرب  بقول  املقصودين  هم  ليس  األنبياء  هؤالء  صحابة  ان  تبني  إذن 

)اشرتى منهم انفسهم وأمواهلم( نظرا لسريهتم غري احلميدة مع األنبياء.
يًعا َعِن الطَِّريِق. َصنَُعوا هَلُْم  ُه َقْد َفَسَد َشْعُبَك. َزاُغوا َسِ بُّ ملُِوَسى: اْذَهِب اْنِزْل. ألَنَّ 1. سفر اخلروج 32: 19 »َفَقاَل الرَّ

ِعْجاًل َمْسُبوًكا، َوَسَجُدوا َلُه َوَذَبُحوا َلُه َوَقاُلوا: هِذِه آهِلَُتَك«.

ُهْم  ُكلُّ التَّاَلِميُذ  َتَرَكُه  »ِحينَِئٍذ  وحيدا  الرومانيني  اجلنود  بيد  وتركوه   ، عنه  يسوع  صحابة  هرب   56  :26 متى  إنجيل   .2
َوَهَرُبوا«.

3. يف يوم ُحنني كان الّصابرون الّثابتون عرشة، من اثني عرش ألف صحايب وهي نسبة واحد من كل ألف ومائتني. يقول 
أبو قتادة : مّلا كان يوم حنني واهنزم املسلمون واهنزمت معهم فإذا بعمر بن اخلطاب يف النّاس، فقلت له: ما شأن النّاس؟ 
قال: أمر اهلل.انظر )صحيح البخاري كتاب املغازي: 101/5(. وقال السيوطي يف الدر املنثور 2/ 88 ــ 89 وصاحب 
تفسري جامع البيان الطربي 95/4 ـــ96 تفسرية سورة التوبة آية 25 »قال عمـــــــر ملا كان يوم احد هزمناهم ففررت 

حتى صعدت اجلبل فلقد رايتني انزو كانني أروي«.واألروى هي األنثى من تيوس اجلبل.
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وال ُيمكن أن نحسب قتال هؤالء الصحابة فيام بينهم بعد وفاة األنبياء أهنا 
من نوع البيع والرشاء مع اهلل .

إذن َمن هم هؤالء الذين باعوا أنفسهم هلل واملذكورون يف التوراة واإلنجيل؟ 
يف احلقيقة هناك صعوبة بالغة يف تفسري هذه األحداث خصوصا يف التوراة 
واإلنجيل احلاليني، ألهنام يف الواقع ليسا كتابني سامويني مقدسني إطالقا فهام 
فال  أصوهلا  )1)ضاعت  لبعض  بعضهم  التالميذ  كتبها  لقصص  ترمجات  جمرد 
الكتابني مذكور  القرآن قال إن يف هذين  أن  بام  . ولكن  إليهام  الركون  ُيمكن 
بعض أوصاف هؤالء وأشار إىل العالمات واألماكن التي سوف يقتلون فيها 

فال بد أن الرب تكفل بحفظ هذه النصوص.
وقد أثبتُّ من خالل بحوث كثرية صحة ذلك حيث كتبت عرشات البحوث 
أثبت من خالهلا أن الرب وعىل الرغم من التحريف الذي طال هذه  الكتب 

تكفل بحامية بعض النبوءات وأيدها يف القرآن.
وفعال وبعد جهود مضنية عثرت عىل تفسري للنبوءة األوىل وكتبتها يف بحثني 
شاطئ  قتيل  هو  من   : املقدس  الكتاب  نبوءة   « من  والثاين  األول  اجلزء  مها 

الفرات«.
أما اليوم فأنا انطلقت أيضا من قول القرآن بان هؤالء القتىل مذكورون يف 
التوراة واإلنجيل . فكان لزاما عيل أن استمر لكي اجيل غبار الزيف عن هذه 
1. هذا ما يقوله لوقا يف مقدمة إنجيله بأنه ملا رأى الكثريين قد قاموا بتأليف قصة  كتب هو أيضا قصصا لصديقه ثاوفيلس 

انظر مقدمة إنجيل لوقا االصحاح األول : 1 .
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النصوص واضعهام بني يدي القارئ والتوفيق من الرب.
يف نبوءة أخرى من نبوءات يوحنا الكثرية أخربنا يوحنا بأشياء تم بعثرهتا أو 
ترمجتها بطريقة أضاعت املعنى الكامن فيها ولكن بالرجوع للنصوص القديمة 

جدا املكتوبة باآلرامية والعربية توضح بعض معامل هذه النبوءات .
يقول يوحنا يف رؤياه : »أنا يوحنا أخوكم ورشيككم يف الضيقة ويف ملكوت 
يسوع املسيح وصربه. كنت يف اجلزيرة التي ُتدعى َبطُمس من أجل كلمة اهلل، 
ومن أجل شهادة يسوع املسيح. كنت يف الروح يف يوم  الرب، وسمعُت من 
ورائي صوتا عظيام كصوت ُبوق ... فالتفت ألنظر الصوت الذي تكلم معي. 
وملا التفت رأيت سبع مناير من ذهب ويف وسط السبع مناير شبه ابن إنسان، 

مترسبال بثوب إىل الرجلني«.)1)
العرش  وسط  يف  فإذا  »ورأيت   : فيقول  السفر  نفس  يف  الرؤيا  تستمر  ثم 
واحليوانات األربع ويف وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح ... فأتى وأخذ 
الِسفر من يمني اجلالس عىل العرش، وملا أخذ الِسفر خّرت األربعة احليوانات 
واألربعة والعرشون شيًخا أمام اخلروف وهلم كل واحد قيثارات وجامات من 
ذهب مملوء بخوًرا هي صلوات القديسني، وهم يرتنمون ترنيمة جديدة قائلني 
مستحّق أنت أن تأخذ الِسفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت واشرتيتنا هلل بدمك 
من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا إلهلنا ملوكا وكهنة فسنملك عىل 

1. سفر رؤيا يوحنا الالهويت 1: 13 .
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األرض«. )1)
الكنائس  هي  السبعة  املناير  هبذه  املقصود  أن  فقالوا  املفرسين  بعض  شذ 
كنائس  هناك  تكن  مل   : قالوا  املفسريين  من  العظمى  الغالبية  ولكن   . السبعة 
يف أنحاء االمرباطورية الرومانية آنذاك نظرا ملطاردة القيارصة واليهود ألتباع 
الدين اجلديد وقتلهم وترشيدهم . فهل يستطيع احد ان يدلنا عىل مكان هذه 
هذه  كتابة  وحتى  يسوع  زمن  منذ  الذهبية(  )املنارات  ذات  السبعة  الكنائس 

الرؤيا بعد سبعني سنة .
الكنائس  تلك  فيها  ُتبنى  مستقبلية  حالة  عن  تتحدث  النبوءة  كانت  وإذا 
ببناء كنائس سبعة ذات منائر ذهبية وبذلك يكونوا  .فلامذا مل يقم املسيحيون 
قد حققوا نبوءة الكتاب املقدس . أليس يف ذلك رس حاِل دون العامل املسيحي 
برمته مع توفر إمكاناته املادية اهلائلة من حتقيق هذه النبوءة وعدم قدرته عىل 

بناء هذه املنائر؟.
يذكر  مل  ولكن  تركيا  يف  الكنائس  هذه  بأن  يزعمون  املفرسين  من  الغالبية 
هذه  هل  ثم   .. تركيا  يف  بناؤها  تم  املواصفات  هبذه  كنائس  أن  لنا  التاريخ 
الكنائس السبعة يف تركيا كلها تقع عىل ضفاف شاطئ الفرات ؟ كال هي ليست 
كذلك الن الكنائس التي ُبنيت فيام بعد يقع اغلبها يف أعايل اجلبال والسفوح 
الوصف   أن هذا  تبني  تارخييا وجغرافيا  البحث  البحار. وبعد  وعىل سواحل 

1. سفر رؤيا يوحنا الالهويت 5: 6  .
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ضفاف  عىل  يقع  كلها  الن  )العراق(  يف  السبعة  املنائر  أو  القباب  عىل  ينطبق 
شاطئ الفرات امتدادا من سامراء مرورا بالكاظمية وكربالء والنجف فهذه 
األرضحة ذات القباب الذهبية السبعة تقع عىل بعد بضع مئات من األمتار عن 
هنر الفرات منها اثنان يف سامراء واثنان يف بغداد الكاظمية واثنان يف كربالء 
وواحدة يف النجف . فهل يستطيع احد ان يدلنا عىل قباب اجتمعت عىل هنر 
الفرات أو بالقرب منه غري هذه ؟؟ وهذه املنائر الذهبية السبعة هي حالة رمزية 
سوف  اهنم  إىل  ترمز   ، القداسة  من  عالية  درجة  عىل  برشية  أجساد  إىل  ترمز 
بر  اهلائجة ويقودها إىل  البحور  التائهة يف  السفن  الذي هيدي  يكونوا كالفنّار 
األمان . ومن بني هذه القباب سيخرج شخص حيكم العامل هو الذي وصفه 

يوحنا بانه شبيه ابن إنسان.
من هذا النص نخرج بالنتيجة التالية.

وأمواهلم  أنفسهم  املؤمنني  من  اشرتى  اهلل  »إن   : القرآن  يف  الرب  قول  أن 
بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة 
واإلنجيل«. هذا القول ينطبق فقط عىل األئمة السبعة الذين ُدفنوا حتت هذه 
املنائر الذهبية السبعة يف العراق وهم وحدهم يمتلكون خاصية القتل يف سبيل 
اهلل وفعال باعوا انفسهم هلل واحلسني احدهم ، وكلهم ينحدرون من نسل عيل 
ابن أيب طالب . فام يمنع أن يكون ذلك إشارة للحسني وصحابته املستشهدين 
يف كربالء؟ فليس للنص أي عالقة بالكنائس التي يزعم املفرسون أهنا تشري 
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إليها . وهذا ما يذهب إليه الكثري من علامء املسيحية املنصفني والذين يؤكدون 
عىل أن املناير الذهبية السبعة ليست كنائس وإنام أشياء رمزية.

يقول العالمة الدكتور وليم إدي : » إن أعداد هذا السفر رمزية فالسبعة رمز 
5( يظهر من  4 و4:  إىل الكامل ففيه إن األرواح قدام العرش سبعة )ص 1: 
املواضيع  إنذاراته وتعزياته. وتلك  نبوآته عامة وكذا  السفر أن مواضيع  نص 
لتعزية  ُكتب  الكتاب  هذا  أن  عىل  قاطع  دليل  وهذا  طويلة  أزمنة  يف  متفرقة 
املسيحيني يف كل عرص. وال ريب يف أن كنائس أسيا التي خدمها يوحنا كانت 
الذي هو سبعة ألنه عدد كامل يشمل كل  العدد  أكثر من سبع ولكنه اختار 
الكنائس«.)1)ويقول توين جارالند : »املقصود من )السبع مناير الذهبية( هو 
التي حتمل دائاًم  املنارة ذات السبعة شعب  التاريخ، إىل  أن ترسلنا للوراء عب 
… يكونون  القائم األوسط  السبعينية والستة شعب مع  الرتمجة  نفس االسم يف 

سويًا السباعية الغامضة كل منهم به مناراته اخلاصة«. )2)
 يضاف إىل ذلك أن املسيحيني يطلقون عىل مكان الناقوس العايل يف الكنيسة 
برج أو )أبراج( وليس منائر وال قباب .. واملنارة هي من خمتصات املساجد 
واألرضحة اإلسالمية . ولو ضيقنا املجال أكثر لوجدنا حتى املسلمني السنة 
ليس لدهيم قباب أو منائر ذهبية باستثناء قبة القدس . بل هذا من خمتصات 

رموز املذهب الشيعي الدينية .
1. انظر كتاب الكنز اجلليل يف تفسري اإلنجيل جمموعة تفاسري كتب العهد اجلديد العالمة الدكتور وليم إدي.

2. انظر توين جارالند رشح سفر الرؤيا االصحاح 1 عدد 12 .
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وأنا اآلن أحتدى العامل املسيحي برمته ، أن يثبت يل أن املنائر الذهبية السبعة 
يف مكان آخر غري العراق .. أو أن يعطيني دليل عىل أن املنائر من أسامء أبراج 

الكنائس.  ..
أن سياق الرؤيا برمته يتكلم عن شاطئ الفرات . والنبوءة تتوزع بني األرض 
يقول  حيث  الشهيد  هلذا  عجيبا  تفسريا  تعطي  الرؤيا  تكملة  ألن   ، والسامء 
قائم كأنه  الشيوخ خروف  العرش ويف وسط  فإذا يف وسط  : »ورأيت  النص 
مذبوح ... فأتى وأخذ الِسفر من يمني اجلالس عىل العرش، وملا أخذ الِسفر 
خّر األربعة والعرشون شيًخا أمام اخلروف وهم يرتنمون ترنيمة جديدة قائلني 
مستحّق أنت أن تأخذ الِسفر وتفتح ختومه ألنك ذبحت واشرتيتنا هلل بدمك 
من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا إلهلنا ملوكا وكهنة فسنملك عىل 

األرض«.
)1)هذا املذبوح  هنا النص يتحدث عن شخص مذبوح يرمز له باخلروف. 
واقف بني يدي الرب ليشتكي عىل قاتليه. األمة التي ذبحته وليستلم ) الِسفر( 
من  النداء  يأيت  هنا  ومن  للظلم،  الرافضني  معه  الناجني  أسامء  فيه  املكتوب 
هؤالء الشيوخ احلكامء حيث يقولون له : مستحق أنت أن تأخذ الِسفر وتفتحه 

، ألنك ُذبحت )واشرتيتنا هلل بدمك) .

1. روايات كثرية ترمز إىل املظلومني املذبوحني وترمز للمذبوح بأنه كبش كام ُيقال كبش الفداء  وكبش الكتيبة ويف رواية 
قال الرب : يا إبراهيم ان طائفة تزعم أهنا من أمة حممد ستقتل احلسني ابنه من بعده ظلام وعدوانا كام يذبح الكبش ، و 

يستوجبون بذلك سخطي . أنظر عيون اخبار الرضا للصدوق : 2 : 189
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وهنا احب أن اركز عىل قول القرآن الذي يتطابق مع هذا النص بدقة عجيبة 
حيث يقول النص القرآين : » إن اهلل اشرتى من املؤمنني انفسهم« افال ينطبق 
ُذبحت  » ألنك   : قوله  املقدس من  الكتاب  ما جاء يف  القرآين مع  النص  هذا 
واشرتيتنا هلل بدمك« فام هو الفرق بني ) اهلل اشرتى . واشرتيتنا هلل ( ولو دجمنا 
اهلل اشرتى  إن   . بدمك  ُذبحت واشرتيتنا هلل  ألنك   ( لكان هكذا  النصني  بني 
من املؤمنني انفسهم ( وبذلك يثبت القرآن صدقه من أن هؤالء مذكورين يف 

التوراة واإلنجيل.

حيث  يسوع  عىل  النص  جلر  الكنيسة  آباء  قبل  من  كثرية  حماوالت  جرت   
يقولون بأن املقصود باخلروف املذبوح هو يسوع املسيح الذي ضحى بنفسه 
من اجل خطايانا. ولكن التعبري الوارد يف النص يؤكد بأن املذكور يف النص 
مذبوح وليس مصلوبًا، وهذا يشّكل قرينة أخرى عىل عدم إمكان إرادة السيد 
قدر  عىل  نصًا  نجد  فإننا  احلسني،  باإلمام  يرتبط  ما  ويف  النبوءة،  من  املسيح 
كبري من األمهية يرد يف رؤيا يوحنا : » ويف وسط السبع منائر شبه ابن إنسان، 

مترسبال بثوب إىل الرجلني«.)1)

1. سفر رؤيا يوحنا الالهويت 1:  13
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الذي  املهدي  هو  اإلنسان  بابن  وامللقب  املنائر  وسط  املايش  الرجل  وهذا 
سوف يأيت مع يسوع املسيح لينتقم ممن ظلم هؤالء وقتلهم وهذا موجود يف 

الروايات اإلسالمية وبكثرة. )1)

*     *     *     *     *
 

ابن  » وحينئذ يبرصون   26 إنجيل مرقس 13:  فقا مثال يف  االنسان  ابن  إىل  أكثر من مكان  املقدس يف  الكتاب  اشار   .1
ُه يِف َساَعٍة الَ َتُظنُّوَن َيْأيِت اْبُن اإِلْنَساِن. َفاْسَهُروا إًِذا  يَن، ألَنَّ اإلنسان آتيا يف سحاٍب بقوة وجمد لِذلَِك ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيًضا ُمْسَتِعدِّ

تِي َيْأيِت فِيَها اْبُن اإِلْنَساِن«. إنجيل متى 24: 44 اَعَة الَّ ألَنَُّكْم الَ َتْعِرُفوَن اْلَيْوَم َوالَ السَّ
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