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متهيد

  قبل ان نبدأ بعرض معامل مدرسة العالمة العسكري
الفكرية ال بد من عرض مجلة أمور : 

االسالمي  الفكر  يف  املتخّصص  العاِلم  ان  األمر األول : 
املصادر  يعتمد  الذي  املسلم  الباحث  هو  االسالمي  والفقه 

االسالمية يف االستنباط والدراسة وهي الكتاب والسنة   
العهد  منتصف  منذ  االسالمية  املصادر  استقرت  وقد 

العباسي اىل صنفني : 
الصنف االول : صنف يعرف بالكتب االربعة الكايف ومن 
ال حيضره الفقيه والتهذيب واالستبصار وقد غلبت تسمية 
الذين يعتمدوهنا وجيعلوهنا املرجع االساس اىل جنب القرآن 

يف معرفة العقائد التفصيلية واستنباط الفقه بـ )الشيعة(   
)صحيح  الستة  بالكتب  يعرف  صنف  الثاني :  الصنف 
البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن ايب داود ، وسنن الترمذي ، 
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ابن ماجة( وقد غلبت تسمية من  النسائي ، وسنن  وسنن 
يعتمدها وجيعلها املرجع االساس اىل جنب القرآن الكرمي يف 

معرفة العقائد التفصيلية واستنباط الفقه بـ )اهل السنة(   
السنة والشيعة(  التسمية )اهل  وليس من شك ان هذه 
املدرستني  بالفرق بني  التعريف  غري دقيقة وغري كافية يف 
  واالجتاهني ، الن التسنن كمفهوم يراد به التقيد بسنة النيب
وعدم جتاوزها اىل غريها ، والتشيع ألهل البيت  كمفهوم 
يراد به حمبتهم وعدم معاداهتم كالمها مما أمر به اهلل ورسوله ، 
وكل مسلم عليه ان يكون متبعا لسنة الرسول وان يكون حمبا 
ألهل البيت غري مبغض هلم ، ومما ال شك فيه ان املتدينني من 
املسلمني اليوم بكل طوائفهم حيرصون على اتباع ما امر اهلل 

    ورسوله من حمبة اهل البيت واالخذ بسنن رسوله
ان من ُعِرف بالشيعة حياولون ان حيققوا االتباع للسنن من 
خالل ما ورد يف الكتب االربعة ونظائرها من كتب احلديث 
الشيعية اليت يعتربوهنا املصادر املعتربة يف السنة الصحيحة 
وتدوين    البيت  اهل  الدليل على عصمة  لقيام  وذلك 
علي  للسنة زمن النيب  وتوارث االئمة من ذريته 



5

كتب علي  بامر إهلي وكذلك قيام الدليل على وجوب 
الرجوع اىل أهل البيت  واختاذهم أئمة إهليني بعد النيب 

 وعدم جتاوز روايتهم وقوهلم وحكمهم اىل غريهم   
وان من ُعِرف بأهل السنة حياولون ان حيققوا ذلك من 
خالل الكتب الستة ونظائرها من كتب احلديث السنية اليت 
يعتربوهنا املصادر املعتربة يف السنة الصحيحة إلمياهنم بان 
مؤلفي هذه الكتب قد بذلوا جهدهم يف تنقية احلديث ولتأثرهم 
مبا كتبه مؤرخوا السالطني وما رواه حمدثوهم عن الشيعة محلة 

رواية اهل البيت  من تشويه هلم ولتارخيهم   
األمر الثاني : ان كثريا من اخلالفات الفكرية والتارخيية 
والتفسريية والفقهية بني السنة والشيعة مرده اىل كتب احلديث 
وكتب التاريخ اليت كتبت منذ القرن الثاين اهلجري حىت القرن 
اخلامس اهلجري   وليس من شك ان أهم خطوة يف املنهج 
العلمي يف حبث هذه اخلالفات هو دراسة االحاديث واالخبار 
اليت تستند اليها وتقييم رواهتا ، وكثري من املسائل اخلالفية 

يتبني احلق فيها هبذ النوع من الدراسة   
يف  املتكلمني  من  وكثري  املؤرخون  تبىن  االمر الثالث : 
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العهد العباسي ان التشيع أصله عبد اهلل بن سبأ يهودي من 
صنعاء أسلم على عهد عثمان ، وتبنوا ايضا فكرة ان الشيعة 
يقولون بتحريف القرآن   وليس من شك ان كال االمرين ال 

يصح يف حق الشيعة   

ما املراد مبدرسة العالمة العسكري الفكرية

نريد باملدرسة الفكرية للعالمة العسكري  اجلهد العلمي  
والتحقيق الذي بذله خلدمة مدرسة اهل البيت  ويتمثل 
بالكتب والبحوث واملشاريع العلمية اليت قدمها يف هذا السبيل 

وهي حبوث ميكننا تقسيمها اىل ما يلي : 
أوال : حبوث استهدفت اثبات حجية مصادرالسنة النبوية 
  وكتب الفقه عند الشيعة ووثائقية روايات أهل البيت
وكون كتبهم اليت كانوا حيدثون منها كتبت خبط علي وبإمالء 

النيب  مضافا اىل عصمتهم وطهارهتم   
التشيع  الحقت  شبهات  دفع  استهدفت  حبوث  ثانيا : 
ت من انتشاره وأمهها ربط نشأة التشيع بعبد اهلل  تارخيّيا وحدَّ

بن سبأ والقول بتحريف القرآن   
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ثالثا : حبوث اسالمية متنوعة : 
منها توضيح مصطلحات العقائد االسالمية   

بعده  من    النيب  سنة  عوامل حتريف  دراسة  ومنها 
وكيف وقف االئمة من اهل البيت  يف مواجهتها وكيف 

حافظوا على سنة النيب  الصحيحة يف املجتمع   
ومنها لفت نظر الباحثني بعمق اىل كتابات الزنادقة اليت 
الزنديق  قبيل كتابات  شوهت تاريخ االسالم وعقائده من 

سيف بن عمر يف تثبيت فكرة ان االسالم انتشر بالسيف   
ومنها اثبات قضايا فقهية مهمة من قبيل حبثه يف اثبات 

مخس الفوائد يف عصر النيب  وغريها من املسائل   
ومنها بيان احلق يف قضايا تارخيّية مهمة ترتبط بسرية النيب 

 واهل بيته  ، والصدر االول من تاريخ االسالم   
حبث العالمة العسكري  ما يتصل باحملور االول يف كتابه 
البحث  من  الرابع  الفصل  املدرستني  معامل  من  الثاين  اجلزء 
الثاين ، واجلزء الثالث من معامل املدرستني البحث اخلامس بكل 

فصوله   
يف كتابه عبد اهلل بن سبأ  وحبث ما يتصل باحملور الثاني 
مبجلداته الثالثة ، وبعض فصول كتاب مخسون وماة صحايب 
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خمتلق مبجلداته الثالثة   
يف بقية كتبه وهي كتاب  وحبث ما يتصل باحملور الثالث 
القرآن وروايات املدرستني مبجلداته الثالثة ، وكتاب عقائد 
االسالم مبجلديه ، وكتاب احاديث ام املؤمنني عائشة مبجلديه ، 
وكتاب دور االئمة  يف احياء الدين حبلقاته االربعة عشر ، 
وكتاب عقائد االسالم من القرآن الكرمي مبجلديه ، واحاديث 
ام املؤمينن عائشة مبجلديه   مضافا اىل كتايب عبد اهلل بن سبأ 

ومخسون وصحايب خمتلق   

  خصائص حبوث العالمة العسكري

1   اعتمد العالمة العسكري  منهج نقد سند الرواية 
ومقارنتها بغريها يف كثري من احباثه وكان هذا هو السر وراء 

جدة الكثري من احباثه   
2   اتسمت حبوثه باحليادية يف العرض وقد استقبلت من 

قبل علماء السنة ومثقفيهم وافادوا منها كثريا   
للبحث هو حماولته  يدفعه  الذي  املهم  الباعث  3   كان 
التعرف على سنة النيب  الصحيحة للعمل هبا وهي مطلب 
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مهم لكل مسلم ، وجاءت دراساته املذهبية هبذه الروح حني 
سلط الضوء على جهود االئمة  من اهل البيت يف حفظ 

السنة النبوية ونشرها   
له رؤية خاصة  4   ويف ضوء هذه اخلصائص تكونت 

رائدة يف قضية الوحدة االسالمية سيأيت احلديث عنها   

  اجلديد يف حبوث العالمة العسكري

العلمية  للساحة    العسكري  العالمة  حبوث  قدمت 
االسالمية كشوفات جديدة يف حقل العقائد واحلديث والتاريخ 
والفقه حني كشف عن زيف مصادر وروايات كانت موضع 
ثقة لدى الباحثني اىل عصر قريب ولعل ابرز واخطر عمل علمي 
اسالمي على االطالق هو ما قام به من دراسة روايات سيف بن 
ومخسون  سبأ  بن  اهلل  عبد  باسم  نشرها  اليت  التميمي  عمر 
ومأة صحابي خمتلق حيث كشفت عن اكثر من مأة ومخسني 
صحايب خمتلق ورواة خمتلقني وحوادث تارخيية خمتلقة انتشرت 
اثبات  اىل  مضافا  االسالمية  التارخيية  املصادر  امهات  يف 
اسطورية عبد اهلل بن سبأ اليت حاول خصوم الشيعة ومن تاثر 
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هبم ان جيعلوه مؤسس التشيع   
إحسان  ِفرية  على  الرد  هو  به  قام  كبري  علمي  عمل  وثاني 
بتحريف  بالقول  الشيعة  باتهام  حذوه  حذا  ومن  ظهري  اهلي 
يف  وردت  روايات  بعض  من  يفهم  ما  اىل  استنادا  القرآن 
كتاب الكايف وما اورده الشيخ النوري  يف كتابه فصل 
اخلطاب واورد احسان اهلي ظهري الف حديث شيعي تؤكد 
العالمة  درس  وقد  القرآن  بتحريف  الشيعة  اعتقاد  بزعمه 
العسكري  اسانيد كل هذه االحاديث وبني القول الفصل 
فيها وهي دراسة مل يسبقه احد اىل مثلها هبذا التفصيل وتلك 
الشمولية   وقد افرزت دراسته للقرآن هذه اراء جديدة قيمة 

يف حقل علوم القرآن   

  صدى حبوث العالمة العسكري

وقد استقبلت حبوثه اليت ترتبط بعبد اهلل بن سبا ومخسون 
ومأة صحايب خمتلق يف الوسط العلمي الشيعي والسين على 

السواء   
القاسم  أبو  السيد  العظمى  اهلل  آية  الفقهاء  استاذ  قال 
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 يف موسوعته معجم رجال احلديث يف ترمجة عبد  اخلوئي 
اهلل بن سبأ : "ان اسطورة عبد اهلل بن سبأ وقصص مشاغباته 
اهلائلة موضوعة خمتلقة اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكذاب 
وال يسعنا املقام االطالة يف ذلك والتدليل عليه وقد اغنانا 
العالمة اجلليل والباحث املحقق السيد مرتضى العسكري يف ما 
قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص اخلرافية وعن 
سيف وموضوعاته يف جملدين ضخمني طبعا باسم عبد اهلل بن 

سبأ ويف كتابه االخر مخسون ومأة صحايب خمتلق(" )1(   
انه )أي  اذا قلت  اغايل  )ال   :  وقال حممد جواد مغنية 
كتاب عبد اهلل بن سبأ( هو الكتاب العريب الوحيد الذي حبث 
التاريخ على اساس العلم وتعمق فيه هذا التعمق وايضا لست 
مبالغا اذا قلت ان املؤلف قد ادى اىل الدين والعلم وخباصة 
اىل مبدأ التشيع خدمة ال يعادهلا أي عمل يف هذا العصر الذي 
كثرت فيه التهجمات واالفتراءات على الشيعة والتشيع بل قد 
ادى خدمة جلى لالسالم ومجيع املسلمني النه اقفل الباب يف 
وجوه السماسرة والدساسني الذين يتشبثون بالطحلب لتمزيق 

)1( معجم رجال احلديث 207/11 ترمجة عبد اهلل بن سبأ   
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وحدة املسلمني واضعاف قوهتم         ()1(   
وكتب االستاذ جعفر اخلليلي يعرف بكتاب مخسون ومأة 
صحايب خمتلق قال : " صحيح ان عددا من املحققني القدماء 
قد التفت اىل شخصية ابن سبأ الومهية ووضع سيف بن عمر 
االخبار على لساهنا وان من املتاخرين الذين اشاروا اىل ومهية 
وجود ابن سبأ كان عميد االدب العريب الدكتور طه حسني 
ولكن مل يتصد احد من املتقدمني وال من املتاخرين)2( للتغلغل 
يف سرية هذا الرجل الوضاع اعين به سيف بن عمر الذي 
خيلق االشخاص ويضع على السنتهم االحاديث وينسب هلم 
االشعار حسب ميوله واهوائه واهدافه اليت ينشدها على الرغم 
ما اتصف به من الكذب واالختالق والزندقة فكان السيد 
العسكري اول باحث تتبع اخبار ابن سبأ ووضع امام القراء 
كيفية اختالق سيف بن عمر هلا حىت حسبها الناس )الذين 
ليس هلم بالتحقيق والتدقيق صلة او بعض صلة( اهنا حقائق 
ناصعة ال تقبل التشكيك         هذا كتاب فتح لنا بابا جديدا 

)1( عبد اهلل بن سبأ ج1/ املقدمة   
)2( اغفل اخلليلي جهد العالمة االميين يف التنبيه على روايات سيف يف كتابه القيم 

الغدير وهو قبل العالمة العسكري   
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يف عامل التحقيق والتمحيص وهو اول هنج من نوعه يف تقليب 
صفحات التاريخ ومتحيصها وغربلة الروايات بطريقة علمية 
بعيدة عن االهواء وامليول والعواطف االمر الذي يستدعي 
تسطري االعجاب كل االعجاب اىل مساحة مؤلفه العامل الكبري 

السيد مرتضى العسكري         " )1(  
الطبعة  مقدما  املصري   داود  حفين  حامد  الدكتور  وقال 
املصرية للكتاب : "لعل اعظم هذه االخطاء التارخيية اليت افلتت 
من زمام الباحثني وغم عليهم امرها فلم يفقهوها ويفطنوا 
اليها حني لفقوا عليهم قصة عبد اهلل بن سبأ فيما لفقوهن من 
قصص اشرت اىل بعضها يف مؤلفايت وزعموا ان كل خرافة او 
اسطورة او اكذوبة جاءت من فجر التاريخ االسالمي كانت 
من نسج خيال علماء الشيعة         وها هو البحاثة اجلليل 
مرتضى العسكري يسجل لنا يف كتابه عبد اهلل بن سبأ ان هذه 
الشخصية مل خترج عن كوهنا شخصية خرافية         قيض اهلل 
للتاريخ جهابذة حمققني ال خيشون يف اهلل ويف احلق لومة الئم 
كان االستاذ املؤلف يف الطليعة منهم حني استطاع ان حيمل 

)1( مخسون ومأة صحايب خمتلق ج1/ املقدمة   
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الباحثني على اعادة النظر فيما جاء به ابو جعفر الطربي يف 
كتابه تاريخ االمم وامللوك وان حيملهم على النقد التارخيي 
لكل ما جاء به يف الكتاب وغريه من امهات كتب التاريخ 
بعد ان كان هؤالء ينظرون اىل االحداث التارخيية نظرهتم 
اىل املقدسات اليت ال تقبل التغيري والتبديل "         القاهرة 

12اوكتوبر 1961( )1(   
اىل  كتابه  يف  رابسون  مجس  الربيطاني  املستشرق  وقال 
العالمة العسكري يعلق على مؤلفيه عبد اهلل بن سبأ اجلزء 
االول ، وكتاب مخسون ومأة صحايب خمتلق اجلزء االول ايضا : 
قال : كتبت لكم يف حينه اين كبري السن وال امتتع بصحة تامة 
وهلذا فاين حباجة اىل وقت طويل لدراسة الكتابني وقد اخذا 
مين وقتا اطول مما كنت احسب ، لكين قرأتهما مرتني برغبة 
التفصيل  من  بشئ  اكتب  ان  علي  جيب  انه  االن  واشعر  شديدة 
املشهودين  التحقيق  ودقة  املتبع  باملنهج  اعجابي  عن  العربرِّ 
رواة  رجال  عن  نقل  ما  غالبا  سيفا  ان  البحث  …كشف  فيهما 
االخبار  نقلة  من  سيف  غري  بان  التساؤل  على  ويبعث  جمهولني 

)1( عبد اهلل بن سبأ ج1 / املقدمة   
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ملاذا مل ينقلوا من احد من اولئك اجملهولني ويدل على ان سيفا 
قد اختلقهم وهذا االتهام اجلاد منطقي مبقارنة روايات سيف 
بنت  املستشرقني  بعض  دراسات  ان  اراه  وما   . … غريه  بروايات 
على اخبار سيف نظري القول بان عددا ضخما من الناس قتلوا يف 
احلروب االسالمية االوىل … هذه دراسة عميقة جدا مع قدرة 

فائقة على املالحظة والنقد . 
انا شاكر جدا المتالكي الفرصة لصرف الوقت الكثري 
على دراسة الرباهني اليت اعجبتين واقنعنيت متاما وانا متأكد 
من كل من يدرس هذين الكتابني بذهنية متفتحة سوف يقدر 
بطيب نفس قوة الرباهني حق قدرها … 1974/7/1( )1(   

أقول : ويف اواخر التسعينات اثارت هذه البحوث ردود 
وذلك  السعودية  العربية  اململكة  صحف  يف  واسعة  فعل 
حني ظهر الدكتور عبد العزيز اهلاليب وتبىن منهج العالمة 
اهلل  عبد  التارخيية وكتب عن  الدراسات  العسكري  يف 
بن سبأ وتأثر به تلميذه النابه االستاذ حسن فرحان املالكي 
وناقش االطروحات اجلامعية اليت حاولت رد اعتبار روايات 

)1( عبد اهلل بن سبا ج1/ املقدمة   
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سيف بن عمر وخباصة اطروحة سليمان العودة وغريه والول 
مرة ينفتح املثقفون واالكادمييون يف اململكة العربية السعودية 
على احباث من هذا القبيل وقد مجع اغلبها وصدر حتت عنوان 
" اراء واصداء حول عبد اهلل بن سبأ يف الصحف السعودية" 

انتشارات كلية اصول الدين سنة 2000 ميالدية   
قال الدكتور سليمان العودة وقد كانت رسالته يف املاجستري 
عن شخصية عبد اهلل بن سبأ وهو من القائلني بوجوده ومتحمس 
هذا  يف  » ان  جدًا لتثبيت ما رواه سيف بن عمر بشأنه    قال 
الرأي /أي القول بأسطورية عبد اهلل بن سبأ/ نسف لكتب 
بأكملها تعد من مفردات كتب التراث ويعتمد عليها يف النقل 
والتوثيق من قرون متطاولة فكتاب منها ج السنة )1( مثال 
لشيخ اإلسالم ابن تيمية ينطلق من اعتبار عبد اهلل بن سبأ 
اصل الرافضة فهو أول من قال بالوصية والرجعة وغريها من 
معتقدات ، وإنكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك 
يف الكتاب كله ونسف من أصوله  ، بل رمبا جتاوز األمر إىل 

)1( انظر ج11/1  ، 3-6  ، ج251/8 ويف هذا املورد االخري قوله )قد علم اهل 
العلم ان اول ما ظهرت الشيعة االمامية املدعية للنص يف اواخر ايام اخللفاء 

الراشدين وافترى ذلك عبد اهلل بن سبأ( وانظر ايضا ج 479/9    
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التشكيك يف أصول الرافضة وتاريخ نشأهتم « )1(    
بن  اهلل  بعبد  التشكيك  ان  األخرية  عبارته  من  ومراده 
سبأ معناه التشكيك بالقول املعروف لديهم ان اصل الرافضة 
ونشأهتم إمنا كان على يد ابن سبأ  ، هذا القول الذي تبناه 
ابن تيمية تـ 728 ومن قبله أبو علي اجلبائي تـ 303 شيخ 
املعتزلة ومن بعد ابن تيمية من اخذ بقوله يف اصل التشيع 
وهم كثري يف عصرنا ومنهم الدكتور سليمان العودة املذكور 
اصل  سبأ  بن  اهلل  عبد  » ان  املاجستري  رسالة  يف  قال  آنفًا 

التشيع « )2(     
وليس من شك ان نسف هذا القول عند هؤالء وغريهم 
سيؤدي هبم إىل االنفتاح على األطروحة الصحيحة يف نشأة 
التشيع والقول بالوصية  ، وهي األطروحة املبنية على روايات 
صحيحة سندًا عند أهل السنة أنفسهم كحديث الثقلني وحديث 

املزنلة وحديث الكساء وحديث الدار وغريها    
وقال الدكتور حسن بن فهد اهلوميل وهو يف معرض تقييم 
نتائج كتابات الدكتور اهلاليب واألستاذ حسن املالكي حول 
)1( صحيفة املسلمون اليت تصدر يف السعودية العدد )654( اجلمعة 12 ربيع االخر 

سنة 1416  . 
)2( عبداهلل بن سبأ واثره يف احداث الفتنة يف صدر االسالم ص 232  . 
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عبد اهلل بن سبأ حيث ذهب األول إىل نفي وجوده ودوره 
يف أحداث الثورة على عثمان وذهب الثاين اىل نفي دوره يف 
احداث الثورة على عثمان  : » ومع قراءيت ملا كتبا ووقويف 
على اجلهد املبذول يف التقصي إال انين ال اطمئن ملا ذهبا إليه 
وال ارتاح له الن يف نسف هذه الشخصية )أي شخصية عبد اهلل 
بن سبأ( نسف ألشياء كبرية وتفريغ لكتب تراثية لكبار العلماء 
من أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حجر والذهيب وغريمها 
فابن سبا أو ابن السوداء يشكل مذهبا عقديا ويشكل مواقف 

أخرى لو تداعت لكنا أمام زلزلة متس بنايات كثرية « )1(    
اما كتابه القرآن وروايات املدرستني مبجلداته الثالثة فال 
يزال غري معروف بسبب حبوثه التفصيلية املتتخصصة وعدم 
طباعته يف البالد العربية ومن مث عدم انتشاره يف االوساط 
نافعا حني  املؤكد سوف يثري جدال  العامة ومن  االسالمية 

تنتشر حبوثه   
مالحظة : مت اعادة حترير هذا البحث يف بعض املواضع املنشور  سابقا يف جريدة 
البقية العدد االول سنة 2002 م يف حياة العالمة العسكري  وقد اطلع عليه . 

)1( جريدة الرياض اليت تصدر يف السعودية . 
ربيع االول سنة 1418  . 
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 العالمة العسكر  خيطب يف حسينية آل مباركة )العراق بغداد الكرادة 
الشرقية( بعد غياب مخس وثالثني سنة

العالمة العسكري  يف مزنل تلميذه السيد سامي البدري يف بغداد الكرادة 
الشرقية يف سفرته االوىل اىل العراق بعد سقوط النظام  



منشورات مؤسسة تراث النجف احلضاري والديين 
النجف االشرف حي الكرامة

www.najafcf.com


