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بسم اهلل الرمحن الرحيم

حاالت أهري املؤهنني يف آخش أياهو
ـؼد كان أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم م ّطؾع ًا طىل ما وراء هذذا اـسذتار ،ؽفذق إمذا ٌم طذال ٌ باـسذذ ّر

واخلػقات ،مشفق ٌد ـديف طال اـغقب و اـشفادة.

يؽتب ابـ حجر اهلقثؿل اـؿؽّل:
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اْل َس ْ ِ
ع َو َـ ْق َؾ ًة ِط ـْدَ
اْل َس ِـ َو َـ ْق َؾ ًة طـْدَ ْ ُ
طظ َـ ْق َؾ ًة طـْدَ ْ َ
َـ ّام َد َخ َؾ َش ْف ُر َر َم َضا َن ا َّـذي ُؾت َؾ ؽقفَ ،ي ْػ ُط ُر ي
ِ
َث ُـ َؼ ٍؿ و ي ُؼ ُ ِ
َطب ِداؿِ ب ِـ جع َػ ٍر وَٓ ي ِزيدُ طىل َثال ِ
ب َأن َأ ْـ َؼل ا َ
قص.
ؿ َو َأكَا ََخ ٌ
قلُ :أح ُّ
َ َ
ْ َ ْ َ َ
ْ

َت اـ َّؾق َؾ ُة ا َّـتِل ُؾتِ َؾ ِذم صبِ ِ
َؽ َؾام َكاك ِ
طظ ب ُـ َأ ِب َصاـِ ٍ
اـس َام ِءَ ،ؽ َؼ َال:
اخل ُر َ
ب َأ ْك َث َر ْ ُ
َ َ
ْ
وج َواــَّ َظ َر اغ َّ
َّ
قحت َفا ي
([6] )1
َما َك َذ ْب ُت َو َما ُك ِذ ْب ُتَ ،وإ َّّنَا ِه َل اـ َّؾ ْق َؾ ُة ا َّـتِل ُو ِطدْ ُت.
مـؼؾبة كثذري ًا
ً
بىل ،هذه اـؾقؾة هل ـقؾة اـقصال ،ـقؾة ـؼاء اـؿحبقب وزيارتف ،كاكت حال اإلمام

وتغريه كاب ًعا مـ سعة كػسذف وطظؿذة ؾابؾ ّقتذف ورحابتذف ،ؽؼذد
تؾؽ اـؾقؾة ،وكان اكؼالب حال اإلمام ّ

كاكت سعتف تشؿؾ مجقع اـؿقجقدات ٕ ّن اإلمام ؾؾذب اـعذالّ ،
ؽؽذؾ مقجذقد حيصذؾ طذىل إؽاضذة

( )1اـصقاطؼ اـؿحرؾة ،ص .88
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هزة جلؿقذع
اـقجقد مـ ذات اخلاـؼ اـؿؼدّ سة بقسقؾتف وواسطتف ،ـذا ؽن ّن رحؾتف هذه ستؽقن بؿثابة ّ
رس ّ
كذؾ مقجذقد ،وهذذا هذق
اـؿقجقدات إرض ّقة واـسامو ّية ،وسقحصؾ آكؼالب طىل أثرهذا ذم ّ

معـل اكؼالب حال اإلمام وؾت رحقؾف.

كاكت مالمح وسقامء أمري اـؿممـع طؾقف اـسذالم وصؾعتذف اـؿـذرية حاكقذة طذـ ضفذقر مجقذع
اـؿقجقدات ،وكان ؾؾبف اـؿبارك يـبض برضبات ؾؾب مجقع اـؿقجقدات.
ـؼد كاكت سعة أمثال اهلقدجل وأمثال اـطاـؼاين بؼدر سذعة وجذقدهؿ وضرؽ ّقتذف ،ؽذاذا امذت
كلسفؿ صػح وؽاض ؽؾؿ يعد يسعفؿ متاـؽ أكػسفؿ مـ اـػرح واجلذل
ـؽ ّـ سعة أمري اـؿممـع و ضرؽ ّقتف كاكت تزيد طىل اـساموات وإرض وطىل مجقع ؾؾقب اـبػ
جيسذد مؼذام اـقٓيذة
وؾؾقب اجل ّـ واـؿؾؽ ؽفق اْلائز جلؿقع مؼامات اـؿؾؽ واـؿؾؽقت ،كذام أكذف ّ
هز ًة وزـزـة ذم طال اـقجقد.
اـؽؾ ّقة آهل ّقة
واـؿترصف ذم طال اإلمؽان ،ـذا ؽن ّن حرك ًة كفذه ستقجد ّ
ّ

وات َواالْ ْر َض} ،و ِسع ُة اـسؿقات و إرض ٓ تُؼاس ِ
{ َوس َِع ُل ْرس ُِّي ًُ َّ
بسذعة طذرش اؿ،
الس َهـ' ِ
َ َ

وأي مممـ؟!
وطرش اؿ ؾؾب اـؿممـّ .

أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم اـذي يؿ ّثؾ ثؿرة طال اخلؾقؼذة وكتقجذة و ُطصذارة اخلؾذؼ وجذقهرة

اـقجقد.
كان أمري اـؿممـع يريد اـرحقؾ ،اـرحؾة اـؿطؾؼة كحق اْلبقب ،ؽام اـذي حدث ذم تؾؽ اـؾقؾة؟
وبلي صقرة يريد استؼبال وزيذره وخؾقػتذف اـقحقذد طذىل
وما اـتؼدير اـذي ؾدّ ره اؿ سبحاكف ؽقفا؟ ّ
اـضجة واـغقؼذاء ـذدي
إرض وؽخر بـل آدم أمجع؟ ما حال اْلقر ّيات ومالئؽة اـسامء؟ وما هذه
ّ
ودواب آرض؟ ِل َ تبؽل اـصخقر بدل اـدمقع اجلارية دمذ ًا؟ مذا حذال
صققر اـسامء وحقتان اـبحر
ّ
طظ؟ و ما هق حال رسقل اؿ ّ
صظ اؿ طؾقف وآـف؟
آكبقاء اـعظام واـؿرسؾع وكقػ يـتظرون ؾدوم ّ
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سذذخـ رسبسذذتف گػتذذل بذذا حريػذذان

()2( )1

خذذدا را زيذذـ معذ ّذام دذذرده بذذردار

أهري املؤهنني عليو الضالم ىٌ رً قشًي االُهّة
وـؼد طُدّ أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ذا ؾرين آُ ّمة ذم اـؽثري مذـ اـروايذات اـتذل وردت طذـ

صريؼ اـشقعة واـسـّة ،وهذه اـروايات تصؾ إغ حدّ آستػاضة إن ل كؼؾ بقصقهلا حدّ اـتقاتر.

حمؿد اـبذاؾر طؾقذف
يروي اـصدوق ذم «إكامل اـديـ« بسـده اـؿتّصؾ طـ أب بصري ،طـ اإلمام ّ

اـسالم:

ِ
ِ
َؾ َال :إِ َّن َذا ا ْـ َؼرك ِ
ذح َ
ذب ا َ
َاص َ
ؿ َؽ َل َح َّبذ ُف اؿَُ ،وك َ
َع َل ْ َي ُؽ ْـ كَبِ َّق ًاَ ،و َـؽـَّ ُف َكا َن َط ْبد ًا َصاْل ًا َأ َح َّ
ِِ
ِ
ِ
رض ُبق ُه طىل
رض ُبق ُه طىل َؾ ْركف َؽ َغ َ
َؽـ َ
اب َطـ ُْف ْؿ َز َماك ًا ُث َّؿ َر َج َع إ َـ ْق ِف ْؿ َؽ َ َ
َاص َح ُف اؿَُ ،أ َم َر َؾ ْق َم ُف بِ َت ْؼ َقي اؿ َؽ َ َ
ِ ِ ()3
َؾ ْركِ ِف َ
أخ ِر َوؽِق ُؽ ْؿ َم ْـ ُه َق طىل ُسـَّتف.
كام يروي بسـده اـؿتّصؾ طـ إصبغ بـ كباتة ،ؾال:
ِ
ع طظ ْب ِـ َأ ِب َصاـِ ٍ
اـس َ
ال ُم َو ُه َق طىل ا ْـ ِؿـ َ َِْب َؽ َؼ َالَ :يا َأ ِم َري
َؾا َم ا ْب ُـ ا ْـؽ ََّقا إغ َأ ِم ِري ا ْـ ُؿ ْم ِمـ ِ َ
ب َط َؾ ْقف َّ
ِ
ِ
َب ِين َط ْـ ِذي ا ْـ َؼ ْركِ ِ
ب َك َ
ع َأكَبِلي َك َ
ان َأ ْو ؽِ َّض ٌة؟
ا ْـ ُؿ ْم ِمـِ َ
َب ِين َط ْـ َؾ ْر َك ْقف َأ ْذ َه ُ
ان َأ ْو َمؾ ٌؽ؟ َو َأ ْخ ِ ْ
ع! َأ ْخ ِ ْ
ِ
ِ ٍ
ِ
اـسالَ ُمَ :ل َي ُؽ ْـ كَبِ َّقاً َوَٓ َمؾِؽاً َوَٓ َؾ ْركَا ُه ِم ْـ َذ َه ٍ
ب
ب َوَٓؽ َّضةَ :و َـؽـَّ ُف َكا َن َط ْبداً َأ َح َّ
َؽ َؼ َال َـ ُف َط َؾ ْقف َّ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ؿ َوك ََص َح ا َ
ؿ َؽ َل َحبَّ ُف ا ُ
ا َ
اب
رض ُبق ُه طىل َؾ ْركف َؽ َغ َ
ؿ َؽـ ََص َح ُف اؿَُ ،وإك ََّام ُس ِّؿلَ َذا ا ْـ َؼ ْرك َْع ٕكذَّ ُف َد َطا َؾ ْق َم ُف َؽ َ َ
()4
ِ
ِ
رض ُبق ُه طىل َؾ ْركِ ِف َ
أخ ِرَ :وؽِق ُؽ ْؿ ِم ْث ُؾ ُف.
َطـ ُْف ْؿ حقـ ًاُ ،ث َّؿ َطا َد إ َـ ْق ِف ْؿ َؽ َ َ

كشػت طـف اـغطاء!
( )1يؼقل :ـؼد تؽ ّؾؿت مع خصقمؽ بنهبام و ؼؿقض ،ؽباؿِ طؾقؽ ـق
َ
([ )2معرؽة اـؿعاد ج 1ص .]119
(« )3إكامل اـديـ« اـطبعة اْلجر ّية ،اـباب  ،48ص .228
(« )4إكامل اـديـ« اـطبعة اْلجر ّية ،اـباب  ،48ص .228
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مرة
ثؿ إكّف س ُقرضب ّ
واـؿراد بذـؽ كػسف اـػيػة حع رضبف َطؿرو بـ َود باـسقػ طىل رأسفّ ،

اـؿرادي طىل ؾركف باـسقػ ،وهذا مـ مالمحف صؾقات اؿ طؾقف.
ّ
ُأخرى ،إذ سقرضبف ابـ مؾجؿ

وؾد روى هذا اْلديث ذم تػسري «اـَبهان« طـ اـصدوق بـػس اـسذـد ،وذم «طؾذؾ اـػذايع«
أيض ًا هبذا اـسـد ،وذم «تػسري طظّ بـ إبراهقؿ« دون ذكر اـسذـد )1(:كذام أورده ذم كتذاب «اـغذارات«
اـؽقا أمذري اـؿذممـع طؾقذف اـسذالم ( :)2وكؼؾذف طذـ «اـغذارات«
ضؿـ حديث صقيؾ يسلل ؽقف ابـ ّ
تػضؾ طىل طؾقف اـسذالم بذف طذىل اــذاس« ص
ّ
اـؿجؾيس ذم «بحار آكقار« اـؿج ّؾد اـرابع ،باب «ما ّ
آول ذم كتاب «خمترصذ اـبصذائر«
 ،128س  ،19كام كؼؾف طـف حسـ بـ سؾقامن ّ ّ
اْلظ تؾؿقذ اـشفقد ّ
ص :284وأورده كذـؽ ذم «اـبحار« اـؿج ّؾد  ،13باب اـرجعة ،ص  ،227س.21

()3

ويؼقل ذم هامش ص  31مـ كتاب «اـغارات« :أورد هذا اْلديث ابـ طساكر ذم تلرخيف ،ج ،7
ص  388بلدين اختالف ذم اـؾػظ :واـؿجؾيسّ رمحة اؿ طؾقف ذم «بحار آكذقار« اـؿج ّؾذد  ،15طذـ
حمؿد بذـ طذظ بذـ
ّ
طظ بـ إبراهقؿ ،بسـده طـ أب بصري ،طـ اإلمام اـصادق طؾقف اـسالم .كام أورد ّ

شذفر آشذقب ذم كتاب «اـؿـاؾب« ؽصؾ « ّ
أن أمري اـؿممـع اـشاهد واـؿشفقد وذو اـؼركع« ،اجلذزء

اـثاـث مـ صبعة بؿبل ،ص  ،63طـ كتاب أب طبقد «ؼريب اْلديث« ّ
أن رسقل اؿ ّ
صىل اؿ طؾقذف
وآـف ؾال ٕمري اـؿممـع طؾقف اـسالم:
اجلـ َِّةَ :وإِكذ ََّؽ َـذو َؾ ْر َك ْق َفا.
إِ َّن َـ َؽ َب ْقت ًا ِذم ْ َ

وجاء ذم اْلديث ّ
أن ُس َقيد بـ َؼ َػؾة وأبا اـطػقؾ رويا طـ أمذري اـؿذممـع طؾقذف اـسذالم هذذه

حمؿذد بذـ مسذعقد
اـرواية اـتل أوردكاها طـ ابـ ّ
اـؽقا بلدين اختالف ذم اـؾػظ .وأورد هذه اـرواية ّ

اـؼؿلّ« ص 482
(« )1تػسري اـَبهان« ج  ،2ص  ،641اـطبعة اْلجر ّية :و «طؾؾ اـػايع« ص  48و  :41و «تػسري ّ
(« )2اـغارات« ج  ،1ص 182
(« )3اـغارات« ج  ،1اـتعؾقؼة آُويل مـ ص .182
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ُ

ْ

َ َْْ
َْ َ َ َ َ
ي} :ورواها أمحد بـ أب صاـب ذم كتاب
اـع ّقايشّ ذم تػسريه ،ذم تػسري آية{ :يسئلَىك غو ذِي القرن ِ

«آحتجاج«.
ّ
اـؿتقذم سـة  224هجر ّية ذم كتاب «ؼريب اْلديث«:
ّ
اهلروي
يؼقل أبق طبقد اـؼاسؿ بـ سالم

بعض ِ
يتلول هذا اْلديث [ أي ؾقل رسقل اؿُ :ذو َؾ ْر َك ْق َفا ] أكذّف ذو ؾذرين اجلـّذة،
ؾد كان ُ
أهؾ اـعؾ ِؿ ّ
تلول ذـؽ ـذكره اجلـّذة ذم ّأول اْلذديث [ؽذلرجعقا اـضذؿري ذم «ذو ؾركقفذا« إغ
يريدُ صرؽقفا ،وإكّام ّ

اجلـّة] ،وأ ّما أكا ؽال أحسبف أراد ذـؽ واؿ أطؾؿ ،وـؽـّف أراد [بؼقـفُ :ذو َؾ ْر َك ْق َفا ] أكذّؽ ذو ؾرين آُ ّمة،
ثؿ يرضب طدّ ة أمثؾة مـ اـؼرآن
ؽلضؿر آُ ّمة وإن كان ل يذكرها ،وهذا سائر كثري ذم اـؼرآن اـؽريؿّ .
()1

اـؽريؿ

ثؿ يؼقل:
ّ

مػّس ـف وــا ،وذـؽ أكذّف
طظ كػسف هق طـدي ّ
وإكّام اخرتت هذا اـتػسري طىل إ ّول ْلديث طـ ّ
ذكر ذا اـؼركع ؽؼالَ :د َطا َؾ ْق َم ُف إغ ِط َبا َد ِة اؿِ َؽ َرض ُبق ُه طىل َؾ ْركِ ِف َرض َبت ْ ِ
َعَ ،وؽِق ُؽ ْؿ ِم ْث ُؾ ُف.
ْ
َ

اْلذؼ
وكعؾؿ مـ هذا اْلديث أكذّف كان يعـل كػسف اـطاهرة ،أي أكذّف يؼقل إكّـل أدطق اــاس إغ ّ

ح ّتك ُأرضب رضبتع و ُأؾتؾ طىل إثرمها.
كام ّ
أن اـزخمػيّ ذم «اـػائؼ« مادة [ َؾ َر َن ] ،ج  ،2ص  327ؾد أرجع اـضؿري إغ آُ ّمة.
وأورد ابـ مـظقر ذم «ـسان اـعرب« ما ّدة «ؾرن« كظري مػاد كالم ابـ آثري ،كام ذكر اـزبقديّ ذم

يبع مطؾب ًا ـطقػ ًا طذـ أب
«تاج اـعروس« هذا اْلديث بعد بحث ّ
ثؿ ّ
مػصؾ ،وأورد تػسري أب طبقدّ :
اـؽامل اـس ّقد أمحد طاصؿ ذم «اؾقاكقس بسقط« ترمجة «اـؼامقس اـؿحقط« ذم ؾقل رسذقل اؿ ٕمذري
()2
اجلـ َِّة َب ْقت ًا َوإِكذ ََّؽ َـ ُذو َؾ ْر َك ْق َفا.
اـؿممـع طؾقفام صؾقات اؿ :إِ َّن َـ َؽ ِذم ْ َ
( )1كأية اـػيػة :و َـق يمَ ِ
اخذ ا ُ
َّاس بِ َام َك َسبُقا َما ت ََر َك َط َظ' َض ْف ِر َها ِم ْـ َدآبَّ ٍة .وذم مقضع آخرَ :ما ت ََر َك َط َؾقْ َفا .حقث إ ّن اـضؿري ذم كال اـؿقضعع يعقد إغ
ؿ اــ َ
َ ْ ُ
ث بِ ِْ
اخل َ ْ ِ
اْل َج ِ
ري َط ْـ ِذكْ ِر َر ِّب َحتَّل' ت ََق َار ْ
ب ْ
اب ،أي تقرات اـشؿس ،مع أكذّفا ل تذكر .وكظري هذا
آرض مع أكذّفا ل تُذكر .وكؿثؾ أية اـػيػة :إِ ِّين´ َأ ْحبَبْ ُ
ت ُح َّ
كثري ذم كالم اـعا ّمة .وؾد يؼقل اـؼائؾَ :ما ِ َهبا َأ ْط َؾ ُؿ ِم ْـ ُؽال ٍَن :يعـل اـؼرية واـؿديـة واـبؾدة .وكظري هذا ؾقل حاتؿ صلء ] مـ اـبحر اـطقيؾ [:
َأ َم ِ
ِ
او َّي َما ُيغْـِل اـثَّ َرا ُء ط ِ
ػ َج ْت َي ْقم ًا َو َض َ
اـصدْ ُر
اق ِ َهبا َّ
َـ ا ْـ َػتَل إ َذا َح ْ َ
اــػس َؽلضؿرها.
َأراد
َ
( )2خالصة اـتعؾقؼة  31مـ تعؾقؼات «اـغارات« ج  ،2ص  748إغ .745
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ومـ هـا ،وتبع ًا ـؿػاد هذه اـروايات اـؿستػقضة ،بؾ اـؿتقاترة اـتل ذكركا بعضفا هـا ،واـتذل

وؽّسوا ذا اـؼركع ؽقفا بؿعـل َمـ ُ ِ
رضب طىل ؾركقف ،وط ّقـذقا إن َم َثؾذف ذم هذذه
رواها اـشقعة واـسـّة ّ
آُ ّمة أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،ؽن ّن تطبقؼ أيات اـقاردة ذم شلن ذي اـؼركع طىل كقرش سقؽقن
()1

أمر ًا ُمستعصق ًا.

أًُش أهري املؤهنني تاملٌت
حب أمري اـؿممـع ؿ و شقؾف اـقف جيعؾف مشتاؾ ًا ـؾؿقت ،و كان طشؼف ـؾؼاء اؿ جيعؾذف
وكان ّ

يلكس باـؿقت أشدّ مـ ُأكس اـطػؾ بثدي أ ّمف ،ـذا ؽؼد كادي حع هقي سقػ ابذـ مؾجذؿ اـؿذرادي
طىل ؽرؾف اـػيػ:
بِس ِؿ اؿِ َو بِاؿِ َو طىل ِم َّؾ ِة رس ِ
قل اؿِ ُؽ ْز ُت َو َر ِّب ا ْـ َؽ ْع َب ِة.
َ ُ

يتغذري طـذد
كـت أْلظ أمري اـؿممـع طؾقف اـسذالم دومذ ًا ،ؽؽذان ـقكذف
و يؼقل ماـؽ آشرتُ :
ّ

اـصالة ،و روحف تذهب إغ اـؿال إطىل ،ؽقالؾل ر ّبف .و ل أره يتزـزل أو خياف ذم يشء مـ اْلذروب
()2

و إهقال ،ح ّتك ّ
كلن اـؿقت ل يؽـ ـف طـده مـ معـل.

ٌ
ُ
اهلقثؿلَ :و ُسئِ َؾ َو ُه َق طىل ا ْـ ِؿـ َ َِْب بِا ْـ ُؽق َؽ ِة َط ْـ َؾقـِ ِف َت َع َ
اغ{ :رِ َجال َص َدقَا َنا
يؼقل ابـ حجر
ّ
َ

َ

َ

ْ

ُ

ً

َغـ' ٌَ ُدوا َ َ
اَلل غليًِ ف ْهيْ ٍُ ْم َّنو ق َض' َنْ َب ًُ و َو نِيْ ٍُم َّن ْو يَن َتظِ ُر َو َنا بَ َّدلَا َتبْدِيل}(َ )3ؽ َؼ َال :اـ َّؾ ُف َّؿ َؼ ْػر ًا !
ار ِ
اْل ِ
ث ْب ِـ َط ْبدا ْـ ُؿ َّطؾِ ِ
بَ ،ؽ َل َّما ُط َب ْقدَ ُة
َه ِذ ِه
أيات ك ََز َـ ْ
ُ
ت ِذمَّ َو ِذم َط ِّؿل َ ْ
مح َز َة َو ِذم ا ْب ِـ َط ِّؿل ُط َب ْقدَ َة ْب ِـ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ب َه ِذ ِه
َح َب ُف َشفقداً َي ْق َم َبدْ ٍرَ ،و َ ْ
َح َب ُف َشفقداً َي ْق َم ُأ ُحدَ ،و َأ ّما َأكَا َؽل ْكتَظ ُر َأ ًش َؼ َ
اها َخيْض ُ
مح َز ُة َؾ َض ك ْ
َؽ َؼ َض ك ْ

([ )1معرؽة اـؿعاد ج  4ص .]56
اــص اـػارد (م).
( )2ل كعثر طىل أصؾ اـرواية ،ؽرتمجـا ّ

( )3آ´ية  ،23مـ اـسقرة  :33آحزاب.
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طؾقف و آـِ ِ
ؿ ِ
أس ِف ذ َطفدٌ َط ِفدَ ه إِ َيلَّ حبِقبل َأبق ا ْـ َؼ ِ
ِمـ ه ِذ ِه ذ و َأشار بِق ِد ِه إِ َيل ِْلقتِ ِف و ر ِ
صظ ا ُ
اس ِؿ ّ
ذف َو
ْ َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ َ َ
َْ َ َ
()1

َس َّؾ َؿ.

ي َأ َّن طؾق ًا جاءه ابـ مؾجؿ يست ِ
َحؿ ُؾ ُف(َ )2ؽ َح َؿ َؾ ُفُ ،ث َّؿ َؾ َال َر ِضَ ا ُ
ؿ َطـْ ُف:
َو ُرو َ
َ َُ ُ ُ َ َ
ذذقظ ِمذذـ م ِ
ذذذ ِيري(ِ )3مذذـ َخؾِ ِ
َط ِ
ذذراد
ُأ ِريذذذذدُ َح َقاتَذذذذ ُف َو ُي ِريذذذذدُ َؾذذذذت ِْظ
ْ
ُ
ُث َّؿ َ
ؾالَ :ه َذا َواؿِ َؾات ِظَ ،ؽ ِؼ َقؾ َـ ُفَ :أَٓ َت ْؼ ُت ُؾ ُف ؟ َؽ َؼ َالَ :ؽ َؿ ْـ َي ْؼ ُت ُؾـِل؟!

()5( )4

خطثة أهري املؤهنني يف هضجذ الكٌفة يف االُصثٌع الزي اصتُشيذ فيو
شذؼ مػرؾذف اـؿبذارك برضذبة ابذـ ُمؾجذؿ
وذم خطبة خطبفا ذم مسجد اـؽقؽة ؾبؾ أسبقع مـ ِّ

رادي ،يؼقل ذم آخرها:
اـؿ ّ
ُ
ذال ِطبذاد اؿِ
ال َو َأ ْؾ َب َؾ ِمـ َْفا َما َك َ
َآَ إ َّك ُف َؾدْ َأ ْد َب َر ِم َـ اـدُّ ْك َقا َما َك َ
ان ُم ْؼبِ ً
اـرت َح َ َ ُ
ان ُمدْ بِر ًا َو َأز َم َع َّ ْ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ
رض ْ
إخ َقا ُكـَا ا َّـ ِذي َـ ُس ِػ َؽ ْت
آْ ْخقَ ُار َو َبا ُطقا َؾؾقالً م َـ اـدُّ ْكقَا َٓ َي ْب َؼل' بِ َؽثري م َـ آْخ َرة َٓ َي ْػـَل'َ .ما َ َّ
ع َأ ْن َٓ ُي ُؽقكُقا ا ْـ َق ْق َم َأ ْح َقا ًء!
اؤ ُه ْؿ َو ُه ْؿ بِ ِص ِّػ َ
ِد َم ُ
إغ أن يؼقل:

ـؾشبؾـجل ص 97
(« )1اـصقاطؼ اـؿحرؾة« ص  ،88و «كقر آبصار«
ّ
اـؿجؾيس ذم ج  ،9مـ «بحار
( )2يستحؿؾف يعـل يسلل اإلمام أن حيؿؾف طظ ؽرسف .و اـشاهد طظ هذا اـؿعـل رواية واردة ذم صبؼات ابـ سعد .يؼقل اـؿرحقم
ّ

آكقار« ص  :647و ذكر ابـ سعد ذم «اـطبؼات« أ ّن أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ،ـام جاء ابـ مؾجؿ ï ïوصؾب مـف اـبقعة ،صؾب مـف ؽرسذ ًا أشذؼر ؽحؿؾذف طؾقذف
ؽركبف ،ؽلكشد أمري اـؿممـع طؾقف اـسالمُ :أريدُ حقاتف ذ اـبقت
طذيرك« مـصقب
( )3ذكر ابـ آثري ذم «اــفاية« طذيرك مـ خؾقؾؽ مـ مراد و ؾال :طذير بؿعـل اسؿ اـػاطؾ ،أي :طاذر .و يؼال :طاذر ـؿـ يؼبؾ اـعذر .و « َ

طذيرك« .و ـذـؽ ؽال ؽرق بع طذيرك و طذيري .و اـؿراد مـ كاف اخلطاب اـؿتؽ ّؾؿ كػسف .و كسب هذا اـشعر إغ أمرياـؿذممـع طؾقذف
بػعؾ مؼدّ ر «أي هاك
َ
ِ
اـسالم كػسف ،و ـقس متثّالً .و جاء ذم بعض اــسخ «حباءه« بدًٓ طـ «حقاتف«.
(« )4اـصقاطؼ اـؿحرؾة« ص .88
([ )5معرؽة آمام ج 3ص  33و معرؽة اـؿعاد ج 1ص .]151
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اْل ِّؼ؟ َأيـ َطامر و َأيـ ابـ اـ َّتق ِ
إخق ِ ِ
فان َو َأ ْي َـ ُذو
ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ِّ
اين ا َّـذي َـ َر َك ُبقا اـ َّط ِر َيؼ َو َم َضقا طىل' ْ َ
أ ْي َـ ْ َ َ
اّنؿ ا َّـ ِذيـ َتعا َؾدُ وا طىل' ا ْـؿـِق ِة و ُأب ِرد بِر ِ
راؤهؿ ِمـ ْ ِ
اـش َفا َدت ْ ِ
َّ
ؤس ِف ْؿ َإيل' ا ْـ َػ َج َر ِة.
َ َ
َع َو َأ ْي َـ ُك َظ ُ ُ ْ ْ
َ َّ َ ْ َ ُ
إخ َق ِ ُ

ثؿ وضع يده طىل ْلقتف اـؿؼدسة اـػيػة و بؽل صقي ً
ثؿ ؾال:
ال ّ
ّ
أوه طىل' ْ ِ ِ
اـسـَ َة َو َأ َماتُقا
َّ ْ
إخ َقاينَ ا َّـذي َـ َت َؾقا ا ْـ ُؼرآ َن َؽ َل ْحؽ َُؿق ُهَ ،و تَدَ َّب ُروا ا ْـ َػ ْر َض َؽ َل َؾا ُمق ُهَ ،أ ْح َققا ُّ
()1
ا ْـبِدْ َط َة :د ُطقا ـِ ْؾجف ِ
اد َؽ َل َجا ُبقا َو َوثِ ُؼقا بِا ْـ َؼائِ ِد َؽا َّت َب ُعق ُه.
َ َ
ُ
كؾ حال ّ
وطىل ّ
ؽنن همٓء اـرجال اـؽرام اـذيـ خياصبفؿ اإلمام بذ « ّأوه طىل إخقاين« ؾد كذاكقا

هؿ اـؽؾؿة اـط ّقبة اـتل تميت ُأكؾفا ّ
رهبا :و هؿ اـذيـ يـثرون طىل اـدوام اـثامر اـؾذيذذة
كؾ حع بنذن ّ
اـطر ّية ـؾحقاة اـؿعـق ّية ذم طال اـقجذقد طذىل مجقذع اـؿسذتعدّ يـ ،و ذـذؽ بـظذر رمحذة اؿ سذبحاكف
واـػقض اـذي كان ُيػقضف طؾقفؿ ،و هق ما ُط َّب طـف «بِنِ ْذ ِن ِر ِّ َهبا«.

كام أكذّفؿ باــسبة ــا اـؽؾؿة اـط ّقبةّ ٕ ،ن ذكرهؿ وؽؽرهؿ وتلرخيفؿ و ّنج حقاهتؿ ،وزهدهؿ و

طبادهتؿ واكؼقادهؿ وتسؾقؿفؿ إلمامفؿ ،وحم ّبتفؿ و و ّدهؿ وإيثارهؿ كان ك ّؾف ذ بعد ؾرون أربعة طػ

ّ
وخط سريكا ،و
واـؿؾفؿ ْلقاتـا و ّنجـا ،كام أكذّفؿ كاكقا اــامذج اـبارزة واـؿضقئة ـطريؼتـا
ذ اـؿحقل ُ
()2

أخري ًا ؽفؿ اهلادون ـقجقدكا إغ اـقصـ إ ّ
مؼر اإليؼان.
صظ ـإليامن و إغ ّ

سؤيا أهري املؤهنني لشصٌل اهلل ليلة التاصع عشش ًشكٌاه لو هي أُهّتو
وؾد صادؽت شفادة أمري اـؿممـع طؾقف اـسالم ذم شفر رمضان ـسـة أربعع ـؾفجذرة ،وكذان
طؾقف اـسالم ؾد أحقا ـقؾة اـتاسع طػ مـ اـشفر إغ اـصباح شؽر ًا ؿ طىل اـػتح اـذي مذ ّـ بذف طذىل
اـؿسؾؿع يقم اـسابع طػ مـ شفر رمضان ـؾسـة اـثاك ّقة مـ اهلجرة ،وكان ؾد أبؼك أهؾ بقتف أيؼاض ًا
إلحقاء تؾؽ اـؾقؾة.
(ّ« )1نج اـبالؼة« طبدة ،صبع مرص ذ ص 343 .و  344و اـؿالّ ؽتح اؿ ،اـطبعة اْلجر ّية ،ص  318ذ .319
([ )2معرؽة اـؿعاد ج .]2
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ِ
ال ُم ِذم ُس ْح َر ِة( )1ا ْـ َقق ِم ا َّـ ِذي ُ ِ
اـس َ
رض َب ؽِ ِقف:
ورد ذم ّنج اـبالؼةَ :و َؾ َال طؾقف َّ
ؿ ِ
ِ
طؾقف َوآـِ ِف َو َس َّؾ َؿَ ،ؽ ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
َاي َو َأكَا َجاـِ ٌس َؽ َسـ ََح ِيل َر ُس ُ
قل اؿِ َص َّىل ا ُ
قل
َم َؾ َؽتْـل َط ْقـ َ
قت ِم ْـ ُأ َّمتِ َؽ ِم ْـ آْ ْو ِد َواـ َّؾدَ ِد!
اؿِ! َما َذا َـ ِؼ ُ
ِ
َؽ َؼ َال :ا ْد ُع ِ
طؾقف ْؿَ ،ؽ ُؼ ْؾ ُتَ :أ ْبدَ َــِل ا ُ
ذ ًا َهل ُ ْؿ ِمـِّل.
ؿ ِهبِ ْؿ َخ ْري ًا مـ ُْف ْؿ َو َأ ْبدَ َهل ُ ْؿ ِب َ َّ

()2

حمؿد بـ
ّ
ويروي ابـ أب اْلديد اـؿعتزيلّ ذم «ذح ّنج اـبالؼة« طـ أب اـػرج
اإلصػفاين ،طـ ّ
اـسؾؿل:
ّ
جرير اـطَبيّ بنسـاده اـؿذكقر ذم كتابف طـ طبد اـرمحـ
ِ
َؾ َالَ :ؾ َال ِيل ْ
ت َو َأ ِب ُي َص ِّظ ِذم ا ْـ َؿ ْس ِج ِدَ ،ؽ َؼ َال ِيلَ :يا ُبـ ََّل إِ ِّين
اـسالَ ُمَ :خ َر ْج ُ
اْلَ َس ُـ ْب ُـ طظ طؾقف َّ
ٍ ِِ
وؾ ُظ َأه ِظ ٕكذَّفا َـق َؾ ُة ْ ِ
بِ ُّت ا َّـؾق َؾ َة َأ ِ
ػ َة َـ ْق َؾة َخ َؾ ْت ِم ْـ َش ْف ِر َر َم َض َ
ان ،
ْ
اجل ْؿ َعة َصبِ َ
َ ْ
ْ
ُ
قح ُة َي ْق ِم َبدْ ر ،ـت ْس ِع َط ْ َ
ؿ ِ
ِ
طؾقف َوآـِ ِف َو َس َّؾ َؿ َؽ ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
َاي َؽ َسـ ََح ِيل َر ُس ُ
قل اؿِ َص َّىل ا ُ
قت ِم ْـ
قل اؿِ! َما َذا َـ ِؼ ُ
َؽ َؿ َؾ َؽتْـل َط ْقـ َ
ُأ َّمتِ َؽ ِم َـ آْ ْودِ َوا َّـؾدَدِ! َؽ َؼ َال ِيل :ا ْد ُع ِ
ت :اـ َؾ ُف َّؿ َأ ْب ِد ْــِل ِهبِ ْؿ َخ ْري ًا ِمـ ُْف ْؿ َو َأ ْب ِد ْهل ُ ْؿ ِب َم ْـ ُه َق
طؾقف ْؿ َؽ ُؼ ْؾ ُ
()3
ِ
َ ِ
اـس ِ
ذت َخ ْؾ َػذ ُفَ ،ؽذا ْطت ََق َر ُه
ذر َج َؽ َخ َر ْج ُ
اج َؽآ َذ َك ُف بِ َّ
اـصالَة َؽ َخ َ
اْل َس ُـَ :و َجا َء ا ْب ُـ َأ ِب َّ
ذ مـِّلَ .ؾ َال ْ َ
ُّ
ِ )4(.

اـر ُجال َِنَ ،ؽ َلما َأ َحدُ ُمها َؽ َق َؾ َع ْت َرض َب ُت ُف ِذم اـ َّط ِ
اقَ ،و َأ َّما َ
أخ ُر َؽ َل ْث َبت ََفا ِذم َر ْأ ِسف
َ
َّ
َّ
ْ
وكان يـادي ذم تؾؽ اْلالُ :ؽ ْز ُت َو َر ِّب ا ْـ َؽ ْع َب ِة ،ؽؼد كاكت اـشفادة ؽقز ًا ـديذف طؾقذف اـسذالم،
()5

واـؼتؾ ذم سبقؾ اؿ سعادة وكعق ًام وجـّة.

ومـ هذه إخبار خَب رواه طـ « كـز جامع اـػقائد « طذـ أب صذاهر اـؿؼ ّؾذدبـ ؼاـذب ،طذـ
رجاـف بنسـاده اـؿتّصؾ إغ طظّ بـ أب صاـب طؾقف اـسالم وهق ساجد يبؽل حتّل طال كحقبف وارتػع
أطؿ مـفا :و ُيؼال ـام ؾبؾ صؾقع اـػجر اـصادق َس َحر ًا.
واـس َحر ّ
اـس َحر مـ اـؾقؾَّ ،
بضؿ اـسع وسؽقن اْلاء ،تُؼال ٔخر وؾت َّ
(ُ « )1س ْحرة« ّ

(ّ« )2نج اـبالؼة« اخلطبة  69مـ صبعة طبده ذ مرص ص  :118وذم «ذح ابـ أب اْلديد« اـدورة ذات اـعػيـ جم ّؾد ًا :اـؿج ّؾد اـسذادس ،ص  ،113حقذث
ؾصة شفادتف طؾقف اـسالم باـتػصقؾ .ويعـل بآود :آطقجاج ،وباـؾدد :اخلصام .وؾال اـسقّد اـرضّ :وهذا مـ أؽصح اـؽالم.
ذكر ابـ أب اْلديد ّ
اـساج ،إّٓ أ ّن اـؿجؾيسّ أورده ذم «بحار آكقار« اـطبعة اـؽؿباين ،اـؿج ّؾد اـتاسع،
( )3أورده ابـ أب اْلديد ذ كام هق اـؿالحظ ذم هذه اـرواية ذ بؾػظ ابـ أب ّ

ص  655طـ «إرشاد اـؿػقد« بؾػظ ابـ اــباح.

(« )4ذح ّنج اـبالؼة« ابـ أب اْلديد ،اـدورة ذات اـعػيـ جم ّؾد ًا ،اـؿج ّؾد اـسادس ،ص .121
([ )5معرؽة اـؿعاد ج .]3
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وأمضـا وأشجاكا ،وما رأيـاك ؾذد ؽعؾذت
صقتف باـبؽاء .ؽؼؾـا :يا أمري اـؿممـع! ـؼد أمرضـا بؽاؤك
ّ
ِ
ِ
ْت س ِ
مثؾ هذا اـػعؾ ّ
ذجدَ ِيت َؽ َغ َؾ ْبتَـِذل
خل ْ َريات ِذم َس ْ
اجد ًا َأ ْد ُطق َر ِّب بِدُ َطاء ا َ
ؾط ؽؼال طؾقف اـسالمُ :كـ ُ َ
ؿ َط َؾ ْق ِف َوآـِ ِف َؾائِ ًام َو ُه َق َي ُؼ ُ
َط ْقـِلَ ،ؽ َر َأ ْي ُت ُر ْؤي ًا َها َـتْـِل َو َؾ َط ْعتَـِلَ :ر َأ ْي ُت َر ُس َ
قل اؿِ َص َّظ ا ُ
قلَ :يا َأ َبا
اْلَ َس ِـ! َصا َـ ْت َؼ ْق َبت َُؽ َؽ َؼ ِد ْاش َت ْؼ ُت إغ ُر ْؤ َي َ
قؽَ .ؽ ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
ْج َز ِيل َر ِّب َما َوطَدَ ِين ؽِ َ
قل
اكَ ،و َؾدْ َأك َ
َقؽ و ُذريتِ َؽ ِذم اـدَّ رج ِ
ِ
ِ
ِ
ْج َز ِيل ؽِ َ
ات اـ ُع َظ ِذم
َ َ
قؽ َو ِذم َز ْو َجت َؽ َوا ْبـ َ َ ِّ َّ
ْج َز َـ َؽ ِذمَّ؟ َؾ َالَ :أك َ
اؿ! َو َما ا َّـذي َأك َ
ِ
ْت و ُأمل يا رس َ ِ ِ
قر ُه ْؿ بِ ِح َذ ِاء ُؾ ُص ِ
قركَا،
ِط ِّؾ ِّق َ
قل اؿ َؽشق َعتُـَا؟ َؾ َال :شق َع ُتـَا َم َعـَاَ ،و ُؾ ُص ُ
ع! ُؾ ْؾ ُت :بِ َل ِب َأك َ َ ِّ َ َ ُ

َاز ُهل ْؿ ُم َؼابِ ُؾ َمـ ِ
ِ
َازـِـَاُ .ؾ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل اؿِ! َؽ َام ـِ ِشق َعتِـَا ِذم اـدُّ ْك َقا؟ َؾ َال :آَ ْم ُـ َواـ َعاؽِقَ ُةَ ( .أي :آمـ
َو َمـ ُ
ِ
ِ
ِ
اـر ُج ُؾ
اـؿ ْقت؟ َؾ َالَ ُ :
حي َّؽ ُؿ َّ
مـ إؼقاء اـشقطان واـعاؽقة طـ هالك اـديـ واإليامن) ُؾ ْؾ ُتَ :ؽ َام َهل ُ ْؿ طـْدَ َ
ِذم َك ْػ ِس ِف وي ْممر م َؾ ُؽ اـؿق ِ
ف؟ َؾ َالَ :ب َظَّ ،
إن َأ َشدَّ ِشق َعتِـَا َــَا ُح َّب ًا
ت بِ َطا َطت ِ ِفُ .ؾ ْؾ ُتَ :ؽ َام ـِ َذـِ َؽ َحدي ُي ْع َر ُ
َ ْ
َُ َُ َ
ِ ِ
ػ اـامء اـب ِ ِ
اب َأح ِد ُكؿ ِذم يق ِم اـصق ِ
ِ ِ
قبَ .و َّ
إن َسائِ َر ُه ْؿ
ار َد ا َّـذي َيـْتَؼ ُع بِف اـ ُؼ ُؾ ُ
َ َ َ
َّ ْ
ػ ِ َ ْ َْ
َيؽُق ُن ُخ ُر ُ
وج َك ْػسف َك َ َ
َكام ي ْغبِ ُط َأحدُ ُكؿ طىل ؽِر ِ
َت َط ْقـُ ُف بِ َؿ ْقتِ ِف.
اش ِف َك َل َؾ ِّر َما َكاك ْ
َ َ
َ
َ ْ

وـؼد أتعبقا وأبرمقا اإلمام طؾقف اـسالم بتساهؾفؿ وتؼاطسذفؿ ،بحقذث كذان يـتظذر اـؿذقت
اـؿرادي طىل ياؽقخف )1(،كاديُ :ؽ ْز ُت َو َر ِّب ا ْـ َؽ ْع َب ِة!
ّ
ويرت ّؾبف ح ّؼ ًا ،ح ّتك إذا هقت رضبة ابـ مؾجؿ
ْ َ َْ
ْ
ُ ْ َ َ ُ ُ ُ
ِيـدك ْم َونِي ٍَـا
وكان يضع مـ تراب اـؿحراب طىل رأسف ويؼقل{ :نِي ٍَا خلق َيـ'كم وفِيٍا ىػ
ُ
()2
ُْ ُ ُ
ك ْم تَ َارةً أ ْخ َرى'}.
ُن ِرج

ِِ
ات اؿِ َط َؾ َ
ع
قؽ َو َص َؾ َق ُ
َص َؾ َق ُ
اـؿ َؼ َّر َب َ
ات َمالَئؽَتف ُ
ِ ِ ()3
اْل َ ِ
ع و ِطبادِ ِه اـص ِ
وأَكبِقائِ ِف اـؿ ِ
ع.
اـؿممـ َ
َّ
رسؾ َ َ َ
َ َ
ع يِا أَم َري ُ
ُ َ

ّ
يؿر مـ طـد جبع اإلمام ،بؾ جاء ذم طرض رأسف اـشذريػ بع
( )1اـقاؽقخ مؾتؼل طظؿ مؼدّ م اـرأس
وممخره :و ُيستػاد مـ هذه اـعبارة أ ّن سقػ ابـ مؾجؿ ل ّ

ُأذكقف وهقي طىل ياؽقخف وخم ّف.

( )2أية  ،55مـ اـسقرة  :28صف.
([ )3معرؽة اـؿعاد ج .]4
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إول واـثاين واـثاـث واـرابع مـ كتاب «معرؽة اـؿعاد« ،
[مالحظة :اكتخب هذا اـبحث مـ اجلزء ّ
اـطفراين رضقان اـؾذف طؾقف،
اْلسقـل
حمؿد اْلسع
ّ
تلـقػ اـؿرحقم اـعالّمة آية اـؾذف اْلاج اـس ّقد ّ
ّ
تؿ تقثقؼف ومؼاركتف مع اـؿصدر اـػارد مـ ؾبؾ اهلقئة اـعؾؿقّة ذم جلـة اـرتمجة واـتحؼقؼ ،ودمدر
وؾد ّ
اإلشارة إغ ّ
أن اـعبارات واهلقامش اـتل وؾعت بع معؼقؽتع هل مـ اهلقئة اـعؾؿ ّقة].
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