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املقدمة

ﭑﭒﭓﭔ

والخمض هلل زالو الؿماواث وألاعى وواهب الىػم ،والهالة غلى مدمض وآله الُُبحن

الُاهغًٍ ؤنماع الىالًت وؤغالم الهضاًت ،وعضخي هللا غً الصخابت اإلاىخجبحن.
يثرث ألازباع الخضًصُت في ما ٌؿمى بـ"خضًض ؤلاقَ" ،بال ؤن هظه ألاخاصًض ؤو ألازباع مخىانًت
ًًغب بػًها بػًا!.
ومً اإلاػلىم ؤن ألاخاصًض خُىما جخًاعب ،بما ؤن جٍىن مدؿاوٍت الٌكخحن ،وخُجها جدؿانِ،
وجبُل حجُتها والاؾخضالُ بها ،وبما ؤن ًٍىن ؤخض َغقحها عاجخا غلى َغف آزغ ،وخُجها هإزظ
بالُغف الغاجر ،وهُغح الُغف اإلاغظىح ،وبما ؤن ًٍىن الُغقان ًاطبحن ،وخُجها هُغح يال
الُغقحن.
للخضًض َغقان غىض غلماء الخضًض:
 1ـ ـ املتن ..اإلاتن وهى اللكظ اإلاٍىن للخضًض ..والخضًض غباعة غً ًلماث مترايبت ،قخهبذ
ظملت ؤو غضة ظمل.
 2ـ ـ السند ..الؿىض هى ؾلؿلت الغظاُ اإلاخخالُت التي عوث الخضًض.
يػل الؿىض ،ال ٌػجي بُالن اإلاتن ،ويػل اإلاتنٌ ،ػجي ؤهه يػُل صاثما ..قغبما ًغوي
الخضًض (اإلاتن) غً ؾلؿلت عظاُ ،وٍٍىن ؤخضهم يػُل ،قُهاُ :الؿىض يػُل ،لًٌ هكـ
الخضًض (اإلاتن) ًغوي غً ؾلؿلت صخُدت ،قُهاُ :الؿىض صخُذ.
لًٌ غلماء الخضًض ؤهملىا اإلاتن ،وعيؼوا ًل اهخمامهم غلى الؿىض! ..وهظا ؤمغ ًههض به
الخالغب في ألاخاصًض( ،)1وظػل اإلاتن ؤلػىبت بُض عظاُ الخضًض؛ ألن جًػُل الخضًض ًدبؼ
لؿىضه الغظالي ،قةطا ؤعصث ؤن جًػل خضًشا ،غلَُ ؤن جًػل ؤخض عظاله!.

( )1لِـ نهضها الؿىض مً خُض هى ؾىض ،وبهما ما ًخم حسخحره ألؾغاى زبِشت!.
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ومً الؿغٍب العجُب ؤن بػٌ مخىن ؤخاصًض الصخاح ال ًهبلها غهل ،بال ؤنها صخُدت
غىضهم ؾىضا ومخىا.
وهىاى ؤخاصًض ؾاًت في الغوغت ،ولها ما ًصدخها مً ؤمىع في الخاعط والػهل ،بال ؤنها يػُكت
ؾىضا ،قإؾهُىا مخىنها.
بػًهم ًخم الاؾدكهاص غلُه بدضًض ،قُهىُ :بن الخضًض يػُل ؾىضا؛ ألن قالن يػُل ؤو
متروى ..قخىُلي غلُه هظه الخضغت! ..مؼ ؤن الخضًض صخُذ؛ ألهه وعص بؿىض آزغ .ؤو ؤن هظا
الغظل هى يػُل غىض غالم ،لٌىه زهت غىض ؾحره.
قةطا عاظػذ مؿخضعى الخايم ـ ـ مشال ـ ـ قؿخجضه ؤخُاها ًهىُ غً خضًض :بهه غلى قغٍ
الكُسحن ولم ًسغظاه( ،)2ؤو غلى قغٍ مؿلم ،ؤو صخُذ ،بِىما الىىوي ًهىُ غىه مىهُؼ!!(.)3
في بدشىا هظا اغخمضها غلى اإلاهاعهت بحن ألازباع التي جغوي "خاصزت ؤلاقَ" في ماعٍت والتي جغويها
في غاجكت.
خاولىا ؤن ًٍىن البدض واضخا ومسخهغا؛ ًي ٌؿخكُض مىه الهاعت الٌغٍم ..خاولىا ؤن ال هىهل
الخضًض مً مهاصع يشحرة ،بطا ًاهذ هظه مهاصع هانلت ،بال بطا لم ًخىقغ اإلاهضع ألانل ،ؤو
جُلب ألامغ الخٌغاع.
مشخي جابر فاضل /مجهورية العراق

( )2مؼ الػلم ؤن الكُسحن لم ٌكترَا ؤي قغٍ! ،لًٌ مً ظاء بػضهم ظػل عظالهم ونىاغضهم قغَا ،يما
ؤن مؿلم ال ًخُابو مؼ البساعي صاثما!! ..في الخهُهت ؤن صخُذ البساعي ،هى ؤؾىؤ الٌخب الؿخت جغجِبا
وجبىٍبا وجدغٍكا وجضلِؿا!.
( )3عاظؼ اإلاؿخضعى للخايم بخػلُو الظهبي ،الخضًض )1008( :و ( )2410و ( )2770و ( )2963و ( )2986و
( )3077و ( )3134و ( )3144و ( )3977و ( )4500و ( )4684و ( )4818و ( )5087و ( )5164و ( )5514و
( )7884و ( ..)8724زمؿت مجها غلى قغٍ الكُسحن ،وقها لغؤي الخايم ،وزالزت غلى قغٍ مؿلم .والبهُت
صخُدت .لًٌ ًلها مىهُػت ،وقها لغؤي الظهبي!.
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حادثة إلافك كما رويت في عائشة
ؤلاقَ ،هى نلب الصخيء عؤؾا غلى غهب ..ؤقٌذ ؤلاهاءٌ ،ػجي :نلبخه ،ؾىاء ًاهذ ألامىع ماصًت
ؤو مػىىٍت ،وؤلاقَ غٌـ الهضم{ ..ؤنب بَيى يٍ بفكيى نْمٌنٌٌ* ًنذ انهو ًبَيى
نكبرثٌٌ} [الهاقاث 151/ـ ـ ]152
ؾيبضؤ باألزباع التي عوث ؤن الخاصزت ،خاصزت ؤلاقَ ،هي في غاجكت بيذ ؤبي بٌغ ،وهبضؤ بالغواًت
التي هي اإلادىع الغثِـ غىض ؤههاع غاجكت ..قهض ظاء في صخُذ البساعي:
((خضزىا ؤبى الغبُؼ ؾلُمان بً صاووص وؤقهمجي بػًه ؤخمض خضزىا قلُذ بً ؾلُمان غً ابً
قهاب الؼهغي غً غغوة بً الؼبحر وؾػُض بً اإلاؿِب وغلهمت بً ونام اللُثي وغبُض هللا بً
غبض هللا بً غخبت غً غاجكت (عى) ػوط الىبي (م) خحن ناُ لها ؤهل ؤلاقَ ما نالىا ،قبرؤها
هللا مىه ،ناُ الؼهغي ،وًلهم خضزجي َاثكت مً خضًثها وبػًهم ؤوعى مً بػٌ ،وؤزبذ له
انخهانا ،ونض وغُذ غً ًل واخض مجهم الخضًض الظي خضزجي غً غاجكت ،وبػٌ خضًثهم
ًهضم بػًا .ػغمىا ؤن غاجكت نالذ ًان عؾىُ هللا (م) بطا ؤعاص ؤن ًسغط ؾكغا ؤنغع بحن
ؤػواظه ،قإًتهً زغط ؾهمها زغط بها مػه ،قإنغع بُيىا في ؾؼاة ؾؼاها قسغط ؾهمي ،قسغظذ
مػه بػض ما ؤهؼُ الدجاب ،قإها ؤخمل في هىصط وؤهؼُ قُه ،قؿغها ختى بطا قغؽ عؾىُ هللا
(م) مً ؾؼوجه جلَ ،ونكل وصهىها مً اإلاضًىت ،آطن لُلت بالغخُل ،قهمذ خحن آطهىا بالغخُل،
قمكِذ ختى ظاوػث الجِل ،قلما نًِذ قإوي ؤنبلذ بلى الغخل ،قلمؿذ نضعي ،قةطا
غهض لي مً ظؼع ؤظكاع نض اههُؼ ،قغظػذ قالخمؿذ غهضي ،قدبؿجي ابخؿائه ،قإنبل الظًً
ًغخلىن لي ،قاخخملىا هىصجي قغخلىه غلى بػحري الظي يىذ ؤعيب ،وهم ًدؿبىن ؤوي قُه،
وًان اليؿاء بط طاى زكاقا لم ًشهلً ولم ٌؿكهً اللخم ،وبهما ًإًلً الػلهت مً الُػام ،قلم
ٌؿدىٌغ الهىم خحن عقػىه زهل الهىصط قاخخملىه ويىذ ظاعٍت خضًشت الؿً ،قبػشىا الجمل
وؾاعوا  ،قىظضث غهضي بػض ما اؾخمغ الجِل ،قجئذ مجزلهم ولِـ قُه ؤخض ،قإممذ مجزلي
الظي يىذ به قظىيذ ؤنهم ؾُكهضووي قحرظػىن بلى ،قبِىا ؤها ظالؿت ؾلبخجي غُىاي قىمذ،
وًان نكىان بً اإلاػُل الؿلمي ،زم الظًىاوي مً وعاء الجِل ،قإنبذ غىض مجزلي قغؤي ؾىاص
بوؿان هاثم قإجاوي ،وًان ًغاوي نبل الدجاب قاؾدُهظذ باؾترظاغه خحن ؤهار عاخلخه ،قىَئ
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ًضها ،قغيبتها قاهُلو ًهىص بي الغاخلت ،ختى ؤجِىا الجِل بػض ما هؼلىا مػغؾحن في هدغ
الظهحرة ،قهلَ مً هلَ ،وًان الظي جىلى ؤلاقَ غبض هللا بً ؤبي ابً ؾلىُ ،قهضمىا اإلاضًىت
قاقخٌُذ بها قهغاً ،كًُىن مً نىُ ؤصخاب ؤلاقَ ،وٍغٍبجي في وظعي ؤوي ال ؤعي مً الىبي
(م) اللُل الظي يىذ ؤعي مىه خحن ؤمغى ،بهما ًضزل قِؿلم زم ًهىُ «يُل جٌُم» .ال
ؤقػغ بصخيء مً طلَ ختى هههذ ،قسغظذ ؤها وؤم مؿُذ نبل اإلاىانؼ مخبرػها ،ال هسغط بال
لُال بلى لُل ،وطلَ نبل ؤن هخسظ الٌىل نغٍبا مً بُىجىا ،وؤمغها ؤمغ الػغب ألاوُ في البرًت ؤو
في الخجزه ،قإنبلذ ؤها وؤم مؿُذ بيذ ؤبي عهم همصخي ،قػثرث في مغَها قهالذ حػـ مؿُذ،
قهلذ لها بئـ ما نلذ ،ؤحؿبحن عظال قهض بضعا؟ ،قهالذ ًا هىخاه ؤلم حؿمعي ما نالىا؟
قإزبرججي بهىُ ؤهل ؤلاقَ ،قاػصصث مغيا بلى مغضخى ،قلما عظػذ بلى بُتي صزل غلى عؾىُ
هللا (م) قؿلم قهاُ "يُل جٌُم" .قهلذ اثظن لي بلى ؤبىي .نالذ وؤها خُيئظ ؤعٍض ؤن ؤؾدُهً
الخبر مً نبلهما ،قإطن لي عؾىُ هللا (م) قإجِذ ؤبىي قهلذ ألمي ما ًخدضر به الىاؽ
قهالذ ًا بيُت هىوي غلى هكؿَ الكإن ،قىهللا لهلما ًاهذ امغؤة نِ ويِئت غىض عظل ًدبها
ولها يغاثغ بال ؤيثرن غلحها .قهلذ ؾبدان هللا ولهض ًخدضر الىاؽ بهظا نالذ قبذ جلَ اللُلت
ختى ؤنبدذ ال ًغنإ لي صمؼ وال ؤيخدل بىىم ،زم ؤنبدذ قضغا عؾىُ هللا غلي بً ؤبي َالب
وؤؾامت بً ػٍض خحن اؾخلبض الىحيٌ ،ؿدكحرهما في قغام ؤهله ،قإما ؤؾامت قإقاع غلُه بالظي
ٌػلم في هكؿه مً الىص لهم ،قهاُ ؤؾامت :ؤهلَ ًا عؾىُ هللا وال وػلم وهللا بال زحرا ،وؤما غلي
بً ؤبي َالب قهاُ ًا عؾىُ هللا لم ًًُو هللا غلَُ واليؿاء ؾىاها يشحر ،وؾل الجاعٍت
جهضنَ .قضغا عؾىُ هللا (م) بغٍغة قهاًُ« :ا بغٍغة هل عؤًذ قحها قِئا ًغٍبَ»؟ .قهالذ
بغٍغة :ال والظي بػشَ بالخو ،بن عؤًذ مجها ؤمغا ؤؾمهه غلحها ؤيثر مً ؤنها ظاعٍت خضًشت الؿً
جىام غً العجحن قخإحي الضاظً قخإًله .قهام عؾىُ هللا (م) مً ًىمه ،قاؾخػظع مً غبض هللا
بً ؤبي ابً ؾلىُ قهاُ عؾىُ هللا (م) «مً ٌػظعوي مً عظل بلؿجي ؤطاه في ؤهلي؟ ،قىهللا ما
غلمذ غلى ؤهلي بال زحرا ،ونض طيغوا عظال ما غلمذ غلُه بال زحرا ،وما ًان ًضزل غلى ؤهلي
بال معي» .قهام ؾػض بً مػاط قهاُ ًا عؾىُ هللا ؤها وهللا ؤغظعى مىه ،بن ًان مً ألاوؽ
يغبىا غىهه ،وبن ًان مً بزىاهىا مً الخؼعط ؤمغجىا قكػلىا قُه ؤمغى .قهام ؾػض بً غباصة
وهى ؾُض الخؼعط ،وًان نبل طلَ عظال نالخا ،ولًٌ اخخملخه الخمُت قهاُ يظبذ لػمغ
هللا ،ال جهخله وال جهضع غلى طلَ ،قهام ؤؾُض بً الخًحر ،قهاُ يظبذ لػمغ هللا ،وهللا
لىهخلىه ،قةهَ مىاقو ججاصُ غً اإلاىاقهحن .قشاع الخُان ألاوؽ والخؼعط ختى همىا ،وعؾىُ
هللا (م) غلى اإلاىبر قجزُ قسكًهم ختى ؾٌخىا وؾٌذ ،وبٌُذ ًىمي ال ًغنإ لي صمؼ وال
ؤيخدل بىىم ،قإنبذ غىضي ؤبىاي ،نض بٌُذ لُلخحن وٍىما ختى ؤظً ؤن البٍاء قالو يبضي -
نالذ  -قبِىا هما ظالؿان غىضي وؤها ؤبٍي بط اؾخإطهذ امغؤة مً ألاههاع قإطهذ لها ،قجلؿذ
جبٍي معي ،قبِىا هدً يظلَ بط صزل عؾىُ هللا (م) قجلـ ،ولم ًجلـ غىضي مً ًىم نُل
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في ما نُل نبلها ،ونض مٌض قهغا ال ًىحى بلُه في قإوي شخيء ـ ـ نالذ ـ ـ قدكهض ،زم ناُ «ًا
غاجكت قةهه بلؿجي غىَ يظا ويظا ،قةن يىذ بغٍئت قؿُبرثَ هللا ،وبن يىذ ؤإلامذ قاؾخؿكغي
هللا وجىبي بلُه ،قةن الػبض بطا اغترف بظهبه زم جاب ،جاب هللا غلُه » .قلما نطخى عؾىُ هللا
(م) مهالخه نلو صمعي ختى ما ؤخـ مىه نُغة ونلذ ألبي ؤظب غجي عؾىُ هللا (م) .ناُ
وهللا ما ؤصعي ما ؤنىُ لغؾىُ هللا (م) .قهلذ ألمي ؤظُبي غجي عؾىُ هللا (م) قُما ناُ.
نالذ وهللا ما ؤصعي ما ؤنىُ لغؾىُ هللا (م) .نالذ وؤها ظاعٍت خضًشت الؿً ال ؤنغؤ يشحرا مً
الهغآن قهلذ بوي وهللا لهض غلمذ ؤهٌم ؾمػخم ما ًخدضر به الىاؽ ،وونغ في ؤهكؿٌم
ونضنخم به ،ولئن نلذ لٌم بوي بغٍئت .وهللا ٌػلم بوي لبرًئت ال جهضنىوي بظلَ ،ولئن اغترقذ
لٌم بإمغ ،وهللا ٌػلم ؤوي بغٍئت لخهضنجي وهللا ما ؤظض لي ولٌم مشال ،بال ؤبا ًىؾل بط ناُ
{فصرب مجْم ًاهلل ادلسزعبٌ عهَ يب رصفٌٌ} زم جدىلذ غلى قغاشخي ،وؤها ؤعظى ؤن ًبرثجي هللا،
ولًٌ وهللا ما ظىيذ ؤن ًجزُ في قإوي وخُا ،وألها ؤخهغ في هكسخي مً ؤن ًخٍلم بالهغآن في
ؤمغي ،ولٌجي يىذ ؤعظى ؤن ًغي عؾىُ هللا (م) في الىىم عئٍا ًبرثجي هللا ،قىهللا ما عام
مجلؿه وال زغط ؤخض مً ؤهل البِذ ختى ؤهؼُ غلُه ،قإزظه ما ًان ًإزظه مً البرخاء ،ختى
بهه لُخدضع مىه مشل الجمان مً الػغم في ًىم قاث ،قلما ؾغي غً عؾىُ هللا (م) وهى
ًطخَ ،قٍان ؤوُ ًلمت جٍلم بها ؤن ناُ لي «ًا غاجكت ،اخمضي هللا قهض بغؤى هللا » .قهالذ
لي ؤمي :نىمي بلى عؾىُ هللا (م) .قهلذ ال وهللا ،ال ؤنىم بلُه ،وال ؤخمض بال هللا ،قإهؼُ هللا
حػالى{ :بٌ انزٍّ جبئًا ثبإلفك عصجخ ينكى} آلاًاث ،قلما ؤهؼُ هللا هظا في بغاءحي ناُ ؤبى
بٌغ الهضًو (عى) وًان ًىكو غلى مؿُذ بً ؤزازت لهغابخه مىه وهللا ال ؤهكو غلى مؿُذ
قِئا ؤبضا بػض ما ناُ لػاجكت .قإهؼُ هللا حػالىً{ :ال ّإرم ؤًنٌ انفضم ينكى ًانسعخ} بلى
نىله {غفٌس سدْى} قهاُ ؤبى بٌغ بلى ،وهللا بوي ألخب ؤن ٌؿكغ هللا لي ،قغظؼ بلى مؿُذ
الظي ًان ًجغي غلُه .وًان عؾىُ هللا (م) ٌؿإُ ػٍيب بيذ جخل غً ؤمغي ،قهاًُ« :ا
ػٍيب ،ما غلمذ ما عؤًذ» .قهالذ ًا عؾىُ هللا ،ؤخمي ؾمعي وبهغي ،وهللا ما غلمذ غلحها بال
زحرا ،نالذ وهي التي ًاهذ حؿامُجي ،قػهمها هللا بالىعع))(.)4

هظه الههت ؤو الخٍاًت ؤو "الؿغصًت"! التي ٌػخمض غلحها ؤههاع غاجكت ،وٍضوع غلحها قلٌهم و"
هاغىعهم" ،ونض اغخمضها ظمُؼ مكؿغيهم في جكاؾحرهم.
( )4صخُذ البساعي /باب حػضًل اليؿاء بػًهً بػًا ..و باب خضًض ؤلاقَ ..صخُذ مؿلم /باب في خضًض
ؤلاقَ ونبىُ جىبت الهاطف.
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وهظه الخٍاًت غلحها ماازظاث مً صازلها ،ججػلها خٍاًت مسخلهت مً ألانل ،وال نُمت لها
ؤبضا..
 1ـ ـ الغواًت جدٌحها غاجكت هكؿها غً هكؿها ..وهظا ًجػلها مهؼوػة! ..قاَمت الؼهغاء (ع) بيذ
مدمض (م) لم ًإزظ بٌالمها ؤبى بٌغ في خهها في قضى ،عؾم ؤن الهغآن ًضغمها والؿىت
جضغمها ،والػهل ًضغمها ،وويؼ ًضها غلى قضى ًضغمها.
 2ـ ـ يُل ًدملىن الهىصط وال ٌكػغون بها؟ ..ؤال جخٍلم؟ ..ؤلِـ لها وػن؟ ..هل الهىصط مدٌم
بدُض ال ًغي ما بضازله؟ ..ؤًً ًان ػوظها؟ ..قهل خملىها وهى بػُض غجها؟ ..ؤلِـ هى ألاولى مً
ؾحره؟..
زم بن ؾؼوة اإلاغَؿُؼ خضزذ في ( )5ؤو ( )6للهجغة ،مما ٌػجي ؤن غمغ غاجكت غلى خؿب عواًتها
"البساعوٍت" ـ ـ بحن ( )11ؤو ( )12ؾىتٌ ،ػجي ؤنها مً اإلاؿخدُل ؤن ال ٌكػغ بها ؤخض حجما
ووػها!!(( ..ختى لى ًاهذ صظاظت لكػغوا بها!!)) ،قهض ظاء في ؾحر ؤغالم الىبالء(( :قإن ؤلاقَ
ًان في ؾؼوة اإلاغَؿُؼ ،ؾىت زمـ مً الهجغة ،وغمغها (عى) ًىمئظ ازيخا غكغة ؾىت))(.)5
ؤما غلى خؿب الغواًاث ألازغي التي ججػل غمغها ،ؤنؿغ مً غمغ ؤزتها ؤؾماء ،بػكغ
ؾىىاث ،قٍُىن غمغها بحن ( )20و ( )21ؾىت! ..وهى الصخُذ(.!)6
 3ـ ـ بطا ًان ػوظها ،وظِكهً ،لهم ال ٌكػغون بها ،هل هي ؤنبدذ مشلهم ال حكػغ بدغيت
الجِل الجغاع ،وما ًسلكه مً ؤنىاث وظعجػت ومػمػت؟!.
 4ـ ـ يُل جىام امغؤة "نؿحرة" لىخضها في ظالم خالَ؟..
 5ـ ـ خُىما اههُؼ غهضها إلااطا لم جبلـ ػوظها؛ لِؿحر مػها لجلب الػهض "اإلاباعى"؟! .ؤو جبلـ ؤم
ؾلمت ،ومً اإلاػغوف ؤن اإلاغؤة جساف اللُل لىخضها!.
((زم اهخهى عؾىُ هللا (م) بلى اإلاغَؿُؼ وهى اإلااء قجزله ،ويغب لغؾىُ هللا (م) نبت مً ؤصم،
ومػه مً وؿاثه :غاجكت وؤم ؾلمت))(.)7
 6ـ ـ جٌغاع اهكغاٍ الػهض في خاصزت ؤزغيً ،بحن ؤن الخٍاًت ال ؤنل لها في الىانؼ الخاعجي ،وبهما
خٍاًت مً َغاػ خٍاًاث ؤلل لُلت ولُلت!.
( )5ؾحر ؤغالم الىبالء للظهبي /ط  2ـ ـ م 153
( )6للَالع ؤيثر ،عاظؼ يخابىا( :الخبر اإلاشلىم في ػواط ابً الخُاب مً ؤم ًلشىم)
( )7اإلاؿاػي للىانضي /ط 1ـ ـ م 407
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 7ـ ـ ما الظي ؤحى بهكىان بً اإلاػُل لهظا اإلاٍان الظي اوسخب مىه الجِل؟!.
 8ـ ـ ال ًمًٌ ؤن ًخدغى الجِل بهظه الؿغغت ،بدُض ًبخػض وال جضعيه ،مؼ ؤن الظي ًظهب
للخالء في اللُل ال ًدخاط ،بال لــ( )150مترا غلى ألايثر ..وهظه اإلاؿاقت لِـ بالبػُضة بدُض
حػضمها الكػىع بالجِل الػغمغم! ،يما ؤنها ال حؿخُُؼ الابخػاص يشحرا؛ ألنها "نؿحرة" ..زم يُل
ًإحي الىبي (م) بُكلت وؾِ ظِل ظغاع ،ؤال ًسصخى غلحها؟!.
 9ـ ـ الخٍاًت مدٌُت بكل صعامي جغاظُضي جمشُلي نهصخي زُالي! ..وهظا ًبحن ؤن مً خٍاها
ًغٍض اؾخضعاع غُل الىاؽ ،بإهه مظلىم ال ظالم!.
وبما ؤن غاجكت لم جًٌ مظلىمت ،بل لم ًخىقغ لؿحرها ما جىقغ لها مً الؿلُت والبُل ،بدُض
ًاهذ حػانب الغظاُ وجكغى اإلاػاعى!.
بل ًاهذ مهضؾت غىض بػٌ ؤجباغها ،ختى ونل بهم ؤألمغ ؤن ٌكمىا عور بػحرها ،وٍهىلىن
غىه بإهه ًاإلاؿَ!! ..قهض ظاء في جاعٍش الُبري:
((خضزجي غمغ ناُ خضزىا ؤبى الخؿً ناُ خضزىا ؤبى لُلى غً ؤبي غٍاقت الهمضاوي غً عقاغت
البجلي غً ؤبي البستري الُاجي ناُ ؤَاقذ يبت ،وألاػص بػاجكت ًىم الجمل وبطا عظاُ مً
ألاػص ًإزظون بػغ الجمل قُكخىهه وَكمىهه وٍهىلىن :بػغ ظمل ؤمىا عٍده عٍذ اإلاؿَ .وعظل
مً ؤصخاب غلي ًهاجل وٍهىُ:
ؤيغب في يهىلهم واإلاغص))(.)8

ظغصث ؾُكي في عظاُ ألاػص

ومما ًلكذ الىظغ ؤن غاجكت جؼغم ؤن الىبي (م) اؾدكاع غلُا (ع) وؤؾامت بً ػٍض في نًُت
غاجكت! ..لِـ اإلاهم ـ ـ هىا ـ ـ ؤن ًهبذ الهاثض مهىصا واإلاؿدكحر مؿدكاعا! ،لًٌ يُل ٌؿدكحر
الغؾىُ (م) ؤؾامت وهى نؿحر ،وؤبىه غلى نُض الخُاة؟! .قؼٍض بً خاعزت لم ٌؿدكهض ،بال بػض
الخاصزت بؿيخحن؛ ألن الخاصزت ونػذ في الؿاصؾت للهجغة غلى ؤغلى جهضًغ ،بِىما ػٍض اؾدكهض
في ماجت ؾىت ( )8للهجغة!.
قهض ظاء في يخب التراظم ،ومجها يخاب ؾحر ؤغالم الىبالء للظهبي ،في جغظمت ػٍض بً خاعزت:

( )8جاعٍش الُبري /ط  3ـ ـ 43
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((قإزظ ػٍض اللىاء ،قهاجل وناجل مػه الىاؽ ختى نخل َػىا بالغماح (عى) .ناُ :قهلى غلُه
عؾىُ هللا ،ؤي صغا له ،وناُ" :اؾخؿكغوا ألزٌُم نض صزل الجىت ،وهى ٌؿعى" ،وًاهذ ماجت في
ظماصي ألاولى ؾىت زمان ،هى ابً زمـ وزمؿحن ؾىت))(.)9

وظاء في هكـ اإلاهضع الؿابو:
((غاجكت ،نالذ :ؤعاص عؾىُ هللا (م) ؤن ًمسر مساٍ ؤؾامت ،قهلذ :صغجي ختى ؤًىن ؤها
التي ؤقػل .قهاًُ" :ا غاجكت ،ؤخبُه ،قةوي ؤخبه" ..نلذً :ان ؾىه في ؾجها.
مجالض ،غً الكػبي ،غً غاجكت :ؤمغوي عؾىُ هللا ؤن ؤؾؿل وظه ؤؾامت وهى نبي))(.)10
ٌػجي ؤن غمغ ؤؾامت بىكـ غمغ غاجكت ؤو ؤنؿغ ،بدُض هي حؿؿل وظهه ..ؤي ؤن غمغه ال
ًخجاوػ الـ( )12ؾىت!؛ ألن الظهبي ًهىُ :ؾىه في ؾجها ..وهظا غمغ نؿحر ال ًاهله لالؾدكاعة
الىبىٍت!!.

مهضع آزغ ،وهى الاؾدُػابً ،هىُ:
((ؤؾامت بً ػٍض بً الخاعزت بً قغخبُل بً يػب بً غبض الػؼي الٍلبي ...وازخلل في ؾىه
ًىم ماث الىبي (م) ،قهُل ابً غكغًٍ ،ونُل ابً حؿؼ غكغة ،ونُل ابً زماوي غكغة))(.)11

وبطا ؤزظها ؤغلى ألاعنام ـ ـ ججزال ـ ـ وهى ؤن غمغه ( )20ؾىت ،خحن وقاة الغؾىُ (م) ،قهظا
ًهخطخي ؤن غمغه ،خحن الخاصزت ( )14ؤو ( ..)15وهظا ؤًًا ؾً نؿحر ال ًاهله ،زهىنا وؤن
اإلاؿدكحر ،هى عؾىُ هللا (م)!!.

مهضع آزغ ،وهى مؿاػي الىانضيً ،هىُ:

( )9ؾحر ؤغالم الىبالء للظهبي /ط  1ـ ـ م 229
( )10ؾحر ؤغالم الىبالء للظهبي /ط  2ـ ـ م 501
( )11ؤلاؾدُػاب في مػغقت ألاصخاب البً غبض البر /ط ..1جغظمت ؤؾامت بً ػٍض
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((قدضزجي مدمض بً الخؿً بً ؤؾامت بً ػٍض غً ؤهله ناُ :جىفي عؾىُ هللا (م) وؤؾامت
ابً حؿؼ غكغة ؾىت وًان عؾىُ هللا (م) ،ػوظه وهى ابً زمـ غكغ ؾىت ،امغؤة مً َيء
قكاعنها وػوظه ؤزغي))(.)12
ما ٌػجي ؤن غمغ ؤؾامت بً ػٍض ،خحن الخاصزت اإلاؼغىمت ،هى ( ،)13ؤو ( )14ؾىت! ..ويما هى
مػلىم ؤن ؤؾامت بً ػٍض لِـ مً ألاهبُاء ؤو ألاونُاء ،ختى ٌؿدكاع مً نبل هبي مً ؤولي
الػؼم ،وهى بهظا الػمغ الهؿحر وبىظىص ؤبُه ػٍض!.
((وبػض عؾىُ هللا (م) ؤؾامت في ظِل قحهم ؤبى بٌغ وغمغ (عى) غجهما ،قُػً الىاؽ قُه
ألهه ًان ابً مىلى ،ولم ًبلـ غكغًٍ ؾىت))(.)13

في الخهُت ؤن خٍاًت الػهض اإلاكغوٍ ،هي مً مىكغَت باألؾاؽ يػهضها! ،ومخضاغُت ومتهالٌت،
جمذ خُايتها بػض وقاة الغؾىُ (م) بؼمً بػُض!.
لهض ظاءث هظه الخٍاًت؛ لُمغ الههت الخهُهُت ،التي جىلذ يبرها غاجكت يض ماعٍت الهبُُت
(عى) ،وفي هكـ الىنذ لهغف الىظغ غً نًُت عياع الٌبحر وما ًمازلها مً الغواًاث التي
جشحر الغٍبت لضي الىاؽ ..قهض ظاء في صخُذ مؿلم:
((وخضزىا مدمض بً اإلاشجى خضزىا مدمض بً ظػكغ خضزىا قػبت غً خمُض بً هاقؼ غً ػٍيب
بيذ ؤم ؾلمت نالذ :نالذ ؤم ؾلمت لػاجكت :بهه ًضزل غلَُ الؿالم ألاًكؼ الظي ما ؤخب ؤن
ًضزل غلي .ناُ قهالذ غاجكت :ؤما لَ في عؾىُ هللا (م) ؤؾىة؟ نالذ :بن امغؤة ؤبي خظًكت
نالذ ًا عؾىُ هللا بن ؾاإلاا ًضزل غلي وهى عظل وفي هكـ ؤبي خظًكت مىه شخيء ،قهاُ عؾىُ
هللا (م) :ؤعيػُه ختى ًضزل غلَُ)) (.)14

وظاء في ؾجن ؤبي صاووص:
((خضزىا ؤخمض بً نالر خضزىا غىبؿت خضزجي ًىوـ غً ابً قهاب خضزجي غغوة بً الؼبحر
غً غاجكت ػوط الىبي (م) وؤم ؾلمت ؤن ؤبا خظًكت بً غخبت بً عبُػت بً غبض قمـ ًان
( )12يخاب اإلاؿاػي للىانضي /ط 3ـ ـ 1125
( )13الىافي بالىقُاث للهكضي
( )14صخُذ مؿلم /باب عياغت الٌبحر
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جبجى ؾاإلاا وؤهٌده ابىت ؤزُه هىض بيذ الىلُض بً غخبت بً عبُػت وهى مىلى المغؤة مً ألاههاع
يما جبجى عؾىُ هللا (م) ػٍضا وًان مً جبجى عظال في الجاهلُت صغاه الىاؽ بلُه ووعر محرازه
ختى ؤهؼُ هللا ؾبداهه وحػالى في طلَ {ادعٌىى ٓثبئيى} بلى نىله {فةخٌاَكى يف انذٍّ
ًيٌانْكى} قغصوا بلى آبائهم قمً لم ٌػلم له ؤب ًان مىلى وؤزا في الضًً قجاءث ؾهلت
بيذ ؾهُل بً غمغو الهغشخي زم الػامغي  -وهي امغؤة ؤبي خظًكت  -قهالذ ًا عؾىُ هللا بها يىا
هغي ؾاإلاا ولضا وًان ًإوي معي ومؼ ؤبى خظًكت في بِذ واخض وٍغاوي قًال ونض ؤهؼُ هللا (غؼ
وظل) قحهم ما نض غلمذ قٌُل جغي قُه ،قهاُ لها الىبي (م) «ؤعيػُه» .قإعيػخه زمـ
عيػاث قٍان بمجزلت ولضها مً الغياغت قبظلَ ًاهذ غاجكت (عى) جإمغ بىاث ؤزىاتها وبىاث
بزىتها ؤن ًغيػً مً ؤخبذ غاجكت ؤن ًغاها وٍضزل غلحها وبن ًان يبحرا زمـ عيػاث زم
ًضزل غلحها وؤبذ ؤم ؾلمت وؾاثغ ؤػواط الىبي (م) ؤن ًضزلً غلحهً بخلَ الغياغت ؤخضا مً
الىاؽ ختى ًغيؼ في اإلاهض ،ونلً لػاجكت وهللا ما هضعي ،لػلها ًاهذ عزهت مً الىبي (م)
لؿالم صون الىاؽ))(.)15

وظاء في مهىل غبض الغػام الهىػاوي:
((غبض الغػام غً مالَ غً بً قهاب غً غغوة غً غاجكت ؤن ابا خظًكت بً غخبت بً عبُػت
وًان بضعٍا وًان نض جبجى ؾاإلاا الظي ًهاُ له ؾالم مىلى ؤبي خظًكت يما جبجى الىبي (م) ػٍضا
وؤهٌذ ؤبى خظًكت ؾاإلاا وهى ًغي ؤهه ابىه ابىت ؤزُه قاَمت بيذ الىلُض بً غخبت وهي مً
اإلاهاظغاث ألاوُ وهي ًىمئظ مً ؤقًل ؤًامي نغَل ،قلما ؤهؼُ هللا (غؼ و ظل) طلَ ما ؤهؼُ
ؤصغىهم آلبائهم آلاًت عص ًل واخض مً ؤولئَ بلى ؤبُه قةن لم ٌػلم ؤبىه عص بلى مىالُه قجاءث
ؾهلت بيذ ؾهُل ،وهي امغؤة ؤبي خظًكت وهي مً بجي غامغ بً لاي ،قهالذ ًا عؾىُ هللا يىا
هغي ؤن ؾاإلاا ولض وًان ًضزل غلي وؤها قًل ولِـ لىا بال بِذ واخض قماطا جغي ناُ الؼهغي
قهاُ لها قُما بلؿىا وهللا ؤغلم ؤعيػُه زمـ عيػاث قخدغم بلبجها وًاهذ جغاه ابىا مً
الغياغت قإزظث بظلَ غاجكت قُمً ًاهذ جغٍض ؤن ًضزل غلحها مً الغظاُ قٍاهذ جإمغ ؤم
ًلشىم ابىت ؤبي بٌغ وبىاث ؤزحها ًغيػً لها مً ؤخبذ ؤن ًضزل غلحها مً الغظاُ وؤبى ؾاثغ
ؤػواط الىبي (م) ؤن ًضزل غلحهً بخلَ الغياغت نلً وهللا ما هغي الظي ؤمغ الىبي (م) به
ؾهلت بال عزهت في عياغت ؾالم وخضه))(.)16
( )15ؾجن ؤبي صاووص /ط  2ـ ـ م  /180باب قُمً خغم به.
( )16مهىل غبض الغػام /ط  7ـ ـ م  /459باب عياع الٌبحر
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وظاء في جكؿحر الخدغٍغ والخىىٍغ البً غاقىع:
((وًاهذ غاجكت ؤم اإلاامىحن بطا ؤعاصث ؤن ًضزل غلحها ؤخض الدجاب ؤعيػخه ،جإولذ طلَ مً
بطن الىبي (م) لؿهلت ػوط ؤبي خظًكت ،وهى عؤي لم ًىاقهها غلُه ؤمهاث اإلاامىحن ،وؤبحن ؤن
ًضزل ؤخض غلحهً بظلَ ،وناُ به اللُض بً ؾػض ،بةغماُ عياع الٌبحر))(.)17

وظاء في قخذ اإلاىػم:
((وًاهذ غاجكت (عى) جغي ؤن بعياع الٌبحر ًدغمه ،وؤعيػذ ؾالما قػال ،وًان ًضزل غلحها،
وؤهٌغ بهُت ؤمهاث اإلاامىحن طلَ))(.)18

وظاء في ؾجن ابً ماظت:
((خضزىا ؤبى ؾلمت ًدحى بً زلل خضزىا غبض ألاغلى غً مدمض بً بسخام غً غبض هللا بً
ؤبى بٌغ غً غمغة غً غاجكت .وغً غبض الغخمً بً الهاؾم غً ؤبُه غً غاجكت ،نالذ :لهض
هؼلذ آًت الغظم وعياغت الٌبحر غكغا ،ولهض ًان في صخُكت جدذ ؾغٍغي ،قلما ماث عؾىُ
هللا (م) ،وحكاؾلىا بمىجه صزل صاظً قإًلها))(.)19
وهىا هجض ؤن غاجكت جيؿب عياع الٌبحر بلى آًاث نغآهُت ،مؼ ؤنها في ؤخاصًض ؤزغي جيؿبه بلى
عؾىُ هللا (م)!.

بن نًُت عياع الٌبحر زابخت غً غاجكت بيذ ؤبي بٌغ في يخب الهىم ،ولم جهخهغ بإن جإمغ
بىاث بزىتها و ؤزىاتها ؤن ًغيػً مً ؤخبذ ،بل َبهذ طلَ بكٍل غملي وانعي ،يما َبهذ
الؿؿل بكٍل غملي وانعي ..قهض ظاء في صخُذ البساعي:

( )17الخدغٍغ والخىىٍغ البً غاقىع /جكؿحر ؾىعة اليؿاء.
( )18قخذ اإلاىػم في قغح صخُذ مؿلم إلاىسخى قاهحن القحن /ط  5ـ ـ م 622
( )19ؾجن ابً ماظت /باب عياع الٌبحر ـ ـ مؿىض ؤبي ٌػلى /ط 8
حادثة إلافك بين مارية وعائشة
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((خضزىا غبض هللا بً مدمض ناُ خضزجي غبض الهمض ناُ خضزجي قػبت ناُ خضزجي ؤبى بٌغ بً
خكو ناُ ؾمػذ ؤبا ؾلمت ًهىُ :صزلذ ؤها وؤزى غاجكت غلى غاجكت قؿإلها ؤزىها غً
ؾؿل الىبي (م) قضغذ بةهاء هدىا مً ناع ،قاؾدؿلذ وؤقايذ غلى عؤؾها ،وبُيىا وبُجها
حجاب))(.)20
ونض قغخه ابً حجغ في قخذ الباعي:
((ناُ الهاضخي غُاى ظاهغه ؤنهما عؤًا غملها في عؤؾها وؤغالي ظؿضها مما ًدل هظغه للمدغم؛
ألنها زالت ؤبي ؾلمت مً الغياع ؤعيػخه ؤزتها ؤم ًلشىم وبهما ؾترث ؤؾاقل بضنها مما ال ًدل
للمدغم الىظغ بلُه .ناُ :وبال لم ًًٌ الؾدؿالها بدًغتهما مػجى))(.)21

البض ؤن ًٍىن الؿؿل مغثُا بكٍل بحن ،وبال ال قاثضة مىه ،قهى لؿى وغبض! ..زم ٌؿإُ ؾاثل،
قُهىُ ما مػجى هظا الؿاجغ؟ .بن ًان مػخما ،قهض بُل الؿؿل الػملي .وبن ًان قكاقا ًدٍي
ما وعاءه ،قما نُمخه؟.
ؤها ؤغخهض ؤن ًلمت (حجاب ؤو ؾتر) مضعظت ،ظاءث لخسكُل الهضمت غلى الهاعت؛ ألن
الدجاب ال نُمت له مً الىاخُت الىانػُت مؼ الخُبُو الكػلي!.
ونض ًان الهاضخي ظغٍئا هىغا ما ،قهاُ ؾترث ؤؾاقل بضنها ..ؤي ؤنها ؾترث الػىعة ،وَبهذ
الؿؿل بكٍل غملي مغجي.
ولُػلم الهاعت ؤهىا هىا وػالج اإلاىيىع بكٍل مجغص ،قال يهمىا مً قػلذ هظا الكػل ؾىاء
ًاهذ غاجكت ؤو غبلت ؤو لُلى ...ما صام حػلو بها مىيىغىا ،وهى اإلاهاعهت بُجها وبحن ماعٍت
الهبُُت؛ ًي هدل الجزاع وهشبذ ؤن اإلاتهمت هي ماعٍت ال ؾحرها.
لِـ حػهبا ،ويً لخبُحن الخهُهت ،وبماَت اللشام غً هظه الهًُت التي ظامل غلى خؿابها
الٌشحر مً عظاُ الضًً مً الكُػت ،وحػهب لها عظاُ الضًً الؿىت ،حػهبا ؤغمى وؤنم
وؤبٌم وؤخمو!.

( )20صخُذ البساعي /باب الؿؿل بالهاع وهدىه ..صخُذ مؿلم /باب الهضع اإلاؿخدب مً اإلااء في ؾؿل
الجىابت وؾؿل الغظل واإلاغؤة في بهاء واخض في خالت واخضة وؾؿل ؤخضهما بكًل آلازغ.
( )21قخذ الباعي البً حجغ الػؿهالوي/ط  1ـ ـ م 365
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وػىص لغياع الٌبحر ..بن نًُت عياع الٌبحر مً الهًاًا الػظُمت التي ال ًجب ؤن جمغ مغوع
الٌغام ؤو مغوع اللئام ؤو مغوع الؿهام!.
لهض زالكذ يخاب هللا ،وؾىت عؾىُ هللا (م) مسالكت قجت ومكِىت! ..قهض ناُ الهغآن
الٌغٍم:
{ًانٌانذاد ّشضعٍ ؤًنبدىٍ دٌنٍْ كبيهٍْ نًٍ ؤساد ؤٌ ّزى انشضبعخ} [البهغة]233 /
وٍهىُ:
{ًًصْنب انةَسبٌ ثٌانذّو بدسبَب دًهزو ؤيو كشىب ًًضعزو كشىب ًدًهو ًفصبنو ثهبثٌٌ شيشا}
[ألاخهاف]15 /
وٍهىُ:
{ًبٌ كٍ ؤًنبد دًم فإَفمٌا عهْيٍ دزَ ّضعٍ دًهيٍ فةٌ ؤسضعٍ نكى فأرٌىٍ ؤجٌسىٍ ًؤرًشًا
ثْنكى ثًعشًف ًبٌ رعبسشرى فسزشضع نو ؤخشٍ} [الُالم]6/
وًل آلاًاث التي جسو الغياغت صالت غلى الُكىلت ،قالغياغت والُكىلت مخالػمان ،يالػم
الخغاعة والىاع ،والكمـ والجهاع.

((خضزىا ؤبى الىلُض خضزىا قػبت غً ألاقػض غً ؤبُه غً مؿغوم غً غاجكت (م) ؤن الىبي
(م) صزل غلحها وغىضها عظل ،قٌإهه حؿحر وظهه ،يإهه يغه طلَ ،قهالذ بهه ؤخي .قهاُ:
اهظغن ما بزىاهًٌ ،قةهما الغياغت مً اإلاجاغت))(.)22
الغياغت مً اإلاجاغت ،قهل عياع اإلالخحي مً اإلاجاغت؟ ..هظا الخضًض ًبحن بكٍل نغٍذ ؤن ما
طهبذ بلُه غاجكت ،وهى "عياع الٌبحر" ،لم جإزظه مً عؾىُ هللا (م) ،بل ؤزغظخه مً
يِؿها!.
وال ًىظض شخيء اؾمه "عياع يبحر" ،بل عياع الٌبحر مهضمت مً مهضماث "ؤلازاعة والدكىٍو"،
وال ًصر ،بال بحن الؼوظحن! .وبطا لم جهضنىا ظغبىه مؼ وؿاثٌم ،واهخظغوا الىدُجت!.
( )22صخُذ البساعي /باب مً ناُ ال عياع بػض خىلحن.
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ال ًكهم مً يالمي ؤوي ؤعٍض الُػً بػاجكت ؤو ؾحرها ،يال ،بل ؤعٍض ؤن ؤبحن اإلاىيىع بكٍل
غلمي ،بػُضا غً اللل والضوعان واماجذ الكػىع ،غلى َغٍهت خماع الىاغىع!!.
ًجب غلُىا ؤن هبحن اإلاىيىع بكٍل واضر ،بؿٌ الىظغ غمً قػله ..ما يهمىا الكػل ،ال
الكاغل؛ ألن الكاغل مػضوم ؤو ؾُػضم ،لًٌ الكػل ؤو الخٌم حي في ًل ػمان!.
ال ػاُ بػٌ يهىت الىهابُتً ،سغظىن غلى الكًاثُاث ،وهم ًىظغون لغياغت الٌبحر! ،بُغٍهت
هؼلُت ًىمُضًت مطخٌت جسغط مً ؤقىاه خمهاء ،وفي هكـ الىنذ ،هي َػً في الغؾىُ (م)
بغماح مىهىغت بؿمىم ألاقاعي الغنُاء!.
وهظا الُػً ال حؿلم مىه ؤمهم التي ًإزظون مجها زلثي صًجهم! ..وبضُ ؤن ًُػىىا بالغواًت ،عاح
بػٌ قُىر الترنُؼ!ً ،لخمؿىن لها مساعط يُهت ،وظهلىا ؤو ججاهلىا ؤن اإلاساعط التي ال جسغط
مجها الكئران ال جسغط مجها البؿاُ!.
قىيؼ الخلُب في بهاء ،زم قغبه ،ال ٌؿمى عياغا ،بل ٌؿمى قغابا ،خاله خاُ اإلااء والػهحر
ولبن ؤلابل والبهغ والؿىم واإلااغؼ ...
وؤي لؿت هظه التي حؿمي الكغاب عياغا؟ ..وفي ؤي نامىؽ ،ؤو غهل ملبىؽ ،ال ًغقى بلى جكٌحر
ظامىؽ؟!.
قالغواًت واضخت ونغٍدت مً ؤن اإلاغاص ،هى الخهام خلمت الشضي بالكم مباقغة! ،وبال إلااطا
جهىُ له بهه طو لخُت؟! ..وها هي الغواًت ًاملت مً مهضعها ألانلي:
((وخضزجي ؤبى الُاهغ وهاعون بً ؾػُض ألاًلي (واللكظ لهاعون) ناال خضزىا ابً وهب ؤزبروي
مسغمت بً بٌحر غً ؤبُه ،ناُ ؾمػذ خمُض بً هاقؼ ًهىُ ؾمػذ ػٍيب بيذ ؤبي ؾلمت
جهىُ :ؾمػذ ؤم ؾلمت ػوط الىبي (م) جهىُ لػاجكت وهللا ما جُُب هكسخي ؤن ًغاوي الؿالم
نض اؾخؿجى غً الغياغت قهالذ لم؟ نض ظاءث ؾهلت بيذ ؾهُل بلى عؾىُ هللا (م) قهلذ ًا
عؾىُ هللا وهللا بوي ال ؤعي في وظه ؤبي خظًكت مً صزىُ ؾالم .نالذ قهاُ عؾىُ هللا (م):
ؤعيػُه .قهالذ :بهه طو لخُت .قهاُ :اعيػُهً ،ظهب ما في وظه ؤبي خظًكت ،قهالذ :وهللا ما
غغقخه في وظه ؤبي خظًكت))(.)23
((خضزىا هكام بً غماع خضزىا ؾكُان بً غُِىت غً غبض الغخمً بً الهاؾم غً ؤبُه غً
غاجكت نالذ ظاءث ؾهلت بيذ ؾهُل بلى الىبي (م) قهالذ ًا عؾىُ هللا بوي ؤعي في وظه ؤبي
( )23صخُذ مؿلم /باب عياغت الٌبحر
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خظًكت الٌغاهُت مً صزىُ ؾالم غلي .قهاُ الىبي (م) « :ؤعيػُه » .نالذ يُل ؤعيػه وهى
عظل يبحر؟ .قخبؿم عؾىُ هللا (م) ،وناُ :نض غلمذ ؤهه عظل يبحر))(.)24
قهل ًىظض ويىح ؤيثر مً هظا الىيىح؟ ..بطا ًان نض زبذ ؤن ؤمٌم قػلذ عياع الٌبحر،
قلماطا خىلخمىه مً عياع بلى قغاب بةيؿحر الضظل والكػىطة؟!.
ومً الترنُػاث اإلاطخٌت ؤنهم ؤعاصوا جهؿحر غمغ الكاب الُاقؼ بلى ( )11ؤو ( )12ؾىت ،جسكُكا
للهضمت!! ..مؼ ؤن الغواًت جهىُ بغياع ناخب اللخُت ،وناخب اللخُت ،يما هى مػلىم ال
ًهل غمغه غً ( )18ؾىت!.
عياع الغظل للمغؤة ال ًضقؼ الخغام ،بل ًإحي به وٍىنظه مً هىمه وٍيهئ له ًل الؿبل وٍكخذ له
ًل الُغم!.
ال ؤغلم يُل انخىؼ البػٌ مً الىاؽ بإن الؿغٍوً ،ىجى خُىما ًخم ؾُؿه باإلااء؟! ..بن عياع
الٌبحر للمغؤة ،هى صاء مدٌ ،ال ًمًٌ ؤن ًٍىن صواء!.

ومما ًبحن ؤن الخٍاًت ؾحر وانػُت ،هي جٌغاع نًُت طلَ الػهض العجُب الؿغٍب ،الظي ما ًكخإ
ؤن ًىكغٍ مغة ؤزغي! ،وال ًٌخكي باهكغاَه مغة واخضة ،وحؿبب بٍاعزت يبري!.
وال ؤصعي يُل اؾدؿاؾذ غاجكت ؤغاصث لبـ طلَ الػهض "اإلاخىخل!" الظي حؿبب لها بٍل
هظه اإلاهاثب الػظمى!.
قهض ظاء في صخُذ البساعي ،واإلاخٍلم ألاوُ هي غاجكت هكؿها ،والػهض اإلاىكغٍ ،هى هكؿه!!:
((خضزىا غبض هللا بً ًىؾل ناُ ؤزبرها مالَ غً غبض الغخمً بً الهاؾم غً ؤبُه غً
غاجكت ػوط الىبي (م) نالذ زغظىا مؼ عؾىُ هللا (م) في بػٌ ؤؾكاعه ،ختى بطا يىا
بالبُضاء ـ ـ ؤو بظاث الجِل ـ ـ اههُؼ غهض لي ،قإنام عؾىُ هللا (م) غلى الخماؾه ،وؤنام
الىاؽ مػه ،ولِؿىا غلى ماء ،قإحى الىاؽ بلى ؤبي بٌغ الهضًو قهالىا ؤال جغي ما نىػذ
غاجكت ؤنامذ بغؾىُ هللا (م) والىاؽ ،ولِؿىا غلى ماء ،ولِـ مػهم ماء .قجاء ؤبى بٌغ
وعؾىُ هللا (م) وايؼ عؤؾه غلى قسظي نض هام قهاُ خبؿذ عؾىُ هللا (م) والىاؽ،
ولِؿىا غلى ماء ،ولِـ مػهم ماء .قهالذ غاجكت قػاجبجي ؤبى بٌغ ،وناُ ما قاء هللا ؤن ًهىُ،
وظػل ًُػىجي بُضه في زانغحي ،قال ًمىػجي مً الخدغى بال مٍان عؾىُ هللا (م) غلى
( )24ؾجن ابً ماظت /باب عياع الٌبحر
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قسظي ،قهام عؾىُ هللا (م) خحن ؤنبذ غلى ؾحر ماء ،قإهؼُ هللا آًت الخُمم قخُممىا .قهاُ
ؤؾُض بً الخًحر ما هي بإوُ بغيخٌم ًا آُ ؤبي بٌغ .نالذ قبػشىا البػحر الظي يىذ غلُه،
قإنبىا الػهض جدخه))(.)25

ياع الػهض "اإلاخمغص"! في البُضاء مغة ؤزغي ،لًٌ هظه اإلاغة الغؾىُ (م) بضؤ بالبدض غىه!..
وإلااطا لم ًبدض غىه في اإلاغة ألاولى؟ .لٌىه لم ًجض طلَ الػهض "آلابو" ألاظحر ،قهض ازخبإ جدذ
البػحر!.
واإلاهِبت ؤن الغؾىُ (م) نض ؤونل الجِل الجغاع .والىاؽ جٍاص ؤن تهلَ مً الػُل؛ ألظل
غهض مً الخغػ غضًم الهُمت ًخم اًهاف الجِل الػغمغم!!.
هاثم غلى قسظ غاجكت! ،ختى ؤن ؤبا بٌغ ،ظاء وؤزظ ًُػً غاجكت في زانغتها! ..والغؾىُ
هاثم غلى ألاقساطً ،الُكل ال ٌكػغ بمػاهاة ظِكه!!.
ال ًكػلها ختى اإلاسمىع في مالهي الكجىع!! ..يُل ًترى ظِكه ،وهى ٌػاوي ألامغًٍ ،بضون ماء!!.
زم ًجزُ ظبرًل لُسبرهم بالخُمم ،لٌىه لم ًسبرهم بالػهض الظي جدذ البػحر!!!ً ..بضو ؤن ظبرًل
ؤًًا ًدخاط بلى مً ًضله غلى الػهض الهاعب!!.
زم هىاى جىانٌ قج ،قػاجكت جؼغم ؤنها ًاهذ يػُكت في ؾؼوة اإلاغَؿُؼ التي اهكغٍ قحها
الػهض "اإلاخػكغث" ،بال ؤنها جهىُ بن الىبي (م) ؾبهها .وهظا ٌؿدكل مىه ؤنها ؾمُىت؛ ألنها
ؾابها ؾبهذ الىبي (م) لخكتها!! ..قهض ظاء في مؿاػي الىانضي:
((خضزجي ٌػهىب بً ًدحى بً غباص ،غً غِسخى بً مػمغ ،غً غباص ابً غبض هللا بً الؼبحر
ناُ ،نلذ لػاجكت (عى) :خضزِىا ًا ؤمه خضًشَ في ؾؼوة اإلاغَؿُؼ .نالذً :ا ابً ؤخي ،بن
عؾىُ هللا (م) ًان بطا زغط في ؾكغ ؤنغع بحن وؿاثه ،قإًتهً زغط ؾهمها زغط بها ،وًان
ًدب ؤال ؤقاعنه في ؾكغ وال خًغ .قلما ؤعاص ؾؼوة اإلاغَؿُؼ ؤنغع بُيىا قسغط ؾهمي وؾهم ؤم
ؾلمت ،قسغظىا مػه ،قؿىمه هللا ؤمىالهم وؤهكؿهم ،زم اههغقىا عاظػحن .قجزُ عؾىُ هللا (م)
مجزال لِـ مػه ماء ولم ًجزُ غلى ماء .ونض ؾهِ غهض لي مً غىهي ،قإزبرث عؾىُ هللا (م)
قإنام بالىاؽ ختى ؤنبدىا؛ وضج الىاؽ وجٍلمىا ونالىا :اخخبؿدىا غاجكت .وؤحى الىاؽ ؤبا بٌغ
(عى) قهالىا :ؤال جغي بلى ما نىػذ غاجكت؟ خبؿذ عؾىُ هللا (م) والىاؽ غلى ؾحر ماء
( )25صخُذ البساعي /يخاب الخُمم
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ولِـ مػهم ماء .قًام بظلَ ؤبى بٌغ (عى) قجاءوي مؿُظا قهاُ :ؤال جغًٍ ما نىػذ
بالىاؽ؟ خبؿذ عؾىُ هللا (م) والىاؽ غلى ؾحر ماء ولِـ مػهم ماء .نالذ غاجكت :قػاجبجي
غخابا قضًضا وظػل ًُػً بُضه في زانغحي ،قال ًمىػجي مً الخدغى بال مٍان عؾىُ هللا
(م) ،عؤؾه غلى قسظي وهى هاثم .قهاُ ؤؾُض ابً خًحر :وهللا ،بوي ألعظى ؤن ججزُ لىا
عزهت؛ وهؼلذ آًت الخُمم .قهاُ عؾىُ هللا (م)ً :ان مً نبلٌم ال ًهلىن بال في بُػهم
ويىاجؿهم ،وظػلذ لي ألاعى َهىعا خُشما ؤصعيخجي الهالة .قهاُ ؤؾُض ابً خًحر :ما هي
بإوُ بغيخٌم ًا آُ ؤبي بٌغ .نالذ :وًان ؤؾُض عظال نالخا في بِذ مً ألاوؽ غظُم .زم بها
ؾغها مؼ الػؿٌغ ختى بطا هؼلىا مىيػا صمشا َُبا طا ؤعاى ،ناًُ :ا غاجكت ،هل لَ في
الؿبام؟ نلذ :وػم .قخدؼمذ بصُابي وقػل طلَ عؾىُ هللا (م) ،زم اؾدبهىا قؿبهجي ،قهاُ:
هظه بخلَ الؿبهت التي يىذ ؾبهخُجي .وًان ظاء بلى مجزُ ؤبي ومعي شخيء قهاُ :هلمُه! قإبِذ
قؿػُذ وؾعى غلى ؤزغي قؿبهخه .وًاهذ هظه الؿؼوة بػض ؤن يغب الدجاب))(.)26

لًٌ هجض غاجكت جهغح بإنها ؾمُىت بكٍل نغٍذ! ..قهض ظاء في مؿىض ؤخمض بً خىبل:
((خضزىا غبض هللا خضزجي ؤبى زىا غمغ ؤبى خكو اإلاػُُي ،ناُ زىا هكام غً ؤبُه غً غاجكت
نالذ :زغظذ مؼ الىبي (م) في بػٌ ؤؾكاعه وؤها ظاعٍت لم ؤخمل اللخم ولم ؤبضن قهاُ
للىاؽ جهضمىا قخهضمىا ،زم ناُ لي حػالي؛ ختى ؤؾابهَ ،قؿابهخه قؿبهخه قؿٌذ غجي ختى
بطا خملذ اللخم وبضهذ ووؿِذ زغظذ مػه في بػٌ ؤؾكاعه ،قهاُ للىاؽ جهضمىا قخهضمىا،
زم ناُ حػالي؛ ختى ؤؾابهَ قؿابهخه قؿبهجي ،قجػل ًطخَ ،وهى ًهىُ :هظه بخلَ))(.)27

وظاء في ؾجن البحههي:
((ؤزبرها ؤبى غبض هللا الخاقظ وؤبى ؾػُض بً ؤبي غمغو ،ناال خضزىا ؤبى الػباؽ مدمض بً
ٌػهىب خضزىا ؤخمض بً غبض الجباع خضزىا ًىوـ بً بٌحر غً هكام بً غغوة غً ؤبُه غً
غاجكت (عى) نالذً :اهذ ؤمي حػالججي جغٍض حؿمىجي بػٌ الؿمً لخضزلجي غلى عؾىُ هللا

( )26اإلاؿاػي للىانضي/ط  2ـ ـ م 427
( )27مؿىض ؤخمض بً خىبل /ط  6ـ ـ م  ..264خضًض عنم (.)26320
ناُ غىه قػُب ألاعهاوٍ :بؾىاصه ظُض عظاله زهاث ،عظاُ الكُسحن ؾحر غمغ بً ؤبي خكو اإلاػُُي.
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(م) قما اؾخهام لها بػٌ طلَ ختى ؤًلذ الخمغ بالهشاء قؿمىذ غىه يإخؿً ما ًٍىن مً
الؿمىت))(.)28
وظاء في مؿخضعى الخايم:
((ؤزبرها بؾماغُل بً مدمض بً بؾماغُل الكهُه بالغي زىا ؤبى خاجم الغاػي زىا هىح بً ًؼٍض
اإلااصب زىا ببغاهُم بً ؾػض مدمض بً بسخام غً هكام بً غغوة غً ؤبُه غً غاجكت (عى)
نالذ :ؤعاصث ؤمي ؤن حؿمىجي لضزىلي غلى عؾىُ هللا (م) قلم ؤنبل غلحها بصخيء مما جغٍض ختى
ؤَػمخجي الهشاء والغَب ،قؿمىذ غلُه يإخؿً الؿمً))(.)29

خهُهت ،هظه الخٍاًت ال جهمض ؤمام الىهض ،قهي خٍاًت مهترثت ومتهالٌت وبالُت! ،وال ًهضنها،
بال مخػهب ؤغمى ،ؤو ظاهل بلُض ،ؤو ؤخمو مسبىُ! ..وال ًهضم هظا الٌم مً الهغاء والاقتراء
غانل خغ الخكٌحر ؤبضا!!.

وما ًبحن ؤن هظا الغواًت "البراثُت" ،هي يظبت يبري ،هى ما ظاء بدو غاجكت هكؿها وخكهت
مػها .وؤن غاجكت لم ًخم اتهامها ؤنال ،ال مً غبض هللا بً ؤبي ؾلىُ ،وال مً خؿان بً زابذ،
وال مؿُذ بً ؤزازت ،وال خمىت بيذ جخل ـ ـ هى ما ظاء في صخُذ البساعي هكؿه .والغاوي هى
غمغ بً الخُاب ،وهى ػوط بخضي اإلاخظاهغجحن غلى الىبي (م) واللخحن نؿذ نلىبهما ..قهض
ظاء في صخُذ البساعي في عواًت َىٍلت هىهلها ًاملت مؼ الؿىض:
((خضزىا ؤبى الُمان ؤزبرها قػُب غً الؼهغي ناُ ؤزبروي غبُض هللا بً غبض هللا بً ؤبى زىع
غً غبض هللا بً غباؽ (م) ناُ لم ؤػُ خغٍها ؤن ؤؾإُ غمغ بً الخُاب غً اإلاغؤجحن مً
ؤػواظه اللخحن ،ناُ هللا حػالى {بٌ رزٌثب بىل اهلل فمذ صغذ لهٌثكًب} ختى حج وحججذ مػه،
وغضُ وغضلذ مػه بةصاوة ،قخبرػ ،زم ظاء قؿٌبذ غلى ًضًه مجها قخىيإ قهلذ له ًا ؤمحر
اإلاامىحن مً اإلاغؤجان مً ؤػواط الىبي (م) اللخان ناُ هللا حػالى{ :بٌ رزٌثب بىل اهلل فمذ صغذ

( )28ؾجن البحههي /ط 7
( )29اإلاؿخضعى غلى الصخُدحن للخايم /ط  2ـ ـ م  ..202ناُ الخايم :هظا خضًض صخُذ غلى قغٍ مؿلم،
ولم ًسغظاه ..وناُ الظهبي :غلى قغٍ مؿلم.
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لهٌثكًب} ناُ واعجبا لَ ًا ابً غباؽ ،هما غاجكت وخكهت .زم اؾخهبل غمغ الخضًض
ٌؿىنه ناُ يىذ ؤها وظاع لي مً ألاههاع في بجي ؤمُت بً ػٍض ،وهم مً غىالي اإلاضًىت ،ويىا
هدىاوب الجزوُ غلى الىبي (م) قُجزُ ًىما وؤهؼُ ًىما ،قةطا هؼلذ ظئخه بما خضر مً زبر طلَ
الُىم مً الىحي ؤو ؾحره ،وبطا هؼُ قػل مشل طلَ ،ويىا مػكغ نغَل وؿلب اليؿاء ،قلما
نضمىا غلى ألاههاع بطا نىم حؿلبهم وؿائهم ،قُكو وؿائها ًإزظن مً ؤصب وؿاء ألاههاع،
قصخبذ غلى امغؤحي قغاظػخجي قإهٌغث ؤن جغاظػجي نالذ ولم جىٌغ ؤن ؤعاظػَ قىهللا بن
ؤػواط الىبي (م) لحراظػىه ،وبن بخضاهً لخهجغه الُىم ختى اللُل .قإقؼغجي طلَ ونلذ لها
ونض زاب مً قػل طلَ مجهً .زم ظمػذ غلى زُابي قجزلذ قضزلذ غلى خكهت قهلذ لها ؤي
خكهت ؤحؿايب بخضايً الىبي (م) الُىم ختى اللُل نالذ وػم .قهلذ نض زبذ وزؿغث،
ؤقخإمىحن ؤن ٌؿًب هللا لؿًب عؾىله (م) قتهلٍي ال حؿخٌثري الىبي (م) وال جغاظػُه في
شخيء ،وال جهجغٍه ،وؾلُجي ما بضا لَ ،وال ٌؿغهَ ؤن ًاهذ ظاعجَ ؤويإ مىَ ،وؤخب بلى الىبي
(م) ًغٍض غاجكت  -ناُ غمغ ويىا نض جدضزىا ؤن ؾؿان جىػل الخُل لؿؼوها ،قجزُ ناخبي
ألاههاعي ًىم هىبخه ،قغظؼ بلُىا غكاء قًغب بابي يغبا قضًضا ،وناُ ؤزم هى قكؼغذ
قسغظذ بلُه  ،قهاُ نض خضر الُىم ؤمغ غظُم .نلذ ما هى ،ؤظاء ؾؿان ناُ ال بل ؤغظم
مً طلَ وؤهىَُ ،لو الىبي (م) وؿاءه .قهلذ زابذ خكهت وزؿغث ،نض يىذ ؤظً هظا
ًىقَ ؤن ًٍىن ،قجمػذ غلى زُابي قهلُذ نالة الكجغ مؼ الىبي (م) قضزل الىبي (م)
مكغبت له ،قاغتزُ قحها ،وصزلذ غلى خكهت قةطا هي جبٍي ،قهلذ ما ًبٌَُ؟ ؤلم ؤيً
خظعجَ هظا ؤَلهًٌ الىبي (م) نالذ ال ؤصعي ها هى طا مػتزُ في اإلاكغبت .قسغظذ قجئذ بلى
اإلاىبر قةطا خىله عهِ ًبٍي بػًهم ،قجلؿذ مػهم نلُال زم ؾلبجي ما ؤظض ،قجئذ اإلاكغبت
التي قحها الىبي (م) قهلذ لؿالم له ؤؾىص اؾخإطن لػمغ .قضزل الؿالم قٍلم الىبي (م) زم
عظؼ قهاُ ًلمذ الىبي (م) وطيغجَ له ،قهمذ .قاههغقذ ختى ظلؿذ مؼ الغهِ الظًً
غىض اإلاىبر ،زم ؾلبجي ما ؤظض قجئذ قهلذ للؿالم اؾخإطن لػمغ .قضزل زم عظؼ قهاُ نض
طيغجَ له قهمذ .قغظػذ قجلؿذ مؼ الغهِ الظًً غىض اإلاىبر ،زم ؾلبجي ما ؤظض قجئذ
الؿالم قهلذ اؾخإطن لػمغ .قضزل زم عظؼ بلى قهاُ نض طيغجَ له قهمذ .قلما ولُذ
مىهغقا  -ناُ  -بطا الؿالم ًضغىوي قهاُ نض ؤطن لَ الىبي (م) قضزلذ غلى عؾىُ هللا
(م) قةطا هى مًُجؼ غلى عماُ خهحر ،لِـ بِىه وبِىه قغاف ،نض ؤزغ الغماُ بجىبه مخٌئا
غلى وؾاصة مً ؤصم خكىها لُل ،قؿلمذ غلُه ،زم نلذ وؤها ناثم ًا عؾىُ هللا ؤَلهذ
وؿاءى؟ .قغقؼ بلي بهغه ،قهاُ « ال» .قهلذ :هللا ؤيبر .زم نلذ وؤها ناثم ؤؾخإوـ ًا عؾىُ
هللا لى عؤًخجي ،ويىا مػكغ نغَل وؿلب اليؿاء قلما نضمىا اإلاضًىت بطا نىم حؿلبهم وؿائهم،
قخبؿم الىبي (م) زم نلذ ًا عؾىُ هللا لى عؤًخجي وصزلذ غلى خكهت قهلذ لها ال ٌؿغهَ ؤن
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ًاهذ ظاعجَ ؤويإ مىَ وؤخب بلى الىبي (م) ًغٍض غاجكت قخبؿم الىبي (م) جبؿمت ؤزغي،
قجلؿذ خحن عؤًخه جبؿم ،قغقػذ بهغي في بِخه ،قىهللا ما عؤًذ في بِخه قِئا ًغص البهغ ؾحر
ؤهبت زالزت ،قهلذ ًا عؾىُ هللا اصع هللا قلُىؾؼ غلى ؤمخَ ،قةن قاعؾا والغوم نض وؾؼ
غلحهم ،وؤغُىا الضهُا وهم ال ٌػبضون هللا .قجلـ الىبي (م) وًان مخٌئا .قهاُ «ؤوفي هظا ؤهذ
ًا ابً الخُاب ،بن ؤولئَ نىم عجلىا َُباتهم في الخُاة الضهُا» .قهلذ ًا عؾىُ هللا اؾخؿكغ
لي .قاغتزُ الىبي (م) وؿاءه مً ؤظل طلَ الخضًض خحن ؤقكخه خكهت بلى غاجكت حؿػا
وغكغًٍ لُلت ،وًان ناُ «ما ؤها بضازل غلحهً قهغا» .مً قضة مىظضجه غلحهً خحن غاجبه هللا،
قلما مًذ حؿؼ وغكغون لُلت صزل غلى غاجكت قبضؤ بها قهالذ له غاجكت ًا عؾىُ هللا بهَ
يىذ نض ؤنؿمذ ؤن ال جضزل غلُىا قهغا ،وبهما ؤنبدذ مً حؿؼ وغكغًٍ لُلت ؤغضها غضا.
قهاُ :الكهغ حؿؼ وغكغون .قٍان طلَ الكهغ حؿػا وغكغًٍ لُلت .نالذ غاجكت ،زم ؤهؼُ هللا
حػالى آًت الخسُحر ،قبضؤ بي ؤوُ امغؤة مً وؿاثه قازترجه ،زم زحر وؿاءه ًلهً قهلً مشل ما
نالذ غاجكت))(.)30

الغواًت جغوي ؤن الغؾىُ (م) ؾًب غلى غاجكت وخكهت ،وؤنهً جظاهغن غلُه (م) ،وؤن
نلىبهً ػاؾذ ومالذ غً الخو ..بىو الهغآن الٌغٍم!.
((خضزجي مدمض بً ؾػض ،ناُ :زجي ؤبي ،ناُ :زجي غمي ،ناُ :زجي ؤبي ،غً ؤبُه ،غً ابً
غباؽ ،نىله{ :بٌ رزٌثب بنَ انهو فمذ صغذ لهٌثكًب} ًهىُ :ػاؾذ نلىبٌماً ،هىُ :نض ؤزمذ
نلىبٌما))(.)31
وما ٌػُي الغواًت مهضانُت ،هي ؤن مً عواها هى غمغ بً الخُاب ،ومً اإلاػلىم ؤن الكاهض
مً ألاهل حجت بالؿت غىض الػهالء(.!)32
{بٌ رزٌثب بنَ انهو فمذ صغذ لهٌثكًب ًبٌ رظبىشا عهْو فةٌ انهو ىٌ يٌنبه ًججشّم ًصبنخ انًاينني
ًانًهبئكخ ثعذ رنك ظيري * عسَ سثو بٌ طهمكٍ ؤٌ ّجذنو ؤصًاجب خْشا ينكٍ يسهًبد ياينبد
لبَزبد ربئجبد عبثذاد سبئذبد ثْجبد ًؤثكبسا*} [الخدغٍم 4 /ـ ـ ]5
( )30صخُذ البساعي /باب مىغظت الغظل ابيخه لخاُ ػوظها
( )31جكؿحر الُبري /ط  23ـ ـ م 483
( )32هى قهض يض بيخه ،وهي مً ؤهل بِخه ،ويض غاجكت ،وهي لِؿذ مً ؤهل بِخه.
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بن جمػىا الىظغ في آلاًخحن الٌغٍمخحن ،قؿخجضهما جدمالن ػَؿا وجظاهغا ،مما ٌؿخضعي ؤن ًٍىن
هللا مىاله مؼ ظبرًل ونالر اإلاامىحن ،زم هجض آلاًخحن جهل ألاػواط الالجي ًتزوظهً الىبي
(م) بطا َلو غاجكت وخكهت :هً زحر مجهً ...وهظا ًضخٌ ؤن غاجكت زحر اليؿاء ،وؤن
"قًلها غلى ؾاثغ اليؿاء ،يكًل الثرًض غلى ؾاثغ الُػام" ،يما عوي الهىم في يخبهم!.
زم يُل جٍىن زحر اليؿاء ،وهي جخظاهغ غلى الىبي (م)؟ ..هاالء الهىم ال ًبدشىن غً الهضم
والصخت ،بل ًل ما يهمهم ؤن جٍىن غاجكت ؤقًل اليؿاء؛ ألنها ناجلذ ؤلامام غلُا (ع) ،وهٍاًت
في الكُػت؟!.
قهض عوي الخايم في مؿخضعيه:
((خضزىا ؤبى الػباؽ مدمض بً ٌػهىب ،زىا ؤبى البستري غبض هللا ،غً مدمض بً بكغ الػبضي،
زىا بؾماغُل بً ؤبي زالض ،غً نِـ بً ؤبي خاػم ،ناُ :نالذ غاجكت (عى) وًاهذ جدضر
هكؿها ؤن جضقً في بُتها مؼ عؾىُ هللا (م) وؤبي بٌغ ،قهالذ« :بوي ؤخضزذ بػض عؾىُ هللا
(م) خضزا ،اصقىىوي مؼ ؤػواظه» قضقىذ بالبهُؼ))(.)33

وظاء في َبهاث ابً ؾػض:
((ؤزبرها غبُض هللا بً مىسخى ،ؤزبرها ؤؾامت بً ػٍض غً بػٌ ؤصخابه غً غاجكت ؤنها نالذ
خحن خًغتها الىقاةً :ا لُخجي لم ؤزلوً ،ا لُخجي يىذ شجغة ؤؾبذ وؤنطخي ما غلي.
ؤزبرها الكًل بً صيحن ،خضزىا هكام بً اإلاؿحرة ،خضزجي ًدحى بً غمغو غً ؤبُه غمغو بً
ؾلمت ؤن غاجكت نالذ :وهللا لىصصث ؤوي يىذ شجغة ،وهللا لىصصث ؤوي يىذ مضعة ،وهللا
لىصصث ؤن هللا لم ًًٌ زلهجي قِئا نِ.
ؤزبرها الكًل بً صيحن ،خضزىا غِسخى بً صًىاع ناُ :ؾإلذ ؤبا ظػكغ غً غاجكت قهاُ:
اؾخؿكغ هللا لها ،ؤما غلمذ ما ًاهذ جهىًُ :ا لُخجي يىذ شجغةً ،ا لُخجي يىذ حجغاً ،ا لُخجي
يىذ مضعة؟ نلذ :وما طاى مجها؟ ناُ :جىبت...

( )33اإلاؿخضعى غلى الصخُدحن للخايم ..ناُ غً الخضًض(( :هظا خضًض صخُذ غلى قغٍ الكُسحن ولم
ًسغظاه)) ..ؤنىُ :إلااطا لم ًسغظاه؟! ..الػانل ًكهم!.
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ؤزبرها مدمض بً غبض هللا ألاؾضي ،خضزجي غمغ بً ؾػُض بً ؤبي خؿحن غً بً ؤبي ملٌُت ؤن
بً غباؽ صزل غلى غاجكت نبل مىتها قإزجى غلحها ناُ :ؤبكغي ػوظت عؾىُ هللا ولم ًىٌذ بٌغا
ؾحرى وهؼُ غظعى مً الؿماء .قضزل غلحها بً الؼبحر زالقه قهالذ :ؤزجى غلي غبض هللا بً
غباؽ ،ولم ؤيً ؤخب ؤن ؤؾمؼ ؤخضا الُىم ًشجي غلي ،لىصصث ؤوي يىذ وؿُا ميؿُا))(.)34

جخمجى ؤن جٍىن شجغة ؤو حجغة ؤو مضعة ؤو وؿُا ميؿُا لِـ لها وظىص! ..ماطا ٌػجي هظا ًا ؤيها
الػهالء؟!.
إلااطا لم جهل ،يما ناُ ؤلامام غلي (ع) :قؼث وعب الٌػبت؟! ..إلااطا جغصص هكـ يالم غمغ بً
الخُاب؟!.
((غً الطخاى ناُ :ناُ غمغً :ا لُخجي يىذ يبل ؤهلي ،ؾمىىوي ما بضا لهم ختى بطا يىذ
ؤؾمً ما ؤًىن ػاعهم بػٌ مً ًدبىن قجػلىا بػطخي قىاء وبػطخي نضًضا ،زم ؤًلىوي
قإزغظىوي غظعة ولم ؤيً بكغا))(.)35
قهل هظا يالم شخو مبكغ بالجىت؟! ..إلااطا ال ًكغح بلهاثه الغؾىُ (م) وَؿًٌ مػه ظىت
الكغصوؽ ،وٍتزوط الخىعٍاث؟!.

((خضزىا غبض هللا بً مدمض خضزىا ًدحى بً آصم خضزىا ؤبى بٌغ بً غُاف خضزىا ؤبى خهحن
خضزىا ؤبى مغٍم غبض هللا بً ػٍاص ألاؾضي ،ناُ إلاا ؾاع َلخت والؼبحر وغاجكت بلى البهغة بػض
غلى غماع بً ًاؾغ وخؿً بً غلي ،قهضما غلُىا الٍىقت قهػضا اإلاىبر ،قٍان الخؿً بً غلي
قىم اإلاىبر في ؤغاله ،ونام غماع ؤؾكل مً الخؿً ،قاظخمػىا بلُه قؿمػذ غماعاً ،هىُ بن
غاجكت نض ؾاعث بلى البهغة ،و وهللا بنها لؼوظت هبٌُم (م) في الضهُا وآلازغة ،ولًٌ هللا
جباعى وحػالى ابخاليم ،لُػلم بًاه جُُػىن ؤم هي؟))(.)36

(َ )34بهاث ابً ؾػض /ط  8ـ ـ م 74
( )35يجز الػماُ للمخهي الهىضي /خضًض عنم ()35912
( )36صخُذ البساعي /باب الكخىت التي جمىط يمىط البدغ
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ؾاعث الججرالت اإلاهاجلت غاجكت ،وهي التي ؤمغها هللا ؤن جهغ في بُتها! ،للهخاُ! ..وهظه مسالكت
نغٍدت للهغآنً{ :لشٌ فِ ثٌْركٍ ًنب رجشجٍ رجشج انجبىهْخ} [ألاخؼاب]34 /
ما ًلبض الخضًض "البساعوي"! ،بال ؤن ًىانٌ هكؿه بىكؿه ،قمً باب َاغتها غٌـ َاغت
هللا! ،ومً باب آزغ هي ػوظت هبِىا في الضهُا وآلازغة!!.
وال ؤصعي بطا ًاهذ طاهبت للىبي (م) في الجىت ،قلماطا جمىذ ؤن جٍىن حجغا ؤو مضعا ؤو شجغا ؤو
وؿُا ميؿُا؟!..
زم ًإحي الؿكهاء الجضص ،لُهىلىا :بن غاجكت طهبذ للهلر!! ..زالزىن ؤلل نخُل ،ومؼ طلَ
هي مهلخت!! ..هل ؾمػخم بمهلر ًظهب بجِل ظغاع مضجج بالؿالح؟!.
مهلخت وهي جإمغ ؤصخابها بالهخل وهخل اللحى والكىاعب وؤهضاب الػُىن والًغب
بالؿُاٍ!! ..ما ؤظمله مً نلر!..
بطا ًان الهلر ًهخل زالزحن ؤلكا ،قإغلمىها ما هي الخغوبً ،ا ؤظهل ؤمت غلى وظه البؿُُت
واإلاػهضة واإلاغيبت؟!!.

بطا عاظػىا يالم الهغآن في ؾىعة الخدغٍم ،قؿىجضه ًخضعط في هكـ اإلاىيىع بُغٍهت مدؿلؿلت
بلى ؤن ًهىُ:
{ضشة انهو يثهب نهزٍّ كفشًا ايشؤح ٌَح ًايشؤح نٌط كبَزب رذذ عجذٍّ يٍ عجبدَب صبنذٍْ فخبَزبىًب
فهى ّغنْب عنيًب يٍ انهو شْئب ًلْم ادخهب اننبس يع انذاخهني} [الخدغٍم]10 /
وهظا الٌالم يغبه هللا حكبحها لػاجكت وخكهت بؼوظتي هىح ولىٍ (ع) ،وهى ًمًٌ ؤن ًٍىن
هبُا وػوظخه ؾحر نالخت! ..قهض ظاء في جكؿحر اليؿكي:
((وفي َي هظًً الخمشُلحن حػغٌٍ بإمي اإلاامىحن اإلاظًىعجحن في ؤوُ الؿىعة وما قغٍ مجهما مً
الخظاهغ غلى عؾىُ هللا (م) بما يغهه ،وجدظًغ لهما غلى ؤؾلظ وظه ،وبقاعة بلى ؤن مً
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خههما ؤن ًٍىها في ؤلازالم يهاجحن اإلاامىخحن وؤن ال ًخٌال غلى ؤنهما ػوظا عؾىُ هللا
"م"))(.)37
وظاء في جكؿحر قخذ الهضًغ للكىًاوي:
(({ ضشة اهلل يثال نهزٍّ كفشًا} نض جهضم ؾحر مغة ؤن اإلاشل نض ًغاص به بًغاص خالت ؾغٍبت
ٌػغف بها خالت ؤزغي ممازلت لها في الؿغابت ،ؤي :ظػل هللا مشال لخاُ هاالء الٌكغة  ،وؤهه ال
ٌؿجي ؤخض غً ؤخض {ايشؤد ٌَح ًايشؤد نٌط} هظا هى اإلاكػىُ ألاوُ ،و {يثال} اإلاكػىُ
الشاوي خؿبما نضمىا جدهُهه ،وبهما ؤزغ لُخهل به ما هى جكؿحر له ،وبًًاح إلاػىاه
{كبَزب رذذ عجذٍّ يٍ عجبدَب صبحلني} وهما هىح ولىٍ ،ؤيً :اهخا في غهمت هٍاخهما
{فخبَزبىًب} ؤي :قىنػذ مجهما الخُاهت لهما .ناُ غٌغمت ،والطخاى :بالٌكغ ،ونُلً :اهذ
امغؤة هىح جهىُ للىاؽ بهه مجىىن ،وًاهذ امغؤة لىٍ جسبر نىمه بإيُاقه ،ونض ونؼ ؤلاظماع
غلى ؤهه ما ػهذ امغؤة هبي نِ .ونُلً :اهذ زُاهتهما الىكام ،ونُل :زاهخاهما بالىمُمت {فهى
ّغنْنب عنيًب يٍ اهلل شْئب } ؤي :قلم ًىكػهما هىح ولىٍ بؿبب ًىنهما ػوظخحن لهما قِئا مً
الىكؼ  ،وال صقػا غجهما مً غظاب هللا مؼ يغامتهما غلى هللا قِئا مً الضقؼ {ًلْم ادخال اننبس
يع انذخهني} ؤي :ونُل لهما في آلازغة ،ؤو غىض مىتهما :اصزال الىاع مؼ الضازلحن لها مً ؤهل
الٌكغ واإلاػاصخي .وناُ ًدحى بً ؾالم :يغب هللا مشال للظًً يكغوا ًدظع به غاجكت وخكهت
مً اإلاسالكت لغؾىُ هللا (م) خحن جظاهغجا غلُه .وما ؤخؿً مً ناُ :قةن طيغ امغؤحي الىبُحن
بػض طيغ نهتهما ومظاهغتهما غلى عؾىُ هللا (م) ًغقض ؤجم بعقاص ،وٍلىح ؤبلـ جلىٍذ بلى ؤن
اإلاغاص جسىٍكهما مؼ ؾاثغ ؤمهاث اإلاامىحن ،وبُان ؤنهما وبن ًاهخا جدذ غهمت زحر زلو هللا
وزاجم عؾله ،قةن طلَ ال ٌؿجي غجهما مً هللا قِئا ،ونض غهمهما هللا غً طهب جلَ اإلاظاهغة
بما ونؼ مجهما مً الخىبت الصخُدت الخالهت))(.)38
وظاء في جكؿحر الهغَبي:

( )37مضاعى الخجزًل وخهاثو الخإوٍل لػبض هللا اليؿكي.
( )38قخذ الهضًغ للكىًاوي
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(({ضشة اهلل يثال نهزٍّ كفشًا} مشل يغبه هللا ًدظع به غاجكت وخكهت في اإلاسالكت خحن
جظاهغجا غلى عؾىُ هللا (م) ،زم يغب لهما مشال بامغؤة قغغىن ومغٍم ابىت غمغان جغؾُبا في
الخمؿَ بالُاغت والشباث غلى الضًً))(.)39
الهًُت ال جدخاط بلى جبُحن ،وال بلى جكؿحر ،قالدكبُه بحن غاجكت وخكهت ،وػوظتي :هىح ولىٍ
(ع) ،هى حكبُه مخُابو؛ ألن غاجكت وخكهت جظاهغجا غلى الىبي (م) ،وػوظخا هىح ولىٍ (ع)
جظاهغجا غلى ػوظحهما ،بؿٌ الىظغ غً هىع هظا الخظاهغ .ؾىاء ظاء مً غاجكت وخكهت ؤو
مً ػوظتي هىح ولىٍ (ع).
ػوظاث ألاهبُاء (ع) هً مً غامت الىاؽ ،ولِـ لهً محزة ،وبهما اإلاحزة هي مً الىبي (ع)(،)40
قُخم اخترامها؛ ألظل الىبي (ع) ،قةطا زغظذ غً ههجه وؾيخه ،قهض زغظذ غً صاثغة الاخترام
ووظب جكؿُهها! ،وبال إلااطا طيغ هللا ػوظتي :هىح ولىٍ؟!.
ًجب جكؿُهها ختى ال جهحر عجال ،يعجل الؿامغي ٌػبض مً صون هللا ،وجغجٌب الجغاثم باؾم
الىبي وصًً هللا ،وحؿخؿل اخترام الىاؽ لها!.
ػوظت الىبي هي مً حؿحر غلى ههجه ،وبال قالىبي (ع) بغيء مجها بغاءة الظثب مً صم ًىؾل
الهضًو (ع).
{لم بٌ كنزى رذجٌٌ انهو فبرجعٌَِ ّذججكى انهو ًّغفش نكى رٌَثكى ًانهو غفٌس سدْى}
[آُ غمغان]31 /

((خضزىا مىسخى بً بؾماغُل خضزىا ظىٍغٍت غً هاقؼ غً غبض هللا (عى) ناُ :نام الىبي (م)
زُُبا ،قإقاع هدى مؿًٌ غاجكت ،قهاُ :هىا الكخىت ـ ـ زالزا ـ ـ مً خُض ًُلؼ نغن
الكُُان))(.)41
((خضزىا ؤبى بٌغ بً ؤبي قِبت خضزىا ويُؼ غً غٌغمت بً غماع غً ؾالم غً ابً غمغ ناُ:
زغط عؾىُ هللا (م) مً بِذ غاجكت ،قهاُ عؤؽ الٌكغ مً ههىا مً خُض ًُلؼ نغن
الكُُانٌ .ػجي اإلاكغم))(.)42
( )39جكؿحر الهغَبي
()40هههض به اؾم ظيـ غام
( )41صخُذ البساعي /باب ما ظاء في بُىث ؤػواط الىبي (م) وما وؿب مً البُىث بلحهً.
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ؤوعص البساعي ومؿلم الخضًض بػضة نُـ ،مما ًضُ غلى الخدغٍل! ،بال ؤن بػًها بهي نغٍدا
ٌكحر بلى ؤن بِذ غاجكت بِذ قخىت ،وقػال ونػذ قتن وخغوب بؿببها عاح ضخُتها آلاالف مً
الىاؽ ،بػًهم مً الصخابت والخابػحن!.
ًلمت (ههىا) هي حكحر بلى الهغب .ؤما الهىُ (ٌػجي اإلاكغم) قىاضر ؤنها مضعظت ،ولِـ مً ؤنل
الٌالم ،ويػذ للخمىٍه!!؛ ألن اإلاكغم ال ٌكاع بلُه بٍلمت (ههىا) بال بطا ًان مٍاها نغٍبا.
قٍلمت اإلاكغم ال حػجي قِئا ،قالخضًض ًههض مٍاها نغٍبا!.
زم بن خضًض البساعي ًهغح ؤن اإلاكاع بلُه هى بِذ غاجكت! .يما ؤن الباب الظي ويػه
البساعي هى (باب ما ظاء في بُىث ؤػواط الىبي (م) وما وؿب مً البُىث بلحهً).

زم بن خضًض وعص في ؾىضه بُغم ؤزغي ؤوعصها البساعي ـ ـ ههل خضًض ؤلاقَ غً ؤم عومان
التي ماجذ في خُاة الغؾىُ (م) ؾىت ( )4ؤو ( )5ؤو ( )6هجغٍت .ومؿغوم لم ًهضم مً الُمً،
بال بػض وقاة الغؾىُ (م)! ..قهض ظاء في قخذ الباعي:

((ناُ الخُُب ؤزغط البساعي غً مؿغوم غً ؤم عومان (عى) وهي ؤم غاجكت َغقا مً
خضًض ؤلاقَ وهى وهم ،لم ٌؿمؼ مؿغوم مً ؤم عومان (عى) ألنها جىقُذ في غهض الىبي
(م) وًان إلاؿغوم خحن جىقُذ ؾذ ؾىحن .ناُ وزكُذ هظه الػلت غلى البساعي ...وناُ
ابً غبض البر عواًت مؿغوم غً ؤم عومان مغؾلت وجبػه الهاضخي.)43())...
وخاوُ ابً حجغ الػؿهالوي ؤن ًغنؼ للبساعي ،لًٌ الكخو ؤيبر مً ؤن ًغنػه ابً حجغ ؤو ابً
صخغ!.
((ناُ ؤبى غمغ :عواًت مؿغوم غً ؤم عومان مغؾلت ولػله ؾمؼ طلَ مً غاجكت))(.)44

( )42صخُذ مؿلم /باب الكخىت مً اإلاكغم مً خُض ًُلؼ نغها الكُُان
( )43قخذ الباعي البً حجغ الػؿهالوي /ط 1
( )44الاؾدُػاب البً غبض البر
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والؿىض الظي ؤوعصه البساعي في صخُده ،وهى ًجمؼ بحن مؿغوم (الخابعي) وؤم عومان
(الصخابُت) ؤم غاجكت ،مؼ ؤن ؤم عومان ماجذ في غهغ الغؾىُ (م)!.
ال ماوؼ غىض ابً بغصػبه البساعي مً ظمؼ الىهًُحن ؤو الًضًًً ..ل شخيء ظاثؼ ما صام قُه
ههغة إلاىهج ؤقغاص الؿهُكت!..
وال ؾغٍب مً البساعي ؤن ًًُل غلى ؾً ؤم عومان (ػٍيب /صغض) ؾبؼ ؤو زمان ؤو غكغ
ؾىىاث؛ ًي جلخهي بمؿغوم! ..مؼ ؤن ؤصخاب الصخاح الخمؿت ؾحر البساعي ،ؤغغيىا غً
ؾىض هظا اللهاء اإلاٌظوب ،الظي ًجمؼ بحن اإلاُذ والحي!!.
((وؤؾلمذ ؤم عومان بمٌت نضًما وباٌػذ وهاظغث بلى اإلاضًىت مؼ ؤهل عؾىُ هللا وولضه وؤهل
ؤبي بٌغ خحن نضم بهم في الهجغة ،وًاهذ ؤم عومان امغؤة نالخت وجىقُذ في غهض الىبي (م)
باإلاضًىت في طي الدجت ؾىت ؾذ مً الهجغة))(.)45

((خضزىا ؤبى بٌغ مدمض بً ؤخمض بً بالىٍه زىا ببغاهُم بً بسخام الخغبي خضزجي مهػب بً
غبض هللا الؼبحري ناًُ :ان غبض الغخمً بً ؤبي بٌغ ًٌجى ؤبا غبض هللا ،ونُل :ؤبا مدمض وؤمه
غاجكت ؤم عومان بيذ غامغ بً غىٍمغ بً غبض قمـ بً غبض مىاف ؤؾلمذ ؤم عومان
وخؿً بؾالمها ،وناُ قحها عؾىُ هللا (م) :مً ؤخب ؤن ًىظغ بلى امغؤة مً الخىع الػحن
قلُىظغ بلى ؤم عومان ،جىقُذ ؤم عومان في طي الدجت ؾىت ؾذ مً الهجغة))(.)46

((خضزجي غبض هللا بً ًىؾل خضزجي ًدحى بً خمؼة خضزجي الخٌم بً غبض هللا ؾمؼ الهاؾم
غً ظضجه ؤم عومان ،وؤم عومان جىقُذ ػمان الىبي (م) ولِؿذ ظضجه ،وبهما ظضجه ؤؾماء
ابىت غمِـ))(.)47
(( ...وهي ػوط ؤبي بٌغ الهضًو وؤم غاجكت وغبض الغخمً صخابُت يبحرة الكإن ،واؾمها
ػٍيب ونُل صغض وػغم الىانضي ومً جبػه ؤنها ماجذ في خُاة اإلاهُكى (م) ؾىت ؾبؼ ؤو ؤعبؼ
ؤو زمـ وهؼُ اإلاهُكى (م) نبرها واؾخؿكغ لها ،وظؼم به الظهبي في الخجغٍض.)48())...
( )45الُبهاث الٌبري البً ؾػض/ط  8ـ ـ م 276
( )46اإلاؿخضعى غلى الصخُدحن للخايم /ط  3ـ ـ م  ..538ؾٌذ الظهبي ولم ٌػلو!!.
( )47جاعٍش صمكو البً غؿايغ/ط  15ـ ـ م 20
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((طيغ مً جىفي في هظه الؿىت مً ألاًابغ( ..)49ؤم عومان بيذ غامغ بً غىٍمغ جؼوظها الخاعر
بً سخبرة ،قىلضث له الُكُل زم ماث قتزوظها ؤبى بٌغ ،وؤؾلمذ بمٌت نضًما ،وباٌػذ.
وولضث ألبي بٌغ (عى) :غبض الغخمً وغاجكت ،وهاظغث بلى اإلاضًىت وًاهذ نالخت ،وجىقُذ في
طي الدجت مً هظه الؿىت))(.)50

((خضزىا مدمض بً ؾالم ،ؤزبرها ابً قًُل ،خضزىا خهحن غً ؾكُان غً مؿغوم ،ناُ:
ؾإلذ ؤم عومان ،وهي ؤم غاجكت.)51())...
((خضزىا مىسخى بً بؾماغُل خضزىا ؤبى غىاهت غً خهحن غً ؤبي واثل ،ناُ خضزجي مؿغوم
بً ألاظضع ،ناُ :خضزخجي ؤم عومان ،وهي ؤم غاجكت (عى) نالذ.)52())...

((خضزىا مدمض بً يشحر ،ؤزبرها ؾلُمان غً خهحن غً ؤبي واثل غً مؿغوم غً ؤم عومان
ؤم غاجكت ؤنها ،نالذ :إلاا عمُذ غاجكت زغث مؿكُا غلحها))(.)53
والظي ًغاظؼ صخُذ البساعيً ،جض ؤن مؿغونا وعص في ؾىض ( )115خضًشا(ً )54لها ٌؿىضها
لػاجكت ،بال الهلُل مجها ٌؿىضه بلى (غبض هللا) ؤو (زباب) ؤو (غباًت) ؤو (اإلاؿحرة) ؤو (ابً
مؿػىص).
يما جالخظىن ؤن ألاخاصًض الشالزت ،هي في ألانل خضًض واخض ،والازخالف قهض في الؿلؿلت
الىانلت؛ ألن الخضًض ًيخهي بلى مؿغوم ..والخضًض قُه ازخالقاث وػٍاصاث ..وهظا ًبحن ؤن
ألاخاصًض جىهل باإلاػجى ال باللكظ ؤو الىو ..والىهل اإلاػىىي جدهل قُه ػٍاصاث وحؿُحراث...
في الؿالب!.
( )48قٌُ الهضًغ للمىاوي /ط  6ـ ـ م 152
( )49ؤي ؾىت ؾؼوة زُبر  .وؾؼوة زُبر ( )6ؤو ( )7مً الهجغة.
( )50اإلاىخظم البً الجىػي
( )51صخُذ البساعي ،خضًض عنم ()3388
( )52صخُذ البساعي ،خضًض عنم ()4691
( )53صخُذ البساعي ،خضًض عنم ()4751
( )54الخٌغاع لم هإزظه بػحن الاغخباع!
حادثة إلافك بين مارية وعائشة

31

شمخي جابر فاضل

غغف ابً بغصػبه البساعي بالخضلِـ بضعظت ممخاػ؛ لظلَ ؤنبذ اإلادضر ألاوُ لضي الؿلُاث
الهمػُت! ..البساعي ًهُؼ الاخاصًض وٍخهغف قحها وٍدىلها بلى يىاًاث وبقاعاث ويظاثُاث!،
وًٍؼ لها غىاوًٍ ال جىُبو غلحها!!
ومما ظاء في صخُذ البساعي نىله (طيغ عؤؾه وعظلُه( ،))55بضُ (مسر غلى عؤؾه وعظلُه)!!
()56
يما ؤوعصه الُُالسخي في مؿىضه
وؿإُ غبُض البساعي ،وههىُ لهم :ما مػجى طيغ عؤؾه وعظلُه؟! ..ؤلِؿذ ًلمت (طيغ) جضُ غلى
الظيغ الٌالمي؟!.
((( قكغب وؾؿل وظهه وٍضًه  ،وطيغ عؤؾه وعظلُه )
يظا هىا ،وفي عواًت بهؼ "قإزظ مىه يكا قمسر وظهه وطعاغُه وعؤؾه وعظلُه" .ويظلَ غىض
الُُالسخي " قؿؿل وظهه وٍضًه ومسر غلى عؤؾه وعظلُه" ومشله في عواًت غمغو بً مغػوم
غىض ؤلاؾماغُلي ،وٍازظ مىه ؤهه في ألانل "ومسر غلى عؤؾه وعظلُه" وؤن آصم جىنل في
ؾُانه قػبر بهىله "وطيغ عؤؾه وعظلُه "وونؼ في عواًت ألاغمل" قؿؿل ًضًه ومًمٌ
واؾخيكو ومسر بىظهه وطعاغُه وعؤؾه" وفي عواًت غلي بً الجػض غً قػبت غىض ؤلاؾماغُلي
"قمسر بىظهه وعؤؾه وعظلُه"))(.)57
ًل هظا اللل والضوعان وحكخِذ ألاقٍاع والخالغب الخاثً ،مً ؤظل ؤن ٌؿُىا غلى خضًض
اإلاسر!.
بطا هظا الخضًض البؿُِ لم ًخدمله ًاهً الؿالَحن البساعي ،قٌُل ًخدمل ؾحره مً
ألاخاصًض الشهُلت؟!.
(( ...غً ؤبى واثل ناُ :ناُ ؤبى مىسخى لػبض هللا بً مؿػىص بطا لم ًجض اإلااء ال ًهلي .ناُ
غبض هللا لى عزهذ لهم في هظاً ،ان بطا وظض ؤخضهم البرص ناُ هٌظا ـ ـ ٌػجي جُمم ونلي ـ ـ
ناُ نلذ ،قإًً نىُ غماع لػمغ؟ .ناُ :بوي لم ؤع غمغ نىؼ بهىُ غماع))(.)58

( )55صخُذ البساعي ،خضًض عنم ()5616
( )56مؿىض الُُالسخي ،خضًض عنم ()139
( )57قخذ الباعي البً حجغ
( )58صخُذ البساعي /باب الخُمم للىظه والٌكحن /خضًض عنم ()345
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هل قهمخم قِئا مً يالم هظا اإلاضلـ الظي ٌػمي ألاخاصًض ،وٍدىلها بلى ًلماث مخهاَػت ال
مػجى لها؟!.
وبطا طهبىا بلى صخُذ مؿلم ،قةهىا هجض الخضًض الظي صمغه هظا اإلاضلـ! ،قهض ظاء في صخُذ
مؿلم:
(( ...غبض الغخمً بً ؤبؼي غً ؤبُه ؤن عظال ؤحى غمغ قهاُ بوي ؤظىبذ قلم ؤظض ماء .قهاُ
ال جهل .قهاُ غماع ؤما جظيغ ًا ؤمحر اإلاامىحن بط ؤها وؤهذ في ؾغٍت ،قإظىبىا قلم هجض ماء قإما
ؤهذ قلم جهل وؤما ؤها قخمػٌذ في التراب ونلُذ .قهاُ الىبي (م)« :بهما ًان ًٌكَُ ؤن
جًغب بُضًَ ألاعى زم جىكش زم جمسر بهما وظهَ ويكَُ » .قهاُ غمغ :اجو هللا ًا غماع.
ناُ بن قئذ لم ؤخضر به))(.)59
مً هى الظي ًخهي هللا ،غمغ ؤم غماع؟! ..زلُكت اإلاؿلمحن ال ٌػغف الخُمم ،الظي ٌػغقه ؤَكاُ
اإلاؿلمحن!.
وال ؤعٍض ؤن ؤؾخهصخي ًل ما خغقه البساعي ؤو صلـ قُه ،قهض جالغب في الخضًض عنم ()4322
وظػل قغاع غمغ بً الخُاب مً ؤمغ هللا! .وفي الخضًض عنم ( )5254لم ًهغح بإن غاجكت هي
مً زضغذ الجىهُت ،وظػلتها حؿخػُظ باهلل مً الىبي (م)!.
وفي الخضًض عنم ( )4977قهض ؤغماه وقغؾه مً مدخىاه! ،بِىما هى ًخدضر غً عؤي ابً
مؿػىص في اإلاػىطجحن وؤنهما لِؿخا مً الهغآن غىضه ،وًان ًدٌهما مً مصخكه! ..وفي الخضًض
عنم ( )4526والخضًض عنم ( ،)4527قهض بترهما ،وطيغ الجاع صون اإلاجغوع واؾخسضم ًلمت:
"يظا" ..والخضًشان ًخػلهان بىٍاح ألاعجاػ! ،ؤخضهما وهى الظي ًدمل (يظا ويظا) هى بدو غمغ
بً الخُاب؛ ألهه خىُ عخله! ،وهؼلذ آلاًتَ{ :سبئكى دشس نكى..}...
وفي خضًض عنم ( )107اؾخسضم ًلمت (قالن وقالن) مدؿترا غلى شخهحن!! ..وفي الخضًض عنم
( ،)3169قهض خىله بلى َالؾم ؾحر مػغوقت!؛ ألهه ًخػلو في غمغ بً الخُاب ،قهض َػً في
وؿب الىبي (م)!!.
وفي غهغها ججض الٌخب التي جم َبػها في مملٌت الىهابُت ؤو ؤطهابها ،نض جم جدغٍكها ،وزهىنا
التي خههها وغلو غلى ؤخاصًثها مغجؼنت آُ ؾػىص ،مً قػُب ألاعهاوٍ ألالباوي ،ؤو ؤخمض
قايغ اإلاهغي ...ومً لل لكهم.
( )59صخُذ مؿلم /ط  1ـ ـ م  /193باب الخُمم
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ايُغاب آزغ ًٌخىل ؾؼوة اإلاغَؿُؼ! ،وٍبضو ؤن هظه الهًُت جالػمها الايُغاباث
والخىانًاث! ..قهض ظاء في صخُذ البساعي:
(( ...قهام عؾىُ هللا (م) مً ًىمه ،قاؾخػظع مً غبض هللا بً ؤبي وهى غلى اإلاىبر ،قهاُ
«ًا مػكغ اإلاؿلمحن مً ٌػظعوي مً عظل نض بلؿجي غىه ؤطاه في ؤهلي ،وهللا ما غلمذ غلى ؤهلي
بال زحرا؟ ،ولهض طيغوا عظال ما غلمذ غلُه بال زحرا ،وما ًضزل غلى ؤهلي بال معي» .نالذ قهام
ؾػض بً مػاط ؤزى بجي غبض ألاقهل قهاُ ؤها ًا عؾىُ هللا ؤغظعى ،قةن ًان مً ألاوؽ يغبذ
غىهه ،وبن ًان مً بزىاهىا مً الخؼعط ؤمغجىا قكػلىا ؤمغى .نالذ قهام عظل مً الخؼعط،
وًاهذ ؤم خؿان بيذ غمه مً قسظه ،وهى ؾػض بً غباصة ،وهى ؾُض الخؼعط  -نالذ  -وًان
نبل طلَ عظال نالخا ،ولًٌ اخخملخه الخمُت ،قهاُ لؿػض يظبذ لػمغ هللا ال جهخله ،وال
جهضع غلى نخله ،ولى ًان مً عهَُ ما ؤخببذ ؤن ًهخل .قهام ؤؾُض بً خًحر ـ ـ وهى ابً غم
ؾػض ـ ـ قهاُ لؿػض بً غباصة يظبذ لػمغ هللا لىهخلىه ،قةهَ مىاقو ججاصُ غً
اإلاىاقهحن.)60())...
ومً اإلاػلىم ؤن ؾػض بً مػاط ماث نبل نًُت اإلاغَؿُؼ ،قٌُل ججاصُ مؼ ؾػض بً غباصة؟!.

((ونُل :بن الػغنت جٌجى ؤم قاَمت ،وبهما نُل لها الػغنت لُُب عٍدها وًان عؾىُ هللا (م)
نض ؤمغ بًغب قؿُاٍ في اإلاسجض لؿػض بً مػاط ،وًان ٌػىصه في ًل ًىم ختى جىفي ؾىت
زمـ مً الهجغة وًان مىجه بػض الخىضم بكهغ وبػض نغٍظت بلُاُ))(.)61

((زم ؾؼوة عؾىُ هللا (م) اإلاغَؿُؼ في قػبان ؾىت زمـ مً مهاظغه .نالىا :بن باإلاهُلو
مً زؼاغت ،وهم مً خلكاء بجي مضلج ،وًاهىا ًجزلىن غلى بئر لهم ًهاُ لها اإلاغَؿُؼ))(.)62

( )60صخُذ البساعي /خضًض عنم (.)4141
( )61ؤلاؾدُػاب في مػغقت ألاصخاب البً غبض البر.
(َ )62بهاث ابً ؾػض  /ط  2ـ ـ م 62
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((ناُ ابً بسخام ،وطلَ ؾىت ؾذ ..يظا هى في مؿاػي ابً بسخام عواًت ًىوـ بً بٌحر
وؾحره غىه وناُ :في قػبان وبه ظؼم زلُكت والُبري ،وعوي البحههي مً عواًت نخاصة وغغوة
وؾحرهما ؤنها ًاهذ في قػبان ؾىت زمـ ،ويظا طيغها ؤبى مػكغ نبل الخىضم.
نىله( :وناُ مىسخى بً غهبت ؾىت ؤعبؼ) يظا طيغه البساعي ،ويإهه ؾبو نلم ؤعاص ؤن ًٌخب
ؾىت زمـ قٌخب ؾىت ؤعبؼ .والظي في مؿاػي مىسخى بً غهبت مً غضة َغم ؤزغظها الخايم
وؤبى ؾػُض الىِؿابىعي والبحههي في الضالثل وؾحرهم ؾىت زمـ ،ولكظه غً مىسخى بً غهبت
غً ابً قهاب ،زم ناجل عؾىُ هللا (م) بجي اإلاهُلو وبجي لخُان في قػبان ؾىت زمـ"
وٍاٍضه ما ؤزغظه البساعي في الجهاص" غً ابً غمغ ؤهه ؾؼا مؼ الىبي (م) بجي اإلاهُلو في
قػبان ؾىت ؤعبؼ "ولم ًاطن له في الهخاُ؛ ألهه بهما ؤطن له قُه في الخىضم يما جهضم وهي بػض
قػبان ؾىاء نلىا بنها ًاهذ ؾىت زمـ ؤو ؾىت ؤعبؼ ،وناُ الخايم في "ؤلاًلُل" نىُ غغوة
وؾحره بنها ًاهذ في ؾىت زمـ ؤقبه مً نىُ ابً بسخام .نلذ :وٍاٍضه ما زبذ في خضًض
ؤلاقَ ؤن ؾػض بً مػاط جىاػع هى وؾػض بً غباصة في ؤصخاب ؤلاقَ يما ؾُإحي ،قلى ًان
اإلاغَؿُؼ في قػبان ؾىت ؾذ مؼ ًىن ؤلاقَ ًان قحها ،لٍان ما ونؼ في الصخُذ مً طيغ ؾػض
بً مػاط ؾلُا؛ ألن ؾػض بً مػاط ماث ؤًام نغٍظت ،وًاهذ ؾىت زمـ غلى الصخُذ ،يما
جهضم جهغٍغه ،وبن ًاهذ يما نُل ؾىت ؤعبؼ قهي ؤقض ،قُظهغ ؤن اإلاغَؿُؼ ًاهذ ؾىت زمـ
في قػبان لخٍىن نض ونػذ نبل الخىضم ألن الخىضم ًاهذ في قىاُ مً ؾىت زمـ ؤًًا
قخٍىن بػضها قٍُىن ؾػض بً مػاط مىظىصا في اإلاغَؿُؼ وعمي بػض طلَ بؿهم في الخىضم
وماث مً ظغاخخه في نغٍظت .وؾإطيغ ما ونؼ لػُاى مً طلَ في ؤزىاء الٌالم غلى خضًض
ؤلاقَ بن قاء هللا حػالى.)63())...
ًل هظه الخىظحهاث والخػضًالث (مؼ ًل الخىانًاث التي ؾبهتها) مً خًغة الػلماء ،هي مجغص
جصخُذ للهًُت بُغٍهت حػؿكُت.
وغلى ًل خاُ ،قهظا الايُغاب صلُل آزغ غلى ؤن الهًُت ال ؤؾاؽ لها ،ؤي اتهام غاجكت مً
نبل الػهبت!.
مؼ ؤن خؿان بً زابذ ومؿُذ بً ؤزازت وؤبي بً ؤبي ؾلىُ وخمىت بيذ جخل ..لم ًٍىهىا
غهبت مخػايضة!.

( )63قخذ الباعي البً حجغ /ط 7
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واإلاػغوف ؤن الػهبت هي مجمىغت مخٍاجكت{ ..لبنٌا نئٍ ؤكهو انزئت ًَذٍ عصجخ بَب برا
نخبسشًٌ} [ًىؾل]14 /

حادثة إلافك كما رويت في مارية
بػض ؤن طيغها الغواًاث التي نالذ بن خاصزت ؤلاقَ بدو غاجكت ،وويػىاها غلى َاولت
الدكغٍذ ،هيخهل بلى الغواًت التي جهىُ بنها بدو ماعٍت الهبُُت ،ولِؿذ بدو غاجكت ..قهض ظاء
في يخاب اإلاؿخضعى للخايم:
((خضزجي غلي بً خمكاص الػضُ زىا ؤخمض بً غلي ألاباع زىا الخؿً بً خماص سجاصة خضزجي
ًدحى بً ؾػُض ألامىي زىا ؤبى مػاط ؾلُمان بً ألاعنم ألاههاعي غً الؼهغي غً غغوة غً
غاجكت (عى) نالذ :ؤهضًذ ماعٍت بلى عؾىُ هللا (م) ومػها ابً غم لها نالذ :قىنؼ غلحها
ونػت قاؾخمغث خامال نالذ :قػؼلها غىض ابً غمها .نالذ :قهاُ ؤهل ؤلاقَ والؼوع مً خاظخه
بلى الىلض اصعى ولض ؾحره وًاهذ ،ؤمه نلُلت اللبن قابخاغذ له ياثىت لبىن قٍان ٌؿظي بلبجها
قدؿً غلُه لخمه .نالذ غاجكت (عى) :قضزل به غلى الىبي (م) طاث ًىم قهاُ :يُل جغًٍ
قهلذ :مً ؾظي بلخم الًإن ًدؿً لخمه ناُ :وال الكبه نالذ :قدملجي ما ًدمل اليؿاء
مً الؿحرة ؤن نلذ :ما ؤعي قبها .نالذ :وبلـ عؾىُ هللا (م) ما ًهىُ الىاؽ .قهاُ لػلي :زظ
هظا الؿُل قاهُلو قايغب غىو ابً غم ماعٍت خُض وظضجه .نالذ :قاهُلو قةطا هى في
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خاثِ غلى هسلت ًسترف عَبا ناُ :قلما هظغ بلى غلي ومػه الؿُل اؾخهبلخه عغضة ،ناُ:
قؿهُذ الخغقت ،قةطا هى لم ًسلو هللا (غؼ و ظل) له ما للغظاُ شخيء ممؿىح))(.)64

هجض هىا الههت مهبىلت ومىُهُت في ؾالبها ،قماعٍت الهبُُت ؤهضًذ لغؾىُ هللا (م) ومػها
ابً غمها ،زم خملذ بػض طلَ ،وبما ؤن الخمل قُه زُىعة غلى الًغاثغ ،قهض اقخػلذ ؾحرة
غاجكت ،ختى ؤنها نالذ للىبي (م) بهه ال ٌكبهَ! ،زم بػض ؤن خملذ غؼلها غىض ابً غمها..
وهظا ظػل ؤهل ؤلاقَ ًشحرون نًُت الُػً في ماعٍت!..
 1ـ ـ ؤوال ألهه (م) غؼلها غىض ابً غمها.
 2ـ ـ بنها ؤنبدذ خامال ،مؼ ؤن ؾحرها ،يػاجكت ؾحر خامل ..وهظا ًجػلها هضقا ؾهال مً نبل
اإلاغظكحن.
والؿغٍب هى ؤن غاجكت هي الغاوي ؤن الهًُت في ماعٍت! ..وخُىما هغظؼ للمهاصع ،هجض ماعٍت
الهبُُت ؤهضًذ للغؾىُ (م) في ؾىت ( )6مً الهجغة! ،ؤي في هكـ الؿىت التي ػغمذ غاجكت
ؤنها ؤتهمذ قحها ،وهي ؾؼوة اإلاغَؿُؼ! ..قهض ظاء في يخاب الاؾدُػاب البً غبض البر:
((وًان عؾىُ هللا (م) نض بػض خاَب بً ؤبي بلخػت في ؾىت ؾذ مً الهجغة بلى اإلاهىنـ
ناخب مهغ وؤلاؾٌىضعٍت ،قإجاه مً غىضه بهضًت مجها ماعٍت الهبُُت وؾحرًً ؤزتها قاجسظ
عؾىُ هللا (م) ماعٍت لىكؿه قىلضث له ببغاهُم ابىه غلى ما طيغها مً طلَ في نضع هظا
الٌخاب ووهب ؾحرًً لخؿان بً زابذ ،قىلض له غبض الغخمً))(.)65
وبػض ؤن اهدكغث ؤلاقاغت يض ابً غم ماعٍت ،ؤمغ الغؾىُ (م) غلُا (ع) ؤن ًهخله! ..وهىا البض
ؤن ههل ونكت جإمل! .قالغؾىُ (م) ال ًمًٌ ؤن ًإمغ بهخل شخو ،نبل ؤن ًشبذ غلُه
الجىاًت ..وختى وػُي الخٌم الجهاجي ،صغىا هجمؼ نُؼ الغواًت في ألاخاصًض آلاجُت ..وختى ال
ًهاُ :بنها عواًت يػُكت ؾىضا (ال مخىا ،قهض وعص ما ًضغما في صخُذ مؿلم) .قهظا ألالباوي
ًبحن ألامغً ..هىُ هانغ الضًً ألالباوي الؿلكي:

( )64اإلاؿخضعى غلى الصخُدحن للخايم/ط  ..4ؾٌذ غىه الظهبي! ((الؿٍىث مً الغيا! ،لًٌ هىا مً غضم
الغيا!!).
( )65ؤلاؾدُػاب في مػغقت ألاصخاب البً غبض البر /ط 1
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(( ...غلي بً الخىكُت غً ؤبُه غً ظضه غلي بً ؤبي َالب (يغم هللا وظهه) ناُ" :ؤيثر غلى
ماعٍت ؤم ببغاهُم ابً الىبي (م) في نبُي  -ابً غم لها ً -ان ًؼوعها و ًسخلل بلحها ،قهاُ
عؾىُ هللا (م) لي :زظ هظا الؿُل قاهُلو بلُه ،قةن وظضجه غىضها قانخله .قهلذً :ا عؾىُ
هللا ؤًىن في ؤمغى بطا ؤعؾلخجي ًالؿٌت اإلادماة ال ًشيُجي شخيء ختى ؤمطخى إلاا ؤعؾلخجي به ،ؤو
الكاهض ًغي ما ال ًغي الؿاثب؟ ناُ( :قظيغه) ،قإنبلذ مخىشخا الؿُل قىظضجه غىضها
قازترَذ الؿُل ،قلما ؤنبلذ هدىه غغف ؤوي ؤعٍضه ،قإحى هسلت قغقى قحها ،زم عمى بىكؿه
غلى نكاه ،وقكغ بغظلُه ،قةطا هى ؤظب ؤمسر ،ما له ما للغظاُ نلُل وال ؤيثر ،قإؾمضث
ؾُكي ،زم ؤجِذ الىبي (م) قإزبرجه ،قهاُ :الخمض هلل الظي ًهغف غىا ؤهل البِذ" .وناُ:
"هظا ؾغٍب ال ٌػغف مؿىضا بهظا الؿُام بال مً خضًض مدمض بً بسخام".
نلذ :ومً هظا الىظه ؤزغظه البساعي في "الخاعٍش" وؤبى غبض هللا بً مىضة في "مػغقت
الصخابت" ( )531 / 42و ابً غؿايغ في "جاعٍش صمكو" ( )1 / 232 / 1والًُاء في "اإلاسخاعة"
( ) 247 /1ونغح البساعي وابً مىضة بخدضًض ابً بسخام ،قؼالذ قبهت جضلِؿه وؾاثغ عظاله
زهاث  ،قهى بؾىاص مخهل ظُض .وعوي الخُُب في "الخاعٍش " ( ) 64 / 3مً هظا الىظه خضًض
الترظمت قهِ صون الههت .و نض وظضث له قاهضا ًغوٍه ابً لهُػت غً ًؼٍض بً ؤبي خبِب و
غهُل غً الؼهغي غً ؤوـ مغقىغا به .ؤزغظه الهًاعي في "مؿىض الكهاب" ( )2 / 9مً
َغٍو الُبراوي .و هظا بؾىاص ال بإؽ به في الكىاه .والههت وخضها صون الخضًض لها َغٍو
ؤزغي غىض مؿلم ( )119 / 8و ؤخمض ( )281 / 3مً َغٍو زابذ غً ؤوـ هدىه .واؾخضعيه
الخايم ( )39 / 4غلى مؿلم قىهم يما وهم بػٌ اإلاػلهحن غلى "اإلاهانض الخؿىت" في ظؼمه
بإن خضًض الترظمت مً خضًض ؤوـ غىض مؿلم .وؤزغظه الخايم مً خضًض غاجكت ؤًًا
وقُه ؤبى مػاط ؾلُمان بً ألاعنم ألاههاعي ،وهى يػُل ظضا .وؾُإحي جسغٍجه وبُان ما قُه
مً الؼٍاصاث اإلاىٌغة بغنم ( )4964مً الٌخاب آلازغ))(.)66

وظاء في يخاب ألاخاصًض اإلاسخاعة للًُاء للمهضسخي:
((ؤزبرها ؤبى ؤخمض مدمض بً ؤبي ههغ بً ؤخمض بً مدمض اإلااطن بهغاءحي غلُه بإنبهان نلذ
له ؤزبرجٌم ؤم البهاء قاَمت بيذ مدمض بً ؤبي ؾػُض بً ؤخمض بً الخؿً البؿضاصي نغاءة
غلحها نُل لها ؤزبريم ؤبى الكًل غبضالغخمً بً ؤخمض بً الخؿً الغاػي اإلاهغت نغاءة غلُه
ؤها ؤبى الهاؾم ظػكغ بً غبضهللا بً ٌػهىب بً قىاًي الغوٍاوي زىا ؤبى بٌغ مدمض بً هاعون
( )66الؿلؿلت الصخُدت لأللباوي /ط 4
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الغوٍاوي زىا ؤبى يغٍب مدمض بً الػالء الهمضاوي زىا ًىوـ بً بٌحر غً مدمض بً بسخام غً
ببغاهُم بً مدمض بً غلي بً ؤبي َالب (عى) غً ؤبُه غً ظضه غلي بً ؤبي َالب (عى)
ناُ ؤيثر غلى ماعٍت ؤم ببغاهُم (ع) في نبُي ابً غم لها ًؼوعها وٍسخلل بلحها ،قهاُ عؾىُ هللا
(م) زظ هظا الؿُل ،قاهُلو قةن وظضجه غىضها ،قانخله .ناُ نلذ ًا عؾىُ هللا ؤًىن في
ؤمغى بطا ؤعؾلخجي ًالؿٌت اإلادماة ال ًشيُجي شخيء ختى ؤمطخي بلى ما ؤمغججي ؤم الكاهض ًغي ما
ال ًغي الؿاثب ناُ عؾىُ هللا (م) بل الكاهض ًغي ما ال ًغي الؿاثب ،قإنبلذ مخىشخا
الؿُل قىظضجه غىضها ،قازترَذ الؿُل قلما عآوي غغف ؤهجي ؤعٍضه قإحى هسلت قغقى قحها زم
عمى بىكؿه غلى نكاه ،زم قاُ بغظلُه ،قةطا به ؤظب ؤمسر ماله مً نلُل وال يشحر قإجِذ
عؾىُ هللا (م) قإزبرجه ،قهاُ :الخمض هلل الظي نغف غىا ؤهل البِذ))(.)67
هجض في هظه الغواًت ؤن الىبي (م) ؤغُى ؤلامام غلُا (ع) خو الخٌم ،وقها للمهام والخشبذ
مً الجاوي ..وهى جهغف غهلي مىُهي ،قلِـ ًل خٌم ًإحي مً الؿماء ،بل الىبي (م) ًدٌم
وقها لألمىع الُبُػت والػهلُت في يشحر مً ألاخُان.
ظاءه ؤلامام غلي (ع) ،قهغب ابً غم ماعٍت ،ونض غغف ؤن ؤلامام غلُا (ع) ًغٍضهَ ،بػا غغقه
مً زالُ الىظغ بلُه ،وعبما ونل بلُه يالم اتهامه مؿبها!.
هغب اإلاؿٌحن! ،وحؿلو الىسلت وعمى هكؿه ،قظهغث غىعجه ،قبان ؤهه لِـ له ما للغظاُ،
قتريه ؤلامام (ع)!.

وظاء في اإلاؿخضعى غلى الصخُدحن للخايم الىِؿابىعي:
((ناُ ؤبى غبُضة مػمغ بً اإلاشجى :و ًاهذ مً ؾغاعي عؾىُ هللا (م) عٍداهت بيذ ػٍض بً
ؾمػىن مً بجي الىًحر .ناُ بػًهم :مً بجي نغٍظت و ًاهذ جٍىن في الىسل ،وًان عؾىُ هللا
(م) ًهُل غىضها ؤخُاها ،وًان ؾباها في قىاُ ؾىت ؤعبؼ .ناُ ؤبى غبُضة :وهً ؤعبؼ ماعٍت
الهبُُت وعٍداهت وظمُلت ؤنابها في الؿبي ،قٍاصث وؿائه زكً ؤن حؿلبهً غلُه وًاهذ له
ظاعٍت ؤزغي هكِؿت وهبتها له ػٍيب بيذ جخل ،ونض ًان هجغها في قإن نكُت بيذ خحي طا

( )67ألاخاصًض اإلاسخاعة للًُاء اإلاهضسخي /ط  ..2ناُ غىه :له قاهض في صخُذ مؿلم مً عواًت ؤوـ بىدى
بؾىاصه خؿً.
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الدجت واإلادغم ونكغ قلما ًان قهغ عبُؼ ألاوُ الظي نبٌ قُه عؾىُ هللا (م) غً ػٍيب
وصزل غلحها قهالذ :ما ؤصعي ما ؤظؼٍَ قىهبتها له "م"))(.)68

هكهم مً هظه الغواًت ؤن اإلاتهمت لم جًٌ غاجكت ،بل ًاهذ مً الجىاعي الًػُكاث الالجي
ٌؿهل اتهامهً!.

وظاء في صخُذ مؿلم:
((خضزجي ػهحر بً خغب خضزىا غكان خضزىا خماص بً ؾلمت ؤزبرها زابذ غً ؤوـ :ؤن عظال ًان
ًتهم بإم ولض عؾىُ هللا (م) ،قهاُ عؾىُ هللا (م) لػلي اطهب قإيغب غىهه ،قإجاه غلي،
قةطا هى في عًي ًخبرص قحها ،قهاُ له غلي :ازغط قىاوله ًضه ،قإزغظه ،قةطا هى مجبىب لِـ له
طيغ ،قٌل غلي غىه ،زم ؤحى الىبي (م) ،قهاًُ :ا عؾىُ هللا ،بهه إلاجبىب ماله طيغ))(.)69

هجض ؤن مؿلما غخم الغواًت! ،لًٌ بهي ما ًضُ غلى ؤن اإلاتهمت ؾحر ،غاجكت ،بل ماعٍت
الهبُُت ،بضلُل الغظل اإلاجبىب الظي ًترصص غلحها ،وهى ابً غمها (ظغٍذ) ،يما نغخذ به
عواًاث ؤزغي ؾبو طيغها .بال ؤن الؿحر مىُهي قحها ،هى ؤن ًإمغ الغؾىُ غلُا (ع) بهخل
الصخو إلاجغص تهمت ،صون الخشبذ مً ؤهه ظاوي ؤم ال!!.
ًبضو ؤن هىاى حػخُم مخػمض مً نبل الغواة! ..زم هجض الغواًت جاعة جهىُ :غىض ماعٍت ،وجاعة في
عًي ماء ،وجاعة في خاثِ غلى هسلت!.
لًٌ هظا ال ًكؿض الهًُت ،بطا ًان ًل ما وعص مىظىصا في هكـ اإلاٍان ،وػم هظا ًضُ غلى
غضم الضنت الخامت!.

وظاء في يجز الػماُ للمخهي:

( )68اإلاؿخضعى غلى الصخُدحن للخايم /ط  ..4ؾٌذ غىه الظهبي!
( )69صخُذ مؿلم /باب بغاءة خغم الىبي (م) مً الغٍبت
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((غً غبض هللا بً مدمض بً غمغ بً غلي بً ؤبي َالب غً ؤبُه غً ظضه غً غلي بً ؤبي
َالب ؤن نبُُاً ،ان ًخدضر بلى ماعٍت في مكغبتها ،قإعؾلجي عؾىُ هللا (م) ومعي الؿُل
قلما بهغ بي الهبُي هغب قهػض هسلت قىظغث مً جدخه قةطا هى خهىع لِـ له طيغ
قاههغقذ بلى الىبي (م) قهاُ :بهما قكاء العي الؿااُ))(.)70
وهظا الخضًض ًىضعط جدذ ألاخاصًض التي مغ طيغها ،ولم ًإحي بصخيء ظضًض ،بل قُه حػخُم البً
غم ماعٍت (ظغٍذ).

((خضزىا ؤبى الهاؾم هكام بً مدمض بً نغة بً خمُض بً ؤبي زلُكت ناُ :خضزىا ؤبى ظػكغ
ؤخمض بً مدمض بً ؾالمت بً ؾلمت ألاػصي ناُ :خضزىا ؤخمض بً صاوص ناُ :خضزىا غبض
الغخمً بً نالر ألاػصي الٍىفي ناُ :خضزىا ًىوـ بً بٌحر ،غً مدمض بً بسخام ،غً
ببغاهُم بً مدمض بً غلي بً ؤبي َالب (ع) ،غً ؤبُه غً ظضه غلي بً ؤبي َالب (ع) ناُ:
ًان نض ججغئوا غلى ماعٍت في نبُي ًان ًسخلل بلحها  ،قهاُ لي عؾىُ هللا (م)« :اهُلو ،قةن
وظضجه غىضه قانخله» ،قهلذً :ا عؾىُ هللا ،ؤًىن في ؤمغى ًالؿٌت اإلادماة ،وؤمطخي إلاا ؤمغججي
ال ًشيُجي شخيء ؤم الكاهض ًغي ما ال ًغي الؿاثب؟ ناُ« :الكاهض ًغي ما ال ًغي الؿاثب»،
قخىشخذ ؾُكي ،زم اهُلهذ ،قىظضجه زاعظا مً غىضها غلى غىهه ظغة ،قلما عؤًخه ازترَذ
ؾُكي ،قلما عآوي بًاه ؤعٍض ،ؤلهى الجغة ،واهُلو هاعبا ،قغقي في هسلت ،قلما ًان في ههكها ،ونؼ
مؿخلهُا غلى نكاه ،واهٌكل زىبه غىه ،قةطا ؤها به ؤظب ؤمسر لِـ له شخيء مما زلو هللا
غؼ وظل للغظاُ ،قؿمضث ؾُكي ،ونلذ :مه ناُ :زحرا ،عظل مً الهبِ وهي امغؤة مً الهبِ،
وػوظت عؾىُ هللا (م) ؤخخُب لها ،وؤؾخػظب لها ،قغظػذ بلى عؾىُ هللا (م) ،قإزبرجه،
قهاُ «:الخمض هلل الظي ًهغف غىا الؿىء ؤهل البِذ»))(.)71

((خضزىا َاهغ بً غِسخى بً نحرؽ اإلاهغي ناُ :ها ًدحى بً بٌحر اإلاسؼومي ناُ :ها ابً لهُػت،
غً ًؼٍض بً ؤبي خبِب ،غً ابً قهاب ،غً ؤوـ بً مالَ ناًُ :اهذ ؾغٍت الىبي (م) ؤم
ببغاهُم في مكغبت لها ،وًان نبُي ًإوي بلحها ،وٍإجحها باإلااء والخُب ،قهاُ الىاؽ في طلَ :غلج
ًضزل غلى غلجت ،قبلـ طلَ الىبي (م) قإعؾل غلي بً ؤبي َالب ،قإمغه بهخله ،قاهُلو
قىظضه غلى هسلت ،قلما عؤي الهبُي الؿُل مؼ غلي ونؼ ،قإلهى الٌؿاء الظي ًان غلُه
( )70يجز الػماُ للمخهي الهىضي /خضًض عنم ()13604
( )71مكٍل آلازاع للُداوي
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وانخدم ،قةطا هى مجبىب ،قغظؼ غلي بلى الىبي (م) قهاًُ :ا عؾىُ هللا ،ؤعؤًذ بطا ؤمغث
ؤخضها بإمغ ،زم عؤي ؾحر طلَ ؤًغاظػَ؟ ناُ« :وػم» ،قإزبره بما عؤي مً الهبُي ناُ :قىلضث
ؤم ببغاهُم ،ببغاهُم قٍان الىبي (م) مىه في قَ ختى ظاءه ظبرًل (ع) ،قهاُ :الؿالم غلَُ
ًا ؤبا ببغاهُم ،قاَمإن بلى طلَ))(.)72
مً هاالء الظًً اتهمىا ماعٍت الهبُُت بإن "الػلج الهبُي" ًضزل غلى "الػلجت الهبُُت"؟!..
خُىما ًٍىن الخضًض مغوٍا في اتهام غاجكت هجض ألاؾماء ظاهؼة! ،لًٌ خُىما ًٍىن اإلاتهم هي
ماعٍت ،هجض الخػخُم والخًلُل!.
الؿلُاث الؿاقمت الظاإلات ،هي مً غخمذ غلى هظا ألامغ؛ ألن اإلاتهم ناخب ؾُىة ومً خٌم
بػضه هى مً ؤجباغه وؤقُاغه!.
هجض في الغواًت هظه ؤنها ججػل الىبي (م) ٌكَ في الهبُي الظي ظاء مؼ ماعٍت الهبُُت ،ختى
ظاءث البراءة بإن ببغاهُم هى ابً الىبي (م)! ،بِىما هجضه في الهًُت التي "اتهمذ قحها
غاجكت" ٌكَ في غاجكت هكؿها ختى ظاءث بغاءتها مً الؿماء غً َغٍو ظبرًل!.
ظػل غاجكت هي اإلاتهمت ،هى جبرؤة لها ومً مػها مً اتهام ماعٍت الهبُُت اإلاغؤة اإلاؿخًػكت
اإلاؿٌُىت ..لهض ونػذ ماعٍت الهبُُت ضخُت للماامغاث التي جضقجها الػهبت اإلاخٍاجكت .وهظه
الػهبت لها جإزحر نىي في بقاغت ألازباع يض ًل مً جغاه يضها ،ختى الىبي (م) لم ٌؿلم
مجها ،وجم اتهامه بالهجغان والهظًان!! .وابيخه قاَمت (ع) جم الهجىم غلى بُتها وؤزظ خهها
بالٌظب والاقتراء وزلو ؤخاصًض غلى لؿان الىبي (م) مً ؤهه ال ًىعر ما جغى! ..مؼ ؤن الىبي
(م) ؤزبرها بىقاتها بػضه ،قٌُل ال ًسبرها بإهه ال ًىعر؟! ..صًً الؿهُكت ؤجاها بٍل ؾغٍب
وؤحى بىهًُه مػه!!.

وظاء في يخاب مجمؼ الؼواثض:
((وغً غلي بً ؤبي َالب ناُ :يثر غلى ماعٍت ؤم ببغاهُم في نبُي ابً غم لها ًان ًؼوعها
وٍسخلل بلحها قهاُ لي عؾىُ هللا (م)" :زظ هظا الؿُل قاهُلو قةن وظضجه غىضها قانخله
"ناُ :نلذً :ا عؾىُ هللا ؤًىن في ؤمغى بطا ؤعؾلخجي ًالؿٌت اإلادماة ال ًشيُجي شخيء ختى ؤمطخي
إلاا ؤمغججي به ؤم الكاهض ًغي ما ال ًغي الؿاثب؟ ناُ" :بل الكاهض ًغي ما ال ًغي الؿاثب"
قإنبلذ مخىشخا الؿُل قىظضجه غىضها ،قازترَذ الؿُل ،قلما عآوي ؤنبلذ هدىه غغف ؤوي
( )72اإلاعجم ألاوؾِ للُبراوي
حادثة إلافك بين مارية وعائشة

42

شمخي جابر فاضل

ؤعٍضه قإحى هسلت قغقي ،زم عمى بىكؿه غلى نكاه زم قؿغ بغظله (عقػها) قةطا هى ؤظب ؤمسر
ما له نلُل وال يشحر قؿمضث الؿُل ،زم ؤجِذ عؾىُ هللا (م) قإزبرجه قهاُ :الخمض هلل الظي
ًهغف غىا ؤهل البِذ))(.)73

وفي هكـ اإلاهضع:
((وغً غبض هللا بً غمغو ؤن عؾىُ هللا (م) صزل غلى ؤم ببغاهُم ماعٍت الهبُُت ؤم ولضه وهي
خامل مىه بةبغاهُم قىظض غىضها وؿِبا لها ًان نضم مػها مً مهغ قإؾلم وخؿً بؾالمه
وًان ًضزل غلى ؤم ببغاهُم ماعٍت الهبُُت وبهه إلاٍاهه مً ؤم ولض عؾىُ هللا (م) ؤن ًجب
هكؿه قهُؼ ما بحن عظلُه ختى لم ًبو لىكؿه قِئا نلُال وال يشحرا قضزل عؾىُ هللا (م)
ًىما غلى ببغاهُم قىظض نغٍبها غىضها قىنؼ في هكؿه مً طلَ شخيء ،يما ًهؼ في ؤهكـ الىاؽ
قغظؼ مخؿحر اللىن قلهي غمغ ،قإزبره بما ونؼ في هكؿه مً نغٍب ؤم ببغاهُم قإزظ الؿُل
وؤنبل ٌؿعى ختى صزل غلى ماعٍت قىظض نغٍبها طلَ غىضها ،قإهىي بلُه بالؿُل لُهخله قلما
عؤي طلَ مىه يكل غً هكؿه قلما عؤي طلَ غمغ عظؼ بلى عؾىُ هللا (م) قإزبره ،قهاُ
الىبي (م) :ؤال ؤزبرى ًا غمغ بن ظبرًل (م) ؤجاوي قإزبروي ؤن هللا (غؼ و ظل) نض بغؤها
ونغٍبها مما ونؼ في هكسخي وبكغوي ؤن في بُجها ؾالما مجي وؤهه ؤقبه الخلو بي وؤمغوي ؤن ؤؾمُه
ببغاهُم ويىاوي بإبي ببغاهُم ولىال ؤوي ؤيغه ؤن ؤخىُ يىُتي التي غغقذ بها لخٌىِذ بإبي ببغاهُم
يما يىاوي ظبرًل "ع"))(.)74

هجض في هظه الغواًت ازخالقا ،وهى ؤن الغؾىُ (م) ًان ؾايبا مً نغٍب ماعٍت الهبُُت ونض
ؤمغ اإلاغؾل بهخله! ،وؤن اإلاغؾل لهخله ،هى غمغ بً الخُاب ،وؤن ابً الخُاب ؤعاص نخله صون
الخشبذ!.
وهظا ؾحر صخُذ ،وهى :ؤن الغؾىُ (م) ًإمغ بالهخل صون الخشبذ مً الصخو ،زم ًان
بةمٍان الغؾىُ (م) ؤن ًُغص نغٍبها ؤو ًبػضه غجها مىظ ؤوُ ػواظه بها!.

( )73مجمؼ الؼواثض ومىبؼ الكىاثض /ط ً ./4هىُ :عواه البزاع وقُه ابً بسخام وهى مضلـ ولٌىه زهت .وبهُت
عظاله زهاث .ونض ؤزغظه الًُاء في ؤخاصًشه اإلاسخاعة غلى الصخُذ.
( )74مجمؼ الؼواثض ومىبؼ الكىاثض /ط (( ..9والخضًض مؿىىص بؿحره ،وبن نُل في اإلاخىًل الًػل /اإلاالل)).
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ؤما ألازباع التي ظاءث في يخب الكُػت ،قهي جهىُ بن الهًُت" ،نًُت ؤلاقَ" هي في ماعٍت
قمػىن الهبُُت باإلظماع .ؤما ما ججضه مً نىُ في غاجكت ،قهى مإزىط مً الٌخب الؿيُت،
يخكؿحر الٍاقل لجىاص مؿىُت ..ظاء في جكؿحر الهمي:

((وؤما نىله{ :بٌ انزٍّ جبئًا ثبإلفك عصجخ ينكى ال حتسجٌه ششا نكى ثم ىٌ خري نكى}
قان الػامت عووا ؤنها هؼلذ في غاجكت وما عمُذ به في ؾؼوة بجي اإلاهُلو مً زؼاغت ،وؤما
الخانت قانهم عووا ؤنها هؼلذ في ماعٍت الهبُُت وما عمتها به غاجكت.
خضزىا مدمض بً ظػكغ ناُ خضزىا مدمض بً غِسخى غً الخؿً بً غلي بً قًاُ ناُ خضزىا
غبضهللا (مدمض ر ُ) بً بٌحر غً ػعاعة ناُ :ؾمػذ ؤبا ظػكغ (ع) ًهىُ :إلاا ماث ببغاهُم بً
عؾىُ هللا (م) خؼن غلُه خؼها قضًضا ،قهالذ غاجكت ما الظي ًدؼهَ غلُه ،قما هى بال ابً
ظغٍذ ،قبػض عؾىُ هللا (م) غلُا وامغه بهخله قظهب غلي (ع) بلُه ومػه الؿُل وًان ظغٍذ
الهبُي في خاثِ ويغب غلي (ع) باب البؿخان قإنبل الُه ظغٍذ لُكخذ له الباب ،قلما عؤي
غلُا (ع) غغف في وظهه الؿًب قإصبغ عاظػا ،ولم ًكخذ الباب قىزب غلي (ع) غلى الخاثِ
وهؼُ بلى البؿخان واجبػه وولى ظغٍذ مضبغا ،قلما زصخي ان ًغههه نػض في هسلت ونػض غلي
(ع) في ازغه ،قلما صها مىه عمى بىكؿه مً قىم الىسلت قبضث غىعجه قةطا لِـ له ما للغظاُ،
وال ما لليؿاء قاههغف غلي (ع) بلى الىبي (م) قهاًُ :ا عؾىُ هللا بطا بػشخجي في ألامغ ؤًىن
قُهً ،اإلاؿماع اإلادمى في الىجغ ؤم ؤزبذ؟ .ناُ .قهاُ :ال ،بل ؤزبذ .قهاُ والظي بػشَ بالخو ما
له ما للغظاُ وال ما لليؿاء .قهاُ عؾىُ هللا (م) الخمض هلل الظي ًهغف غىا الؿىء اهل
البِذ))(.)75

هظه الغواًت ،يؿابهاتها التي وعصث في الٌخب الؿيُت ،بال ؤن الغؾىُ (م) ؤمغ غلُا (ع)
بالخشبذ مً اإلاتهم! .وهظا هى اإلاُلىب ،مما ٌػُي الغواًت مهضانُت ومىُهُت ،جخىاقو مؼ
الهىاهحن الػهالهُت؛ ألن ال ًمًٌ جهضًو الخبر ،وبن ًان قاجػا ،بال بػض الخإيض مً صخخه،
قالهغآن ًهىُ:

( )75جكؿحر الهمي /بداع ألاهىاع للمجلسخي /ط  22ـ ـ 154
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{ّب ؤّيب انزٍّ آينٌا بٌ جبءكى فبسك ثنجإ فزجْنٌا ؤٌ رصْجٌا لٌيب ثجيبنخ فزصجذٌا عهَ يب فعهزى
َبديني} [الدجغاث.]6/

وظاء في يخاب البضاًت والجهاًت:
(( ...نلذ وًان في ظملت الهضًت ؾالم ؤؾىص زصخي اؾمه مابىع ،وزكحن ؾاطظحن ؤؾىصًً
وبؿلت بًُاء اؾمها الضلضُ ،وًان مابىع هظا زهُا ،ولم ٌػلمىا بإمغه باصي ألامغ قهاع
ًضزل غلى ماعٍت يما ًان مً غاصاتهم ببالص مهغ قجػل بػٌ الىاؽ ًخٍلم قحهما بؿبب طلَ
وال ٌػلمىن بدهُهت الخاُ ،وؤهه زصخي ختى .ناُ بػًهم ؤهه الظي ؤمغ عؾىُ هللا (م) غلي
بً ؤبي َالب بهخله قىظضه زهُا قتريه والخضًض في صخُذ مؿلم.)76())...

((ناُ الىانضي وفي هظه الؿىت بػض عؾىُ هللا (م) غمغو بً الػام الى ظُكغ وغمغو ابجي
الجلىضي مً ألاػص وؤزظث الجؼٍت مً مجىؽ بلضهما ومً خىلها مً ألاغغاب ،ناُ وقحها جؼوط
عؾىُ هللا (م) قاَمت بيذ الطخاى بً ؾكُان الٌالبي في طي الهػضة قاؾخػاطث مىه (ع)
قكاعنها ونُل بل زحرها ،قازخاعث الضهُا ،قكاعنها ناُ وفي طي الدجت مجها ولض ببغاهُم ابً
عؾىُ هللا (م) مً ماعٍت الهبُُت ،قاقخضث ؾحرة ؤمهاث اإلاامىحن مجها خحن عػنذ ولضا طيغا
وًاهذ نابلتها قُه ؾلمى.)77())...

ؾالب ألازباع الىاعصة في اتهام ماعٍت الهبُُت ،هي ؤزباع مهبىلت مً خُض الضاللت ،وبن وعص قحها
بػٌ الػلل! .ؤما ألازباع التي وعصث في اتهام غاجكت بيذ ؤبي بٌغ ،قهي ؤزباع ؾحر مهبىلت؛
بؿبب ما جدمله مً جىانًاث قاصخت! ،و غضم مىُهُت!.
اقخضاص الؿحرة! ،هى بدض طاجه بن لم ًًٌ صلُال ،قهى ماقغ غلى الضلُل!؛ ألن الؿحرة الػمُاء،
جضقً الػهل في الىخل!.
( )76البضاًت والجهاًت البً يشحر /ط  4ـ ـ م 273
( )77البضاًت والجهاًت البً يشحر /ط  4ـ ـ 374
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زم الىلض ،وما ؤصعاى ما الىلض؟ ..مً لم جىجب حؿاع ؾحرة غمُاء ممً جىجب! ..وماعٍت هي ظاعٍت
ؤظىبُت ظمُلت!.
والجماُ وما ؤصعاى ما الجماُ غىض الًغاثغ؟ ..الًغة حؿاع مً يغتها بطا ًان وظهها نبُدا،
قما بالَ بطا ًاهذ ؤظمل مجها بٌشحر؟!.

ظاء في بػٌ الغواًاث التي ؤوعصتها بػٌ اإلاهاصع ؤن الىبي (م) ًان مهؼوػ الصخهُتً ،ساف
مً وؿاءه؛ بؿبب ؤقُاء هي خالُ في قغغه!! ..قهض ظاء في اإلاعجم ألاوؾِ للُبراوي:
((خضزىا ببغاهُم ناُ خضزىا هكام بً ببغاهُم ؤبى الىلُض اإلاسؼومي بمام مسجض نىػاء ناُ
ؤزبرها مىسخى بً ظػكغ بً ؤبي يشحر مىلى ألاههاع غً غمه غً ؤبي بٌغ بً غبض الغخمً بً
الخاعر غً ؤبي ؾلمت بً غبض الغخمً غً ؤبي هغٍغة ناُ :صزل عؾىُ هللا (م) بماعٍت
الهبُُت ؾغٍخه ببِذ خكهت بيذ غمغ قىظضتها مػه ،قهالذ ًا عؾىُ هللا في بُتي مً بحن
بُىث وؿاثَ .ناُ :قةنها غلي خغام ؤن ؤمؿها ًا خكهت وايخمي هظا غلي ،قسغظذ ختى ؤجذ
غاجكت ،قهالذً :ا بيذ ؤبي بٌغ ؤال ؤبكغى؟ ،قهالذ بماطا؟ .نالذ وظضث ماعٍت مؼ عؾىُ هللا
(م) في بُتي .قهلذ ًا عؾىُ هللا في بُتي مً بحن بُىث وؿاثَ وبي جكػل هظا مً بحن وؿاثَ.
قٍان ؤوُ الؿغوع ؤن خغمها غلى هكؿه ،زم ناُ ليً :ا خكهت ؤال ؤبكغى؟ .قهلذ بلى بإبي
وؤمي ًا عؾىُ هللا ،قإغلمجي ؤن ؤباى ًلي ألامغ مً بػضه وؤن ؤبي ًلُه بػض ؤبَُ ،ونض
اؾخٌخمجي طلَ قايخمُه.)78())...

لى اقتريىا ؤن الغواًت صخُدت ،قالىبي (م) بحن ؤمغًٍ :بما ؤن ًٍىن قػله صخُدا ،قةطا ًان
قػله صخُدا ،قٌُل ًُلب مً خكهت ؤن جٌخم الخبر؟! .وبما ؤن ًٍىن قػله ؾحر صخُذ.
وهظا ًهخطخي ؤهه لِـ بمػهىم ،وهى ؤؾحر لجزواجه!.
زم إلااطا ًدغم الىبي (م) ؤقُاء خللها هللا له مً ؤظل خكهت وزىف غاجكت؟! ..لى ًان ًسصخى
غاجكت ،إلاا جؼوط غلحها!.
وظاء في اإلاعجم الٌبحر للُبراوي:

( )78اإلاعجم ألاوؾِ للُبراوي
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((خضزىا ببغاهُم بً هاثلت ألانبهاوي زىا بؾماغُل بً غمغو البجلي ؤها ؤبى غىاهت غً ؤبي ؾىان
غً الطخاى بً مؼاخم غً ابً غباؽ :في نىُ هللا غؼ و ظل {ًبر ؤسش اننيب بىل ثعض ؤصًاجو
دذّثب} .ناُ :صزلذ خكهت غلى الىبي (م) في بُتها وهى ًُإ ماعٍت ،قهاُ لها عؾىُ هللا
(م) ال جسبري غاجكت ختى ؤبكغى ببكاعة قةن ؤباى ًلي مً بػض ؤبي بٌغ بطا ؤها مذ .قظهبذ
خكهت قإزبرث غاجكت ؤنها عؤث الىبي (م) ًُإ ماعٍت وؤزبرتها ؤن الىبي (م) ؤزبرها ؤن ؤبا
بٌغ ًلي بػض عؾىُ هللا (م) وٍلي غمغ مً بػضه قهالذ غاجكت للىبي (م) مً ؤهبإى هظا؟
ناَُ{ :جإَِ انعهْى اخلجري} .قهالذ غاجكت ال ؤهظغ بلَُ ختى جدغم ماعٍت ،قدغمها قإهؼُ هللا
غؼ و ظل {ّب ؤّيب اننيب مل حتشو}))(.)79

الىبي (م) ًُإ ماعٍت في بِذ خكهت ،يما جؼغم الغواًت!! .وخُىما جًبُه في بُتها مػهاًُ ،لب
مجها ؤن ال جسبر غاجكت!!.
ما هظا الخىف مً غاجكت؟ ..ؤلِؿذ غاجكت جؼغم ؤنها نؿحرة الؿً! .قهل ًسصخى عظل
بمىهب نُاصة وهبىة مً امغؤة نؿحرة الؿً ،ختى ؤهه ًخىؾل بدكهت ؤن ال جسبرها باألمغ؟!.
هل ٌػهل هظا الٌالم ًا ؤيها الػهالء؟! .ؤها ال ؤقَ ؤن الخضًض جم الخالغب قُه لهالر غاجكت
وخكهت! .والضلُل ؤن الىبي ًسبر بسالقت ؤبي بٌغ وغمغ! ،لًٌ هجض خكهت وغاجكت جكغخان
لهظا الخبر ،وهى جىلى ؤبىاهما! ،مؼ ان زالقتهما حػجي عخُل الىبي (م)!!.
ؾالم هللا غلَُ ًا قاَمت ،لهض خؼهذ خُىما نغبذ وقاث ؤبحها (م) ،وإلاا ؤزبرها ؤنها ؤوُ مً
جلخو به ،قغخذ! ..قغم بحن مً ًكغح بمىث الىبي ألظل زالقت ؤبُه ،ومً ًكغح بمىجه بطا ماث
الىبي!.
ًجىص بالىكـ بن يً الجىاص بها

والجىص بالىكـ ؤنصخى ؾاًت الجىص

زم هجض ؤن خكهت بيذ غمغ لم جٌخم الخبر ،وؤطاغخه بلى خلُكتها غاجكت بيذ ؤبي بٌغ ..ماطا
ٌؿمى هظا غهُان للىبي (م) ؤم َاغت له؟!.

( )79اإلاعجم الٌبحر للُبراوي
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وألايبر مً طلَ ؤن غاجكت حكترٍ غلى الىبي (م) ؤن ًدغم ماعٍت غلى هكؿه ،قدغمها َاغت
لػاجكت! ..ؤًً الػضالت؟! ..وٍجزُ الهغآن يض الىبي!!.

التحليل النهائي
هدً ؤمام نًِخحن مخىانًخحن ،وبىكـ الضعظت خؿب نىاغض الهىم ،قمً عوي ؤنها غاجكت،
والبساعي في صخُده ،ومً عوي ؤنها في ماعٍت ،هى مؿلم في صخُده ،قُجب غلُىا َغح
بخضي الغواًخحن ،قةطا َغخىا بخضاهما َػىا بإخض الصخُدحن!!.
ؤما غىضها ومً يخب الهىم ،قبال قَ نًُت ماعٍت هي اإلاغجخت .ؤما في يخبىا في الصخُدت
ولِؿذ اإلاغجخت! ..ؤما جغظُدها ،قألؾباب:
 1ـ ـ في نًُت غاجكت ،غاجكت هكؿها هي الغاوي ،ؤو نل هي اإلاهضع الىخُض في ألانل.
 2ـ ـ نًُت غاجكت ؾحر مىُهُت ؤبضا ،وال ًهضنها ،بال مً ًخػهب لها حػهبا ؤغمى ال ًغي
الىىع!.
 3ـ ـ غاجكت في مهام الهىة وال ًمًٌ ؤن ًتهمها ؤخض ،بل هي مً جتهم ال جتهم ،ولضيها خلل زام
وؿىي هي مً جهىصه! .ؤما ماعٍت ،قهي امغؤة يػُكت ووخُضة!.
((خضزىا بؾماغُل ناُ خضزجي ؤخي غً ؾلُمان غً هكام بً غغوة غً ؤبُه غً غاجكت
(عى) :ؤن وؿاء عؾىُ هللا (م) يً خؼبحن قدؼب قُه غاجكت وخكهت وؾىصة .والخؼب آلازغ
ؤم ؾلمت وؾاثغ وؿاء عؾىُ هللا (م).)80())...
َبػا ؾىصة مجغص جٌملت غضص ،وفي يشحر مً ألامىع ال ًخم اصزالها في ماامغاث الخؼب بهُاصة
غاجكت!!.

( )80صخُذ البساعي /باب مً ؤهضي بلى ناخبه وجدغي بػٌ وؿاثه صون بػٌ.
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وؾُمغ غلَُ ؤن هظا الخؼب ًكػل ًل شخيء ٌػغيه ،قهى ال ًسخلل غً ؤي خؼب صًٌخاجىعي
في الػهغ الخضًض في الضوُ اإلاخسلكت!.
 4ـ ـ غغف غً غاجكت وخكهت الخأمغ غلى ػوظاث الىبي (م) ألازغٍاث وزضاغهً بُغم
قُُاهُت!.
((ؤزبرها هكام بً مدمض ،خضزجي بً الؿؿُل غً خمؼة بً ؤبي ؤؾُض الؿاغضي غً ؤبُه وًان
بضعٍا ناُ :جؼوط عؾىُ هللا ؤؾماء بيذ الىػمان الجىهُت قإعؾلجي قجئذ بها ،قهالذ خكهت
لػاجكت ؤو غاجكت لخكهت :ازًبحها ؤهذ وؤها ؤمكُها ،قكػلً ،زم نالذ لها بخضاهما :بن
الىبي (م)ٌ ،عجبه مً اإلاغؤة بطا صزلذ غلُه ؤن جهىُ ؤغىط باهلل مىَ .قلما صزلذ غلُه
وؤؾلو الباب وؤعخى الؿتر مض ًضه بلحها قهالذ :ؤغىط باهلل مىَ .قخاُ بٌمه غلى وظهه قاؾختر
به وناُ :غظث مػاطا ،زالر مغاث))(.)81
التي جإحي المغؤة ؾغٍغة ،وحػلمها ؤقُاء مً قإنها ؤن جُُذ بها ،ماطا حؿمىن هظا؟ ..هل هى
بًماها ؤم قؿها؟.
وهل الظي ًدَُ هظه اإلاسُُاث الكُُاهُتً ،خىعع ؤن ًدَُ مسُُاث جُُذ بامغؤة هي في
مدل الخىاقـ؟.
((خضزىا ببغاهُم بً ،ؤزبرها هكام بً ًىؾل ،غً ابً ظغٍج ،غً غُاء ،غً غبُض بً غمحر،
غً غاجكت نالذً :ان الىبي (م) ٌكغب غؿال غىض ػٍيب بيذ جخل ،وٍمٌض غىضها،
قخىاَإث ؤها وخكهت غلى :ؤًدىا صزل غلحها ،قلخهل له :ؤًلذ مؿاقحر؟ بوي ؤظض مىَ عٍذ
مؿاقحر .ناُ" :ال ولٌجي يىذ ؤقغب غؿال غىض ػٍيب بيذ جخل ،قلً ؤغىص له ،ونض خلكذ ال
جسبري بظلَ ؤخضا))(.)82
ماامغة يض الغؾىُ (م)!! ..مً ًدَُ اإلااامغاث يض الغؾىُ الٌغٍم الػظُم (م) ،قهل
ٌؿخؿغب مىه ؤن ًدَُ ماامغاث يض امغؤة مؿٌُىت بؿُُت؟! ..ههغؤ الغواًت مً هكـ اإلاهضع
بُغٍهت مسخلكت:
((خضزىا غبُض بً بؾماغُل خضزىا ؤبى ؤؾامت غً هكام غً ؤبُه غً غاجكت .نالذً :ان
عؾىُ هللا (م) ًدب الخلىاء ،وٍدب الػؿل ،وًان بطا نلى الػهغ ؤظاػ غلى وؿاثه قُضهى
مجهً ،قضزل غلى خكهت ،قاخخبـ غىضها ؤيثر مما ًان ًدخبـ ،قؿإلذ غً طلَ قهُل لي
( )81الُبهاث الٌبري البً ؾػض /ط  8ـ ـ م 146
( )82صخُذ البساعي /باب ما ًٌغه مً اخخُاُ اإلاغؤة مؼ الؼوط والًغاثغ ..وجكؿحر ابً يشحر /ط  8ـ ـ م 160
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ؤهضث امغؤة مً نىمها غٌت غؿل ،قؿهذ عؾىُ هللا (م) مىه قغبت .قهلذ ؤما وهللا
لىدخالً له .قظيغث طلَ لؿىصة نلذ بطا صزل غلَُ قةهه ؾُضهى مىَ قهىلي له ًا عؾىُ هللا
ؤًلذ مؿاقحر ،قةهه ؾُهىُ ال .قهىلي له ما هظه الغٍذ وًان عؾىُ هللا (م) ٌكخض غلُه ؤن
جىظض مىه الغٍذ ،قةهه ؾُهىُ ؾهخجي خكهت قغبت غؿل .قهىلي له ظغؾذ هدله الػغقِ.
وؾإنىُ طلَ ،ونىلُه ؤهذ ًا نكُت .قلما صزل غلى ؾىصة ،نلذ جهىُ ؾىصة والظي ال بله بال
هى لهض يضث ؤن ؤباصعه بالظي نلذ لي ،وبهه لػلى الباب قغنا مىَ ،قلما صها عؾىُ هللا (م)
نلذ ًا عؾىُ هللا ؤًلذ مؿاقحر .ناُ «ال» .نلذ :قما هظه الغٍذ؟ .ناُ :ؾهخجي خكهت قغبت
غؿل» .نلذ ظغؾذ هدله الػغقِ .قلما صزل غلي نلذ له مشل طلَ .وصزل غلى نكُت
قهالذ له مشل طلَ .قلما صزل غلى خكهت ،نالذ له ًا عؾىُ هللا ؤال ؤؾهَُ مىه؟ .ناُ «ال
خاظت لي به» .نالذ :جهىُ ؾىصة ؾبدان هللا لهض خغمىاه .نالذ نلذ لها :اؾٌتي))(.)83

ظاءث غاجكت لؿىصة ،وؤغلمتها ؤن عؾىُ هللا (م) بطا ظاءها ؤن جهىُ له قَُ عاثدت مؿاقحر.
واإلاؿاقحر ماصة نمؿُت خلىة اإلاظام يغيهت الغاثدت! ،زم بطا ناُ لها قغبذ غؿال غىض خكهت،
قهىلي :ظغؾذ هدله الػغقِ ،ؤي هدل الػؿل حؿظي غلى شجغ الػغقِ يغٍه الغاثدت!.
ماطا ٌؿمى هظا يظب؟ ؤم اخخُاُ؟ ؤم ؾل؟ ؤم ماطا؟ ..ؤلم ًهل الىبي (م) مً يظب غلي
مخػمضا ،قلُدبىؤ مهػضه مً الىاع()84؟.
ؤغُذ غاجكت الخػلُماث إلاجمىغتها (ؾىصة ونكُت) ..وهىا هجضها ؤصزلذ نكُت غلى الخِ،
وبهظا ًٍىن الخؼب عباغُا مؼ غاجكت بهُاصة غاجكت! (غاجكت وخكهت وؾىصة ونكُت)! ،بال ؤن
ناثضة الخؼب هظه اإلاغة ؤَاخذ بدكهت!ً ..بضو ؤن اإلاهلخت الصخهُتً ،غزو صونها ًل
شخيء ..وهظه محزة لُؿاة الخٍام!!..
والؿغٍب اإلاىيىع ؤن ؾىصة ؤعاصث ؤن حػترف ،بال ؤنها زاقذ مً غاجكت!! ..وهظا ًبحن ؤن
غاجكت لها ؾُىة ونىة ،وال ًمًٌ ؤن ًتهما ؤخض ؤو ًخأمغ غلحها! .بل هي مً جباصع بالتهام وتهضص!!.

وال ػلىا مؼ نًُت الٌظب والاخخُاُ مً نبل غاجكت! ،قهض ظاء في صخُذ البساعي:
()83

صخُذ البساعي /باب ما ًٌغه مً اخخُاُ اإلاغؤة مؼ الؼوط والًغاثغ ..مػالم الخجزًل ألبي مدمض

البؿىي /ط  8ـ ـ م 159
( )84صخُذ البساعي
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((خضزىا الخؿً بً مدمض خضزىا الدجاط غً ابً ظغٍج ناُ ػغم غُاء ؤهه ؾمؼ غبُض هللا
بً غمحر ًهىُ ؾمػذ غاجكت  :جؼغم ؤن الىبي (م) ًان ًمٌض غىض ػٍيب بيذ جخل وَكغب
غىضها غؿال ،قخىانِذ ؤها وخكهت ؤن ؤًدىا صزل غلحها الىبي (م) ،قلخهل بوي ؤظض مىَ عٍذ
مؿاقحر ،ؤًلذ مؿاقحر ،قضزل غلى بخضاهما ،قهالذ طلَ له قهاُ :ال ،بل قغبذ غؿال غىض
ػٍيب بيذ جخل ولً ؤغىص له.)85())...
الغواًاث مخىانًت في هكـ اإلاهضع ،في اإلاغؤة التي قغب الىبي (م) غىضها "الػؿل" ،قخاعة
خكهت وؤزغي ػٍيب .بال ؤن اإلاغجر بكٍل ظلي ؤنها ػٍيب؛ ألن خكهت هي هاثبت ناثضة الخؼب،
وهي غاجكت بيذ ؤبي بٌغ!.
ومً اإلاػغوف ؤن ػٍيب بيذ جخل (عى) امغؤة ظمُلت ،وهي َلُهت ػٍض بً خاعزت ،ونهتها
مػغوقت.
ونض ؤهؼُ هللا في قإنها آًاث نغآهُت:
{ًبر رمٌل نهزُ ؤَعى انهو عهْو ًؤَعًذ عهْو ؤيسك عهْك صًجك ًارك انهو ًرخفِ فِ َفسك يب انهو يجذّو
ًرخشَ اننبط ًانهو ؤدك ؤٌ رخشبه فهًب لضَ صّذ ينيب ًطشا صًجنبكيب نكِ نب ّكٌٌ عهَ
انًاينني دشج فِ ؤصًاج ؤدعْبئيى برا لضٌا ينيٍ ًطشا ًكبٌ ؤيش انهو يفعٌنب} [ألاخؼاب]37 /
وبما ؤن التزوٍج ظاءث قُه آًاث ،قهظا يكُل بإن ًجػل الؿحرة ججهل غاجكت بيذ ؤبي بٌغ
نهكا ،وجكهضها الهىاب! ،وجخأمغ غلحها ،يما جأمغث غلى ماعٍت الهبُُت!.
وجسخلو لها بغاءة ،عؾم ؤنها ؾحر متهمت ،وججػل بغاءتها ظاءث مً قىم ؾبؼ ؾماواث ،وػواظها
ظاء مً قىم ؾبؼ ؾماواث!.
وهي مىاقؿت واضخت! ..والؿغٍب ،وما ؤيثر الؿغاثب ،هى ؤن خٍاًت ؤلاقَ ظاءث مخإزغة غً
َغٍو غاجكت!.
قلم ًخٍلم بمام مً ألاثمت (ع) وٍهىُ :بنها جلَ آلاًاث جسو غاجكت ،بل ما وعص غً ألاثمت ؤنها
جسو ماعٍت الهبُُت في يخب الكُػت والؿىت.

( )85صخُذ البساعي /باب بطا خغم َػاما.
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 5ـ ـ ماعٍت ناخبت ولض بسالف غاجكت ،وهظا ًجػلها في مدل الاؾتهضاف ..والٍل ٌػغف ؤن الىبي
(م) ال ولض له مما ًجػلها مدببت لضًه (م).

 6ـ ـ اغتراقاث غاجكت بإنها ؾاعث مً ماعٍت قمػىن الهبُُت وولضها!.
((وناُ الُبراوي :خضزىا مدمض بً غمغو بً زالض الخغاوي ،خضزىا ؤبى ،خضزىا ابً لهُػت ،غً
ًؼٍض بً ؤبى خبِب وغهُل ،غً الؼهغي ،غً ؤوـ ،ناُ :إلاا ولضث ماعٍت ببغاهُم ًاص ؤن ًهؼ في
الىبي (م) مىه شخيء ختى هؼُ ظبرًل (ع) قهاُ :الؿالم غلَُ ًا ؤبا ببغاهُم .وناُ ؤبى وػُم:
خضزىا غبضهللا بً مدمض ،خضزىا ؤبى بٌغ بً ؤبي غانم ،خضزىا مدمض ابً ًدحى الباهلي،
خضزىا ٌػهىب بً مدمض ،غً عظل ؾماه غً اللُض بً ؾػض ،غً الؼهغي ،غً غغوة غً
غاجكت ،نالذ :ؤهضي ملَ مً بُاعنت الغوم ًهاُ له اإلاهىنـ ظاعٍت نبُُت مً بىاث اإلالىى
ًهاُ لها ماعٍت وؤهضي مػها ابً غم لها قابا ،قضزل عؾىُ هللا (م) مجها طاث ًىم ًضزل
زلىجه قإنابها خملذ بةبغاهُم .نالذ غاجكت :قلما اؾدبان خملها ظؼغذ مً طلَ ،قؿٌذ
عؾىُ هللا (م) ،قلم ًًٌ لها لبن قاقتري لها يإهت لبىها حؿظي مجها الهبي ،قهلر بلُه
ظؿمه وخؿً لىهه ،ونكا لىهه ،قجاءجه طاث ًىم جدمله غلى غاجهها قهاًُ " :ا غاجكت يُل
جغًٍ الكبه؟ قهلذ :ؤها وؾحري ما ؤعي قبها ،قهاُ" :وال اللخم؟" قهلذ :لػمغي مً حؿضي
بإلبان الًإن لُدؿجن لخمه))(.)86

((ؤزبرها مدمض بً غمغ ناُ :خضزجي مدمض بً غبض هللا غً الؼهغي غً غبض هللا بً ؤبي بٌغ
بً مدمض بً غمغو بً خؼم غً غمغة غً غاجكت غً الىبي( ،م) ،مشله بال ؤهه ناُ :نالذ
مً ؾهي ؤلبان الًإن ؾمً وؤبٌُ))(.)87
هجض ؤن غاجكت ال جخمالَ هكؿها ،بدُض جخضقو مجها الؿحرة الػمُاء! ..ومػلىم ؤن اإلاغؤة التي ال
جخمالَ هكؿها مً الؿحرة ال يهمها ؤن جكػل ؤي شخيء!.
بصذ وؾاثل ؤلاغالم مهُػا المغؤة ،وهي جضهـ ػوظها بؿُاعة ،زم جٌغع الضهـ غلُه ؤما
الىاؽ ،وهى مُذ!! ..لهض ؤغمتها الؿحرة بدُض ظػلتها جكػل ًل شخيء ،ختى وبن جم ويػها جدذ
اإلاههلت بػض ظغٍمتها الكىػاء!.
( )86ؾحرة ابً يشحر /ط  4ـ ـ م 603
( )87الُبهاث الٌبري البً ؾػض /ط  1ـ ـ م 137
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((زبرها مدمض بً غمغ ،خضزجي مىسخى بً مدمض بً غبض الغخمً بً خاعزت بً الىػمان غً
ؤبُه غً غمغة غً غاجكت نالذ :ما ؾغث غلى امغؤة بال صون ما ؾغث غلى ماعٍت ،وطلَ ؤنها
ًاهذ ظمُلت مً اليؿاء ظػضة ،وؤعجب بها عؾىُ هللا (م) ،وًان ؤهؼلها ؤوُ ما نضم بها في
بِذ لخاعزت بً الىػمان قٍاهذ ظاعجىا قٍان عؾىُ هللا غامت الجهاع واللُل غىضها ختى قغؾىا
لها قجؼغذ قدىلها بلى الػالُت قٍان ًسخلل بلحها هىاى قٍان طلَ ؤقض غلُىا .زم عػم هللا
مجها الىلض وخغمىا مىه))(.)88
الاغتراف ؾُض ألاصلت ،قها هي "ػلُسا" خُىما هسغتها الؿحرة لكهذ تهمت يض الىبي ًىؾل (ع)،
مؼ غكهها الجىىوي له!.
{ًاسزجمب انجبة ًلذد لًْصو يٍ دثش ًؤنفْب سْذىب نذٍ انجبة لبنذ يب جضاء يٍ ؤساد ثإىهك سٌءا بنب ؤٌ
ّسجٍ ؤً عزاة ؤنْى} [ًىؾل]25 /
يم مً امغؤة ؤَاخذ بًغتها مً زالُ تهمت باَلت ،واهدكغث ًالىاع في الهكُم ،ونضنها
الجاهل اللئُم!.

 7ـ ـ غاجكت ظِكذ الجُىف وسخغث الغظاُ ،وناصتها وناجلذ ؤلامام غلي (ع) ونبل طلَ
خغيذ غلى نخل غشمان بً غكان وونكخه بإبكؼ ألاوناف ،وًاهذ جإمغ بهخل مً ًسالكها!.

 8ـ ـ ًاهذ غاجكت ال جخىعع غً الاتهام ،ختى الىبي (م) ًاهذ جهىُ له :ؤهذ الظي جؼغم ؤهَ
هبي! ،وجاعة جهجم غلى ألاًل في الصخكت ،قخٌؿغها ،قُدىازغ الُػام ،وهي صخكت إلخضي
يغاثغها!!.
((خضزىا مدمض بً ؾالم خضزىا ابً قًُل خضزىا هكام غً ؤبُه ناًُ :اهذ زىلت بيذ خٌُم
مً الالجي وهبن ؤهكؿهً للىبي (م) قهالذ غاجكت ؤما حؿخحي اإلاغؤة ؤن تهب هكؿها للغظل
قلما هؼلذ {رشجئ يٍ رشبء ينيٍ} .نلذ ًا عؾىُ هللا ما ؤعي عبَ بال ٌؿاعع في هىاى))(.)89

( )88الُبهاث الٌبري البً ؾػض  /ط  8ـ ـ 212
( )89صخُذ البساعي /باب هل للمغؤة ؤن تهب هكؿها ألخض
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((ونالذ له مغة في يالم ؾًبذ غىضه ؤهذ الظي جؼغم ؤهَ هبي هللا ،قخبؿم عؾىُ هللا (م).
واخخمل طلَ خلما ويغما))(.)90

((خضزىا الخؿً بً غمغ بً قهُو بً ؤؾماء الجغمي البهغي خضزىا ؾلمت بً الكًل غً
مدمض بً بسخام غً ًدحى بً غباص بً غبض هللا بً الؼبحر غً ؤبُه :غً غاجكت ؤنها نالذ:
وًان مخاعي قُه زل وًان غلى ظمل هاط ،وًان مخاع نكُت قُه زهل وًان غلى ظمل زهاُ
بُئ ًدبُإ بالغيب .قهاُ عؾىُ هللا (م) خىلىا مخاع غاجكت غلى ظمل نكُت وخىلىا مخاع
نكُت غلى ظمل غاجكت ختى ًمطخي الغيب .نالذ غاجكت قلما عؤًذ طلَ نلذً :ا لػباص هللا!
ؾلبدىا هظه الحهىصًت غلى عؾىُ هللا .نالذ :قهاُ عؾىُ هللا (م) ًا ؤم غبض هللا بن مخاغَ ًان
قُه زل وًان مخاع نكُت قُه زهل قإبُإ بالغيب قدىلىا مخاغها غلى بػحرى وخىلىا مخاغَ
غلى بػحرها نالذ  :قهلذ ؤلؿذ جؼغم بهَ عؾىُ هللا نالذ :قخبؿم ناُ :ؤو في قَ ؤهذ ًا ؤم
غبض هللا؟ نالذ :نلذ :ؤلؿذ جؼغم بهَ عؾىُ هللا؟ ؤقهال غضلذ؟ .وؾمػجي ؤبى بٌغ وًان قُه
ؾغب  -ؤي خضة  -قإنبل غلي ،قلُم وظهي قهاُ عؾىُ هللا (م) مهال ًا ؤبا بٌغ قهاًُ :ا
عؾىُ هللا ؤما ؾمػذ ما نالذ؟ .قهاُ عؾىُ هللا (م) :بن الؿحري ال جبهغ ؤؾكل الىاصي مً
ؤغاله))(.)91
قػال بن الؿحري ال جبهغ ؤؾكل الىاصي! .الؿحرة ججػل اإلاغؤة زاعط صاثغة الخكٌحر ومؿخػضة ؤن
حػمل ؤي شخيء ًًغ يغتها ،بل ختى ػوظها!.

((خضزىا غلي خضزىا ابً غلُت غً خمُض غً ؤوـ ناُ ًان الىبي (م) غىض بػٌ وؿاثه
قإعؾلذ بخضي ؤمهاث اإلاامىحن بصخكت قحها َػام قًغبذ التي الىبي (م) في بُتها ًض الخاصم
قؿهُذ الصخكت قاهكلهذ قجمؼ الىبي (م) قلو الصخكت زم ظػل ًجمؼ قحها الُػام الظي
ًان في الصخكت وٍهىُ :ؾاعث ؤمٌم ،زم خبـ لخاصم ختى ؤحي بصخكت مً غىض التي هى في

( )90بخُاء غلىم الضًً للؿؼالي /ط 2
( )91مؿىض ؤبي ٌػلى /ط  8ـ ـ م  ..129خضًض عنم ( ..)4670ناُ مدهو الٌخاب خؿحن ؾلُم ؤؾض :عظاله
زهاث .خاوُ البػٌ جًػُل مدمض بً بسخام!.
الخضًض ججضه ؤًًا في مجمؼ الؼواثض ومىبؼ الكىاثض للهُشمي /ط  4ـ ـ م ..590
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بُتها قضقؼ الصخكت الصخُدت بلى التي يؿغث صخكتها وؤمؿَ اإلاٌؿىعة في بِذ التي
يؿغث))(.)92
هل هظا قػل ًكػله بوؿان ؾىي؟ ..زم ؤلِـ هظا الكػل ،هى ؾىء ؤصب بدًغة الغؾىُ
(م) ،الظي ًجب ؤن ال ًكػل ؤخض بدًغجه قػال مكِىا؟.
غضص ػوظاث الىبي (م) حؿؼ ػوظاث غلى ألانل ،جغيهً الىهابُت ،وجمؿٍىا بػاجكت ،وعقػىها
قىم مهام الىبىة وؤغُىها مً الهضاؾت ؤيثر مً مغٍم الػظعاء ،وؤزظوا بٌالمها ؤيثر مً
الهغآن!! ..مؼ ؤنها ناجلذ ؤلامام غلُا (ع) .وؤلامام غلي (ع) هى "عابؼ الخلكاء" غىضهم ،قلماطا ال
ًٌكغون مً ًسغط غلُه ،لٌجهم ًٌكغون ًل مً زغط غلى ؤبي بٌغ وغمغ؟! ..ختى ؤنهم ونكىا
مً غهىا ؤبا بٌغ ،بالغصة مؼ ؤنهم مؿلمىن؛ ألنهم لم ًهخىػىا بسالقخه التي ؤزظها بالؿُل!.

 9ـ ـ ماعٍت الهبُُت مػها ابً غم لها! ..وهىا بِذ الههُض ومغبِ الكغؽ! ،مما ًجػل التهمت
يضها ؾهلت مً غاجكت وخؼبها ،ؤو ؤي خؼب مىاوت! ..وغاجكت مػغوقت بؿالَت اللؿان!.
((والضلُل غلى ظىاػ ما لِـ بٌظب وال خغام ًاليؿبت بلى الؼها والكدل والؿب ما عوث
غاجكت (عى) ؤن ؤػواط الىبي (م) ؤعؾلً بلُه قاَمت قجاءث ،قهالذ ًا عؾىُ هللا ؤعؾلجي
بلَُ ؤػواظَ ٌؿإلىَ الػضُ في ابىت ؤبي نداقت والىبي (م) هاثم قهاُ ًا بيُت ؤجدبحن ما
ؤخب نالذ :وػم .ناُ قإخبي هظه ،قغظػذ بلحهً قإزبرتهً بظلَ قهلً ما ؤؾىِذ غىا قِئا
قإعؾلً ػٍيب بيذ جخل .نالذ وهي التي ًاهذ حؿامُجي في الخب .قجاءث قهالذ بيذ ؤبي
بٌغ وبيذ ؤبي بٌغ ،قما ػالذ جظيغوي ،وؤها ؾايخت ؤهخظغ ؤن ًإطن لي عؾىُ هللا (م) في
الجىاب قإطن لي ،قؿببتها ختى ظل لؿاوي .قهاُ الىبي (م) يال بنها ابىت ؤبي بٌغ))(.)93

لم جٌخل غاجكت بالؿب الُبُعي ،بل ؾبتها ختى ظل عٍهها مً يثرة الكخاثم والؿباب!! ..مؼ
ؤن ػٍيب بيذ جخل ؤيبر مجها ؾىا!!.
وػم هظا الخضًض مٌظوب بل ؤصوى قَ! ،وبطا صر مىه شخيء ،قهى قخاثم غاجكت بيذ ؤبي بٌغ
لؼٍيب بيذ جخل!.

( )92صخُذ البساعي /باب الؿحرة
( )93بخُاء غلىم الضًً للؿؼالي /ط 3
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((غً غاجكت نالذ ؤحى الىبي (م) ؤهاؽ مً الحهىص ،قهالىا :الؿام غلَُ ًا ؤبا الهاؾم .ناُ:
وغلٌُم .نالذ غاجكت :نلذ بل غلٌُم الؿام والظام .قهاُ عؾىُ هللا (م)ً :ا غاجكت ال
جٍىوي قاخكت))(.)94
ال هغٍض ؤن وػُي يالمها ؤيبر مً حجمه ،لًٌ هكهم مىه ؤن غاجكت لم جخهُض بما ناله الغؾىُ
(م) .واإلاكغوى ؤنها جخهُض بما ناله؛ ألهه الهضوة وألاؾىة!.

هىاى ؤمغ ؤخب ؤن ؤبِىه ،وهى نض ًهاُ :يُل جهىُ آلاًتً{ :انزُ رٌنَ كجشه} ولم ًهل:
(والتي جىلذ يبره)؟.
هظا مً باب الخؿلُب؛ ألن اإلاجمىغت اإلاخدالكت يض ماعٍت ،هي مجمىغت مً وؿاء وعظاُ ،وهي:
غاجكت وؤبىها ،وخكهت وؤبىها ..وًاهذ غاجكت هي اإلاضبغ والهاثض واإلاخىلي!!.

جم التروٍج لهظا الخبر الٍاطب :مً ؤن غاجكت هي اإلاتهمت؛ ختى ًخم نغف الىظغ غً تهمت
غاجكت إلااعٍت قمػىن الهبُُت!.
لهض عوظذ الؿُاؾت الؿاقمت لهظا الخبر ،وبصخه غلى وؾاثل بغالمها الىكانُت اإلاخمشلت
بصخكُحها (الػلماء) ،وصخاقتها (الٌخب) ،وغبر نىىاتها (اإلاؿاظض) ،قإنبذ هى الخبر الكاجؼ،
عؾم ؤن ؤنله يظب! .وجم َمغ الخبر الصخُذ؛ ألن اظهاعه ٌػجي اتهام غاجكت إلااعٍت الهبُُت!!..
زم عوظىا ألزباع ًاطبت ميؿىبت لػاجكت :مً ؤن هللا ػوظها مً قىم ؾبؼ ؾماواث وؤهه ؤهؼُ
نىعتها في ؾغنت مً خغٍغ!.
((خضزىا مػلى خضزىا وهُب غً هكام بً غغوة غً ؤبُه غً غاجكت (عى) :ؤن الىبي (م)
ناُ لها :ؤعٍخَ في اإلاىام مغجحن ،ؤي ؤهَ في ؾغنت مً خغٍغ .وٍهاُ هظا امغؤجَ قايكل غجها
قةطا هي ؤهذ ،قإنىُ بن ًًٌ هظا مً غىض هللا ًمًه))(.)95

( )94صخُذ مؿلم /ط  7ـ ـ م  /4باب مً خو اإلاؿلم للمؿلم عص الؿالم ـ ـ مؿىض ؤخمض بً خىبل /ط  43ـ ـ
 ..92خضًض عنم (.)25924
( )95صخُذ البساعي /باب جؼوٍج الىبي (م) غاجكت ونضومها اإلاضًىت وبىاثه بها.
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هظا الخضًض ًٌظب "خضًض ؤلاقَ" بدهها ،قىدً هجض ؤن الىبي (م) نضم الخبر بدهها،
وؤبىها ؤبى بٌغ ،ناُ للىبي (م)( :ماطا جيخظغ بهظه التي زاهخَ وقطخخجي())96؟!.
قٌُل ًؼوظها هللا مً قىم ؾبؼ ؾماواث (ويما هى مػلىم عئٍا الىبي وحي) زم ًهضم الىبي
(م) ؤلاقاغت بدهها؟!.
وظاء في يخاب اإلاعجم ألاوؾِ:
((خضزىا ؾػُض بً غبض عبه الهكاع البؿضاصي ناُ :ها الغبُؼ بً سػلب ناُ :ها قغط بً قًالت،
غً ًدحى بً ؾػُض ،غً غمغة ،غً غاجكت ،نالذ :قهضث عؾىُ هللا (م) طاث لُلت مً
قغاقه ،وظىيذ ؤهه نام بلى ظاعٍخه ماعٍت قهمذ ؤلخمـ الجضاع ،قىظضجه ناثما ًهلي،
قإصزلذ ًضي في قػغه ألهظغ اؾدؿل ؤم ال؟ قلما اههغف ناُ :ؤزظى قُُاهَ ًا
غاجكت؟.)97())...
ؤي ظغؤة هظه؟ ..جخجؿـ غلى الىبي (م) ،زم ال جٌخكي بظلَ ،بل جًؼ ًضها في قػغه؛ لخخإيض
هل ظامؼ ػوظخه ماعٍت ؤم ال؟!!.
وظغؤة غاجكت جظهغ بكٍل ظلي ،بل جظهغ جهغقاتها وخبها للهُاصة وحػظًب ختى الصخابت الظًً
نضع عئوؾىا بهم يهىت الؿلكُت والىهابُت ،قهض ظاء في جاعٍش الُبري واؾدُػاب غبض البر:
((وطيغ اإلاضاثجي غً قُىزه غً ؤبي هًغه الػبض وابً قهاب الؼهغي وؤبي بٌغ الهظلي وغامغ
بً خكو وبػًهم ًؼٍض غلى بػٌ ؤن غشمان بً خىُل إلاا يخب الٌخاب بالهلر بِىه وبحن
الؼٍغ وَلخت وغاجكت ؤن ًٌكىا غً الخغب وٍبهى هى في صاع ؤلاماعة زلُكت لػلي غلى خاله ختى
ًهضم غلي (عى) قحرون عؤيهم ناُ غشمان بً خىُل ألصخابه اعظػىا ويػىا ؾالخٌم .قلما
ًان بػض ؤًام ظاء غبض هللا بً الؼبحر في لُلت طاث عٍذ وظلمت وبغص قضًض ومػه ظماغت مً
غؿٌغهم قُغنىا غشمان بً خىُل في صاع ؤلاماعة قإزظه زم اهتهىا به بلى بِذ اإلااُ قىظضوا
ؤهاؾا مً الؼٍ ًدغؾىهه قهخلىا مجهم ؤعبػحن عظال وؤعؾلىا بما قػله مً ؤزظ غشمان وؤزظ ما
في بِذ اإلااُ بلى غاجكت ٌؿدكحرونها في غشمان وًان الغؾىُ ؤلحها ؤبان بً غشمان .قهالذ
غاجكت انخلىا غشمان بً خىُل .قهالذ لها امغؤة هاقضجَ هللا ًا ؤم اإلاامىحن في غشمان بً
خىُل وصخبخه لغؾىُ هللا (م) قهالذ عصوا ؤباها قغصوه قهالذ :اخبؿىه وال جهخلىه .قهاُ
ؤبان لى ؤغلم ؤهَ عصصججي لهظا لم ؤعظؼ .وظاء قإزبرهم قهاُ لهم مجاقؼ بً مؿػىص ايغبىه
( )96اإلاعجم ألاوؾِ للُبراوي
( )97اإلاعجم ألاوؾِ للُبراوي.
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واهخكىا قػغ لخُخه قًغبىه ؤعبػحن ؾىَا وهخكىا قػغ لخُخه وخاظبه وؤقكاع غُىه قلما
ًاهذ اللُلت التي ؤزظ قحها غشمان بً خىُل ؾضا غبض هللا بً الؼٍغ بلى الؼابىنت ومضًىت الؼعم
وقحها َػام ًغػنىهه الىاؽ قإعاص ؤن ًغػنه ؤصخابه وبلـ خٌُم ابً ظبلت ما نىؼ بػشمان بً
خىُل قهاُ لؿذ ؤزاه بن لم ؤههغه قجاء في ؾبػماثت مً غبض الهِـ وبٌغ بً واثل
وؤيثرهم غبض الهِـ قإحى ابً الؼبحر في مضًىت الؼعم ،قهاُ :مالَ ًا خٌُم؟ .ناُ جغٍض ؤن
هغػم مً هظا الُػام وؤن جسلىا غشمان بً خىُل ،قُهُم في صاع ؤلاماعة غلى ما يىخم يخبخم
بِىٌم وبِىه ختى ًهضم غلى ما جغايِخم غلُه ،وؤًم هللا لى ؤظض ؤغىها غلٌُم ما عيِذ بهظا
مىٌم ختى ؤنخلٌم بمً نخلخم ولهض ؤنبدخم وبن صماءيم لخالُ بمً نخلخم مً بزىاهىا ؤما
جساقىن هللا بم حؿخدلىن الضماء؟ .نالىا بضم غشمان .ناُ قالظًً نخلخمىهم نخلىا غشمان ؤو
خًغوا نخله ؤما جساقىن هللا؟ .قهاُ ابً الؼبحر :ال هغػنٌم مً هظا الُػام وال هسلي غشمان
ختى هسلؼ غلُا .قهاُ خٌُم :اللهم اقهض اللهم اقهض .وناُ ألصخابه :بوي لؿذ في قَ مً
نخاُ هاالء قمً ًان في قَ قلُىهغف ،قهاجلهم قانخخلىا نخاال قضًضا ويغب عظل ؾام
خٌُم قهُػها قإزظ خٌُم الؿام قغماه بها قإناب غىهه قهغغه وونظه زم حجل بلُه
قهخله ونخل ًىمئظ ؾبػىن عظال مً غبض الهِـ))(.)98

ًل هظه الجغاثم الٌبري خهلذ بهُاصة غاجكت بيذ ؤبي بٌغ ،قهل ٌؿخٌثر مجها جلكُو تهمت
المغؤة ال خىُ لها وال نىة؟!.
لم هخجً غلى غاجكت ،بل هي مً ظىذ غلى هكؿها ،ولم وكهض غلحها ،بل مً قهض غلحها هم
ؤجباغها ،عؾم ًل الخدغٍل والتزًُل الظي خهل في الخاعٍش؛ ألن مً يخبه لِـ مداًضا! ..لم
جيخه جلَ الجغاثم غلى ؤنها خهبت جاعٍسُت صمىٍت ،بل جدىُ بلى صًً هاػُ مً الؿماءً ،خػبض به
ؤجباع غاجكت! ،وال ػالىا ًغجٌبىن ؤبكؼ الجغاثم اإلاغوغت!.
جلَ الخغوب والخهغقاث التي ؤهخجتها الؿهُكت ،هي اإلاهضع ألاوُ لٍل ما ًدهل مً بعهاب
ونخل وؾكَ صماء وحكغطم وجسلل ،في غهغها الخضًض.
غاجكت واإلاجغم مػاوٍت وابىه الؿكاح ًؼٍض وآُ مغوان وآُ الؼبحر وآُ غباؽً ،لهم زغظىا مً
هكـ اإلااؾىعة.

( )98الاؾدُػاب البً غبض البر /ط  1ـ ـ  108ـ ـ  ..109جاعٍش الُبري /ط  3ـ ـ  484ـ ـ 485
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خغب الجمل ونكحن والجهغوان و ظغٍمت يغبالء "الُل"( ..الىايشىن واإلااعنىن والهاؾُىن)،
ًلها مىخج مً مىخجاث الؿهُكت!.
ؤبى بٌغ وغمغ وغشمان ،هم مً نىؼ الؿهُكت ،هم ظجرالاث الؿهُكت ،ومً ًىٌغ طلَ ،قهى
ظاهل ال ٌػغف الخاعٍش وال الضًً ،ؤو مخلمو ظبان!.
ومً الٌخاب اإلاػانغًٍ زغط غلُىا هانبي مهغي ًخهضع اؾمه خغف الضاُ! (غبض اإلاىػم
الخكجي) في مىؾىغت ؤَلو غلحها (مىؾىغت ؤم اإلاامىحن غاجكت) ًتهم ؤلامام غلي (ع) وقُػخه
بالخهاغـ غً ههغة الخو ،وغضم جُبُو قغع هللا! ،وٍبرع ألمه غاجكت زغوظها غلى ؤلامام
(ع) وؾكَ الضماء بذجت ؤنها ولُت الضم!!.
وال ؤغلم يُل المغؤة جُمُت جُالب بضم عظل ؤمىي! ..ؤلم ًإمغها هللا ؤن جهغ في بُتها؟ ..زم ؤهخم
جغوون في ؤصر يخبٌم (صخُذ البساعي) ؤن الىبي (م) ناُ :ما ؤقلر نىم ولىا ؤمغهم امغؤة!.
ال ػلذ جدغمىن اإلاغؤة مً نُاصة الؿُاعة ،وججػلىنها زالشت للٍلب والخماع ،لًٌ في غاجكت
حؿخدمغون ،وججزغىن غهىلٌم! ..جبا لٌم!!.
وفي هكـ الىنذ ًدغمىن غلى ؾُض قباب ؤهل الجىت الخؿحن (ع) الخغوط غلى غضو هللا
الكاظغ ابً الكاظغ ،وؿل الكاظغًٍ "ًؼٍض"!.
وَؿمىهه ولي ؤمغ ،وؤهه "ؤمحر للمامىحن"! ..وٍبرعون للكاظغ ابً الكاظغ والؿاصع ابً الؿاصع ،يبحر
الٌالب الػاوٍت "مػاوٍت" زغوظه غلى ؤلامام غلي (ع) ،وٍبرعون له قخمه للمام غلي (ع) إلاضة
زماهحن ؾىت غلى اإلاىابغ!!.
ؤنبدذ نىىاث قًاثُت للىهابُت جضًغها غهاباث مدمىمت ،جىكض ؤقٍاعها اإلاؿمىمت ،وًل
طلَ باؾم الضًً!.
باؾم الضًًً ،ضمغون الضًً وٍهخلىن اإلاؿلمحن ،وهم زضم للمبرًالُت والههُىهُتً ،ضقػىن
الجؼي اإلاجؼٍت وهم ناؾغون!.
ونل ألامغ ؤن ًدغم الخظاهغ غلى الههاًىت "مكتي جل ؤبِب" آُ الكُش " آُ الكَُ" ..لم ججض
ؤلامبرًالُت واإلااؾىهُت ؤيثر مً هاالء زضمت لها ،قؿمدذ لهم في ًل شخيء وػوصتهم بالؿالح
واإلاػلىماث.
ؤمغٍٍا الػلماهُت اإلاكغَت في الػلمىت ،جدمي الكاقُت والىاػٍت الىهابُت؛ مً ؤظل مهالخها
وهُمىتها ،وجضمحر هظه ألامت الىاثمت!.
حادثة إلافك بين مارية وعائشة

59

شمخي جابر فاضل

ًل شخو ؤو خغيت ؤو مجمىغت ؤو صولت ،جداعبها ؤمغٍٍا ،جداعبها ممالَ الىهابُت جبػا لها،
وجخٌكل في جضمحرها ،وصقؼ قاجىعة ؾالح الخضمحر.

ونض عوث غاجكت ؤخاصًض حسخيء للىبي (م) ،وججػله شخها غاصًا مً غامت الىاؽ ،وال ًهلر
ؤن ًٍىن ؤقًلهم! ..قهض ظاء في صخُذ مؿلم:
((خضزىا غبض اإلالَ بً قػُب بً اللُض بً ؾػض خضزجي ؤبى غً ظضي خضزجي غهُل بً زالض
غً ابً قهاب غً ًدحى بً ؾػُض بً الػام ؤن ؾػُض بً الػام ؤزبره ؤن غاجكت ػوط
الىبي (م) وغشمان خضزاه ؤن ؤبا بٌغ اؾخإطن غلى عؾىُ هللا (م) ،وهى مًُجؼ غلى قغاقه
البـ مغٍ غاجكت قإطن ألبي بٌغ وهى يظلَ قهطخى بلُه خاظخه ،زم اههغف زم اؾخإطن
غمغ قإطن له وهى غلى جلَ الخاُ قهطخى بلُه خاظخه زم اههغف .ناُ غشمان ،زم اؾخإطهذ
غلُه قجلـ وناُ لػاجكت« :اظمعي غلَُ زُابَ» .قهًِذ بلُه خاظتي ،زم اههغقذ قهالذ
غاجكت ًا عؾىُ هللا ما لي لم ؤعى قؼغذ ألبى بٌغ وغمغ (عى) يما قؼغذ لػشمان ناُ عؾىُ
هللا (م) «بن غشمان عظل خحي وبوي زكِذ بن ؤطهذ له غلى جلَ الخاُ ؤن ال ًبلـ بلى في
خاظخه»))(.)99
ٌػجي ؤن الىبي (م) ًان ملخدكا بـ(غباءة) غاجكت ،وهاثم غلى قغاقت ،وجضزل غلُه الغظاُ ،ولم
ًباُ بهم ،بال غشمان ،قهض نام له! ،وناُ لػاجكت" :اظمعي غلَُ زُابَ"!!.
ما مػجى "اظمعي غلَُ زُابَ"؟!ً ..ل شخو ًهغؤ هظا الخضًض ًدباصع بلى طهىه ؤن الىبي (م)
ًان مؼ ػوظخه في ؾُاء واخض .وهظا ما عواه الهىػاوي في مهىكه ((وؤها مػه في مغٍ واخض
نالذ قإطن له قهطخى بلُه خاظخه وهى معي في اإلاغٍ( .)))100زم زغظا مً هظا الؿُاء الظي هى
ؾُا لػاجكت! ،بػض صزىُ غشمان بً غكان ،وؤن زُاب الىبي (م) ال حؿتر ظمُؼ بضهه! .بضلُل
نىله (م)" :ؤال ؤؾخحي مً عظل حؿخحي مىه اإلاالثٌت"! .ويظا :نىله (ؤعزُذ غلَُ زُابَ(.!))101
وغاجكت ؤًًا لم جًٌ زُابها باألمغ اإلاُلىب ،وقها للخضًض! ..بضلُل" :اظمعي غلَُ زُابَ"!!.
هل هظه ؤزالم هبي؟ ..ؤلم ًهكه الهغآن الٌغٍم بإهه غلى زلو غظُم .قإًً الػظمت في هظه
الخهغقاثً ،ا ؤيها الػهالء؟!.
( )99صخُذ مؿلم /باب مً قًاثل غشمان بً غكان (عى)
( )100مهىل غبض الغػام الهىػاوي /باب ؤصخاب الىبي (م).
()101مؿىض ؤخمض ،عنم الخضًض ( / )24330ط  40ـ ـ م  ..387ماؾؿت الغؾالت .الُبػت الشاهُت1420 /هـ.
1999م
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وعوث غاجكت بيذ ؤبي بٌغ ؤن الىبي (م) ًًؼ زضه غلى قسظي ػوظخه الػاعٍحن ،وهي خاثٌ،
قُىام!.
((وؤزبرها ؤبى غلى ؤزبرها ؤبى بٌغ بً صاؾت خضزىا ؤبى صاوص خضزىا غبض هللا بً مؿلمت خضزىا
غبض هللا ٌػجى ابً غمغ بً ؾاهم غً غبض الغخمًٌ ،ػجي ابً ػٍاص غً غماعة بً ؾغاب ؤن غمت
له خضزخه :ؤنها ؾإلذ غاجكت نالذ :بخضاها جدٌُ ولِـ لها ولؼوظها بال قغاف واخض .نالذ:
ؤزبرى ما نىؼ عؾىُ هللا (م) صزل قمطخى بلى مسجضه  -ناُ ؤبى صاوص حػجى مسجض بِخه -
قلم ًىهغف ختى ؾلبخجي غُجي وؤوظػه البرص قهاُ" :اصوي مجي" .قهلذ :بوي خاثٌ .ناُ" :وبن،
ايككي غً قسظًَ" .قٌككذ قسظي ،قىيؼ زضه ونضعه غلى قسظي ،وخىِذ غلُه ختى
صفئ وهام))(.)102
ما قاثضة هظا الخضًض الصخصخي ،ختى وبن قغيجها ؤهه صخُذ ،وهى بػُض ًل البػض غً الىبي
(م)! .خاقا الىبي (م) ؤن ٌػمل هظا الػمل ،الظي ال ٌػمله ؤبؿِ بوؿان ،وال ٌػمله ،بال
شخو مىدِ!.
شخو ًًؼ زضه غلى قسظي ػوظخه بالهغب مً صم الخٌُ! ..ومػلىم ؤن صم الخٌُ جيبػض
مً عواثذ يغيهت!.
ونض عوي غىه (م) ؤهه ًان ًدب الُُب ،وؤن جٍىن عاثدخه َُبت ػيُت ،وًان ال ًكاعم
الؿىاى قمه .والؿىاى هى ًًاهي الكغقاة في غهغها الخضًض.
ومً ويؼ زضه بحن قسظي الخاثٌ مػاقغتها ،ويإن الىبي (م) مجهىم! ،زم هى لضًه ؤيثر مً
ػوظت قما الضاعي لهظا الػمل؟! ..قهض ظاء في الؿجن الٌبري:
((ؤزبرها هىاص بً الؿغي غً ابً غُاف  -وهى ؤبى بٌغ  -غً نضنت بً ؾػُض ،زم طيغ ًلمت
مػىاها خضزىا ظمُؼ بً غمحر ناُ صزلذ غلى غاجكت مؼ ؤمي وزالتي ،قؿإلخاها يُل ًان
عؾىُ هللا (م) ًهىؼ بطا خايذ بخضايً .نالذً :ان ًإمغها بطا خايذ بخضاها ؤن جتزع بةػاع
واؾؼ ،زم ًلتزم نضعها وزضًحها))(.)103
هىاى ؤمغ ًغاص مىه ؤلاؾاءة للىبي (م) وؤهه ال ًخماى هكؿه في ألامىع الخانت في اليؿاء ،زم
هجض غاجكت جىانٌ هكؿها بىكؿها ،قهي جهىُ بن الىبي (م) ًان ؤملٌٌم إلعبه!.
( )102الؿجن الٌبري للبحههي :ط  1ـ ـ م 313
( )103ؾجن اليؿاجي /باب طيغ ما ًان الىبي (م) ًهىػه بطا خايذ بخضي وؿاثه.
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((خضزجي غلي بً حجغ وػهحر بً خغب ناال خضزىا ؾكُان غً مىهىع غً ببغاهُم غً غلهمت
غً غاجكت (عى) ؤن عؾىُ هللا (م) ًان ًهبل وهى ناثم ،وًان ؤملٌٌم إلعبه))(.)104
وال ؤصعي يُل مً ًمخلَ ًل هظا الجهم اإلاكغًٍٍ ،ىن ؤملَ الىاؽ إلعبه؟! ..جىانٌ ؾغٍب
وعجُب!.
((خضزجي الخٌم بً مىسخى خضزجي ًدحى بً خمؼة غً ألاوػاعي (لػله ناُ) غً ًدحى بً ؤبي
يشحر غً مدمض بً ببغاهُم الخُمي غً ؤبي ؾلمت غً غاجكت ؤن عؾىُ هللا (م) ؤعاص مً
نكُت بػٌ ما ًغٍض الغظل مً ؤهله .قهالىا :بنها خاثٌ ًا عؾىُ هللا .ناُ :وبنها لخابؿدىا؟.
قهالىاً :ا عؾىُ هللا بنها نض ػاعث ًىم الىدغ .ناُ قلخىكغ مػٌم))(.)105
ؤلهظه الضعظت ًان الغؾىُ (م) قبها؟! ..زم مً هاالء الظًً نالىا؟!ٌ ..ػلمىن بؼوظت الىبي
(م) ؤنها خاثٌ ،وهى ال ٌػلم!!.

وال هغٍض ؤن هسىى باألخاصًض مً هظا الىىع ،قهي يشحرة ظضا ،جمأل بُىن الٌخب ،زم بن هظا
لِـ مىيىغىا.

( )104صخُذ مؿلم /باب بُان ؤن الهبلت في الهىم لِؿذ مدغمت غلى مً لم جدغى قهىجه
( )105صخُذ مؿلم /باب وظىب َىاف الىصاع وؾهىَه غً الخاثٌ
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