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 ارةــالزي

 

حملاّهه    جعل  ُيذكر فيها امسه، وو ّمد حم آل بيوُتأن ُترفع اهلل تعاىل ن أَذ

مطافللال ّطللاهرب اّوكللم ومالمّلل، اّّرّللم، فَوللّق اهمماللون ب، للو    اّ للري م،     

 ..  شعائرواّلجأوا إّيه  يف األمان واإلميان، ن وحصوحتّصاوا يف 

ماا  للا،  بعللد أن  فللع اهلل تعللاىل أن ُت لللو أبللوارُب بيللوت آل حمّمللد    نأَذو

وشلّر  اهلل تعللاىل ُب  لم ملله ب للاهذ ب،صلد  للذذ اّ يللوت واّلّدوول يف  للذذ اّ يللوت     

حّلل  الا ت اّّزيلا ة مله      ،بآثلا    فيهلا  اّطها رة، وكّرمه  باّزيلا ة الا واّللّو     

ف،للد و ه يف  ام احلّلل  ووصواللال ايللا ة اإلملل ،شللعائر اّللّديه اههّمللم ّللديه 

  .فضاها ما مل يره يف حّق أّي ب اهة مه اّع اهات

ق لو      حل  بلَدبوا إىل ايلا ة    بارب اّّرّم با  مصلرابيه  األئمم و وفَل

يف م ا د   إشراقاٌت واّام، يد كها مه أه كها، و ذذ اوقو  ّإذ أّن  ،اه ّرفم

األّمم، وحَرم بعٌض اب ّه  بعمم سابغم حظ  بها بعض اه صوا  باّكرامم مه 

 ..ماها، بدواب، اخلا  واّ َُّ ه

ّن إ: وامالء اّذيه توّ ملوا أّن ايلا ة ق لو    بدبيلم ُمودثلم يف اّلّديه ب،لول       

ايا ة اه لا د اه لّرفم   ارحيم يف آيم مل تره اّ،رآن اّكري  شّيد  ذا اه دأ،  غ  أّبه 

 .كري ّكّاها و هت مبضموبها يف اّ،رآن اّوت ييد ا، 
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ِإْذ  :ي،للول تعللاىلل اّللا اسلعراللاا ا يف م،ّدمللم كلاباللا    ل ويف قّصللم اّكهللق   

اَّّلِذيَه َغَاُ لوا    َفَ،اُّوا اْبُاوا َبَاْيِهْ  ُبْاَيابال َ بُُّهْ  َأْبَاُ  ِبِهْ  َقاَل َيَلَااَاُبوَن َبْيَاُهْ  َأْمَرُ ْ 

ِّْجدال يّل اه مه اآليم وأجواء اّ،ّصم أن اهّام   ..َبَا  َأْمِرِ ْ  ََّالَِّ َذَن َبَاْيِه  مَّ

اّغاّ   بال  األملر و ل  أالوارب فكلرة اّلوحيلد واهعلاه واّا لو   ل  أالوارب           

 ،وُت عر اآليم بإقرا  ذّك ا  كما  و وااو ،اهّجد با  تاك اّ، و ء فكرة باا

 .( )مه غري بكري با  فعاه 

يرتللاهذ اهوّحللدون   مللزا الاللا ت ق للو  أاللوارب اّكهللق   اللاءع بايلله فللإّن   وب

وُبلّدت ق لو    مله أسل ق األمتالم تا  ّيلال        ،اه ّزيا ته وملو ،با تياه   اهّجد

  .اكر بايه  ذّكومل ُي ،اّكري  با  تعظي  اّ، و  حبّب تدويه اّ،رآن

ُتَص ِّ َبَا  َأَحٍد ِمْاُه  َملاَت   َواَل :وجاء مضمون ايا ة اّ، و  يف قوّه تعلاىل 

به اّ،يام با  ق و   فه، اآليم اّا تاه   سول اهلل  ُ،ْ  َبَا  َقْ ِرذَت َأَبدال َواَل

ها سلياق   ذّلك  بال  هّلو ،تاّصاة  الا وصلوص الاة اهّيل    مه اهراه و ..اهااف، 

ف،لد   َبَال  َقْ لِرذ   َتُ،ل ْ  َواَل :قوّله تعلاىل    كاماا يف اآليم وملو ،ابزوا وس ب

ّّ ذ ب كترٌي  بالد  اّلا   وقلو   ذا اّوقو  اهاهل، يلعلّد     ريه إىل أّن مه اه 

 .( )سواءع ّادفه أو اّزيا ة ،ب  ي،صد به كّ  وقت ،فهاّّد وقتق و    

                                                

وال ميكه أن يكون ااحب فكرة اهّجد  ذذ مه غري اهّام  واهوّحديه قطعا كملا  لو بلّيه،    (   )

 اّل ّري ،(7 5/0)اطوس، ّ مع اّ يانملج: يه غا وا    أ   اّلوحيد  اجعوّرتجيو أن اّذ

 يلللزانت ّلللري اه ،(00 / 3)ا لللوكاب، ّ فللللو اّ،لللدير  ،(71 /  )اّلللرااي ّا  لللر  اّكللل ري

 (.10 /3 )اط اط ائ، ّ

  وح اّ يانو ،(55 /7 )آلّوس، ّ و وح اهعاب، ،(1 6/ )ا يضاوي ّ أبوا  اّلازي  اجع (   )
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ملله مللات أّن  للذا اّاهلل، إذا و ه يف شللأن اهاللاف،  أو  :وت،ريللب اإلسلللدالل

فلاّوقو  بال  قلو     ،فهلو يف غلريذ غلري ماهل،     ،كما  و اريو اآليلم  ّك را با 

يضّر بديه اهّلا  إذا وقلق بال  قلو     اّذي وما  .. هوم اآليم قطعالمب جائزاهمما  

يف وقوفله   و ذا  و قصلد اّلا     ،هّواإلسلغ ا  واّدباء ته ب،صد ايا أويه 

 .با  اّ، و  اّا وقق بايها

َّللُهْ      :قوّله تعللاىل وو ه مضلمون ايلا ة اّ، لو  يف     َوَّلْو َأبَُّهلْ  ِإذ َلَاُملوا َأْبُ 

 .( )َ ِحيمال ْغَ َروا اهلَل َواْسَلْغَ َر َُّهُ  اّرَُّسوُل ََّوَجُدوا اهلَل َتوَّابالَفاْسَل َجاُءوَ 

وكلان   ،يف حياته ويطا ون ماه اإلسلغ ا  واّّ  ابم وكان اهذب ون يأتوبه 

وال ميالع شل،ء مله     ،مله  لذذ اةهلم    واآليلم للا رة يف تكرميله     ،يّلغ ر ال  

                                                
 
 (.3/303) اووسويّ

اآليلم  وكلتري مله اّل اسلري أّن    ( 13  - 10 /5)ت ّري اّرااي و ،(75 /3)مع اّ يان ويف ملج(   )

ّّياق تعين اهالاف،  يف حاهثلم معّيالم، ف،لد      مله   ا تضلوا اّلولاك  إىل اّطلاغوت فلرا ال    حبّب اّ

دذ باللوتللابوا   وألهللروا اّاللدم بالل  مللا فعالله ؤوذ ّللو أّبهلل  جللاو اّللا  إىل اّّلولاك   

بّدته   اهااف،  إّبها بزّت يف قوم مه وقي . ّلارب اهلل بايه   واسلغ ر ا اهلل واسلغ روا 

فأتلاذ جويل     ث َّ هواوا بايه ّذّك اّغرض، باّا   كيداّاجلمعوا با   ب ر  جال،إثاا 

 ف،ال. فأووذ به  :وا اهلل فاي،وموا وّيّللغرف  ،إّن قومال هواوا يريدون أمرال ال يااّوبه

 .فا  ي،وموا حل  اسلغ ر ا ،

 ب لر  اثين حل  بّد ،ق  يا فان ،ق  يا فان: ف،ال ، ي عاوا فا !!  أال ت،ومون :ف،ال

 ،أب ّلاا  وحنله بللورب إىل اهلل مله لامالا     ،كّالا بزمالا بال  ملا قالت     : وقلاّوا  ف،لاموا،  ، جلال 

وكلان   ،باّ ل ابم  أطيب ب ّال أبا كات يف أول أمرك  ،اآلن أورجوا بّا، :ف،ال، فاسلغ ر ّاا

 .جابماهلل أسرع إىل اإل
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فهو إماٌم حّيال ومّيلال كما و ه به أملري   ،حياهبعد   سريان  ذذ اخلصوايم فيه 

وقد قامت سرية اهّام  با  إتيان قوذ وايا تله واإلسللغ ا  بالدذ     اهمما  

  .وطاب اّّ  ابم ب  يديه

فاآليللم  ،حّللل  بعللد  حيالله واّلللزم اّعامللاء اسلللمرا  وصواللّيات اّللا  

حّيلم   ِبلاّقَ،ْول  ِت اّاَِّ ،ِّ َواَل َتْجَهلُروا َّلهُ  َتْرَفُعوا َأْاَواَتُكْ  َفْوَق َاْو اَل :اّ ري م

 .( )وُيّلدّل بها خل ض اّصوت باد مرقدذ اّّ ريق ،كما أّبها يف حال حياته

                                                

هّهت اآليم با  احلث با  اجمل،ء "  (:07 - 16)ص  اّ ك،ّ ش اء اّّ،اموقال اّّ ك، يف (   )

 ،احليلاة  وذّلك وإن كلان و ه يف حلال    ،بادذ واسللغ ا ذ ال    سلغ ا واإل  إىل اّرسول

معيلا  يف حاّلم    واآليلم و هت يف أقلوام  "  :لقلا و".  تعظيملال ّله   ،فه،  ت م ّه ال تا،طع مبوته

وّذّك فه   ،اهوت فلعّ  بعموم اّعاهم ك  مه وجد فيه ذّك اّواق يف احلياة وبعد ،احلياة

أن يلاو  ذذ اآليم ويّلغ ر  واسلوّ وا هه أت  قوذ  ،اّعاماء مه اآليم اّعموم يف احلاّل 

 ".اهلل تعاىل

 باد قو اّا  يف اّّروام اّ ري م  جع ر اهاصو أب،  معماّك به أبس أّبه اجلمع : و و 

ال ترفلع   يلا أملري اهلمما ،    :قلائال يله ماّلك   سللاكر با وكان أبو جع لر قلد  فلع الوته  الا  فا     

اَل َتْرَفُعلوا َأْالَواَتُكْ  َفلْوَق َالْوِت      :ف،لال  قوملال  فإّن اهلل تعلاىل أّهرب  ،اوتك يف  ذا اهّجد

 :وذّم قوملال ف،لال   إّن اّذيه يغّضون أالواته  بالد  سلول اهلل    :ف،ال ومدح قومال اّاَِّ ،ِّ

    ِإنَّ اَّّلِذيَه ُيَااُهوَبلَك ِمله َوَ اِء اّقُوُجلَرات   ّلأّه أبلو جع لر    ف. كورملله حيلال   وإّن حرملله ميللال

وِّللَ  تصللر   :ف،للال ماّللك!!  أم اسللل،    سللول اهلل  ،أسللل،   اّ، اللم وأهبللوا :اهاصللو 

بل  اسلل، اه   ! ؟ إىل اهلل تعلاىل يلوم اّ،ياملم    هم آسليالك ووسليام أبيلك    وجهك باه و لو و 

َّللُهْ  َجللاُءو َ : قللال اهلل تعللاىل، واسل لل ع بلله في لل هعه اهلل تعللاىل  َوَّللْو َأبَُّهللْ  ِإذ َلَاُمللوا َأْبُ 

 .َ ِحيمال َفاْسَلْغَ َروا اهلَل َواْسَلْغَ َر َُّهُ  اّرَُّسوُل ََّوَجُدوا اهلَل َتوَّابال
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تل للاوت  ،ّا، للو  فهل، مّل يضلم   وأّملا اّّاصلوص اّللوا هة يف ايلا ة اّلا      

 ،وقوّلله و لل، مدبومللم ب علل  اّللا    ،بااوياهللا بلل  اه للروبيم واإلسلللو ارب 

وقللد أبيوللت ايللا ة اّ، للو   ،واهعاللوم أّن األالل  يف األشللياء اإلباحللم وّلليس احلضللر

ّّل    إسلمرا ال  ويظهلر مله    ،آيلم اّكهلق  وت،لّدم بيلان ذّلك يف     ،اب،مهلا بايله اّ لرائع اّ

 .بعد فرتة اإلباحم ثّ  اإلباحم ه اّزيا ةم و وه اهاع اهعاه  ببعض أحاهيث أ   اّّّا

 .( )أال فزو و ا ،ك  به ايا ة اّ، و بهيُل كاُت :قوّه أورج مّا  ف،د 

ويف حديث آور مروّي به  ،واحلديث لا ر يف اإلباحم ث  احلضر ثّ  اإلباحم

 ..ضر اهمقهتاحلاهم ب ذكر فيه اّا  ابه ب اس ي

  :قال أّبه ريو  ف

 .( )" ت،وّوا ُ ْجرال وال ،فزو و ا ،هيلك  به ايا ة اّ، و ب"

وقلد   ،اّزيا ة مه باهم احلضر ويرّسخ أهبال مه آهابهلا  احلديث ياّزذويف ذي  

غري  ذا احلديث مجام مه اآلهارب اّرتبويم اّلا يرمل، إّيهلا اّلّديه      تااول 

 ..بل ريعه ّزيا ة اّ، و 

أال فزو و لا   ،كات بهيلك  به ايلا ة اّ، لو   "  :اّا  مه ق ي  قول 

                                                

 ،(576 /3/307)سلاه اّرتملذي   و ،(70 /311/ )كللارب اةالائز    اويو مّا ، اجع (   )

 /537/ )ّاوللاك  اّايّللابو ي  اهّلللد   و ،(56  /153/ )اّكللو  ّااّللائ،   اّّللاهو

 (.36  /513/ )مصابيو اّّّام و ،(335 

، (037 /3/363)واهعجل  ااَلوسل     ،(153  / 7 /  )اطوابل،  ّ اهعج  اّك ري اجع (   )

 (.3/53)اهيتم، ّ مع اّزوائدوملج
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 .( )"،وّوا  جرال وال ت ،فإبها ترق اّ،اورب وتدمع اّع  وتذكر اآلورة

  :ويف ّ ظ آور

 .( )"فزو وا اّ، و  فإبها تز د يف اّدبيا  ،كات بهيلك  به ايا ة اّ، و " 

 .(3)"ر اآلورة وتذكه"  :آورويف ّ ظ 

 :قال ،ه ومل يّلغ ر اااا  قو أّم به أب،  ريرة أن اّا    مّا  َوَ َو

 .(6)فإبها تذكر اهوت ،فزو ا اّ، و  ،سلغ ا أمرت باّزيا ة وبهيت به اإل

فاسلأذن اهلل تعاىل يف ايا ة  وطاها كابت تلوق ب ّه إىل ايا ة قو أّمه 

ّّايمم ت لاق ّصام األح م أحياءع وأمواتال ،قو ا فإذن ّه ي  ومت ،فإّن اّا وس اّ

مله اّ طلرة أن تلعّهلد اّ،الورب     و ،آثا  احل يب وما يرمز إّيهإىل اّا وس بط عها 

وّله  لاّق ذّلك هيله      ،فضليالها ب ابث ذاتل، مله المي     ّ ائها ايا ة ق و  أح

ومل  ،ذو اتهامللو  بّز هلا مله  آهابهلا و بل  والع اإلسلام     ،أساسه اّ طرة أبدال

                                                

 (.663 6و  555 6)ح ( 5 )كاز اّعمال ج يف اهل،، ااادي  واذ (   )

 (. 55 6)ح ( 5 )ج كاز اّعمال  اجع (   )

 (. 50 ) ح(  57/ )اّّاه يف ابه ماجم  واذ (  3)

ابله  ، و(666/ )اهّلاد  يف ّد بله حا ل    ، وأ(73 ) ح(  10/ )اّصويو يف مّا   واذ (  6)

، (6/01)اّّللاه ، واّ يه،لل، يف ( 0/ ) اّّللاهيف أبللو هاوه ، و(101/ )اّّللاه يف ماجللم 

  (.301/ )اهّلد   يف احلاك  ، و(6/67)اّّاه يف اّاّائ، و

 ألّمله، وزلزم بإميلان آبلاء اّلا        وإّبا وإن كّاا بلو هظ باّاّ م ّعدم اسللغ ا  اّلا    

َّاِجِديَهو: اىلوب،طع به، ّ،ول اهلل تع وأّمه  ّكّااا أو هبا اّروايم مه . َتَ،اَُّ َك ِف، اّ

ّّلت سلاحم اّلا  اّكلري          بارب اإلحلجاج يف م،ام ت ريع اّّزيا ة ّيس إاله، ومبلا أّبهلا م

 .فاقلض  اّلاويه
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وقلد   ،ذو  ي،لض، اهاعفإمنا  و حملفإذا ماعه اّّديه  ،ي اغاا ماٌع يف سائر األهيان

 .بّص بايه احلديث

 ،ّره ت ريعهاملج ايها فضال بهايا ة اّ، و  واّوقو  ب وو ه يف سريته 

إن  بلك يلأمر  أن    :أتاب، جوائي  ف،ال :قال اا به بائ م أن اّا   َيِوفُر

كيلق أقلول ال  يلا  سلول اهلل ؟       :قالت  :قاّلت  ،تأت، أ   اّ ،يلع فلّللغ ر ال    

و حلل  اهلل  ،اّّللام بالل  أ لل  اّللديا  ملله اهللمما  واهّللام        :قللوّ، :قللال

 .( )وإّبا إن شاء اهلل بك  الح،ون ،ّلأوريهاهّل،دم  مّاا واه

مهل  إذا ورجلوا إىل   يعاه كلان  سلول اهلل    :  ابه بريدة به أبيه قلال َوَ َو

اّّام بايك  أ   اّديا  مه اهمما  واهّلام  وإبلا   "  :اه،ابر فكان قائاه  ي،ول

 .( )أسأل اهلل ّاا وّك  اّعاق م ،إن شاء اهلل ّاح،ون

ولرم  فُي ،حّلل  ايلا ة قلو اّلا      اّل عض  ّرم عجيلب أن حيل  ومه اّغريب اّ

 غل  أّن  !! با  اة اء به اّ عض  وحّض ،اّّااس مه بي  شر  اّوقو  ب  يديه

وبّصلوا   شلّيدوا ايلا ة قلوذ    األبلام كلابوا قلد    اّّلّام  أ    مه باماء  اهل،ّدم

 .(3)با  فضاها

                                                

 (. 6/6)اّاّائ، ، وساه (0/66) اجع اويو مّا  (   )

 (.0/65) اجع اويو مّا  (   )

اإلمللام ، ومللاه  بامللاء أ لل  اّّللّام واةمابللم بالل  فضلل  ايللا ة اّللا   وبللّص مجاللم ملله(  3)

اةمام اّعاشرة يف ايا ة "  :فإّبه قال( 371 - 375/ )اّغزاّ، يف كلارب احلج مه إحياء اّعاوم 

مله   :وقلال   مله اا بل، بعلد وفلات، فكأمنلا اا بل، يف حيلات،،        :قال  اهديام وآهابها،

فمه قصد ايا ة اهديام فايص  با   سول " : إىل أن قال". ب، ف،د ج ا وجد سعم ومل ي د إّّ،
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اّاه   لذا حلرم   : فإذا وقع بصرذ با  حيطان اهديام وأشجا  ا قال يف طري،ه كتريال، اهلل 

ثل  ذكلر آهارب اّزيلا ة     .وأمابال مه اّعلذارب وسلوء احلّلارب     سوّك فاجعاه ّ، وقايم مه اّاا ،

ايا ة اّ ،يع مبه فيها، كزيا ة قو بتملان وقلو احلّله بله     وايغلها، كما ذكر ايا ة اّ ي   و

وقلو   به  سلول اهلل  اويزو  قو إبرا ي   ويصا، يف مّجد فاطمم " : ث  قال". با، 

 ". فذّك كاهه باّ ،يع، ا يم بمم  سول اهلل 

ّّ،ام يف ايا ة وري األبام ش اء يف  اّ،اا، بياض اهاّك،وقال  ا ة واي"  (:60  - 66 / )اّ

: ف،لال  ث  ذكلر بلدة مله أحاهيلث اّ لارب،     . وفضيام مرغب فيها م ملجمع بايها،سّا قوذ 

ا مل يزل مه شأن مه حج اهزو  باهديام واّ،صد إىل اّصاة وممه: قال إسواق به إبرا ي  اّ ،يه

اّه ومامس يديه ومواطه وملجه وماوذ وقوذ لواّلو  برؤيم  وا يف مّجد  سول اهلل 

  ".واّعموه اّذي اسلاد إّيه ومازل جوئي  باّوح، فيه بايه  قدميه،

قلال اإلملام اّ،لدوة ابله احللاج مللومد بله مللومد         (: 50 / )بله احللاج   ويف كلارب اهدو  ال

واّلوسل  بهل     اّع د ي اّ،ريواب، اهاّك، بعد أن ذكر ّزوم وكي يم ايا ة األب ياء واّرسل   

فكل  ملا    وأما يف ايا ة سيد األوّ  واآلوريه " : قال .إىل اهلل تعاىل وطاب احلوائج ماه 

ألبله اّ لافع اه ل ع اّلذي ال تلره       بكّا  واّذل واهّكام،ذكر يزيد بايه أاعافه، أبين يف اإل

إذ أبله   ث بله، اش ابله وال  يب مله قصلدذ، وال مله بلزل بّلاحله، وال مله اسللعان أو اسللغ        

     ث بله أو  افمله توسل  بله أو اسللغ    " : أن قلال إىل ". قطب هائرة اّكملال وبلروس اهماكلم

، طاب حوائجه ماه، فا يره وال  يب ها شهدت به اهعايالم واآلثلا ، وحيللاج إىل األهرب اّكاهل    

كملا   إن اّزائر ي عر با ّه بأبله واقلق بل  يديله      :وقد قال باماؤبا  ،يف ايا ته 

  ". و يف حياته

/ اّ،لا رة  /  ط عم األوىل (0) ّاوا ا، صاّّ ك،  اّصا م اهاك، يف اّره با وجاء يف كلارب 

م ذكلر يف  يميل إن ابله ت " : قلال أبلو ب لد اهلل مللومد بله أّلد احلا ال، اه،دسل،         :اهط عم اخلرييم

ق ل  احللج أو بعلدذ،     إذا أشلر  بال  مديالم اّلا      : بارب ايا ة قلو اّلا     :مااسكه

يه اإلمام أّد، فإذا هو  اهّجد بدأ إذا هو  اسلوب ّه أن يغلّ ، بص با .فاي،  ما ت،دم
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بّ  اهلل واّصاة با   سول اهلل، اّاله  اغ لر ّل، ذبلوب،، وافللو ّل،       : وقال برجاه اّيما ،

ث  يأت، قلو اّلا     .أبوارب  ّلك، ث  يأت، اّروام ب  اّ،و واهاو فيصا، بها ويدبو مبا شاء

ّّ ادي  اّلذي يف اّ، الم بالد اّ،لو بال   أسله       ه وال ي، اه، وجيع  اّ،فيّل،   جدا  اّ،و وال مي

اتله ش لوع وسلكون ماللكس     يّيكون قائمال وجاذ اّا ، وي،ق مل ابدال كما ي،ق ّو لهلر يف ح 

اّّلام بايلك يلا  سلول اهلل     : اّرأس، غامض اّطر ، ملوضرال ب،ا ه جاّم موق ه ثل  ي،لول  

ه، اّّللام بايللك يللا سلليد  و ّللم اهلل وبركاتلله، اّّللام بايللك يللا بلل  اهلل ووريتلله ملله وا،لل  

احملجا ، أشهد أن ال إّه إال اهلل وأشهد أبك  سلول اهلل،   غّراّوقائد  اهرسا ، ووامت اّا ي ،

وأشهد أبك قد باغلت  سلاالت  بلك، وبصلوت ألمللك، وهبلوت إىل سل ي   بلك باحلكملم          

و سوالل بله أملله   واهوبظم احلّام وب دت اهلل حل  أتا  اّي،  فجزا  اهلل أفض  ما جز  ب يال 

 ".اّاه  آته اّوسيام واّ ضيام، وابعته م،امال ملوموهال 

وأمساذ  اّ يخ ت،، اّديه اّّ ك، اّ افع، كلابال حافال يف ايا ة اّا  األبظ  وقد اّاق 

( 77 و  36و  33و  06و  11)فيه ص ميم، ويش اء اّّ،ام يف ايا ة وري األبام  ّهال با  ابه ت

ىل تل ع كام األاوارب يف ذّك مع اّعال  بإمجلابه  وإمجلاع سلائر اّعاملاء      ال حاجم إ" :قال

بل  ت،لررب مله     مه أفض  اهادوبات واهّلو ات، واحلا يم قاّوا إن ايا ة قو اّا   بايه،

ه جم اّواج ات، وممه ارح بذّك ماه  أبو ماصو  ملومد به مكلرم اّكرملاب، يف مااسلكه،    

وكيق يل ي  يف أحد مه اّّاق بهيه  مه ايلا ة اهصلط     " : ث  قال".  وب د اهلل به ملوموه

   و   ملجمعون با  ايا ة سائر اهوت ، فاّا   وسائر األب ياء اّذيه و ه فيه  أبه

وحك  به اّ،اا، بيلاض وأبل، اكريلا اّالووي إمجلاع      ! كيق ي،ال فيه   ذذ اه،اّم  أحياء،

  ".اّعاماء واهّام  با  اسلو ارب اّزيا ة 

 ف،وذ أوىل ها ّه مله احللق ووجلورب اّلعظلي ،     وإذا اسلوب ايا ة قو غريذ " : وقال أيضال

 اإلمجلاع، "  :قلال و". ث  إبه اسلدل با  أن اّّ ر إىل اّزيا ة قربم باّكلارب واّّام واإلمجلاع  

إط اق اّّاق واخلاق، فإن اّااس مل يزاّوا يف ك  بلام إذا قضلوا احللج يلوجهلون إىل ايا تله      

،     فماه  مه ي ع  ذّك ق   احلج،  كذا شا دباذ وشا دذ مه ق ااا وحكلاذ اّعاملاء بله
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ّّائا  وبابملو ولّ  م هدذ اّ ريق وتواّلت   ،ال ّا لري واّّرّلم  اه ّازول اّ

 ،  سل يان بله بالو بله اّعلل      َوَ و ،سرية احمللّ   ب،صلدذ ط يعيلم بال  اّّلجّيم     

جاّّال باد قو  سلول اهلل   كاُت :أبه قال ،وكا ما مه م ايخ اّ افع، وأساتذته

 مسعلت اهلل ي،لول   ،اّّام بايك يا  سلول اهلل  :فجاء أبراب، ف،ال:   َوَّلْو

َُّهْ  َجاُءوَ  َفاْسَلْغَ ُروا اّاََّه َواْسَلْغَ َر َُّهْ  اّرَُّسوُل ََّوَجُدوا اّاََّه  َأبَُّهْ  ِإْذ َلَاُموا َأبُ 

ثل  بكل     ،مّل ل عال بلك إىل  بل،    ،وقد جئللك مّللغ رال مله ذبل      َتوَّابعا َ ِحيمعا

  :وأب أ ي،ول

فطللارب ملله طيلل هه اّ،للاع واألكلل    يا ولري مله هفالت يف اّ،لاع أبظمله     

  ّللل، اّ لللداء ّ،لللو أبلللت سلللاكاه  ب

 

فيلله اّع للا  وفيلله اةللوه واّكللرم    

 .( )ث  اسلغ ر وابصر 

أن أبرابيلال   و سعيد اّّمعاب، به اإلملام بال، بله أبل، طاّلب      بويروي أ

فرم  با ّه با  اّ،لو اّ لريق وحتلا     جاء بعد ثاثم أيام مه هفه  سول اهلل 

ووبيت بله اهلل ملا    ،فّمعاا قوّكيا  سول اهلل قات  :مه ترابه با   أسه وقال

َّللُهْ  َجللاُءوَ   :وكللان فيمللا أبزّلله بايللك ،وبياللا باللك َوَّللْو َأبَُّهللْ  ِإْذ َلَاُمللوا َأبُ 

وقد لامت ب ّ،  َفاْسَلْغَ ُروا اّاَّهَ َواْسَلْغَ رَ َُّه ْ اّرَُّسولُ ََّوَجُدوا اّاَّهَ َتوَّابعا َ ِحيمعا

 .( )وجئلك تّلغ ر ّ، إىل  ب،

                                                
 
 ".،ء مه اهب  أن  ذا اةمع اّعظي  ملجمعون با  اخلطأ فهو اه طو األبصا  اّ،دميم،

 (.  )، واّد   اّّايم ّزيين هحان ص ( 31 /6)وفاء اّوفا  اجع (   )

وايلين هحلان    ،(  1/ ) ذ اّّمهوهي يف وفلاء اّوفلا  وذكر البه حجر،اةو ر اهاظ   اجع (   )
 



065 

 

مله غلري شلك، واألملر جيلري يف ايلا ة         و فض  ايلا ة  سلول اهلل     ذا

ويللد    ، ضلل  ايللا ته  ملله فضلل  ايا تللهف ،أيضللال أ لل  بيللله أفللاذ ك للدذ و

شلركاؤذ يف كلّ  اخلصوالّيات إاله     آّله  ف ،اهّامون اهاص ون ذّك باّوجلدان 

ّرفه  وشلل ،باّللذكر واألذان واّصللاوات وقللد قللربه  اهلل بلله  ،اّاّ للوة باواامهللا

 .حيث شّرفه

إّبملا  لو    األطهلا   وي،ّر اهمماون احملّ ون أّن تكلري  أّي واحلد مله أوالهذ    

مضلافال إىل كلوبه  وا لاؤذ    " إّبما ُيكلرم اهلرء يف وّلدذ    "  :وقد قال  ،تكري  ّه

وهّهلت   ،واأل دا  اهرتّت م بال  ايا تله مرتّت لم بال  ايلا ته       ،واملداهذ وحججه

وتعا لد   ،حلصه هه اّلجأ إّليه  واّوسليام ّ،ضلاء احلاجلات    اّلجربم با  كوبه  ا

 .و ذذ ق ابه  باّيم اهاا  أياما حاهوا ،اهوفه،ون ايا ته 

كللترية بواللق اّتللوارب اةزيلل  اهرتّتللب بالل  ايللا ته         وتللواترت بصللوصٌ 

ّا ت كللب يف وصلوص اّّزيلا ة وثوابهلا     حّل  ُا ،اه،ّدسم واّوقو  با  بل اته 

مه بياه  مازّم واّالم   اإلمام احلّ   وحيلّ  ،ت اه ّضام فيهاوآهابها واهواقي

بال    أ ل  اّ يلت   وحلّث   ،فزيا ته م ّضام با  ايا ة اةميع ،مه  ذذ اةهم

 .ايا ته باصوص تّلدب، اّّد اسم واّلأّم 

مله   احلّل   وصيصلم يف اإلملام   وصوالّيم  وياطوي اّكلام بال  ب لر    

اّلا  قالورب اّ ليعم   لوجيه به شهاهته بتعاىل  بّواه اهللإذ  ،فضاه ومصي لهحيث 

 ،طا للال ّاتللوارب واألجللر اةزيلل  ،تهللوي إّيلله ملله كللّ  حللدرب واللورب جعاللها اهلل 

                                                
 
 (.  )ص اّّايم  يف اّد  
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 .سعاهة اّّدبيا واآلورة جاء و

، با  مّرح احللدث اخلاهرب  يج واألاّ ّواح اا ذّك اّّ ذ  .. ب ري اّّ هاهة

وّدماء اّعرتة اّطها رة  يمام بال    ،باةراح ّدام،اّ واألّق اةّذارب يف حمي  اه هد

 ،امخاّّ للبللّ، ي  اهصللرع األملللو يفبالل  األوللص  ،األحاسلليس واه للابرجللذوة 

واّلا  اح   ،مبهجلله اهراقلم   سلّيد اّّ لهداء    اشلّرفه ا اّاّ ،عم يف با  اّدقهم و

ّّماء اابدالمه طّق كرباء  جّدذ يال،طها  الا   واّا قلد و لعت   ،بها إىل اّ

 !!ألاهم اّعرش 

 ،واخلالوه اّ ،لاء  ماهلا سلّر   و ،اإلبطاقلم اه،ّدسم وشاط،ء اّطهق فمه كرباء 

ذّلك قلال  سلول اهلل     يفو ،زن واألسل  وفيها يكمه سلّر احُلل   ،ا ة اّّدمعمحَرفيها و

: "أبدال إّن ّ،ل  احلّ  حرا ة يف قاورب اهمما  ال توُه"( ). 

 قدسلّيم  جذبلم  اّّصلرح اههيلب   اوقو  بال  ذّلك   ّ ُيد   احملّ ون اّّزائرون أّنو

اّرتبلم اه،ّدسلم    ل،  فهلذذ   ..شلغا  اّ،الب  تّللوبُب  وابعكاسات حزيام  ،ماكوتّيم

َّ بعلد  وطُهلرت   ،فطابلت واكلت   د وامس أاوارب اّكّاء اّا ت ّرفت جب

اّكرامللم ممزوجللم بللروح اّا للّوة  ريو ق بللوال ااّللت تعُ لل ،أن تللرّوت بدمائلله اّطهللا رة

 ..مواإلمام

األملللر ّللله ملللوىلع اّاهللل،  ربُّ أئمملللللواّللد اّلل   للوةااللد  سلل   اّاّ  إمللاُم

 االلد  باللُ  اهرتضلل  اإلمللاُم أبللوُذ

 

 هُرواّّصلل  سللول اهلل واّصللاُو والل،ُّ

                                                 

 (.3 7/3 ) اجع مّلد   اّوسائ  (   )
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َّلل  واةللهُّ  اإلبللسُ  إمللاٌم بكلللهُ    ماواّ

 

 واّ ولرُ  واّلوُّ  رُيا واّطهل اَّ ل  ووحُش

 ل تللَزمل قِّيف اّطهلل اّ يضللاُء اّ، َّللُم ّللُه 

 

 رُُّغلللل مائكللللم  زبللللالُح بهللللا يطللللوُ 

  لللللم وُق  اُءاّّ للللل فيهلللللا تربلللللم  ّلللللُه 

 

ّّلل بهللا اّلللدّ  جيللاربُ   رُّه اّضُّلللاب، إذا م

 تّللللللللعم  مالللللللله ه يَّللللللللم  يللللللللم ّ وُذ 

 

 وال ب لللللرُ  مثلللللاٌن ال حلللللق   أئملللللُم

 بكلللللربا حّلللللٌ  اللمآبللللل ،للللللُ ُي َأ 

 

 حبللللُر هِاللللأباِم ملللله بضللللٍو كلللل ِّ ويف

ّّواُّدو     احللوض يف غلدٍ  اق، باذ اّ

 

 مهللللُر اللللا راتاُّ لللل مللللاُء وفاطمللللم 

 ،م،طللوع اّو يللدو للو  ،اّللّدام،إمللام اه للهد  سللّيد اّّ للهداء فهللذا قللو  

اّّصلغري   ايعه  ذا و ..و ذا واصرذ اه،طوع ،مراوض اّّصد  ،زوا اّّرأسملو

اه،طهلع بضلربات    با، األكو وّدذ اّ هيد  ذا و ،با  اد ذاهاطهخ باّّدماء 

  ..هيباد  جاّيو  وطعاات اّّرماح اّ

أو َِّاُ،  ماورذ  .. ت با  اّّروامم احلمراء فأبَت ممها يا،  أسه اّ ريقفإذا وَق

وإذا واجهت شّ اكه اّ ّضل،  أيلت اةلال واّعظملم واّكويلاء واّّ لم         ..اّّ ريق

 فللإذا ط للت اللرحيه األطهللر قللرأت بايلله ب،للش اخلاللوه     ..بللأجا  اللو ذ وأ وبلله 

 :برائعم اةوا ري طوطالمل 

تالللللللللللللللّو  بلللللللللللللللاألباج األ وِعفللللللداءع هتللللللوا  ملللللله مضللللللجعِ   

 بللللللأب ق ملللللله ب وللللللات اةاللللللا   

 

 ِن  وحللللال وملللله مّللللكها أاللللوعِ 

 و بيللللال ّيومللللك يللللوم اّط للللو     

 

 وسللللل،يال أل الللللك مللللله مصلللللرِع

 وحزبللللال بايللللك حبلللل س اّّا للللوس  

 

 بالللللل  بهجللللللك اّاّيللللللر اههيللللللعِ  

 والللللوبال جمللللللد  مللللله أن ُيلللللذال   

 

 اذ ملللللله ُم للللللدِعمبللللللا أبللللللت تأبلللللل

 فيلللللا أّيهلللللا اّلللللوتر يف اخلاّلللللديه    

 

 فلللللللللللللّذال إىل اآلن مل ُي للللللللللللل عِ  
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 ويابضلللللللم اّطهلللللللاحم  اّعظلللللللام 

 

 ّا لللللل  بلللللله غللللللد   ُقّاللللللعِ   

 تعاّيلللللَت مللللله م لللللزٍع ّاوللللللو  

 

 ف لللللللو َ  قلللللللو  مللللللله م لللللللزعِ 

 تاللللللوذ اّللللللّد و  فملللللله ُسللللللّجدٍ  

 

 باللللللل  جاب يلللللللِه ومللللللله ُ كهلللللللِع

 مشملللللت ثلللللرا  فهلللللّب اّاّلللللي  

 

 امللللللم ملللللله با،لللللللعِ  بّلللللليُ  اّكر 

 وب هللللرُت وللللّدي حبيللللث اسللللرتاح 

 

 ولللللللللدمل ت لللللللللّر  ومل يضلللللللللرعِ  

 وحيللللُث سللللاابك ويلللل  اّطهغللللاة    

 

 جاّللللللللت بايلللللللله ومل   للللللللعِ  

 ووالللُت وقلللد طلللا ت اّلللذكريات   

 

 بروحللللللللل، إىل بلللللللللامٍل أ فلللللللللِع

 وط للللُت ب،للللو  طللللو  اخليللللال    

 

 بصلللللللللومعم اهاللللللللله  اُه لللللللللدعِ  

 كلللللأّن يلللللدال مللللله و اء اّضلللللريو   

 

 اللللللل عِ ّلللللللراء م،طوبلللللللم اإل  

 متللللللللللّد إىل بللللللللللامل بللللللللللاخلاوع 

 

 واّضللللللللي  ذي شللللللللَرق ُمللللللللرتعِ 

 ّل لللللدل ماللللله جلللللديَب اّضلللللمري   

 

 بلللللللللآوَر ُمع وشلللللللللٍب مملللللللللرعِ  

أبطللال تاللك اهعركللم أمللاَم اللَت إىل جهللم  جايلله اّّ للري ل  فإّبللك ماثللٌ   وإذا ِم 

وأبصلا ذ  أ ل  بيلله   ومواجٌه اّّضريو اهوّحد األشر  اّلذي يضلّ  بملوم     ،اّكرميم

 وباللو أويلله   ،وأوالهذ اّغللّر ،وفيلله إووتلله األوفيللاء  ..ديه بلل  يديلله اهّل لله

 .با  م،ربم ماهفه   ..وأاوابه مجيعال ،وباو بّمه األبرا  ،اّّاج اء

ه   يلللوم اةلللزا ملواذَيللل  وقصلللوُ قللللد جللللاو وذ  ا اللللا ب، للللو      

جللت ملله اّّرواللم احلّلليايم ملله جهللم اّ، اللم واجهللت بالل  فللإذا ُا تهلل  ووَر

فلإذا   ..اهدفون إىل جلوا ذ ما لرهال  بّوابه فإّبه  ،األسديح يب به مظا ر ميمالك قو 

اّّ لمر بله   فيهلا  واّ ،عم اّلا قلد باشلر     ،" اهذبو" حاذيله فأّبك بإااء حجرة اهاور 

 !! فيها ذي اةوشه ذحبه
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فإذا ما اّل ّت به ميمالك وّيس باّ عيد به احلرم اّّ ريق فإّبك مواجٌه ق الم  

ت بايه َ اّذي وَق ،اّّزيا  احلزيهاّلّ  حيث ي،ع  ،األب  واحلا  األحزان ومركز

واسلغاثت بأويها  ،يف ذّك اّيوم األسوه بات أمري اهمما  اخلد  اياب   بي ُم

ّّله  اهتاهلث   فأجابهلا فلماهُ   ،ووّجهت ّه اّّاداء األوري اّّصريع   :ذ اهصلارب باّ

بلوهي إىل اخليملم    هّيل َوُأ ..فلوق كربل،   واهتليين كربلال   ،كّرت، قال   ..اياب هّيَوُأ"

 !!واح ظ، ّ، بياّ، وأط اّ، 

فللإذا متّتاللت ذّللك يف وللاطر  واسلوضللرت أاللوات اّاّللاء واألط للال و لل    

 أ   اّ يت يّلغيتون يف يوم َكُتر واتُرذ وقّ  بااُرذ ّزمك اّوقو  با  بيوت 

ك اه لّي  وبيلوت   فلإذا م ليَت ق الم اّللّ  قابال      ..احلزيام ومعّكر   اخلاّ، اّكئيب

 ..اّا أحرقلها بّاكر بين أمّيم واسل احلها لهرية باشو اء ،األ ام  واّّتكاىل

وإذا ما حملَت بطرفك احلرم احلّليين اّّ لامخ ََّمَعلت أماملك قّ لم ذ  ّيلم مشهلاء        

إملام  حرٌم مهيب حيلاك،  ما  طق بصَر ، إّبه والح  ،إمام اّطهق حتاك، قّ م 

  ..وجاالل  ي مل وبو ال اّطهق 

باللل  مضللليق  تلللدّل قلللر ع كالللا شللللللّ ت بللللللو اء قّ للللللم تّللللللامت

ّّلللللاا  ُتغاّلللللُب  اّترّيلللللا  و لللللجَ  باّ

 

 وترملل، اّ للمس ها يللم اخلّلللو    

 هومللللللال اّعّ للللللاس قّ للللللم وترمللللللق 

 

 ّطيلللللق وجلللللٍ  باللللل  ةا تهلللللا

 حّلللللللٍ  اهلللللللوىل ق لللللللم تعللللللايه  

 

 اّظريلللق  ملللس وتهملللس حنو لللا

 مالللللا ال  ماهلللللا  اّضللللليا  وت،لللللل س  

 

 اّ َّللللل و  جلللللوُه فلللللذباا وّللللليس

 يلللللداذ اب ّلللللطت إمامللللله بللللليُُمه 

 

 اَّعطللللو  جللللوَه جللللوهذ وأغللللرق

وقطعللَت م،للدا  اهّللافم اّللا ي لعللد فيهللا فللإذا م لليَت إىل ذّللك احلللرم اههيللب  
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 وأبوحام  اّاواء وجممع اّعده، إّبه عّكر اّبميد فإّبك ب  يدي به اهروة  اّّص ا

حيلث وقلع يف اهعركلم،    ذي اوللا  اّ ،لاء   اّ ..اّ ض  اّعّ اس به أمري اهمما  

 !!فهو ساق، بطاش  كرباء إىل األبد  ،م ربم اّ راتّيكون األقررب إىل 

فإذا هواَت حرمه األماع وواجهت ارحيه األغلر اجللذبلك  وٌح بماقلم إىل    

 ،بلامل اّلّدبيا  بال   ومشوخ يرقل    ،وشعرت بهي م مشهاء ،امي  اةوه واّ ضيام

وإذا  ،فأبلت ماثل ٌ  أملام بلارب احللوائج      "..ّكّاهلا قطيعلم  " طلاءة وحّيلك يلٌد كرميلم مع  

 :وقد ُكلب بايه ،ط َت شّ اكه اّ ّض، اّ ه، قرأت بايه ب،ش اّّ موخ واّ ضيام

بللللللللله كلللللللللّ  بااّلللللللللم تلللللللللدفعُ اللللللللرحيك م زباللللللللا األماللللللللعُ 

 وبابلللللك ّا الللللق بلللللارب اّاجلللللاة  

 

 تاللللللللللللوذ بعّزتلللللللللللله اّللللللللللللرّوع 

 أبللا اّ ضلل  واّ ضلل  ياملل  إّيللك    

 

 طافللللللللللله ما لللللللللللعفأبلللللللللللت ألّ

 ويللللا بطلللل  اّطللللّق  للللذا ّللللوا      

 

 باللللللل  كلللللللّ  شلللللللا ،م يرفلللللللع 

 و لللللللللذا حّلللللللللامك أب لللللللللوهة 

 

 بهلللللللا يال للللللل، اّ طللللللل  األ وع  

 وجلللوه  واّّللله  قلللد شلللكه فيللله   

 

 شلللللللللللعاٌ  ّعايائللللللللللله   لللللللللللع

 وك هلللللللللا  م،طوبللللللللللا بعملللللللللم  

 

 بهلللللللا كلللللللّ  مكرملللللللم تّلللللللجع 

 و أسللللللك يرفللللللع فللللللوق اّ،اللللللا  

 

  للللو اّّ للللمس يف أف،هللللا تّللللطع   

 ع ّاجللللالتعاّيللللت ملللله ملللللجم   

 

 غللللللواّ، اةمللللللال بلللللله  مللللللع   

 وقّدسللللت ملللله شللللا د ّ ولللللاء    

 

 بللللللللللذكراذ أهمعاللللللللللا تهمللللللللللع  

 الللللرحيك كع لللللم وفلللللد اّلللللوالء   

 

 إّيلللللللللللله قوافالللللللللللله تّللللللللللللرع 

 ّ لللللليعلك  فيلللللله يعاللللللو األبلللللل  

 

 ّكللللللل  وتّلللللللي  بللللللله األهملللللللع

حرمه ممها يا،  جايه اّّ ري ل  ّل،لق بال  م،لام،     وفإذا ابصرفت مه ايا ته  
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بهلر اّ لرات اّلذي    فإّبك َّّت باّ عيلد بله    ..اد ماوإذا وق ت ب ،ري ل ك ّيه اّّ 

ّّاهة اهظاوملون  كّ   مالء ُقل   ملع  و لو   ،ومل يلذوقوا ماله قطلرة    ،جبلوا ذ  اّ

  ..كما  ري اّّدموع جبوا  تاك اّ، و  ّيال وبها الال يزال جيري  ذا 

وأّي  !!راّيلم  أبظل  مله  لذذ اّ   وأي  اّيلم  !! اهأساة  ذذ أكو مه فأّي مأساة 

 !!مصي م أبظ  مه  ذذ اهصي م 

 ،واهمماللون يف وقللوفه  بالل   للذذ اه للا د يرتقهللون ألبظلل  اّلجاهيللات       

باإلبل لا  واّل ابل     ،اّ،ررب مله اهلل تعلاىل  متول يف ساحم ّاأب ّه  وُيمّ اون 

 األكللرم واّلمللااج بللاّعواطق اّعاقاللم مللع اّللا      ،مللع أوّيائلله اّّ للهداء  

اّللذي  اّعللرتة بلكللتري سللواه و ،أ لل  بيللله وآ اتلله يف  مب للا كله أحزابلله

ُيِريلُدوَن َأْن ُيطقِ ُئلوا    :قال تعاىل ،يوم باشو اء وذوملوحاول اّطهغاة ت ديدذ 

ّقَكاِفُروَن ُبوَ  اّاَِّه ِبَأفقَواِ ِهْ  َوَيأقَب  اّاَُّه ِإالَّ َّْو َكِرَذ ا  .َأْن ُيِل َّ ُبوَ ُذ َو

روح يلوطهه اإلبّلان ب ّله بال  اّعطلاء واّ لذل       وباّوقو  بال  تالك اّّصل   

اّلا  واه،ّدسلات  وبله يعلر  قيملم اّلّديه واّكللارب       ،واهواساة واإلّللزام اّلّديين  

با ّلله اّطهللا رة وب للوس أ لل  بيللله وأاللوابه   قّيمهللا موالبللا سللّيد اّّ للهداء 

فيوافظ با  أحكامله ويلذرّب بله حيااله وي لذل اّغلاّ، واّلّرويص يف         ،اّو ة

 .بذّك وجيّده بهدذ مع اهلل تعاىل وأ   اهلل  ،ّايله

ّّللع، بياهللا مغللات كللو  ال تلللأت  يف  إّن اللذا فللو ،أي ب للاهة أوللر فللللأّت  باّ

وجللاءت أّ للاله   ،مل يعللذ وا أحللدال يف تللر  ايا تلله أ لل  اّ يللت األئمللم ملله 

قلد  و ،وترّجوله بال  اّع لاهات اّعظيملم اّواج لم      ،ب  ت،طع به ،توح، باّوجورب

 ،يف اُّعملر ملّرة   بوجلورب ايا تله   األو لا ّي   بعض األبام مه احمللّدث   أفل  
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 .با  اإلسلو ارب اهمكهدتاك األو ا  اآلوريه اّ ،هاء باّمم ّ  و

واألحلر  أن ُيكللب فيهلا     ،قطعلال ح،هه  ذذ اّعجاّم مواوع اّّزيا ة يف ّه أيف 

مله اّّروايلات    ٍبَ ل ُبمله وق لم سلريعم بال       إاله أّبه البّدب  ُكُلب،  ،كلارُب مّل، 

يف  يف اهزا  وابه قوّويله   كاّ يخ اه يد  ،األبام يف مصّا اته ها ب،َااّا 

فاهروّيلات يف بلارب اّزيلا ة     ،األبلوا  يف حبلا    اجملاّ، اّعاهمم كام  اّزيا ات و

 .ت حّدال يصعب معه اسلي اؤ اباَغ

روا شيعلاا بزيلا ة  ُم"  :قال أب، جع ر ّمد به مّا  به ملو به َيِوُ  *

 ،ايا تله تلدفع االدم واّغلرق واحللرق وأكل  اّّل ع        فلإنّ  ،احلّ  به بال،  

  .( )"باإلمامم مه اهلل بز وج   وايا ته م رتام با  مه أقر ّاوّ  

"  :مسعله ي،لول  :قال ّمد به مروان به أب، ب د اهلل ملو به َيِووُ  *

حب،له غلري جاحلد مل يكله ّله       ن ك  مله أتلاذ با فلال   إف ،ساماو وا احلّ  وّو ك  

ب،لو   إن اهلل وكل ّ  ،وأتلاذ اهلل ب لرج باجل     ،واسلعال  و اق  اقال ،بوض غري اةّام

ن ملرض  إفل  ،عون مله اا ذ إىل أ اله  احلّ  أ بعم آال  ماك كاله  ي كوبله وي ليّ   

  .( )"وإن مات حضروا جاااته باإلسلغ ا  ّه واّرتّح  بايه  ،باهوذ

                                                

، وتهللذيب (53/ )اّ ،يلله  ، و( /63)، وحبللا  األبللوا   ( 5 )اّزيللا ات ص   اجللع كاملل   (   )

وام ، و (63 )ّاصدوق ص  األماّ،  ، و(3 6/6 )اّ يعم   ، ووسائ ( 1/6)األحكام  

 (.66 / )اّوابظ  

 (. /63)، وحبا  األبوا  (31)اّزيا ات ص   اجع كام  (   )
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جعات  :قات ،يف حديث طوي  به احلا  به أب، ب د اهلل و وي  *

 فدا  ما ت،ول فيمه تر  ايا ته و و ي،د  با  ذّك ؟ 

ومله   ،وب،الا واسلل ق بلأمر  وّله     أقول إبه قد بلق  سلول اهلل   "  :قال

وإبه ّيجالب اّلراق    ،وك   ما أ مه مه أمر هبياذ ،اا ذ كان اهلل مه و اء حوائجه

ويرجع إىل أ اه  ،ويغ ر ّه ذبورب مخّ  سام ،و اق بايه ما أب ق ،با  اّع د

 .يت مه اوي لهملو وقد وما بايه وا  وال وطيئم إاله

وفلللو ّلله بللارب إىل اةّاللم يللدو   ،ن  اللك يف سلل رذ بزّللت اهائكللم فغّلاله إفل 

وجيع  ّه  ،اق  فلو ّه اّ ارب اّذي يازل ماه اّّروإن ساه ،بايها  وحها حل  يا ر

ّلك بكل     :ذا ح ر قيل  ّله  إف ،    أب ،ه ب رة آال  ه    وذور ذّك ّهبك  ه

 .( )"وإن اهلل بظر ّك وذور ا ّك بادذ  ،ه    ب رة آال  ه   

قال أبو ب لد اهلل   :به ب د اّرّه به كتري موىل أب، جع ر قال َيِووُ  *

: "   ،ّو أن أحدك  حج ه رذ ث  مل يز  احلّ  بله بال   ّكلان تا كلال 

واج م  ،فريضم مه اهلل احلّ   حّق ّنأل ،ه ح،وق  سول اهلل م ح،ال

  .( ) "با  ك  مّا 

 :مسعلله ي،لول   :قال به أب، جع ر  ،به أب، بكر احلضرم، َيِووُ  *

 ،فإن ق اه فهو مممه ،اا با  قا همه أ اه أن يعا  أبه مه أ   اةّام فايعرض حّ "

                                                

 (. 0 /65)، وحبا  األبوا  ( 6/63 )اّ يعم  ، ووسائ  (3  )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

، (0 )اهلللزا  ص   ، وكللللارب(63/3)، وحبلللا  األبلللوا  (   )اّزيلللا ات ص    اجلللع كامللل (   )

 (.3 6/6 )اّ يعم  ، ووسائ ( 1/6)األحكام  وتهذيب 
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 فمله كلان ّاوّل      ،احلّل    فاريغب يف ايا ة قلو  الّ ملو ومه كان ّاا

ومله مل يكله ّاوّل      ،وكان مه أ   اةّالم  ،برفااذ باحلب ّاا أ   اّ يت ا الاّو

 كان باقص اإلميان  ا الاّو"( ). 

يلا أبلان    :ّمد مللو  قلال ّل، جع لر بله     :به أبان به تغاب قال َيِووُ  *

 ؟ مل  بهد  ب،و احلّ  

  .ا ّ، به بهد ماذ ح م ،ال واهلل يا ابه  سول اهلل :قات

تلرت    ،وأبلت مله  ؤسلاء اّّ ليعم     ،، اّعظي  وحبمدذس وان  ّب"  :قال 

، باله  ومللو  ،مه اا  احلّل  كللب اهلل ّله بكل  وطلوة حّلام       ،احلّ  ال تزو ذ

يا أبلان بله تغالب ّ،لد قلل        .ّه ما ت،دم مه ذب ه وما تأور وغ ر ،بك  وطوة سيئم

  قوذ س عون أّق ماك شعث غو ي كون بايه احلّ  ااوات اهلل بايه فه   با

  .( )"وياوحون بايه إىل يوم اّ،يامم 

يلا بال،    :قلال  به أب، ب لد اهلل   ،به با  به ميمون اّصايغ َيِووُ  *

ّّالان ال يلزو ون احلّل     مه شيعلاا ميّر باغين أن قومال ّّام واّ !!  بأحد   اّ

  ..  ذذ اّّص مإب، أبر  أباسال كتريال يف ،جعات فدا  :قات

ّمد مللو  وبله جلوا    ،وبله ثلوارب اهلل ااغلوا    ،ه  أوطأواأما واهلل حلظه :قال

 إن قلد ت أن   ،يلا بال،   :جعات فدا  يف ك  اّزيا ة ؟ قلال  :قات ،ت ابدوا

وأمللو   ،ال أال  إىل ذّللك ألّبلل، أبمل  بيللدي   :قاللت .تلزو ذ يف كلل  شلهر فافعلل   

                                                

 (. 6/63 )اّ يعم  ، ووسائ (63/6)، وحبا  األبوا  (63 )اّزيا ات ص    اجع كام (   )

 (.50 /7 )، ومّلد   اّوسائ  (63/0)، وحبا  األبوا  ( 33)اّزيا ات ص    اجع كام (   )
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  ..، يومال واحدالاّّااس بيدي وال أقد  أن أغيب وجه، به مكاب

ه ما بايت مه ال يعم  بيلدذ ممهل  وإّب ،ومه كان يعم  بيدذ ،أبت يف بذ  :قال

وال بالد   ،ه ملا ّله بالد اهلل مله بلذ      أما إّبل  ،إن ورج يف ك  مجعم  ان ذّك بايه

 :فيجلوا ذّلك ؟ قلال    ن أولرج باله  جلال   إفل  :قالت  . سوّه مه بذ  يلوم اّ،ياملم  

يراذ  ّبه سا ر اّاي  ّه تعلب   ،وريال ّه باد  ّبهووروجه با ّه أبظ  أجرال و ،بع 

 ،ّمد وأ ل  بيلله  مللو  ياظر اهلل إّيه بظلرة توجلب ّله اّ لرهوس األبال  ملع       ،اّّاها 

 .( )فلاافّوا يف ذّك وكوبوا مه أ اه

ّو يعال  اّالاس    :قال به أب، جع ر  ،ّمد به مّا ملو به َيِووُ  *

 .وت،طهعللت أب ّلله  بايلله حّللرات مللا يف ايللا ة احلّلل  ملله اّ ضلل  هللاتوا شللوقال

وأّق بمرة  ،مه أتاذ ت ّوقال كلب اهلل ّه أّق حّجم مل، ام :وما فيه ؟ قال :قات

وثلوارب أّلق    ،وأجلر أّلق الائ     ،مه شلهداء بلد    ،وأجر أّق شهيد ،موو ة

  .. يد بها وجه اهللأوثوارب أّق بّمم  ،ادقم م، وّم

ووك  بله مالك كلري      ،يطان ولا ساله مه ك  آفم أ وبها اّ ملو ومل يزل

حي ظه مه ب  يديه ومه وا ه وبه ميياه وبه مشاّه ومه فوق  أسه ومله حتلت   

ن ملللات سلللاله حضلللرته مائكلللم اّّرّلللم حيضلللرون غّلللاه وأك ابللله  إفللل ،قدمللله

 ،وي ّلو ّله يف قلوذ ملد بصلرذ      ،واإلسلغ ا  ّه وي يعوبه إىل قوذ باإلسلغ ا  ّه

وي للو ّله بلارب إىل     ،اكلر وبكلري أن يرّوبابله   ومه م ،ويمماه اهلل مه اغطم اّ،و

                                                

 (.  /63)، وحبا  األبوا  (65 )اّزيا ات ص    اجع كام (   )
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ويعط  يوم اّ،يامم بو ا يضئ ّالو ذ ملا بل  اه لرق      ،ويعط  كلابه بيمياه ،اةّام

فلا ي ،ل     ،إّيله   ذا مه اّوا  قو احلّ  به با، شوقال :ويااهي مااه ،واهغررب

أحد يف اّ،يامم إاله متّا  يومئذ أّبه كان مه اّوا  احلّ  به با، 
( ).  

يف  قلدم أبلو ب لد اهلل     :به موس  بله اّ،اسل  احلضلرم، قلال     َيِووُ  *

 ،يا موس  اذ لب إىل اّطهريلق األبظل     :ف،ال ،أّول واليم أب، جع ر فازل اّّاجق

فلإذا هبلا مالك     ،ف،ق با  اّطريق فابظر فإّبه سليجيئك  جل  مله باحيلم اّ،اهسليم     

  .،ء معكيدبو  فّيج  ا اا  ج  مه وّد  سول اهلل  :ف،  ّه

فا  أال قائمال حل  كلدت   ،فذ  ت حّل  قمت با  اّطهريق واحلر شديد :قال

  ..إذ بظرت إىل ش،ء م،   ش ه  ج  با  بعري ،أبص، وأبصر  وأهبه

يلا  لذا  ا الا  جل  مله وّلد        :ف،ات ّله  .فا  أال أبظر إّيه حل  هبا مين :قال

فجئلله حلل     :قلال  .إذ لب بالا إّيله    :قلال  ،يدبو  وقد وا ك ّ،  سول اهلل 

فلدبوت أبلا    ،فدو  األبراب، إّيله  ،فدبا به :قال ..أباخ بعريذ باحيم قري ال مه اخليمم

مله   :ف،لال أبلو ب لد اهلل     ،فصرت با  بارب اخليمم أمسلع اّكلام وال أ ا ملا   

بعل    :فأبت مه مواع كذا وكذا ؟ قال :قال ،مه أقص  اّيمه :أيه قدمت ؟ قال

  .ّاوّ   جئت اائرال :فيما جئت  ا اا قال :لقا ،أبا مه مواع كذا وكذا

 ّيس إال اّّزيا ة ؟  ،فجئت مه غري حاجم :ف،ال أبو ب د اهلل 

 ،وأاو ذ وأسلاه  بايله   ،ّيس إاله أن أااه، بادذ ،جئت مه غري حاجم :قال

بلروي   :وما تروون يف ايا تله ؟ قلال   :قال ّه أبو ب د اهلل  ،وأ جع إىل أ ا،

ر  اّوكللم يف أب ّللاا وأ اّياللا وأوالهبللا وأمواّاللا ومعاي للاا وقضللاء  يف ايا تلله إبللا بلل
                                                

 (.7/376 )، ومّلد   اّوسائ  (3 /63)، وحبا  األبوا  ( 6 )جع كام  اّّزيا ات ص  ا(   )
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يلا أولا    أفلا أايلد  مله فضلاه فضلال      :ف،ال ّه أبو ب لد اهلل   :قال ،حوائجاا

تعلدل   إن ايلا ة أبل، ب لد اهلل     :قلال  ،اهبل، يلا بله  سلول اهلل     :اّيمه ؟ قال

إي  :ف،للال ،فلعّجللب ملله ذّللك ،حّجللم م، وّللم مل،ّ اللم ااكيللم مللع  سللول اهلل 

 ،فلعجب مله ذّلك   وحّجل  موو ت  مل،ّ ال  ااكيل  مع  سول اهلل  ،واهلل

ثاثل  حّجلم ملوو ة مل،ّ الم ااكيلم ملع        :يزيد حل  قال فا  يزل أبو ب د اهلل 

 سول اهلل 
( ).  

ّمد بله بال  اة عل،    مللو  وجدت ش  اّ ليخ  :اجملاّ، اّعامم قال و *

 وي أبله  "  :قلال  ،ب،ا مه مص اح اّ يخ أب، ماصلو   ،مه و  اّّ هيد  ب،ال

 ،فهّيلأت ّله طعاملال مله متلر وقلرص ومسله        يومال إىل فاطمم  هو  اّّا  

فاملا أكالوا سلجد     وفاطمم واحلّه واحلّ  فاجلمعوا با  األك   و وبا، 

وكلان أجلرأ   يف    ،وأطال سجوهذ ث  بك  ث  اوك ثل  جالس    سول اهلل 

 .اّكام با، 

 ! أياا ماك اّيوم ما مل برذ ق   ذّك ؟ ،يا  سول اهلل :الف،

إبلل، هلا أكاللت معكل  فرحللت وُسلر ت بّللاملك  واجلمللابك      :ف،لال  

سللجدت شللكرال ّ رحللك   :ي،للول فهلل   جوئيلل   .فّللجدت هلل تعللاىل شللكرال 

 أال أوو  مبا جيري بايه  بعد  ؟  :ف،ال .بع  :بأ اك ؟ ف،ات

 ،أما اباللك فهل، أول أ الك حلاقلا بلك      :ف،ال .با  يا أو، يا جوئي  :ف،ات

وأملا ابله    .ويكّر ااعها ،ويظا  بعاها ،ومتاع إ ثها ،بعد أن تظا  ويموذ ح،هها

                                                

، ومّلللللد   اّوسللللائ   (63/30)، وحبللللا  األبللللوا   ( 1 ) اجللللع كاملللل  اّّزيللللا ات ص   (   )

 (.63)األبمال ص   ، وثوارب(16 /7 )
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ّّل       ،بمك فيظا  ومياع ح،ه وي،ل   .وأما احلّه فابه يظال  وميالع ح،هله وي،لل  باّ

حاله  وياهلب    ،وت،ل  برتتله وتطلمذ اخليلول    ،ومياع ح،ه ،وأما احلّ  فإّبه ُيظا 

و ل    :ف كيت وقالت  ،ويدفه مرّمال بدمه ويدفاه اّغرباء ،وتّ   بّاؤذ وذ ا يه

يكللب   :فما هه اا ذ مه اّّتلوارب ؟ قلال   :قات ،يزو ذ اّغرباء :يزو ذ أحد ؟ قال

 .( )فضوك ،ّه ثوارب أّق حجم وأّق بمرة كاها معك

إن  :ي،لول  مسعت أبا ب لد اهلل   :به أب، اّص اح اّكااب، قال َيِووُ  *

وإن باللدذ  ،إىل جلاب ك  قللوال مللا أتللاذ مكللرورب إاله ب للس اهلل كربللله وقضلل  حاجللله 

 ،عوذفمه اا ذ شليّ  ،أل بعم آال  ماك ماذ ق ض شعتال غوال ي كوبه إىل يوم اّ،يامم

 .( )ومه مات ات عوا جاااته ،ومه مرض باهوذ

،لول  ما ت :قات ألب، جع ر  :  ابه قوّويه بّادذ إىل ا ا ة قالَووَ  *

وتا،لاذ اهائكلم    ،يمماله اهلل يلوم اّ لزع األكلو     :فيمه اا  أبا  بال  ولو  ؟ قلال   

 .(3) ذا يومك اّذي فيه فوا  ،ال ختق وال حتزن :وي،ال ّه ،باّ  ا ة

ال تلدع   ،يلا معاويلم   :قال معاويم به و ب به أب، ب د اهلل  بهوفيه  *

ة ما يلمّا  أن قوذ كان فإن مه تركه  أ  مه احلّر ،خلو  ايا ة قو احلّ  

 أ ما حتلب أن يلر  اهلل ش صلك وسلواه  فليمه يلدبو ّله  سلول اهلل          ،بادذ

أ ملا حتلب أن تكلون ممهله يا،الب بلاهغ رة هلا مضل           ،األئملم  وبا، وفاطملم و 

أ ما حتب أن تكون ممله  لرج مله اّلدبيا وّليس بايله        ،ويغ ر ّه ذبورب س ع  سام

                                                

 (.63/66) اجع حبا  األبوا  (   )

 (.63/51)بوا  ، وحبا  األ(10 )اّزيا ات ص    اجع كام (   )

 (.5  )اّزيا ات ص   اجع كام  (  3)
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غدال ممهه يصافوه  سول اهلل  أ ما حتب أن تكون ،ذبب يل ع به
( ).  

 :مد به بال،  ملو قال ّ، أبو جع ر :مد به مّا  قالملوبه وفيه  *

ملا كلان مله     :ف،ال ،با  وو  ووج  ،بع  :؟ قات    تأت قو احلّ  

ومله ولا  يف إتيابله أمله اهلل  وبلله يلوم        ، ذا أشد فاّتوارب فيه با  قد  اخلو 

 ،وابصر  باهغ رة وساهمت بايه اهائكلم  ،رب اّعاه يوم ي،وم اّااس ّر ،اّ،يامم

وات لع   ،وهبا ّله واب،الب باعملم مله اهلل وفضل  مل ميّّله سلوء        واا ذ اّا  

 .( ) اوان اهلل

 و اهعرفم اهكلومم  احلّ  اإلمام األّول اّذي يدفع اّ يعم ّزيا ة احملّر  

وحّ له   ،ّه يلوّماون األارا  وإن باغت حلّد اهلوت   ويف س ي  اّوالء ،يف بواطاه 

و ذا سرمل معجز يرق  بال  اّل ّلري    ،يف اّا وس م،ّدم با  اّّا س واأل   واّوّد

 !!وال ي رحه إاله اّل ّري اّغي  اُهّكت  ،ك اوه احلزن واّ كاء بايه ،واّلأوي 

هصلابب بطلّ،   ومه أبظ  احمل هزات اّا تدفع اّ يعم ّلجّ ل  اّعالاء وحتّمل  ا   

اهّافات واّّصو با  اّ ايا واهصابب يف طريلق اّزيلا ة إميلابه  بلاّتوارب اةزيل       

واّل،لّررب إّليه  بأحلّب     و غ له  باهواسلاة ّاعلرتة    ،اّذي أبّدذ اهلل تعاىل ا 

 .أئمله  وباّّلاّ، في ماه  هباء  ،األبمال وأحّ ها إىل ب وسه 

وي لهاون يف طالب   ،ّوا  مرقدذ اّّ ريقيعك ون با  اّّدباء ّز األئمم و

                                                

 (.1  )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

 (.0   - 1  )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )
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اّّرّم واهغ رة واّّراوان ّ يعله  اّذيه ا لدوا يف أبلوارب اّلّدبيا وأبرالوا بله      

ووق لوا بال     ،اّراحم واّّدبم وطرقوا أبوارب اآلورة و اجروا إىل أوّياء اهلل تعاىل

 .بارب اّّرّم وميزارب اخلري وما ع اّ يض واّعطاء

بلع لأة اّ،الورب وتهيلأة     - ا  ذذ اّّروايم اّّذ  ّيم اّ ريدةوماه - وتلك ه  األو ا 

 !!وإن كابت ال ُتاال إاله ب ّق األب س  اّا وس باّّ وق وبدبها إىل ايا ته 

و لو يف   أبل، ب لد اهلل     هوالت بال   :به معاويم به و ب قال َيِوُ * 

يلا مله   "  :فّمعله و و يالاج،  بله وي،لول    ،فجاّت حل  قض  ااته ،مصاهذ

 ،وجعااللا و ثللم األب يللاء  ،وّااللا اّّرسللاّم ،ووبللدبا اّّ لل ابم ،وّصللاا باّكرامللم

ّّاّ م  ،ووّصاا باّواّيم وأبطابا با  ما مضل  وبال  ملا ب،ل،     ،وول  باا األم  اّ

إغ ر ّ، وإلوواب، واوا  قو أب، احلّل  بله    ،وجع  أفئدة مه اّّااس تهوي إّياا

وأش صلوا أبلدابه   غ لم يف     ،أملواا  اّلذيه أب ،لوا   ( الاوات اهلل بايهملا  )با، 

وإجابلم   ّمد مللو  وسرو ال أهواوذ با  ب ّيك ،و جاءع ها باد  يف االاا ،بّربا

فكلافه  بّالا    ،أ اهوا بلذّك  الوابك   ،وغيظال أهواوذ با  بلدّوبا  ،ماه  ألمربا

اّلذيه   ،واوالق بال  أ لاّيه  وأواله ل      ،واكأل   باّايل  واّّاهلا    ،باّّراوان

وكّ  العيق مله    ،وااو ه  واك ه  شّر ك  جّ ا  بايد ،حّه اخلاقوا وا بأ

وأبطه  أفضل  ملا أمالوا مالك يف      ،وشّر شياط  اإلبس واةه ،وا،ك أو شديد

  .وما آثروبا با  أباائه  وأ اّيه  وقراباته  ،غربله  به أوطابه 

اّالله  إن أبللداءبا بللابوا بالليه  وللروجه  فالل  يللاهه  ذّللك بلله اّّاهللوض     

 ،فللا ح  تاللك اّوجللوذ اّللا غّيرتهللا اّّ للمس   ،ص إّياللا وافللال بالليه  واّّ لل و

وا حل  تالك األبل      ،وا ح  تاك اخلدوه اّا ت،اهب با  قو أب، ب د اهلل 
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 ،وا ح  تاك اّ،اورب اّلا جزبلت واحرتقلت ّالا     ،اّا جرت هموبها  ّمل ّاا

وتالك   ،اّاه  إب، أسلوهبك تالك األب لس   ،وا ح  تاك اّصروم اّا كابت ّاا

  ."حل  ترويه  مه احلوض يوم اّعطش  ،األبدان

فاملا ابصلر     ،يلدبو بهلذا اّلّدباء و لو سلاجد      (ااوات اهلل بايله )فما اال 

 ،ّلو أن  لذا اّلذي مسعلله مالك كلان هله ال يعلر  اهلل         ،جعالت فلدا    :قات ّله 

 .جواهلل ّ،د متايت أب، كات ا ته ومل أح ،ّظاات أن اّاا  ال تطع  ماه شيئال أبدال

 .ما أقربك ماه فما اّذي مياعك مه ايا ته ؟ يا معاويم ال تدع ذّك :ف،ال ّ،

  .فا  أه  أن األمر ي اغ  ذا كاه ،جعات فدا  :قات

ّّللماء أكتللر ممهلله يللدبو الل  يف   ،يللا معاويللم :ف،للال وملله يللدبو ّللزوا ذ يف اّ

 أ  مه احلّرة ما يلمال    ،فمه تركه خلو  ،ال تدبه خلو  مه أحد ،األ ض

أما حتب أن ير  اهلل ش صك وسواه  فيمه يدبو ّله  سلول    ،قوذ كان بيدذ أن

 أما حتب أن تكون غلدال  ،ممه تصافوه اهائكم أما حتب أن تكون غدال .؟ اهلل 

فيمه يأت، وّليس بايله ذبلب فيل لع بله ؟ أملا حتلب أن تكلون غلدال فليمه يصلافو            

 سول اهلل 
( ).  

ويل ابه األمر با   ،ي،ّ   ّم اهلل س وابه فيّلكتر بطاءذ يظّه اّ عض أّبه

ط يعل، أن  و ،واّع،اربيف ه   مواايه اّتوارب وي ل ه  ،اّ عض في ا  ب  األمو 

فاّطهريق ّت وت اّّتوارب أو اّع،ارب  ،،ياس اّع،ا، احملضال تاك ق أسرا  ذّك باّ

                                                

 (. 3 /7 )اّوسائ   ، ومّلد   (  6/6 )اّ يعم  ، ووسائ (63/3) اجع حبا  األبوا  (   )
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 اّصللويوم بالل ويلعّ للد اهللممه مبللا هّهللت اّّاصللوص    ،بالل  أّي بملل   للو اّّا،لل  

وما ث ت باّص اّكلارب أو قول وفع  وت،رير اّلّا    ، وبّيله باد اهوىل بّز وج ملو

  اهعصوم  أو أ   بيله. 

 احلّ  اإلمام اّ كاء با  ب اهة مت  كون تكيق  :ويتري ذّك سماالل  و

يللا ة أفضلل  ملله اّّزككيللق يكللون مّلللوب أم  !!واّتللوارب  للذا اّ ضلل  اللا كللّ  

 وما  و ت،ريب ذّك ؟!! احلج ك واجب  كه

وال يت لت   ،يلأب  اّ،يلاس أالال   أّن اّّل اا  ب  اّع لاهات  بل،رير ت،ريب ذّك 

ّّللام وهّل اّللاّص اّّ للرب، بالل  أّن    ،إاله باّللّدّي  اّّ للرب، اّوااللو   ات اوتهلل اّ

أّن اّعلاثر  قلد ي هل  اإلبّلان بع،اله اّ،االر      بياملا   !!مّللوّب واّلرّه بايله واجلب     

ّّام أ   مه اّرّه بايهاإلبلداء ب ّك وكلذ !! فوجورب اإلبلداء به أوىل مه اّلّره   ،اّ

مبّلو للا ر اّ،لدم يف    فلإّن اّّ لرع قلد أمربلا      ،يف كتري مه األحكلام اّّ لربيم  اّ،ول 

يواجله  اةلزء اّلذي    فهلو  ،هلا اإلبّلان أّن األوىل مّلو باطا  وّ   وقلد يلل   ،اّوالوء 

ال شللكه أّن اّّاظافللم و!! اهة عللحبّللب اّحيلللاج إىل اّلاظيللق و للو اّللذي  ،األ ض

 .وّكّه اّل ريع أت  شا  ذّك ،اةّّصكمال اّم  مطاوب

بل  ملواايه    شاسلع فلاّ رق   ،وال يعر  اهصاحل واه اسد اّواقعّيم غري اه ّرع

ّّماء فجهاالا   ،سواء ا لدياا إىل غاياتها وأسرا  ا أم مل بهلِد ،اإلبّان ومواايه اّ

 .وال يف أفضاّيم ب اهة با  أور تعاىل اّيلها بادذ ال يضّر مبو وبّيلها وم غو

بل   لو    ،ويف م،اماا باحظ أّن اّل ضي  غري بالر حليتّيلم اّوجلورب واّالدرب   

وجلوهذ بال  ب لاهذ    ه ويلجاهل  كرمل   ،مه حيتّيم اّتوارب وم،دا ذ باد اهلل س وابه

 .با  اهادورب أاعا  ما يعط، با  اّ رضئه إذ ال بيب يف إبطا ،اهلطّوب 
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يف اّاصوص وبد اهلل تعاىل با  بعض اّع لاهات اّلطّوبيلم أالعا  ملا     ،رأ وب

 ،وذّك غري بزيز يف كللب اّّ ليعم واّّلّام    ،وبد با  بعض اّواج ات واّ رائض

أّبلله ي للوق ثواُبلله ثللوارَب أ لل   و ه مللا يللمّهي إىل  لل، بللارب قضللاء حللوائج اإلوللوان  ف

مله قضل  هلممه     :بلاه   وجلاء   ..وافال ّا،يلاس اّع،ال، احمللض    ،اّواج ات

 .( ) حاجم كان أفض  مه ايامه و ابلكافه يف اهّجد احلرام

مله   :قلال  أّن  سلول اهلل   آبائله  بله   ماّ، به اّصاهق األويف 

 .( )قض  ألويه اهممه حاجم كان كمه ب د اهلل ه رال

يا إسلواق   :قال أبو ب د اهلل  ،به إسواق به بما  ويف ثوارب األبمال

 ،ا باه أّق سليئم وملو ،ّ يت طوافال واحدال كلب اهلل ّه أّق حّاممه طا  بهذا ا

وكلب ّله ثلوارب بللق أّلق      ،وغرس ّه أّق شجرة يف اةام ،و فع ّه أّق ه جم

ي،لال ّله اهول  مله      ،حل  إذا اا  إىل اهالزم فلو اهلل ّه مثابيم أبوارب اةالم  ،بّمم

أ فللا  ،بعلل  :قللال!!  للذا كالله هلله طللا   ،جعاللت فللدا  :ف،اللت!! أّيهللا شللئت 

مله قضل  ألويله اهلممه حاجلم       :قال .با  :قات!! أوو  مبا  و أفض  مه  ذا 

 .(3)كلب اهلل ّه طوافال وطوافال حل  باغ ب رال

أفضل  وأكتلر ثوابلال مله كلّ       حيّب اإلبّان ب،صو ذ أّن احلّج واّّصاة  ّبما و

تت،ه  موااياه يوم اّ،يامم حبيث ال تضا يها  وقد يظّه أّبها  ، اّا ،بم  مهما باغ

ال يت،هل  اهيلزان    :غري  لذا، متل    به  سول اهلل ت مضام  ّكّاه و ه ،ب اهة

                                                

 (. 3 / 0) اجع حبا  األبوا  (   )

 (. 37/ 0)بوا   اجع حبا  األ(   )

 (. 61/37) اجع حبا  األبوا  (  3)
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  .ش،ء كاّّصاة باّ، وبا  أ   بيا

واّواليللم  ،أ لل  اّ يللت بللدم ق للول األبمللال إاله بواليللم  مّللاه  باللدبا و

ّقَوْاُن َيْوَمِئٍذ اّقَوقُّ  :اىلقال تعو ،أفض  مه مجيع األبمال و ، شرط ق واا َوا

َوَملْه َو َّلْت َمَواِايُالُه َفُأْوَِّئلَك اَّّلِذيَه       ،َفَمْه َثُ،َاْت َمَواِايُاُه َفُأْوَِّئَك ُ ْ  اّقُم قِاُووَن

َُّهْ  ِبَما َكاُبوا ِبآَياِتَاا َيظقِاُموَن ُِّروا َأبُ   .َو

ف،د ال يلع،هل  أن تكلون اّغي لم     ،واّكام يف اّع،وبات مت  اّكام يف اهتوبات

وقللد ال ُيع،لل  أن ب،للوق  !! واحلللال أن اّللاص اّ للرب، و ه بلله   ،أشللّد ملله اّّزبللا 

 !!واحلال أن اّاص اّ رب، و ه به  ،اّواّديه مّاوغ ّا ر  باهلل اّعظي 

وهّهت مضام  األو ا  اّكترية اّّصلاهقم بال  ترّتلب اهتوبلات اةايالم بال        

 وإقامللم ،وإب للاه اّ للعر واهراثلل، واسلللمابها    ،ل للاك،واّ ،واإلبكللاء ،اّ كللاء

وبياهلا اّّصلواح واهوّث،لات واهللواترة      ..واّزيلا ة  ،اّس اّعزاء واحلضو  فيهاملج

وال ميكلله اّللرتّهه أو اّ للك يف  ،وال يلطللّرق اللا اإلبكللا  باةماللم حبللال ،إمجللاالل

 .أ   بيله و ادو  ا به اّا  

ومه جهم أور   ، هاوام حتت  ،مه جهمفه، ب اهات مّلوّ م يف ب ّها 

بعض اّعااويه اّواج م اههّملم متل  بالوان األملر بلاهعرو  واّاهل، بله اهاكلر         

واّ،يلام بهلا بال  وجههلا األكمل  مله أجال  الو  إقاملم اهعلرو             ، اّواجَ 

وفيهللا ت للييد اةهللاه يف سلل ي  اهلل تعللاىل واحلللررب بالل  أبدائلله  ،وإبكللا  اهاكللر

  .ه واّل، يو ّّريت

بهللذذ اّع للاهات بهللد  ت ابلل  اهللمما  مللع اّ،ضللّيم     األئمللم وقللد أمللر 

وتوط  اّلا س بال  اّلضلويم     ،احلّياّيم وّ  أ دافها وم اهئها وإحياء أمر ا
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أمللر اّعّ اسلل، أّن اهلوكهلل   َ،ُحِكللو ..يف سلل ي   فللع  للذا اّّ للعا  يف اُّعّللر واُّيّللر

اعه وإجراء اهلاء بايله وقلل     وَكْررِب مو وأاوابه  بلورير قو احلّ  

فأحّله   ،إىل أن ُقلل  اهلوكهل    ،وساه  قومال مه اّيهوه حل  توّهلوا ذّلك   ،اّوا ذ

 .وأباه اّرتبم يف أّيامه ،اهالصر سريته

فظلّ    ،يف حتميل  اّ ليعم أمابلم اّاهضلم احلّليايم     ف،د زووا  األئمم أّما 

وشلوكم يف بيلون اّطغلاة     ،يلمّ ق قلراَ  اّظلاه     سلوطال  اإلمام أبلو األحلرا    

ٌق ّاظال  وإقامللم  مللو  ويف تعلّرض اّ ليعم ّللذكراذ   ،وسلي ،  كللذّك  ،واة لا يه 

 .ّاديه واّعدل واّ ضيام

وال ب كه حيائذ أّن اهتوبات واآلثلا  اهرتّت لم بال  اّّ لعائر احلّليايم م لروطم       

فلا يالزم    ،كلترية بال   لذا اهطالب     وبّصت بصوٌص ،وم ايعله  مبعرفله  

 .ض  اّّ عائر إشكال إبطال اّلكاّيق كما توّ   اّ عض حيائٍذمه ف

وقد  ،موبم ك رية مه  وايات ايا ة اإلمام احلّ  ملج يف كلب احلديث

يف و ،سللياق مواقيللت اّزيللا ة وأامالهللا اه صواللم  ُاللّا ت أبللوارب كللترية اللمه   

ه بعض تاك اّّروايات كل ، بإيرااوس ،مواقيت ت لد فيها اسلو ارب اّزيا ةبعضها 

 ..و ، موجوهة  يف اهصاه  األور  ،به كلارب كام  اّزيا ات

 مبللا فللاتين احلللج   :قاللت ألبلل، ب للد اهلل   :قللال ،بلله ب للري اّللد ان  *

أّيمللا مللممه أتلل  قللو  ،أحّللات يللا ب للري :ف،للال ،فللأبّر  باللد قللو احلّلل  

م وب ريه بملرة  با فال حب،ه يف غري يوم بيد كلب اهلل ّه ب ريه حج احلّ  



055    

 

ومه أتاذ يف يوم  ،وب ريه غزوة مع ب  مرس  أو إمام بدل ،موو ات مل،ّ ات

 ،بيد كلب اهلل ّه مئم حجم ومئم بملرة ومئلم غلزوة ملع بل  مرسل  أو إملام بلدل        

ومه أتاذ يوم برفم با فال حب،ه كلب اهلل ّه أّق حجم وأّق بمرة مل،لّ ات وأّلق   

وكيلق ّل، مبتل  اهوقلق ؟      :ف،الت ّله   :قلال  ،غزوة مع ب  مرس  أو إملام بلدل  

إن اهلممه إذا أتل  قلو احلّل       ،يلا ب لري   :ثل  قلال   ،فاظر إّّ، ش ه اهغضلب  :قال

          يوم برفم واغلّ  يف اّ رات ثل  توجله إّيله كللب اهلل ّله بكل  وطلوة حجلم

 .( )وغزوة :وال أبامه إاله قال ،مبااسكها

                                                

به با، به أس اط به بعض أاواباا به أبل، ب لد   : وفيه(. 16 )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

: ب ليم برفلم، قلال    إن اهلل ت ا   وتعاىل ي دأ باّاظر إىل اوا  قو احلّ  : قال اهلل 

ألن يف أوّئك أواله ابا : كيق ذّك ؟ قال: بع ، قات: ق   بظرذ أل   اهوقق ؟ قال: قات

 .وّيس يف  مالء أواله ابا

إن اهلل ت ا   و تعاىل يلجا  ّلزوا  قلو   : به ب د اهلل به مّكان، قال أبو ب د اهلل : وفيه

ق   أ   برفات وي،ض، حلوائجه  ويغ لر ذبلوبه  وي ل عه  يف مّلائاه ، ثل         احلّ  

 .يأت، أ   برفم في ع  ذّك به 

مله فاتلله برفلم بعرفلات     : قلال  به يوبس به يع،ورب بله بملا  بله أبل، ب لد اهلل       :وفيه

ق ل  أ ل     مل ي له وإن اهلل ت ا   وتعاىل ّي دأ بأ   قو احلّ   فأه كها ب،و احلّ  

 (.  اّطه  يف ب ّه: ويف بّ م) اّطه  با ّه، : برفات، ث  قال

ّيالم اّاصلق مله     مله اا  احلّل    : به يوبس به ل يان، قال أبلو ب لد اهلل   : وفيه

شع ان وّيالم اّ طلر وّيالم برفلم يف سلام واحلدة كللب اهلل ّله أّلق حجلم ملوو ة وأّلق بملرة              

 .مل، ام، وقضيت ّه أّق حاجم مه حوائج اّدبيا واآلورة

يلا ب لري أ حججلت اّعلام ؟     : ي،لول  مسعلت أبلا ب لد اهلل    : بله ب لري اّلد ان قلال    : وفيه

يلا ب لري، واهلل ملا    : ، ف،لال وّكله برفلت بلاّ،و، قلو احلّل       جعات فلدا  ال،  : قات
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يف يللوم  مد ملللو هواللت بالل  جع للر بلله   :بلله جللابر اةع لل، قللال   *

مله بلات    ، مالء اوا  اهلل وحلق بال  اهلزو  أن يكلرم اّزائلر      :باشو اء ف،ال ّ،

ّيام باشو اء ّ،، اهلل ماطه ال بدمه يوم اّ،يامم كأمنا قل  معله   باد قو احلّ  

أي يلوم باشلو اء وبلات بالدذ كلان       مه اا  قلو احلّل     :وقال ،يف براله

 .( )كمه اسل هد ب  يديه

مه اا  احلّل    :قال مد اّصاهق ملو ه ايد اّ وام به جع ر بهب *

     ومله اا ذ   ،ّيام اّاصق مه شع ان غ ر اهلل ّه ما ت،دم مله ذبوبله وملا تلأور

ومله اا ذ يلوم    ،يوم برفم كلب اهلل ّه ثوارب أّق حجم مل، ام وأّق بمرة موو ة

                                                
 
: ف،ال!! جعات فدا  فيه برفات، فّرذ ّ، : ء ممها كان ألاوارب مكم مبكم، قات فاتك ش،

با فلال حب،له    يا ب ري، إن اّرج  ماك  ّيغلّ  با  شاط،ء اّ رات ثل  يلأت، قلو احلّل      

م، وّم ومئلم بملرة ملوو ة ومئلم غلزوة ملع بل          فيعطيه اهلل بك  قدم يرفعها ويضعها مئم حجم

مرس  إىل أبداء اهلل وأبداء  سوّه إىل أبد  بدو ّه، يا ب ري أمسع وأباغ مله احلمل  قا له،    

 .يوم برفم كان كمه اا  اهلل يف برشه مه اا  احلّ  

أت مه كان معّرال فا  يلهيأ ّه حجم اإلسام فايل : قال به يّا  به أب، ب د اهلل : وفيه

وّيعّر  بادذ، فذّك جيزيه به حجم اإلسام، أما إبل، ال أقل  جيلزي ذّلك      قو احلّ  

به حجم اإلسلام إاله ّامعّلر، فأملا اهوسلر إذا كلان قلد حلج حجلم اإلسلام فلأ اه أن يلا هل             

يف يلوم برفلم أجلزأذ     باحلج أو اّعمرة وماعه مه ذّك شغ  هبيا أو بائق فأت  قو احلّل   

كل  تعلدل حجلم    : احلج أو اّعمرة واابق اهلل ّه ذّك أاعافا مضلاب م، قالت   ذّك به أهاء

أّلق  : قات!! ومه حيص، ذّك : مئم ؟ قال: ال حيص  ذّك، قات: وك  تعدل بمرة ؟ قال

 .َوِإْن َتُعدُّوا ِبْعَمَم اّاَِّه َّا ُتْوُصوَ ا ِإنَّ اّاََّه ََّغُ وٌ  َ ِحيٌ : وأكتر، ث  قال: قال!! 

 (.03 )اّزيا ات ص  ع كام   اج(   )
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 .( )باشو اء فكأمنا اا  اهلل فوق برشه

 :احلجاج أو غريذ امسه احلّ  قال أبو ب د اهلل به ب د اّرّه به  *

ّيالم مله ثلاث ّيلال غ لر اهلل ّله ملا ت،لدم مله ذب له وملا             مه اا  قلو احلّل    

وّيام  ،وّيام األاو  ،ّيام اّ طر :أي اّاياّ، جعات فدا  ؟ قال :قات ،تأور

                                                

: قلال  به  ا ون به وا جم بله أبل، ب لد اهلل    : وفيه(. 06 )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

ا جعلوا مغ لو ال   : إذا كان اّاصق مه شع ان باه  مااه مه األفق األبا  اائري احلّل   

 .ّمد ب ّيك وملوّك ، ثوابك  با  اهلل  ّبك  

مه أحلب أن يصلافوه مئلم أّلق بل  وأ بعلم       : قال  د اهلل به أب، بصري به أب، ب: وفيه

يف اّاصلق مله شلع ان، فلإن      وب رون أّق ب  فايز  قو أب، ب د اهلل احلّ  بله بال،   

يّلأذبون اهلل يف ايا ته فيمذن ا ، ماه  مخّلم أوّلو اّعلزم مله اّرسل ،       أ واح اّا ي  

 .مد لوومبوح وإبرا ي  وموس  وبيّ  : مه    ؟ قال: قااا

مه بات ّيام اّاصق مه شلع ان  : قال به سامل به ب د اّرّه به أب، ب د اهلل : وفيه

بأ ض كرباء ف،رأ أّق مرة ق   و اهلل أحد، ويّلغ ر اهلل أّق مرة، وحيمد اهلل أّق مرة، ث  

ي،وم فيصا، أ بع  كعات ي،رأ يف كل   كعلم أّلق ملرة آيلم اّكرسل، وكهل  اهلل تعلاىل بله ماكل            

 ظابه مه ك  سوء ومه شر ك  شيطان وساطان ويكل ان ّه حّااته وال تكللب بايله سليئم،    حي

 .ويّلغ ران ّه ما هاما معه ما شاء اهلل

يف اّاصلق مله    مله اا  قلو احلّل     : قال به ايد اّ وام به أب، ب د اهلل : وفيه

 .شع ان غ ر اهلل ّه ما ت،دم مه ذب ه وما تأور

يا يوبس ّيالم اّاصلق مله شلع ان يغ لر      : ، قال أبو ب د اهلل به يوبس به يع،ورب: وفيه

مه اهمما  ما ت،دم مه ذبوبه  وما تلأور، وقيل  ال  اسلل، اوا      اهلل ّك  مه اا  احلّ  

يلا يلوبس ّلو    : يف اّاصلق مله شلع ان ؟ ف،لال      لذا كاله هله اا  احلّل      : اّعم ، قالت 

 .ذكو  اّرجال با  اخل بّ،امت  أووت اّااس مبا فيها هه اا  احلّ  
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 .( )اّاصق مه شع ان

ّيالم   ّل   مله اا  احل  :قال أبلو ب لد اهلل    ،به يوبس به ل يان *

اّاصق مه شع ان وّيام اّ طر وّيام برفم يف سام واحلدة كللب اهلل ّله أّلق حجلم      

 .( ) وُقضيت ّه أّق حاجم مه حوائج اّدبيا واآلورة ،موو ة وأّق بمرة مل،ّ ام

 مله اا  احلّل     :قلال  مد مللو  به ب ري اّد ان به جع ر بله  *

جلم وأّلق بملرة وأّلق غلزوة ملع       يوم برفم با فا حب،ه كلب اهلل ّه ثوارب أّلق ح 

 .(3)مه اا ذ أول يوم مه  جب غ ر اهلل ّه اّ لم ،ب  مرس 

 أّيملا ملممه اا  احلّل      :قلال أبلو ب لد اهلل     ،به ب ري اّلد ان  *

با فللال حب،لله يف غللري بيللد وال برفللم كلللب اهلل ّلله ب للريه حجللم وب للريه بمللرة      

 .(6)م بدلموو ات مل،ّ ات وب ريه غزوة مع ب  مرس  أو إما

يف  مه اا  قلو احلّل     :قال به هاوه به يزيد به أب، ب د اهلل  *

وكلان   ،ومل  لرج مله اّلدبيا ويف ب ّله حّلرة ماهلا       ،ك  مجعم غ لر اهلل ّله اّ للم   

يا هاوه مله ال يّلرذ أن يكلون     :ث  قال ،مّكاه يف اةام مع احلّ  به با، 

 .(5)مه ال أفاو :؟ قات يف اةام جا  احلّ  

 ملا هله اا  احلّل      :قات ألب، ب د اهلل  ،به هاوه به فرقد *

                                                

 (.37 )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

 (. 3 )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

 .( 3 )ص  اّزيا ات  اجع كام  (  3)

 (. 3 )اّزيا ات ص   اجع كام  (  6)

 (.33 )اّزيا ات ص   اجع كام  (  5)
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ّه مه اّتوارب ثوارب مئم أّق شهيد مت  شلهداء   :يف ك  شهر مه اّتوارب ؟ قال

 .( )بد 

إذا كلان ّيالم اّ،لد      :قلال  به أب، اّص اح اّكااب، به أبل، ب لد اهلل    *

اّعرش إن اهلل قد غ ر هه  فيها ي رق ك  أمر حكي  باه  مااه تاك اّايام مه بطاان

 .( )يف  ذذ اّايام اا  قو احلّ  

أ   اّ يلت  موبم مهّمم مه اّ عائر احملّ  م إىل ب وس ملج ترت   ب عرية اّزيا ة

،    وتدّهاا اّاصوص با  أّبهل       بلدبوا إىل حتريلك أجلواء كلرباء اه،ّدسلم

وحّتلوا   ،يف حّد ذاته شعرية مّلوّ موبّدوا ذّك  احلّ  اإلمام باّوفوه با  

كاّّزيللا ة باهللأثو  ومرابللاة اآلهارب  ،بالل  مظللا ر واّاللم يف مدياللم احلللزن اه،ّدسللم

واإلغلّللال بللاّ رات واه لل، بّللكون ووقللا  واّلّلل يو وذكللر اهلل تعللاىل واّللّدباء   

 .احلّ  اإلمام و غه وا يف إحياء مجيع شعائر احلزن اهرت طم ب ،واّصاوات

اّا ه ج بايها اّ يعم يف كلرباء  ط،وس مه اّ كتريال أ   اّ يت قّر وقد أ

كاّّرثاء واهلدح وذكلر اهصلي م واّ،لراءة واّادبلم وتوايلع        ،اه،ّدسم ماذ قدي  اّّزمان

 .األطعمم واألشربم وأمتال  ذذ اهظا ر اّا ال تزال قائمم فيها ب ك  وااو

، لري بله أبل  لاه اّ صل له ّل لاهلل ب دل  ب لدذ إّلالّلويه بلوّله قل  ابَوَ * 

 ،وباسلال مله غري ل     ،باغين أن قومال يأتوبه مه بلواح، اّكوفلم   :ب د اهلل 

                                                

 (.33 )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )

 (.36 )اّزيا ات ص   اجع كام  (   )
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فمله بل  قلا يء ي،لرأ و قلاص       ،وذّلك يف اّاصلق مله شلع ان     ،وبّاءع يادباه

قلد   ،بعل  جعالت فلدا     :ف،الت  ..وقائل  ي،لول اهراثل،    ،وباهرب يادرب ،ي،ص

 اّلذي جعل  يف اّالاس مله ي لد إّيالا       احلملد هلل  :ف،لال  .شهدت بعض ما تصلق 

 ،وجعلل  بللدّوبا ملله يطعلله بالليه  ملله قرابلاللا وغري لل   ،وميللدحاا ويرثلل، ّاللا

 .( )يهّدهوبه  وي،ّ وون ما يصاعون

فهذذ جمموبلم مله اّطه،لوس اهلعلّدهة واّعلاهات اةا يلم اّلا ابللاه بايهلا          

 .  وت،دير اّ يعم وتوا ثو ا جيال بعد جي   ، حمّ   اا األئمم 

احلّ  اإلمام ومه اّ عائر اّا ه ج بايها اّ يعم وتوا ثو ا اه ، إىل ايا ة 

 لاق ملل   وباهة ما تاطالق مواكلب اه ل، مله     ،يف اهواقيت اهّلوّ م وغري ا

ّّلوهاء     ،مااطق اّعلراق سلريال بال  األقلدام     وتّلل، اه    ،و ل  حيمالون اّّرايلات اّ

 .يف طري،ه  ّل،دي  اّطهعام واّّ رارب واّعونواايئات ضايق اه

يف طري،ل، مله    لل   5 6 برفلم سلام   وقد باياُت  ذذ اهظا ر اّعجي م يف أّيلام  

ّّام ف،لد ت لّرفت    ،اّّاجق األشر  إىل كرباء اه،ّدسم فرأيت اّعجب، أّما  ذذ اّ

يف األ بع  ّض  اوت، مع ااوات اّّزائريه فرأيت مه ذّلك ملا ي لوق اّعجلب،     

ُم لربمل اّلزاالل حّلياّيال يهلد  إىل أ ض اّطهلق،      تزحلق  كابت اةموع اّ  لرّيم   إذ

و للذذ اّظهللا رة  ،م لليال بالل  األقللدام إىل اّطهللق ت،صللد كللرباء األّللو  وكابللت 

                                                

 .، وقد مّر اخلو مبصاه ذ(5 3)اّزيا ات ص  كام  (   )
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و ل، ّ ظلم فا سلّيم     ،باّ اء اّ ا سيم اهكّلو ة " اهذَيِب"معروفم يف اّعراق ويّّموبها 

 .تعين اه ،

ماحظا اذذ اّظها رة اوٌ  ال ألّه أّبين أبّا ا وا تّمت يف ذاكرت، أثااء 

دوهبم اّظههلر مت ل،   ملو يف اهاش  امرأة بجواال ل 5 6 يف سام ف،د  أيت  ،أبدال

ّّري إىل حرم  ،با   يئم اّّراكع وبيد ا بصا  ،احلّل   اإلملام  و ، حتّث اّ

 ،ذّلك  ّه ت، ل   :فطاب مه برف،ا مه سائق اّلكّ، أن يوااها معاا فرّه بايه

ّّلري     !! ألّبها تمّهي ذّك اّلزامال ماهلا حّلل  تلدو  كلرباء      و أيلت كهلال حيلّث اّ

أّي سور أّثلر بال  كلّ      :ف،اُت يف ب ّ،!! وبكهااتيه حتت إبطيه  ،ب،دم واحدة

  مالء ّيّعون اذذ اّ،ّ م اّ ري م؟

م،اب  احلرم احلّيين  ،و أيت امرأة قد وق ت يف شا ع اّ، ام يف يوم برفم

قوالل يعجز به تصلوير تلأثريذ   م رية  ت،ول ّ مام احلّ  و ،  ،ّ ريقاّ

وحبتُت  ،جئلك م يال يا أبا ب د اهلل :قائام إّيه بّّ ابلهاأكو اخلط اء، إذ اشا ت 

 !!و جائ، أن ت وث بّا، يوم اّ،يامم فلجدب،  ،باك حّل  وجّدتك

بيم اّلوا هة ّ،لو   و د  اإلشلا ة أّن أّول مله أّسلس اه ل، يف اّاصلوص اّّ لر      

بالد    لو اّصلواب، اةايل  جلابر بله ب لد اهلل األبصلا ي         احلّ  اإلمام 

 ..فهو اّ،دوة يف  ذا اجملال ،ايا ته يف يوم األ بع 

ورجت مع جابر بله ب لد اهلل    :بطيم اّعويف قالبه يف ب ا ة اهصط    َيِوُ 

مللا و هبللا فا ،اائللريه قللو احلّلل  بلله بالل، بلله أبلل، طاّللب   األبصللا ي 

ث  فلو  ،كرباء هبا جابر مه شاط،ء اّ رات فاغلّ  ث  ائلز  بإاا  وا تد  بآور

 .ث  مل    وطوة إال ذكر اهلل ،ارة فيها سعد فاتر ا با  بدبه
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 ،ف لّر بال  اّ،لو مغ ليا بايله      ..فأهّله ،أهّايه :حل  إذا هبا مه اّ،و قال

ح يلب ال   :ث  قلال  ،حّ  ثاثا يا :فأفاق ث  قال ،فرش ت بايه شيئا مه اهاء

 ،وأب  ّك باةوارب وقد شوطت أوهاجك با  أث اجلك  :ث  قال ،جييب ح ي ه

وابله   ،وابله سليد اهلمما     ،فأشهد أبلك ابله اّا لي     ،وفرق ب  بدبك و أسك

 ،وابه سليد اّا، لاء   ،ووامس أاوارب اّكّاء ،وساي  ااد  ،حايق اّل،و 

ال تكللون  كللذا وقللد غللذتك كللق سلليد    ومللا ّللك   ،وابلله فاطمللم سلليدة اّاّللاء  

و فطمللت  ،و اللعت ملله ثللدي اإلميللان    ،و بيللت يف حجللر اهللل،    ،اهرسللا 

غري أن قاورب اهمما  غلري طي لم ّ راقلك وال     ،فط ت حيا وط ت ميلا ،باإلسام

وأشلهد أبلك مضليت بال  ملا       ،فعايك سام اهلل و الوابه  ،شاكم يف اخلرية ّك

 .مض  بايه أوو  حيي  به اكريا

اّّلام باليك  أيهلا األ واح اّلا حالت       :ث  جال ب صلرذ حلول اّ،لو وقلال    

وأملرمت   ،وآتيلل  اّزكلاة   ،أشهد أبك  أقمل  اّصلاة  ،ب ااء احلّ  وأباوت برحاه

 .وب دمت اهلل حل  أتاك  اّي،  ،وجا دمت اهاوديه ،باهعرو  وبهيل  به اهاكر

 ."ااك  فيما هوال  فيه ّ،د شا ك ،ّمدال باحلقملو واّذي بعث"  :ث  قال

ومل  ،ومل بعل  جل ا   ،وكيلق ؟ ومل بهل   واهيلا    :ف،الت ةلابر   :قال بطيم

 ،وأومتللت أواله لل  ،واّ،للوم قللد فللرق بلل   ؤوسلله  وأبللدابه   ،بضللررب بّلليق

 !!وأ مات األاواج 

مله أحلب قوملا     :ي،لول  مسعت ح لي   سلول اهلل   "  يا بطيم :ف،ال ّ،

مدا بلاحلق  مللو  واّذي بعث ،يف بماه  ومه أحب بم  قوم أشر  ،ح ر معه 
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 ."إن بيا وبيم أاواب، با  ما مض  بايه احلّ  وأاوابه  ،ب يا

يلا   :وذوا ب، حنو أبيات كوفان فاما اربا يف بعض اّطريق ف،ال ّل،  :ث  قال

 ب آلمللو  أحلب  ،وما أله أبين بعد  ذذ اّّ رة ماقيلك !!    أوايك " بطيم 

 ،مد ما أبغضه  وإن كان الواما قواملا  ملو آل وأبغض م غض ،مد ما أحّ ه ملو

فإبه إن تلزل ال  قلدم بكتلرة ذبلوبه  ث للت ال  أولر           ،مدملو وا فق مبوب آل

 .( )" ه  يعوه إىل اةام وم غضه  يعوه إىل اّاا  ملو فإن ،مبو له 

بعال  أّهي إّيله مله     احلّل   اإلمام وال  امرب، شكه يف أّن جابرال قد اا  

ف للو  لذا اّصلواب، بابلال أال و اّيلوم مله         ،يف اّيوم اه صلوص   سول اهلل 

" كامل  اّّزيلا ات   " ويف أو ا  كلارب  ،مجام اّّ عائر واهظا ر اها لم اّّلابعم ّازيا ة

 ..ذكر كتري ّاّاصوص اّّداّم با  ثوارب اه ، ّزيا ته 

  احلّ  به ثوير به أب، فاولم أّن اإلملام اّّصلاهق  به ما  واذ  *:وماها

إن كلان   يا حّ  مه ورج مه مازّه يريلد ايلا ة قلو احلّل  بله بال،        :قال

حلل  إذا الا  يف احللائر     ،، باله سليئم  ومللو ماشيال كلب اهلل ّه بك  وطلوة حّلام   

 ،حلل  إذا قضل  مااسلكه كل له اهلل مله اّ لائزيه       ،كل ه اهلل مه اهصاو  اهالجل   

ي،رئك اّّام وي،لول    سول اهلل إن  :حل  إذا أ اه اإلبصرا  أتاذ ماك ف،ال

 .ّك اسلأبق اّعم  ف،د ُغ ر ّك ما مض 

مله أتل  قلو     :ي،لول  مسعلت أبلا ب لد اهلل     :أب، اّصامت قال اُذ بهو و *

 ،ا باله أّلق سليئم   ومللو  ،ماشليال كللب اهلل ّله بكل  وطلوة أّلق حّلام        احلّ  

                                                

 .به ب ا ة اهصط  ( 63/65) اجع حبا  األبوا  (   )
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واملش   ،مش حافيلال وا ،فإذا أتيت اّ رات فاغلّ  وباهق بعايك ،و فع ّه أّق ه جم

 ،ثل  كّ لر أ بعلال    ،ث  امش قاليال  ،فإذا أتيت بارب احلائر فكّ ر أ بعال ،م ، اّع د اّذّي 

 .وا  أ بعال واسأل اهلل حاجلك ،ث  ائت  أسه ف،ق بايه فكّ ر أ بعال

يلا   :قلال  بّادذ إىل با، به ميملون اّصلائغ بله أبل، ب لد اهلل       اُذو و *

مله أتلاذ ماشليال     :ما هه أتلاذ مله اّتلوارب ؟ قلال     :قات ،با، ا  احلّ  وال تدبه

فإذا أتاذ وكهل  اهلل   ،، باه سيئم و فع ّه ه جموملوكلب اهلل ّه بك  وطوة حّام 

 ،وال يكل ان ملا  لرج مله فيله مله شلر       ،به ماك  يكل ان ما ورج مه فيه مه وري

أبلت مله    ،يلا وّلّ، اهلل مغ لو ال ّلك     :فلإذا ابصلر  وّهبلوذ وقلاّوا     ،وال غري ذّك

واهلل ال تر  اّالا  بعيالك أبلدال     ،حزرب اهلل وحزرب  سوّه وحزرب أ   بيت  سوّه

 .وال ترا  وال تطعمك أبدال

 :ي،لول  مسعت أبا ب د اهلل  :بّادذ إىل أب، سعيد اّ،اا، قال اُذَووَ  *

ماشيال كلب اهلل ّه بك  وطوة وبك  قدم يرفعها ويضلعها   مه أت  قو احلّ  

ومه أتاذ بّ يام فكَ ت به  س ياله  بلاه  مالاه مله     ،ّد إمسابي بلق  ق م مه و

 .ط ل  وطابت ّك  اةام :اّّماء

ومواسل   احمللّرم  شلهر  يف اّعزائّيم اهواكب احلّياّيم حّل   هأّباّذي حلماه قوّيال و

اهواكللب وباغللت  ،تابعللم يف تأسيّللها ّ للعرية اه لل، إىل ايا تلله احلللزن فإّبهللا 

 للّذ ت وتصللّد ت يف مظللا ر اّعللزاء،   ّللل،اهم واه للعرية  جللم اّهاحلّللياّيم اّيللوم  

 .( )وصواال يف اّعراق وإيران واّ وريه

                                                

ويف اّ للارب  وايللات كللترية، و لل، (  3 ) اجللع  للذذ األو للا  وغري للا يف كاملل  اّزيللا ات ص (   )
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تتري اّّزيا ة بادبا مجام مه اإلشراقات اخلاّام وت ّجر أمام أبصا با حزمم مه 

عد و ّبما بد   ب ،وق م و وع وتأّم ا،ق ّ ،احلّيايماّّاو  اّوّااء وب،اط اّضوء 

 ،يف اّوقلو  بايهلا   األئملم  ذّك بعض قدسّيم  ذذ اّّلربم اّّزاكيلم اّلا  غهلب    

ّيمكهلد  !! أو قاه هلا  !! ف،ّ اها  األكرم إىل اّا   فه، اّا ّاها جوئي  

وبضعم ولري   أاوارب اّكّاء مكابم  ذذ اّّلربم اةايام اّا احلضات وامس 

 ..اهرسا  وترّوت مه همائه اّّزاكيم

 إّيله   األمل  تربلم سل طه    جوئي  أن حيم  !! .. ه امٌر يدبو ّالأّم إّب

 فيل، ل  اّلا    " ؟ىل أن ُأمشهك مه تربلله  إ   ّك "وي،ول ّه  ،ّي ّمها وي،ّ اها

 ..اه ّرفم وتلأكهد بذّك قدسيم اّرتبم ،ب وق وتاّهق براه

إذ  ،عضوإن بّز ذّك با  اّل   ،وبّصت اهصاه  مه غري ترهيد با  قدسّيلها

 !! كيق تكون اّرتبم اه،ّدسم وصواّيم يف ثر  أ   اّ يت 

كللارب سلري أبلام اّال اء ّالذ         ذذ اه ا قم اّعجي م يف ا وات وتاحظ 

إاله أن اّلاص تضلّمه    ،اّذي ب،  بّصلال فيله ولو اّّلربلم اّلا بلزل بهلا جوئيل         

ذّلك بلّز   ّكلّه   ..!! "و لو ي،ّ الها    ،ويف يلدذ تربلم ّلراء    ثّ  اسللي،ظ  " :ّ ظ

وكللب  " ي،ّ الها ": إىل " ي،ّ الها : "بلا  باّط عم حّر  ذّك وبّدلااحمل،هق اّذي با  

اّا لظ اّلوا ه يف أال     ومل يلذكر  " حتّرفت باهط وع إىل ي،ّ الها " :يف حاشيم اّكلارب

                                                
 

 .مروّيم يف اّ وا  واهزا  واّوسائ 
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 .( ) !!اه طوطم

  يلد   األبعلاه اهااملم ّل، يل  اّلا     اَّكِاَ  بله مواالعه   حّر  اّذي فاحمل،هق 

  ّيلواشلل  اّل، يلل  ، اللذا بللدل بلله ّ ظللم   حلمللال اّ للري ماحلّلليايم ّارتبللم

وّلو أّن ت،اي هلا فيله حملذوٌ  أيضلال، وبال  كلا اّلوجه  تأسليس ّ لر            أبعاه ا، 

 ..اّرتبم وتأكيد ّ،دسّيلها

أ ل  اّ يلت   تاك اّآلّئ اهاتلو ة اّلوا هة يف كلام     هاوصواّيلويك ، يف بيان 

  ماها ،فضاهااّا تمكهد.. 

اّّجوه بال  طل     : وي به اإلمام اّصاهق  ،اّ يعم يف وسائ  ما  *

ومله كابلت معله سل وم مله طل  قلو         ،ياو  إىل األ ا  اّّ عم قو احلّ  

 .( )كلب مّّ وال وإن مل يّّ و بها احلّ  

 كان ألب، ب د اهلل  :قال ،معاويم به بّما  به ،ويف مص اح اهلهّجد *

فكلان إذا حضلرته اّصلاة الّ ه      ،ا راء فيها تربم أب، ب د اهلل  وريطم هي اج

إّن اّّلجوه بال  تربلم أبل، ب لد اهلل       :ثل  قلال    ،با  سّجاهته وسلجد بايله  

                                                

اّط عم اّّاهسم، بلو،يق ملوّمد بعي  اّعرقّوس، ( 36 /3)  اجع سري أبام اّا اء ّاذ  (   )

، كملا  ومأمون ااغرج،، وبإشرا  شعيب األ بموط، يف امه ترمجم اإلمام احلّ  

يف ب س اّ ارب، ّرت  كيلق تل لّدل احل،لائق اّواالوم     ( 6 /3)وميكاك مراجعم اّط عم اّ،دميم 

وّو تلّ عاا أمتال  ذذ اّّلغيريات ألمكاالا   حتت ّتام اّلو،يق، وُيع ث بكامات اّاّ  اّكري  

مجعهللا يف مصللّاق مّللل، ، وقللد أشللربا يف تعاي،للم ّاللا إىل بعللض مللوا ه ب للث  للمالء باّّللّام     

 .اهطّهرة، أباذبا اهلل تعاىل وبصماا مه اّزّ ، وأاماا اّّرشد

 (.556)، ومّلد   اّوسائ  (5/311) اجع وسائ  اّ يعم (   )
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 رق احلجب اّّ ع ( ). 

كلان ال يّلجد إاله بال      يف إ شاه اّديام، أّن اإلمام اّصلاهق   َيِووُ  *

 .( )تذّهال هلل واسلكابم إّيه تربم احلّ  

،دس اّرتبم اّزاكيم وإن كابت غري م با  بعلض  اّّصا وم باّّاصوص إّن  ذذ 

 واُذ إاله أّبها واقعم يف سياق احلديث اّذي اإلسامّيم مه اهذا ب األور  اهدا س 

ّّاك م " كلاباا يف و ،أ   احلديث فيها  ،ملع حبلث حوّله    مصاه  احلديث" اّّدمعم اّ

واّلأّمل    ه ه اسم حلديث اّلا    بعيدة بق   اّيوم اّيوم وغري إّن أّمم اإلسام 

 ..واّّااس أبداء ما جهاوا ،يف مضامياه

 ف، ض ماها ق ضمل ،إىل اّطهق ب،د ة اهلل تعاىل مّد يدذ ّن جوي  إ: وي دو

 لذذ اهصلي م اّعظمل  كملا     يف الاحب  كوبه ها بايه ّابَرو ،فأبطا ا اّا  

 ،بال   لذا اهصلارب   يف ه مّلاهيال ّل  ل اّلوح،  بلزَ ها ّطاو ،هصي ماذذ أّبه  و اهعّز  به

بلوٌع مله أبلواع اّلّلايم مب،لل       بطي هلا اّ لّواح    بايه اّرتبم اه ّرفم  وكأّن برض

 .احلّ  اإلمام وّدذ 

                                                

 (.53 / 3)، وحبا  األبوا  (5/311)، ووسائ  اّ يعم (033)هّجد ص  اجع مص اح اهل(   )

 (.53 / 3)، حبا  األبوا  (5/311)، وسائ  اّ يعم (5  / ) اجع إ شاه اّ،اورب (   )
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