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ـَ ادجتاٰی  ذؾًا ورؾعًة وـرامًة أّكف حمّؾ  ×يؽػل اإلماَم اسن

شالم اهلل ظؾقفؿ وأهؾ بقتف افطّقاغ ادقامغ  |ورشقفف  تعافٰی ثـاء اهلل 

 .أمجعغ

 أن طفرت مـاؿاف شالم اهلل تعافٰی ظؾقف ـان مـ ُحّجّقة إمامتف فؼد

اس طفقرًا كاؾذًا أؿّر هبا اجلؿقع: افصديؼ وافعدّو, ادحّب بغ افـ

ادقايل واداغض ادعادي, بؾ وحّتی اسنقد, وادعاكد وافعـقد, 

صؾقات رّبـا  فؾدود! وفعّؾ هذا ِمـ بعض معاجزه وـراماتفوادـاوئ ا

 .ظؾقف تاارك وتعافٰی 

إلمام وها كحـ ا أّّيا اإلخقة إحّاة ا كقرد مجؾًة مما ؿقؾ ذم ا



 

ـِ ا ظؾٰی أؿّؾ افػروض ا:  اسنـ افزـّل  ادجتاٰی: فؽل كتاّغ أمَري

إّول ا بعض مراؿل افؼف إشؿٰی هلذا اإلمام اهلامم, وافثاين ا 

, حقث ـان ما ـان مـ افـاس مـ شالم اهلل ظؾقفبعض مظؾقمّقتف 

ره, أو  ـْ إظراٍض ظـف, أو إشاءٍة إفقف, أو ؽصٍب سؼقؿف, أو إؿالٍل فِذ

حتّرٍ ذم إمامتف, أو ظدم افتػاٍت إفٰی جالل ؾضائؾف افروحّقة 

 وإخالؿّقة.. وهذا ؽقٌض مـ َؾقض, بام ينؿح بف ادؼام:

  ًْجَس ﴿: تعافٰی كادأ بؼقفٰی  تّزـا إِكَّام ُيِريُد اهللُ لُِقذِهَب َطـُؽُم الرِّ

َرُكم َتطِفرا    .(1) ﴾أهَل اْلَبقِت وُيطفِّ

  ؿال: ــُت جافنًا ظـد افـاّل  ان اهلل ظؾقفرضقظـ شؾامن ادحّؿدّي

, إذ دخؾ افعّااس بـ ظاد ادّطؾب ؾنّؾؿ, ؾرّد افـاّل | ادؽّرم

ؾ ظؾقـا ظعُّ بـ أيب  ظؾقف ورحّب بف, ؾؼال: يا رشقل اهلل, بَِؿ ُؾضِّ

 :ُن واحدة؟ ؾؼال فف افـاّل ادؽّرمضافٍب أهَؾ افاقت وادعاد

ك يا طّم, إّن اهلل» خَؾَؼـي وخؾق طؾّقا  وٓ  تبارك وتعالی   إذا  ُأخِزُ

أرض, وٓ جـّة وٓ كار, وٓ َلوٌح وٓ قؾم, ودّا أراد اهلل  سامٌء وٓ

                                                           

 .33. شقرة إحزاب: 1



×

بؽؾؿٍة ثاكقة فؽاكت َبْدَو خؾؼـا تؽّؾم بؽؾؿٍة فؽاكت كورا , ثّم تؽّؾم 

فقام بقـفام فاطتدٓ, فخؾؼـي وطؾقّا  مـفام. ثّم فتق من  روحا , فَؿَزج

رش, فلكا أَجلُّ من كور العرش, ثّم فتق من كور طظٍّ كوري كوَر الع

كوَر الساموات, فعظٌّ أَجلُّ ِمن كور الساموات, ثّم فتق من كور 

احلسن كوَر الشؿس, ومن كور احلسع كوَر الؼؿر, َفُفام أَجلُّ من كور 

 الشؿس ومن كور الؼؿر.

فا: وتؼّدسه, وتؼول يف تسبقح تعاغوكاكت ادالئؽة تسّبح اهللَ 

جّل ! فؾاّم أراد اهلل تعالی  ُسّبوٌح ُقّدوٌس ِمن أكواٍر ما أكرَمفا طذ اهلل 

أن َيبُؾَو ادالئؽة أرسل طؾقفم َسحابا  من ُضؾؿة, فؽاكت  جالله

يـظر أّوهلا ِمن آِخِرها, وٓ آِخُرها من أّوهلا, فؼالت  ادالئؽة ٓ

ثَل ما كحُن فقه! فـسللك ادالئؽة: إهَلـا وسّقَدكا, مـُذ خؾؼَتـا ما رأيـا مِ 

ّٓ ما كشػَت طـّا, فؼال اهلل  : وطّزيت تبارك وتعالی  بحّق هذه األكوار إ

وجاليل أَلفَعَؾّن. فخؾق كوَر فاصؿة يومئٍذ كالؼـديل, وطّؾَؼه يف ُقْرط 

العرش, فزهرت الساموات السبع واألرضون السبع, وِمن أجل 

قت فاصؿة الزهراء, وكاكت ادالئؽ ة تسّبح اهلل وتؼّدسه, ذلك ُسؿِّ

: وطّزيت وجاليل, أَلجعؾّن ثواَب تسبقحؽم طّز وجّل فؼال اهلل 



 

وتؼديسؽم إلی  يوم الؼقامة لِـُؿحّبي هذه ادرأة وأبقفا, وبعؾِفا 

 .(1)« وبـقفا

  ؿال: |وظـ أيب هريرة, أّن رشقل اهلل 

, لتَػَت آدم َيؿـَة العرشاِ دّا خؾق اهلل آدَم وكػخ فقه ِمن روحه, »

رّب, هل خؾؼَت َقبظ من البشـر أحدا ؟  فنذا مخسُة أشباح, فؼال: يا

قال: ٓ, قال: َفَؿن همِٓء الذين أری  أسامَءهم؟ فؼال: همٓء مخسٌة 

ِمن ُولدك, لوٓهم ما خؾؼُتك وٓ خؾؼُت اجلـَّة وٓ الـار, وٓ 

ّن الؽرّد, وٓ السامَء وٓ األرض, وٓ ادالئؽة وٓ اجل العرَش وٓ

سام  ِمن أسامئي: فلكا ادحؿود ٱ وٓ اإلكس. همٓء مخسة شؼؼُت هلم

وهذا حمّؿد, وأكا األطؾی  وهذا طّظ, وأكا الػاصر وهذه فاصؿة, وأكا 

ذو اإلحسان وهذا احلسن, وأكا ادحسن وهذا احلسع. آلقُت طؾی  

أحٌد ويف قؾبه مثؼاُل حّبٍة من خردٍل من حمّبة  كػسـي أّكه ٓ يلتقـي

ّٓ أدخؾُته جـّتي, وآلقُت بعّزيت أّكه ٓ يلتقـي أحٌد ويف قؾبه  أحدهم إ

ّٓ أدخؾُته كاري. يا آدم, مثؼال حّبٍة من خردٍل من ُبغض أحدهم  إ

                                                           

ا ظـف: بحار إكقار  403. إرصاد افؼؾقب ٕيب حمّؿد اسنـ بـ حمّؿد افديؾؿّل: 1
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ن ُأكجي, وهِبِم ُأهؾِك َمن همِٓء صػويت ِمن َخؾؼي, هبم ُأْكجي مَ 

 .(1) «ُأهؾك

 ابـ روى, ؾاختة أيب ظـ أبقف ظـ, ثابت ظؿرو بـ ظـ وبنـده 

 وأكِت  أكا, فاصؿة يا» :ٓبـتف | افـاّل  ؿال: ؿال أّكف ظناـر

 )وأصار إفٰی ظّع(وهذا الراقد  )أي اسنـ واسنغ(وهذين 

 .(2) «يف مؼاٍم واحٍد يوَم الؼقامة

  وظـ أيب ؾاختة أيضًا ا وهق شعقد بـ ظالؿة, يروي ظـ اإلمام

وهذا  إّّن وإّياكِ »فػاضؿة:  |ا: ؿال رشقل اهلل  ×ظعٍّ 

 ,)يعـل اسنـ واسنغ((, وهذين ×ؿة فععٍّ ؾا افؽ)َيْعـقـي 

 .(3) «يوَم الؼقامة يف مؽاٍن واحد

                                                           

. ويراجع: ذف افذاـريـ 10ح /  44. ؿصص إكاقاء فؼطب افديـ افراوكدّي: 1

طاهريـ, فؾؿمّفػ ا باب: مـ ؾضائؾ أهؾ ذم افصالة ظؾٰی حمّؿد وآفف اف

 .157ا  130افصؾقات: 

. ؿال ابـ 191ح /  118مـ: تاريخ مديـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام اسنـ 2

 .157: 4ظناـر: ـذا أخرجف ابـ مـدة ذم باب افُؽـٰی. يراجع أيضًا: اإلصابة 

 3عجؿ افؽار ج . ورواه افطزايّن ذم ترمجة اإلمام اسنـ مـ )اد192ح /  . كػنف3

 (.94افرؿؿ / 



 

  وظـ ابـ افناّمك: ؿال اسنغ بـ ظّع ظـد ؿز أخقف اسنـ يقَم

حمّؿد إن كـَت لـارص احلّق َمظاّكه  أبا َرِِحَك اهللُ يا»مات: 

صل يف مواصن البؼّقة اخص الباد, وُتمثر اهللَ طـد م(1) )ـذا(

, وتستشّف جؾقَل معاضم الدكقا بعٍع هلا (2) بُحسن الروّية

, وتردع ماردَة أطدائك (3) حاقرة, وتؼبض طـفا يدا  صاهرة

, ورضقُع (5) بُن ساللة الـبّوةٱ, وأكت (4) بليسـر ادموكة طؾقك

 لِباِن احلؽؿة, وقد رِصَت إلی  َروٍح وَرحياٍن وَجـِّة كعقم. أطَظمَ 

ؾوَة وُحسَن  اهللُ لـا ولؽُم األجَر طؾقه, ووَهَب لـا ولؽُم السَّ

 .(6) «األسی  طؾقه

  ويقم أراد معاوية افػتـة ؾؼال فعاد اهلل بـ جعػر افطّقار ابـ ظّؿ

                                                           

 . فّعؾ افعاارة: إن ــَت َفُتاارص اسّؼ مظاكَّف.1

 . فّعؾ افعاارة: وُتمثر اهلل ظـ افتداحض ذم مقاضـ افتؼّقة بُِحنـ افروّية.2

 .«وُتػقض طؾقفا يدا  صاهرة األصراف كؼّقة آرسة». ذم بعض افـُّنخ: 3

 .«ئك بليرس ادموكة طؾقكوتردع بادرة غرب أطدا». ذم كنخة أخرٰی: 4

 .«بُن ساللة الـبّوةٱوٓ َغْرَو فلكت ». وذم كنخة: 5

. ورواه ابـ ؿتقاة افديـقرّي ذم: )ظققن 369ح /  233. تاريخ مديـة دمشؼ: 6
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: أكت شّقد َبـل هاصؿ, أجابف ظاد اهلل بَغرٍة ×اسنغ 

ـٌ وُحَنغ, ٓ  امفيـازظ وبصرة: ـاّل, بؾ شقُّد َبـل هاصؿ: َحَن

 .(1) ذم ذفؽ أحد

 ة اإلمام اسنـ ـاب دابّ اهلل بـ ظاّاس برِ  ويقم أمنؽ ظاد× 

وشّقٰی ظؾقف,  ×داّبة اإلمام اسنغ  بوَشّقٰی ظؾقف, وبرـا

ِنؽ هلام وُتنّقي امؿال فف ُمدرك أبق زياد: أكت أـز مـف ُُ  ,

؟! أجابف ابـ ظّااس: يا ُفَؽع! أتدري َمـ هذان؟! هذاِن امظؾقف

هذا ممّا أكَعَؿ اهلل ظَعّ أن ُأمنؽ هلام, وُأشّقَي  ,شقل اهللبـا رٱ

 .(2) ظؾقفام

  ّػ بكه يؼقل ـُ وظـ مقؿقن بـ مفران ؿال: ـان ابـ ظّااس ّدا 

 ْؾ فؼائده: إذا أدخؾَتـل ظؾٰی معاوية ؾنّددين فػراصف, ثّؿ أرِش 

ؾػعؾ ذفؽ يقمًا, ؾؼال معاوية  َيَدّي, ٓ َيشؿت يب معاوية.

! ؾؾاّم جؾس معف ظؾٰی ؾراصف ؿال فف: يا فاعض جؾنا ـّ ئف: فِقغَتَؿ

                                                           

. ورواه افنّقد ظع 165: 42ا ظـف: بحار إكقار  297: 6. ذح هنج افاالؽة 1

 (.173ذم )افدرجات افرؾقعة ذم ضاؼات افشقعة:  خان اددينّ 

 .69: 14. تاريخ مديـة دمشؼ 2



 

ـَ ظّااس, آَجَرك اهلل ذم اسنـ بـ ظّع, ؿال: أمات؟! ؿال:  اب

 كعؿ, ؾؼال ابـ ظّااس:

 رمحة اهلل ورضقاكف ظؾقف, وأسََؼف بصافح شؾػف.

 ندُّ معاوية ا ٓ تَ  ثّؿ ؿال دعاوية يرّد ظؾقف صامتتف: أما واهلل ا يا

تلـؾ رزؿف, وٓ ختؾد بعده. وفؼد ُرزئـا بلظظَؿ َؾْؼدًا  ف, وٓحػرتَ 

 .(1) , ؾام َخَذَفـا اهلل|مـف, رشقِل اهلل 

ـَ ظّااس, هؾ تدري ما  وذم روايٍة أخرٰی أّن معاوية ؿال فف: يا اب

ّٓ أيّن أراك  حدث ذم أهؾ بقتؽ؟ ؿال: ٓ أدري ما حدث, إ

ت اسنـ, ؾؼال ابـ منتاؼًا وؿد َبؾَغـل تؽاُرك! ؾؼال معاوية: ما

 ظّااس: 

معاوية ا ٓ َتنّد حػرُتف  َرِحؿ اهلل أبا حمّؿد ا ثالثًا ا, واهللِ ا يا

حػرَتؽ, وٓ يزيد ظؿُره ذم ظؿرك. وَفئـ ُأِصْاـا باسنـ ؾَؾَؼد ُأِصاـا 

ؼغ, وخاتؿ افـاّقغ, ؾَجَز اهلل تؾؽ افصدظة, وشّؽـ تؾؽ بنمام ادتّ 

 .(2) ـا ِمـ بعدهافَعزة, وـان اخلََؾػ ظؾق
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  وذاك جابر بـ ظاد اهلل إكصارّي يؼػ بغ افـاس ُيعؾـ أن

ه أن يـظر»ؿال:  |افـاّل  إلی  سّقد شباب أهل اجلـّة,  َمن رَسّ

 .(1) «َفْؾقـُظْر إغ احلسن بن طظّ 

  ,وظاد اهلل بـ افزبر, رؽؿ أحؼاده ظذ أهؾ بقت افـاّقة ظاّمة

 ّٓ مل ينتطع ـتامكف, وبام  أّكف ؾاه بام وظذ أمر ادممـغ خاّصة, إ

 أصاح حّجًة ظؾقف وظؾٰی َمـ ظؾٰی صاـؾتف!

اهلل بـ افزبر ؿعد إػ اسنـ  : رأيُت ظادةاهلل بـ ظرو ؿال ظاد

بـ ظّع ذم ؽداٍة مـ افشتاء باردة, َؾَقاهللِ ما ؿام حّتٰی تػّنخ جاقـُف ا

: ما تشاء؟ , ؿالَظَرؿًا! ؾغاطـل ذفؽ, ؾؼؿُت إفقف ؾؼؾت: يا ظؿّ 

ؿؾت: رأيتؽ ؿعدَت إػ اسنـ بـ ظّع, ؾام ؿؿَت ِمـ ظـده حتّٰی 

ـُ ؾاضؿة, ٓ واهلِل  جاقـؽ تػّنخ ـَ أخل, إّكف اب ظرؿًا! ؿال: يا اب

 (2) ؿامت افـناُء ظـ ِمثؾف! ما

                                                           

ا ط ظادافؾطقػ  190ة, افصقاظؼ ادحرؿة: ا ط افؼاهر 35: 8. افاداية وافـفاية 1

 بؿك, وؽرمها.

, 228ح /  138ا  137مـ: تاريخ مديـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام اسنـ 2

 ا ط مك. 37: 8افاداية وافـفاية 



 

اهلل هذا يقمًا رجاًل يتحّدث ظّؿـ هق أصاف افـاس  وشؿع ظاد

بلصاِف أهؾف بف وأحاِّفؿ إفقف, , ؾؼال فف: أكا أحّدثؽؿ |برشقل اهلل 

 .(1) ... اسنـ بـ ظعّ 

 وـان ممّا أؿّر بف ظثامن بـ ظّػان ذم اسنـ واسنغ L وذم ,

اهلل بـ جعػر ابـ ظّؿفام أن ؿال بعد منلفٍة: أوفئؽ َؾَطؿقا  ظاد

 .(2) واسؽؿة افِعؾَؿ َؾْطاًم, وحازوا اخلر

 شالم نـ واسنغ ؾقام ؿال ظاد اهلل بـ ظؿر بـ اخلّطاب ذم اس

 (3)!  ُيَغّراِن افِعؾَؿ َؽّراً امبعد منلفٍة أيضًا: إهّن  اهلل ظؾقفام

  وأبق هريرة, يـؼؾ ظـف مناور مقػ بـل شعد بـ بؽر أّكف ؿام

, ×يقم اشُتشِفد اإلمام اسنـ  |ظؾٰی منجد رشقل اهلل 

ا افـاس, مات افققَم ِحبُّ رشقل اهلل  ؾـادٰی بلظؾٰی صقتف: يا أّيُّ

                                                           

 .329: 1. اإلصابة 1

ا باب افثالثة. ؿال افشقخ افصدوق: معـٰی ؿقفف:  149ح /  136. اخلصال: 2

 , أي ؿطعقه ظـ ؽرهؿ ؿطعًا, ومجعقه ٕكػنفؿ مجعًا.َؾَطؿقا افعؾَؿ ؾطامً 

 . ُيَغّران: أي ُيَزّؿان, وؽّر افطُر ؾرَخف: أي َزؿَّف افطعام.366: 9. تاريخ بغداد 3



×

 (1) ي حاقُاف(, ؾابُؽقا!)أ

  وأكس بـ مافؽ, وؿد أكؽر بقعة افغدير إذ تـاشاها, فؽـّف ؿال: مل

 .(2) مـ اسنـ |يؽـ ؾقفؿ أحٌد أصاَف برشقل اهلل 

حٌد مـ افصحابة أصاَف برشقل ورّبام هؽذا ادراد: مل يؽـ أ

ذم َخؾؼف وُخؾؼف وخصافف وؾضائؾف مـ شاطف ورحياكتف  | اهلل

 .صؾقات اهلل ظؾقف اسنـ ادجتاٰی 

  كا أبق اسنغ ابـ افػّراء, وأبق وروى ابـ ظناـر ؿائاًل: أخَزَ

بـا افاـّاء, ؿافقا: أكاَلكا أبق جعػر, أكالكا ٱاهلل  ؽافٍب وأبق ظاد

ضاهر, أكالكا أمحد بـ شؾقامن, أكالكا افزبر ؿال: حّدثـل  أبق

ِدم افاكَة , أكاَلكا أبق افقؼظان ؿال: ؿَ (3) اسنـ اددائـّل  أبق

بقؾاة اسنـ بـ ظّع ظاُد اهلل بـ شؾؿة بـ ِشـان أبقادَحاَّؼ 

ؾـعاه زياٌد جلؾنائف, ؾخرج اسؽؿ بـ أيب افعاص  ... اهلذيلّ 

                                                           

 ا ط مك. 44: 8. افاداية وافـفاية 1

 .376: 1. آشتقعاب ا هبامش: اإلصابة 2

مـ )أكناب  ×ام اسنـ ا مـ ترمجة اإلم 19. رواه ظـف افاالذرّي ذم اسديث 3

 (.16 ص 3 ج 1 , وذم ط400أ, وص  220افقرؿة /  1 إذاف ج



 

قنة اؿَ بؽرة افاؽاء ؾؼال فِ  افثؼػّل ؾـعاه فؾـاس ؾَاَؽقا, ؾنؿع أبق

مريض ا: ما هذا؟! ؿافت: ُكعل  وهق بـت صحام امرأتِف ا

ؾاشساح افـاس ِمـ ذٍّ ـار! ؾؼال هلا: َوحْيَِؽ  اسنـ بـ ظعّ 

بؾ أراحف اهلل ِمـ ذٍّ ـار, وَؾَؼد افـاُس خرًا ـثراً 
 (1). 

 اهلل أّن  افقؼظان: أخزين ظّؿل مصعب بـ ظاد ؿال أبقو

ـَ   :امريض اهلل ظـف بـ ظعٍّ  افـجاّر )افشاظر( ؿال وهق يرثل اسن

قااِف وَٓتناالمل  يااا ُجْعااُد َبؽِّ

  
 بؽااااَء حاااؼٍّ فاااقس بافااضاااؾِ 

   
ـِ ٱظَذ   ٰی بـِت افطاهِر ادصطػ ب

  
ـِ ٱو ـِ ٱ ب ِافػاضؾ یظؿِّ ادصطػَ  ب  

 

   
 ـاااان إذا صاااّات فاااف كااااُرهُ 

  
 رِف افؼابااااؾِ اُيقِؿااااُدها بافشاااا

   

                                                           

. وذم: 374ح /  236مـ: تاريخ مديـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام اسنـ 1

أّن أبا بؽرة دّا شؿع افضّجة ؿال: ما هذا؟!  265: 3هتذيب تاريخ مديـة دمشؼ 

ع: مات اسنـ بـ ظّع, ؾؼافت امرأتف ظانة بـت شحام )ـذا( مـ بـل ربق

شُؽتل َوحْيِؽ ؾؼد أراحف اِ ؾاسؿد هلل افذي أراح افـاَس مـف!! ؾؼال هلا أبق بؽرة: 

اهللُ مـ ذٍّ ـثر, وَؾَؼد افـاُس خرًا ـثرًا! وروى افنّقد حمنـ إمغ ذم )أظقان 

د ؿال: َؾؼَ  ×( أّن أبا بؽرة بـ ظاقد دّا بؾغف وؾاة اسنـ 101: 1ق /  4افشقعة 

 افـاس بؿقتف خرًا ـثرًا, يرحؿ اهلل َحَنـًا.



×

 فؽاال َيراهااا بااائٌس ُمْرَمااٌؾ 

  
 أو ؾااارُد حااالٍّ فاااقس بأِهاااؾِ 

   
 ِمْثؾِااافِ  ٰی مل ُتغؾؼااال باباااًا ظؾااا

  
 كاظااؾِ  ـ حاااٍف وٓذم افـاااس ِماا

   
 أْشاااَؾَؿف ؿقُمااافُ  ًك أظـااال ؾتااا

  
ـِ ادنااااتحرج اداِحااااؾِ   فؾاااازم

   
 ياقَم افاقؽ ككِعَؿ ؾت

ِ
 ٰی اهلقجااء

  
(1) وافناااّقِد افؼائاااِؾ وافػاظاااؾِ 

 

 

  وروى افاقفؼّل أّن معاوية ؿال ذات يقٍم ا وظـده أذاف افـاس

 مـ ؿريش وؽرهؿ ا: أخزوين بخر افـاس أبًا وُأّمًا, وظاّمً 

وظّؿة, وخآً وخافة, وَجّدًا وَجّدة. ؾؼام إفقف مافؽ بـ 

 افعجالن ؾلومل إػ اسنـ وؿال:

ضافب, وأّمة ؾاضؿة بـت رشقل  أيب أبقه ظّع بـ :هذا هق ذا

ف جعػر افطّقار ذم اجِلـان, وظّؿتف ُأّم هاين بـت أيب | اهلل , وظؿُّ

شقل اهلل , وخافتف بـت ر|ضافب, وخافف افؼاشؿ ابـ رشقل اهلل 

ه رشقل اهلل   .د, وَجّدتف خدجية بـت ُخَقيؾ|زيـب, وَجدُّ

                                                           

. 374ذيؾ ح/  237مـ: تاريخ مديـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام اسنـ 1

ا  80خ/  70: 3وفألبقات مصادر ـثرة بؿغايرٍة ؿؾقؾة, مـفا: أكناب إذاف 

 .×ترمجة اإلمام اسنـ 



 

وهنض اسنـ, ؾلؿاؾ ظؿرو بـ افعاص ظؾٰی م, ؾنؽت افؼق

مافؽ ؾؼال: َأُحبُّ بـل هاصؿ مَحَؾؽ ظؾٰی أن تؽؾؿَت بافااضؾ؟! 

ّٓ حّؼًا, وما أحٌد مـ افـاس يطؾب  ؾؼال ابـ افعجالن: ما ؿؾُت إ

ّٓ مل ُيعَط ُأمـّقَتف ذم دكقاه, وُختؿ فف مرضاة خمؾقٍق بؿعصقة اخل افؼ إ

هاصٍؿ أكرُضهؿ ُظقدًا, وأوراهؿ زكدًا, ـذفؽ  بافشؼاء ذم آخرتف. بـق

 .(1) يا معاوية؟! ؿال: َافؾفّؿ كعؿ

 رّي اجاء مـ رشافة اسنـ بـ أيب اسنـ افاص وؿد ذـركا ما

ينلفف حقل آشتطاظة حقث  ×إفٰی أيب حمّؿد اسنـ بـ ظّع 

 :افاكّي  رّيقن, واكتؼ مادأ أهؾ آظتزال, ؾؽتبدَ ر افؼَ طف

إّكؽؿ ا معاَذ بـل هاصٍؿ ا افُػؾُؽ اجلارية ذم افؾُّجج افغامرة, 

افتل كزهلا ادممـقن,  ×وإظالُم افـّرُة افشاهرة, أو ـنػقـة كقٍح 

ـَ رشقل اهلل ا ظـد اختالؾـا  وكجا ؾقفا ادنؾؿقن. ـتاُت إفقؽ ا يا اب

كا بافذي ظؾقف رأُيؽ ورأي ذم افؼ در, وحرتـا ذم آشتطاظة, ؾلخِزْ

آبائؽ, ؾنّن ِمـ ِظؾِؿ اهلل ِظؾَؿؽؿ, وأكتؿ صفداُء ظذ افـاس, واهلل 

                                                           

: 1ٰی فؾؼؾؼشـدّي ا ط بروت, صاح إظش 82. ادحاشـ وادناوي فؾاقفؼّل: 1

 ا ط افؼاهرة. 377



×

 .(1) ﴾, واهللُ سؿقٌع طؾقمُذّرّية  بعُضفا ِمن بعضٍ ﴿ افشاهد ظؾقؽؿ,

  خقه أ, وؿػ ×وروى ادنعقدّي أّكف ّدا ُدؾـ اإلمام اسنـ

ـػّقة ظؾٰی ؿزه ؾؼال: َفئـ ظّزت حقاُتؽ, فؼد هّدت حمّؿد بـ اس

ـٌ روٌح وؾاُتؽ, وَفـِعؿ افروُح  ـُ ـػ تضّؿـَف ـَػـُؽ, وَفـِعَؿ افَؽَػ

ـَ  تؽقن هؽذا وأكت ظؼب اهلدٰی,  بدَكؽ, وـقػ ٓ َتضّؿ

ْتؽ  وَخَؾػ أهؾ افتؼقٰی, وخامس أصحاب افؽناء, ؽذَّ

ػُّ اهلدٰی, وأرضعتؽ ثدُي اإليام ـُ قَت ذم بافتؼقٰی أ ن, وُربِّ

, وإن ـاكت أكُػُنـا ؽَر شخّقٍة ِحجر اإلشالم, ؾطِاَت حّقًا ومّقتاً 

 .(2) حمّؿد بػراؿؽ, َرمِحَؽ اهلل أبا

رّبف روٰی ذفؽ أيضًا باختالٍف ينر, هؽذا: وؿػ  وابـ ظاد

ف تؾخـؼ ريض اهلل ظـفامحمّؿد بـ اسـػّقة ظؾٰی ؿز اسنـ بـ ظعٍّ 

ل: يرمحؽ اهلل أبا حمّؿد, ؾؾئـ ظّزت حقاُتؽ َؾَؾؼد افعزة, ثّؿ كطؼ ؾؼا

ف بدُكؽ, وَفـعؿ افادُن بدٌن  هّدت وؾاتؽ, وَفـِعؿ افروُح روح َضؿَّ

                                                           

 .166. حتػ افعؼقل: 1

 .7: 3. مروج افذهب ومعادن اجلقهر, فؾؿنعقدّي 2



 

يؽقن ـذفؽ وأكت بؼّقة إكاقاء, وشؾقُؾ  ضّؿف ـَػـُؽ, وـقػ ٓ

ػُّ اسّؼ, وُرّبقَت ذم  ـُ اهلدٰی وخامُس أصحاب افؽناء, ؽّذتؽ أ

إن ـاكت أكػُنـا ؽَر ضّقاٍة وًا ومّقتًا, ِحجر اإلشالم, ؾطِاَت حقّ 

ٍة ذم اخلقار فؽ بػراؿؽ, وٓ ـّ  .(1) صا

وروٰی ذفؽ افزركدّي اسـػّل بعغ ما تؼّدم وفؽـ إفٰی ؿقل ابـ 

تؽقن هؽذا؟! ثّؿ ؿال: وأكت شؾقُؾ اهلدٰی,  اسـػّقة: وـقػ ٓ

ـُ شّقدة  وحؾقُػ أهؾ افتُّؼٰی, وخامُس أصحاب افؽناء, واب

قَت ذم ِحْجر اإلشالم, ورضعَت ثدي اإليامن, وفؽ  افـناء, ُربِّ

افنقابُؼ افعظؿٰی, وافغايات افُؼصقٰی, وبؽ أصؾح اهللُ بغ ؾئَتِغ 

 َّ يـ, وإّكؽ وأخاك شّقدا َث صعَ  ظظقؿتِغ مـ ادنؾؿغ, ومَل  افدِّ

 صااِب أهؾ اجلـّة.

ٰی أيب ثّؿ افتَػَت إفٰی أخقف اسنغ ؾؼال فف: بليب أكت وُأّمل,  وظؾ

حمّؿٍد افنالم, َؾؾَؼد ضاَت حّقًا ومّقتًا. ثّؿ اكتحب ضقياًل واسنُغ 

                                                           

زيادة أوردها ذم آخر  64ص1ا ط افؼؾّقة بؿك, وذم ج 6: 2. افعؼد افػريد 1

 .×حآتف 



×

 (:شالُم اهلل ظؾقفمعف )أي أخذ يـتحب(, وأكشد )أي اسنغ 

ـُ رأد َأم َتطقُب حَماشـل  َأَأدُه

  
ك معػقٌر وأكت َشؾقُب؟!  وَخدُّ

   
 كاَحْت محامُة أيؽةٍ  شلبؽقؽ ما

  
   ِض َؿضقُب ذم َدوح افريا ْخرَضّ ٱ وما

 ؽريٌب وأــاُف اِسجاِز حَتقُضفُ 

  
 (1) ريُب اراِب ؽاـ حتَت افتاؾُّ مَ ااـُ  أٓ

  :وتؾؽ ـؾؿة واصػة صدرت مـ  واصؾ بـ ظطاء, حقث ؿال

 .(2) ـان اسنـ بـ ظّع ظؾقف ِشقامُء إكاقاء, وهباء ادؾقك

  أيب سفوان بن احلرث ُولد وكتب الزخمرشّي: وقف رجٌل ِمن

د املّطلب علٰی قرب احلسن بن عيلٍّ فقال: أما إّن أقداَمكم بن عبا

قد َىَقلت, وأعناَقكم قد ََحَلت, إلٰی هذا القرب ولّوًا ِمن أولواء 

اهلل, ُيََسّ ىبيُّ اهلل بَمقدِمه, وُتفتح أبواُب السامء لروحه, وتبتهج 

احلوُر الِعني بلقائه, وتبّش به سادة ىساء أهل اجلنّة من ُأّمهاته, 

                                                           

ا ط افؼضاء. وُيـَظر: زهر أداب فؾحصارّي  205. كظؿ درر افنؿطغ: 1

ا ط افؼؾقّة, ومؼتؾ  64: 1دافؽّل ا ادطاقع هبامش: افعؼد افػريد افؼروايّن ا

 ا ط افغرّي. 140فؾخقارزمّل اسـػّل:  ×اسنغ 

 .170: 2. مـاؿب آل أيب ضافب 2



 

ين َفْقُده. رَحة اهلل علوه, وعند اهلل  ويوحش أهَل  احِلجٰی والدِّ

 .(1) ُُتتَسب املصوبُة به

  زَّ ذم اخلرضاء ا ×ودّا بؾغ معاويَة وؾاُة اسنـ ـَ كه ؿ, 

افَػْخؿ ا ؾؽّز أهؾ اخلرضاء, ثّؿ ـّز أهؾ ادنجد بتؽار أهؾ 

ـِ ظؿرو بـ كقؾؾ بـ  اخلرضاء, ؾخرجت ؾاختة بـت َؿَرَطَة ب

ك اهللُ يا أمر  ظاد َمـاٍف مـ خقخة هلا )بنتان( ؾؼافت: ََسّ

رَت بف؟! ؿال: مقُت اسنـ  ادممـغ, ما هذا افذي بؾغؽ ؾُُسِ

 بـ ظّع! ؾؼافت:ا

 ا إّكا هللِ وإّكا إفقف راجعقن! ثؿ بؽت وؿافت:

 (2) ا مات شّقد ادنؾؿغ, وابـ بـت رشقل اهلل!

 ادا حارب أهؾ افاقت وتؾؽ ـؾؿة ظؿرو بـ افعاص افذي ض

ـّ  اإلظجاب ؽؾب حؼده يقمًا  وصفر افنقػ ذم وجقهفؿ, فؽ

 ؾؼال ما ؿال!

ؿال افِعقزار بـ ُحَريث: بقـام ظؿرو بـ افعاص جافٌس ذم طّؾ 

                                                           

 ا مـ ادخطقط. 592. ربقع إبرار: 1

 .8: 3. مروج افذهب 2



×

افؽعاة, إذ رأى اسنـ بـ ظعٍّ ُمْؼااًل ؾؼال: هذا َأَحبُّ أهؾ إرض 

 .(1) إفٰی أهؾ افنامء

  َؾؼال ما ذم ؿؾاف  ×اسنـ  وخاضب مـظقر بـ زياد اإلمام

ب مـفا افؽثر: إّكؽ أـرُمفؿ بقتًا, وأـرمفؿ رَّ هَت  حؼقؼةً  مثاّتاً 

 .(2) َكْػناً 

 ظـ رجاء بـ ربقعة ؿال: ــت جافنًا بادديـة ذم  وأخرج افاّزار

اهلل بـ  شعقد وظاد ذم حؾؼٍة ؾقفا أبق |منجد افرشقل 

ؿ ؾرّد ظؾقف افؼقم , ؾَنؾّ امريض اهلل ظـفؿّر اسنـ بـ ظعٍّ ؾظؿرو, 

اهلل بـ ظؿرو, ثّؿ أتاعف ؾؼال فف: وظؾقؽ افنالُم  وشؽت ظاد

ورمحة اهلل. ثّؿ ؿال: هذا أحبُّ أهؾ إرض إفٰی أهؾ افنامء, 

 واهللِ ما ـّؾؿُتف مـذ فقايل ِصّػغ.

إفقف, ؿال: كعؿ. ؿال:  ؾؼال أبق شعقد: أٓ تـطؾؼ إفقف ؾتعتذر

اهلل بـ  ِذَن فف, ثّؿ اشتلذن فعادؾؼام ؾدخؾ أبق شعقد ؾاشتلذن ؾل

                                                           

ؼضاء, ا ط اف 202ا ط مك, كظؿ درر افنؿطغ:  206: 8. افاداية وافـفاية 1

 ا ط مك. 106إشعاف افراؽاغ ا هبامش كقر إبصار: 

 .170: 2. مـاؿب آل أيب ضافب 2



 

ْثـا بافذي وظؿرو ؾدخؾ, ؾؼال أبقشعقد فعاد اهلل بـ ظؿر : حدِّ

حّدثَتـا بف حقث مّر اسنـ, ؾؼال: كعؿ, أكا ُأحّدثؽؿ بف, إّكف أَحبُّ 

إذا طؾؿَت أّّن »أهؾ إرض إفٰی أهؾ افنامء, ؾؼال فف اسنـ: 

«اَتْؾَتـا؟!أحبُّ أهل األرض إلی  أهل السامء, َفؾِم ق
 (1). 

  ومل َيَدع اسؼد دعاوية اشتؼرارًا وٓ بصرة, حّتٰی جعؾف

ؤيّل ا وهق مـ مُ  ريدي أهؾ افاقت ظاّمة ينتشر أبا إشقد افدُّ

 افتعّرض فمإمام اسنـ وأمر ادممـغ خاّصة ا ذم

, ؾـفاه أبق إشقد وؿال فف: إّكف هَلَُق ادفّذب, ؿد × ادجتاٰی 

افعرب ذم ُؽّر ُفااهبا, وـريِؿ حَمْتِدها, أصاح مـ رصيح 

 (2) وضّقِب ظـكها, ؾال تػعؾ!

                                                           

 ط افؼدّد ذم افؼاهرة. ,177ا  176: 9. جمؿع افزوائد 1

 ا ظـ بعض ـتب ادـاؿب افؼديؿة. 13ح /  121: 44. بحار إكقار 2



×

 ـٍ صادؿًا: ما تؽّؾؿ أحدٌ شبـ إ وذاك ظؿر  ا حاق ؿاهلا بعد زم

مـ اسنـ بـ ظّع, وما شؿعُت مـف  ا ينؽت إيّل أن ٓ أحبُّ 

 .(1) ـؾؿَة ُؾحٍش ؿطّ 

  ؾؾؿ  |وأراد أمحد بـ حـاؾ أن يعّرف صلَن رحياكة رشقل اهلل

ّٓ هذه افعاارة: اسنـ بـ ظّع بـ أيّب ضافب: مديّن,  يذـر إ

 .(2) تابعّل, ثؼة

 ؾًا باسنـ افزـّل  ةوـتب حمّؿد بـ ضؾح : ـان ×افشاؾعّل معرِّ

ؿد رزؿف افػطرة افثاؿاة ذم إيضاح مراصد ما ُيعاكقف,  وجّؾ  ظزّ اهلل 

يـ وَمااكقف, وخّصف  وَمـََحف افـظرة افصائاة إلصالح ؿقاظد افدِّ

                                                           

افزركدّي اسـػّل ذم ا ظـ: افُعدد افؼقّية. وكؼؾف  36ح /  358: 43. بحار إكقار 1

(, وابـ ظناـر ذم ×ا باب: شخاؤه وـرم ضااظف  202)كظؿ درر افنؿطغ: 

يب افؽامل ا بتحؼقؼ ظع صري(, وادّزّي ذم )هتذ 252: 13)تاريخ مديـة دمشؼ 

 بـ ظّع(.ا ترمجة اسنـ  235: 6

ا ظـ صافح  233ح /  141مـ: تاريخ مديـة دمشؼ:  ×. ترمجة اإلمام اسنـ 2

 بـ حـاؾ. بـ أمحدا



 

 .(1) باجِلاِّؾة افتل دّرت هلا أخالق ماّدهتا بصقر افعؾؿ ومعاكقف

 خقاّص إّمة( خّصص شاط ابـ اجلقزّي اسـػّل  ةوذم )تذـر

وبقان  ×افااَب افثامـ مـ ـتابف هذا فِذـر اإلمام اسنـ 

فف بعد صفادة أبقف أمر خصائصف وؾضائؾف, وما جرٰی 

ؾاؾغ  ,فا, وِذـر أوٓدهوشاا ×, إفٰی صفادتف × ادممـغ

 ذفؽ افػصؾ أـثر مـ أربعغ صػحة, ـان ؾقفا ظاارتف هذه:

ـان اسنـ ِمـ ـاار إجقاد, وفف اخلاضُر افَقّؿاد, وـان رشقل 

 .(2) صديداً حّاًا حُيّاف  |اهلل 

  وذم ُققز افصحابة وافتعريػ هبؿ, ـتب صفاب افديـ أمحد بـ

: اسنـ بـ ظّع بـ ها( 852)ت  افشاؾعّل  حجر افعنؼالينّ 

أيب ضافب بـ ظاد ادّطؾب بـ هاصؿ بـ ظاد َمـاف اهلاصؿّل, 

, ورحياكة أمر ادممـغ. أبق حمّؿد, ُوفِد ذم |شاط رشقل اهلل 

 .(3) كصػ صفر رمضان..

                                                           

مول ذم مـاؿب آل افرشقل: 1  .65. مطافب افنَّ

 .254. تذـرة خقاّص إّمة: 2

 .328: 1. اإلصابة ذم ُققز افصحابة 3



×

  974أّما ادحّدث أمحد بـ حجر ادّؽّل اهلقتؿّل افشاؾعّل )ت 

افعاذ  اَب ها( ؾؼد خّصص ذم ـتابف )افصقاظؼ ادحرؿة( افا

خلالؾة اسنـ وؾضائؾف ومزاياه وـراماتف, ذم ثالثة ؾصقل, 

أّكف: خؾقػة حّؼ, وإمام ظدٍل وِصدق, حتؼقؼًا دِا  ظـف وؿد ظزّ 

ه افصادق ادصد ...  صّذ اهلل ظؾقف )وآفف( وشّؾؿق وأخز بف َجدُّ

شّقدًا ـرياًم حؾقاًم, زاهدًا ذا شؽقـٍة ووؿاٍر وحشؿة,  Jوـان 

 .(1) دوحاً جقادًا مم

  وجاء ظـ اساؾظ افنققضّل افشاؾعّل تعريػف أّن اسنـ× 

 .(2) ـثرة Jشاط رشقل اهلل ورحياكتف, وأّن مـاؿاف 
  ,وذم )ِحْؾقتف( ـتب أبق ُكَعقؿ إصػفايّن: ؾلّما افنّقُد ادحاَّب

, ؾؾف ذم معاين ريض اهلل ظـفامب, اسنـ بـ ظعٍّ واسؽقؿ ادُؼرَّ 

باُم ادشادتصّقؾة افؽال  .(3) رُق ادرتَّب, وادَؼاُم ادُقكُِؼ ادفذَّ

                                                           

, ضاعة مؽتاة افؼاهرة بؿك. وذم بعض ـالمف 141ا 135. افصقاظؼ ادحرؿة: 1

 خؾط واختالط, ومغافطة واكحراف ضاؼًا دااكقف اخلاضئة!

 , ضاعة افنعادة بؿك.189ا  188ؾػاء: . تاريخ اخل2

 , ط دار افؽتاب افعريّب ا بروت.35: 2. حؾقة إوفقاء 3



 

ذفؽ أّن ادتصّقؾة اؾتؼروا إػ ادعاين افعؾقا فؾتعار ظـ افعؼائد, 

ؼقن مـفؿ صقئًا مـ ادعارف تَ ْن يَ  ^ؾؾجموا إفٰی أهؾ افاقت 

افعرؾاكّقة. وؿد ـتب ابـ أيب اسديد ذم مؼّدمة  افتقحقدّية وادعاين

 ؽة:ـفج افاالفذحف 

وؿد ظرؾَت أّن أذف افعؾقم هق افعؾؿ اإلهلّل: ّٕن ذف 

رف ادعؾقم, ومعؾقمف أذف ادقجقدات, ؾؽان هق اافعؾؿ بش

 ) اؿُتاِس,  ×أذَف افعؾقم. ومـ ـالمف )أي ـالم اإلمام ظعٍّ

... ومـ افعؾقم: ظؾُؿ افطريؼة  وظـف ُكؼؾ, وإفقف اكتفٰی, ومـف ابتدأ

ـّ ذم واسؼقؼة, وأحقال افتصقّ  ف, وؿد ظرؾَت أّن أرباَب هذا افػ

مجقع بالد اإلشالم إفقف يـتفقن, وظـَده َيِؼػقن, وؿد رّصح بذفؽ: 

ّي )بـ ادغؾس افنؼطّل(, وأبق زيد  ْاّع, واجلُـَقد, وََسِ افشِّ

حمػقظ معروف افؽرخّل, وؽرهؿ. وَيؽػقؽ  افانطامّل, وأبق

ػ افققم, وـقهنؿ ًة ظؾٰی ذفؽ اخِلْرؿُة افتل هل صعارهؿ إفدٓ

 .(1) ×ُينـِدوهنا بنشـاٍد مّتصٍؾ إفقف 

                                                           

 .19ا  17: 1. ذح هنج افاالؽة 1



×

 بـ  وؾقام ـتاف اساؾظ ظامد افديـ أبق افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر

 :×ذم حديثف حقل بقعة أهؾ افؽقؾة فمإمام اسنـ  ـثر

عّظؿقا ما أكَعَؿ اهلل بف ظؾقفؿ ِمـ ماايعتِفُؿ قن فَ ؿوفق ـاكقا يعؾ

ـَ بـت رشقل اهلل ٱ ادنؾؿغ, وأحَد ظؾامء افصحابة  , وشّقدَ |ب

وحؾامئِفؿ, وذوي آرائفؿ, وافدفقَؾ ظؾٰی أّكف أحد اخلؾػاء 

 .(1) افراصديـ..

  ّافديـ أبق اسنـ ظّع, ابـ  وذم تعريػ صؿقيّل, ـتب ظز

إثر: اسنـ بـ ظّع بـ أيب ضافب بـ ظاد ادّطؾب بـ هاصؿ 

, |ط افـاّل احمّؿد, ش بـ ظاد َمـاف افؼرّر اهلاصؿّل, أبقا

شّقدة كناء افعادغ, وهق شقّد  |وُأّمف ؾاضؿة بـت رشقل اهلل 

 | وصاقُفف. شاّمه افـاّل  |صااب أهؾ اجلـّة, ورحياكة افـاّل 

ق بِِزكة  ـَ وظّؼ ظـف يقَم شابعف, وحؾؼ رأشف وأمر أن ُيتَصدَّ اسن

 .(2) صعره ؾّضة, وهق خامس أهؾ افؽناء

                                                           

 .16: 8. افاداية وافـفاية 1

 .9: 2. ُأشد افغابة ذم معرؾة افصحابة 2



 

 ـآة اجلـان(: ومـاؿب اسنـ بوـتب ابـ شعد افقاؾعّل ذم )مر 

ظّع بإكناب وآـتناب, وافؼرابة وافـجابة, وادحاشـ ذم 

افظاهر وافااضـ, معروؾٌة مشفقرة, وذم َتعدادها ؽر حمصقرة. 

وـان مع هناية افؼف وآرتػاع, ذم ؽاية افتؾّطػ 

 .(1) وآّتضاع

 فَزّ وؿال اساؾظ ادحّدث يقشػ بـ ظاداهلل بـ حمّؿد بـ ظاد ا

حؾقاًم َوِرظًا ؾاضاًل, دظاه  Jافؼرضاّل ادافؽّل: وـان اسنـ 

 .(2) اهلل ورُظف وؾضؾف إفٰی ترك ادُؾؽ وافدكقا رؽاًة ؾقام ظـد

تقاريـ: افتؿّنِؽ باسؽؿ وظؾقف خػ اإحقـام بؾغ إمر  :أي

ترـِف وبف  ُتنَػؽ دماء ادنؾؿغ وهُتتؽ حرماهتؿ بال ظائدٍة كاؾعة, أو

دماؤهؿ وحُتَػظ حرماهتؿ حّتٰی تظفر اسؼائؼ وَيِعَل ادنؾؿقن  ـؼَ حُت 

تؽافقَػفؿ إذا اشتقؼظت افضامئر, وثارت افَغرة ظذ اإلشالم, بعد 

ت اخلالؾة اإلهلّقة وُطؾؿ أهؾفا أيَّ طؾٍؿ اَ ِص أن يػفؿقا ـقػ اؽتُ 

                                                           

 ها. 50ا حقادث شـة  100: 1. مرآة اجلـان وظزة افقؼظان, فؾقاؾعّل 1

 .370: 1شتقعاب ا هبامش: اإلصابة . ا2ٓ



×

 ظظقؿ!

 صؿس ظؼ( ـتب ممّرخ دمشؼ )إئّؿة آثـا فوذم ممفَّػ 

)أي اسنـ  ها(: روٰی  953 ـ ضقفقن )تافديـ حمّؿد ب

أحاديث,  صّذ اهلل ظؾقف )وآفف( وشّؾؿظـ افـاّل  (×ادجتاك 

ُتقذّم بادديـة  ... وروت ظـف ظائشة ومجاظاٌت مـ افتابعغ

صّذ اهلل ظؾقف )وآفف( صاقفًا بافـاّل  Jمنؿقمًا.. وـان اسنـ 

ان حؾقاًم ... وـ , شاّمه افـاّل.. وهق خامس أهؾ افؽناءوشّؾؿ

ـرياًم َوِرظًا, دظاه حؾُؿف وورظف إفٰی ترك افدكقا واخلالؾة هلل 

 .(1) ـثرة مشفقرة J... ومـاؿاف  تعافٰی 

ِمـ أهؾ افدكقا  صؾقات اهلل ظؾقفومل يؽـ اإلمام اسنـ ادجتاٰی 

فا, وإّكام ترك اسؽؿَ  ـَ حغ كاؾنف ظؾقف معاويُة  يقمًا ما أبدًا حّتٰی يس

افااضؾة واسؽقمة ادغَتَصاة, ؾسك ذفؽ فف فقحَػَظ يريد افرئاشة 

حرمات اإلشالم, حّتٰی يػتضح ادـاؾؼقن افذيـ تؼّؿصقا ثقب 

 م!اإلشال

                                                           

 .67ا  63. إئّؿة آثـا ظؼ: 1



 

  وذم )أظالمف( ـتب خر افديـ افزرـّع: ـان اسنـ ظاؿاًل

حؾقاًم, حمّاًا فؾخر, ؾصقحًا ِمـ أحنـ افـاس مـطؼًا وبدّية. 

اب حماورة رجَؾغ, مها: وـان معاوية ُيقيص أصحابف باجتـ

 .(1) اهلل بـ ظّااس: فؼّقة بداهتفام.. اسنـ بـ ظّع, وظاد

  ْـ هذا, وؿد ـتب إشتاذ ظاد افؼادر أمحد افققشػ: فِتُؽ

ـَ بـت رشقل  فؾؼارئ ؾؽرٌة مادئّقة ظؾٰی أّن اسنـ بـ ظعٍّ واب

وَمـ تاله مـ إئّؿة ادعصقمغ, يعتزون أكػَنفؿ أحؼَّ  |اهلل 

ر ابـش |بؾ هُؿ ادؽؾَّػقن بعد افرشقل  ـ ؽرهؿ, ٓمِ 

ــ وافش رائع ادحّؿدّية: دِا هلؿ ِمـ: ااإلشالم وادحاؾظة ظذ افنُّ

ؿ افتـزيؾ  .(2) وصائج افُؼربٰی, وكؼاوة افـَّْػس, وَتػفُّ

تِ قؿو ـُ ب ؾ افؽثر ذم اإلمام اسنـ افزـّل وما يزال ُيؼال, و

ن  وُياحث, حّتٰی تلّفػت مؽتاٌة ـارٌة افؽثر ؾقف وما يزال ُيدوَّ

صقّة, تضّؿ مئات ضخؿة يؿؽـ أن ُتنّؿٰی بادؽتاة اسنـقّة افتخّص 

افؽتب, ؾقفا: ادؼآت وإبقاب وافػصقل, بؾ وادجّؾدات 

                                                           

 .230: 1. إظالم 1

 .42. اسنـ بـ ظّع, فؾققشػ: 2



×

, تتحّدث حقل صخصقّة اإلمام ادجتاٰی وؾضائؾف (1) وافدورات

اّصة ومـاؿاف وخصائصف ومعارؾف, وأراء ؾقف وافتصّقرات اخل

 غ, وفؽـ:مااين ادُرَتئِ  حقفف وؾَؼ 

أو أثـٰی ظؾقف  ×فقس بافرضورة أّن ـؾَّ َمـ َمَدح اإلماَم اسنـ 

ـان مقاؾؼًا مقافقًا, أبدًا. كعؿ, هـافؽ َمـ ذـروا اإلمام وجمّدوه ظـ: 

 وتقلٍّ فف 
ٍ
, شالم اهلل ظؾقفظؾٍؿ ومعرؾة, وإيامٍن وبصرة, وظـ وٓء

ـ ذـروه ظـ: إظجاٍب أو إكصاف, أو ظـ وفؽـ هـافؽ افؽثر ممّ 

ّٓ أن ياقح باسؼقؼة وؿد  إؿراٍر أو اظساف, ورّبام مل يتحّؿؾ بعُضفؿ إ

أخذت مـف ملخَذها ؾضاق هبا صدُره, واختـؼت هلا أكػاشف, ؾلفؼاها 

دون إرادتف, ودون أن حَيِنب هلا حنابًا أّن مؼقفتف هذه هل ُحّجٌة 

ؿدحف وُيظِفر ؾقف إظجاَبف بف, هق كػنف حاـؿٌة ظؾقف: ّٕن هذا افذي ي
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قـّل, معجؿ افعريّب ذم خزاكة خمطقضات مؽتاة افنّقد ادرظاّق فؾنّقد أمحد اسن

تب ظـ افرشقل وأهؾ افاقت صؾقات اهلل ظؾقفؿ فعاد اجلّاار افرؾاظّل,  ـُ ما 

ـشػ افظـقن ظـ أشامل افؽتب وافػـقن ساجل خؾقػة, ومعجؿ ادمّفػغ فعؿر 

 رضا ـحافة.



 

ؿف, أو ُّرد ظؾٰی إمامتف وخافػف إفٰی مـاوئف, أو مل هّت افذي حاربف وا

يؼاؾ وٓيتف ووصاية رشقل اهلل فف ا ظؾٰی أؿّؾ افػروض ا! ؾقؽقن 

ؿد وؿع ذم افتـاؿض وافتعارض بغ ؿقفف ومقؿػف, وبغ ظؼؾف افذي 

ف افتل ختافػ تؾؽ اسؼقؼة وتعاكدها يثّات فف اسؼقؼة افاّقـة وبغ كػن

وؿد حتارهبا.. ظـ جحقٍد مع ظؾؿ, وظـ  ,وتغافطفا وتتفّرب مـفا

 تعّصٍب باضٍؾ أو أحؼاٍد ؿديؿة!فإكؽاٍر ا أحقاكًا ا 

أؾضؾقّة اإلمام اسنـ  وؿد أدرجـا ما ؾقف تلـقٌد ظؾٰی 

ظؾٰی أهؾ زماكف, وأحّؼّقتف باإلمامة مـ ؽره, وظؾٰی  × ادجتاٰی 

ؾقمّقتف ذم افقؿت ذاتف, ُمْثاِتغ أّن هـاك إمجاظًا ظؾٰی ؾضائؾ اإلمام مظ

 افزـّل وأؾضؾّقاتف, وأحؼّقاتف ومظؾقمّقاتف.

وأخرًا.. مل يؽـ افشعراء بادتخّؾػغ ظـ مدح اإلمام اسنـ 

, ؾؼد كافقا ذف ذفؽ حقـام جاصت صؾقات اهلل ظؾقفافناط 

, ؾػاضت ؿرائحفؿ بؼصائد مشاظرهؿ ُمعَجاًة أو حُماًّة أو مقافقة

اظتّزت هبا افدواويـ وادمّفػات ؾَحِػَظْتفا بغ دّؾاهتا, بعد أن 

 َحِػظتفا افصدور بغ جقاكحفا.



×

 ؿافف ظؿرو بـ ُأَحقَحة يقم اجلؿؾ ذم خطاة اسنـ  مـ ذفؽ ما

 خماضاًا إّياه بعد خطاة ظاد اهلل بـ افزبر: Lبـ ظعٍّ ا

ـَ اخلاااِر ياصااااقَف أبقااافِ   َحَنااا

  
 ُؿؿااَت ؾقـااا َمؼاااَم خااِر خطقااِب 

   
 افعقاقِب  أهاَؾ  أبقاؽ ظاـ هباا اهللُ َصاَدع افتل باخلُطاةِ  ُؿؿَت 

 افُؼؾاقِب  ؾاشاداِت  وأصؾحَت  إمرُ  ؾاّتَضَح  افِؼـاعَ  وـشػَت 

ـِ  فنَت  برِ  ـاب  ُمرياِب  َؾْناؾٍ  ِظـاان وضلضل افؼقل ذم جَلَْؾَج  افزُّ

ـُ ٱ باف ؿاام باام يؼاقم أن اهللُ وأبك ـُ ٱو افاقيصِّ  با  افـجقاِب  با

 (1) ُر  وبَغ افقيصِّ ؽاُر َمشاقِب ااإّن صخصًا بَغ افـالِّ فَؽ اخلق
 

اط  •  :×وؿال افنّقد رضا ادقشقّي اهلـدّي ذم رثاء اسنـ افنِّ

ـِ يااا َدمااُع ُشاا  حَّ بَِقْبؾِااَؽ اهلَااتِ

  
ـِ  ـِ وافَقَشاا  فَِتحااقَل بااَغ اجِلػاا

   
 ِماــقػ افعزاُء وفاقس َوْجادَي 

  
ـِ َؾْؼااِد إ َم  كااقِس ووحشااِة افاادِّ

   
 بااؾ هااذه ؿااقُس افزماااِن َؽاادا

  
ـِ   مـفاااا افػاااماُد َرِمّقاااَة ادَِحااا

 

 ؿؾااااال َكقائُااااافُ  شااااَتقَضـَتٱو

  
 َضِػؼااُت َأهااقُؿ ذم وضـاال ٰی حّتاا

   
 وَأَذْفاااُت دمعاااًا ــاااُت أحاُِنااافُ 

  
ـِ  ـِ افااثَّؿ  وأصااقُن ُفمُفااَمه ظاا
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 ماااا افصاااُز شااافاًل يل ؾلرـُاااافُ 

  
 َيااذوُب باااسََزنِ  ؾااَدِع افػاامادَ 

   
 َؿنااا شااتَؾـُْت ٱمااا فؾزماااِن إذا 

  
ـِ   وُرِمقااُت ِمـااف بجاكااٍب َخِشاا

   
 ـاااان َذْكااااَل أن أَفـْاااُت َفااافُ  َأوَ 

  
ـِ   َجـْااال, وفااقٓ اِسؾااُؿ مل َيؾِاا

   
 َأم دهُركااااا ـَاـقااااِف ظااااادهُتُؿ

  
ااقأ ـِ  ٰی جَيْاازون بافنُّ ـِ اسََناا  َظاا

   
 َأم ـاااؾُّ َماااـ ُتـْؿقاااِف هاصاااُؿ ٓ

  
ـِ   َيـػااؽُّ ذم حاارٍب مااَع افاازم

   
 صااػلِّ َبـاال ٰی مااا كظاارَت إفاا َأوَ 

  
ـِ  رِ اُمَضاا  افؽااراِم وخااِر ُماامَُ

   
 صاااِؾ افااقيصِّ وَؾاارِخ ؾاضؿااةٍ 

  
ـِ ٱو ـِ  باا  افـااالِّ وشاااطِِف اسََناا

   
 ـؿ كااَل بعاَد أبقاِف ِماـ ُؽصاصٍ 

  
ـِ  ٰی َيطقي افضؾقَع هبا ظؾ  َصاَج

   
* * * 

 ـااقُد وُهااؿرتِف اجلاُحِشااَدت فِـُصاا

  
ـِ   باااغ افُاغااااِة وضاااافِاِل افِػااات

   
اااااٍؾ ضَؿعااااااً  اااااٍؿ وُمَممِّ  وحمؽِّ

  
ٍؽ باااااسؼِّ مل َياااادِ   نِ وُمشااااؽِّ

   
ـَ ٱإَذا  ٰی حّتاا  اجلُؿااقَع فؽاال مااتح

  
ـِ ُهُؿ ِماااـ إَ صاااػقُ  زَ َيؿتاااا  ِجااا

   
 َكَػااارٍ  ٰی َكَؼُضااقا ماااقاثَؼفؿ ِشااق

  
اا ـِ اَكَصااحقا فااف ذم افنِّ  رِّ وافَعَؾاا

   
 ضااؾقُظفؿ ُضِقَيااْت  وبِااام ظؾقااف

  
 ـِ ِماااـ ٓظاااٍج فؾحؼاااِد ُمؽاااَتؿَ 

   
 ارَك وْهاَق ِماـ اْفااَكَناقا إفقف افشِّ 

  
 إياااامِن ِمثاااُؾ افاااروِح فؾاااادنِ 

   



×

 َجااااَذبقا ُمصاااااّلُه, ؾِااااداُه أيب

  
ـِ   ِماااـ ـااااطٍؿ فؾَغاااقِظ مُمْاااَتَح

   
 َؿَنااااااًم بُِناااااْمدِده وحَمْتِاااااِدهِ 

  
ـِ   وبِِحؾِؿاااف ادُاااقذم َظاااَذ افؼاااـ

   
 صااااَء أؾـااااُهُؿ بَؿْؼااادرةٍ  فاااق

  
ـْ  فااق ـِ  مل تؽاا  ذم افؽااقِن مل َيُؽاا

   
* * * 

ِؿااادٍ  ـَ  هَلْػااال َفاااف ِماااـ واجاااٍد 

  
ـِ   ُمنتضااااَعٍػ ذم إرِض مُمااااتَف

   
 َرت ظااٌغ وٓ َشااِؿعْت امااا أبَصاا

  
ـِ   ُأْذٌن بَِؿااااـ شاااااواُه ذم ادَِحاااا

   
 ِظاااداه بِعقـِاااف وَيعااال ٰی َيرظااا

  
 افاااااقيصِّ أبقاااااِف ذِم ُأُذنِ  َصاااااتؿَ 

   
 أذلَّ افـاااااِس صااااقعَتفُ  ٰی وَياااار

  
ـِ  هؿ َظّااااااادُة افاااااَقَث  وأظااااازَّ

   
 بافصااِز ُمشااتِؿالً  رتاادٰی ٱ وؿاادِ 

  
ـِ  اااـ  بااااِسؾِؿ حُمتِػظاااًا َظاااَذ افنُّ

   
ااؿَّ ؾاااؿتَطُعقا ٰی حّتاا  َشااَؼقه افنُّ

  
ـِ  ِماااـ َدْوِح أمحااادَ  اااام ُؽُصااا  أيَّ

   
 ؾاضؿااااةٍ  ُشاااااّمً يؼطِّااااُع ؿؾااااَب 

  
ـِ  ـِفااابٱؿؾااِب  ٰی َوْجاادًا ظؾاا  اسََناا

   
 َصاافقدًا صااابرًا ؾَفااَقْت  ٰی وهااق

  
ـِ  ُحْزكااااً  َج  ظؾقاااِف ـقاـاااُب افااادُّ

   
* * * 

 ودَمّفاااااَزت باجلُـاااااِد ضائػاااااةٌ 

  
ـِ   ُمؼتاااااادٌة فِؾاغاااااِل ذم َصاااااَط

   
 فِصااادوِر ضائػاااةٍ  ٰی ياااا فِؾاااقر

  
ـِ  ااحـاء واإلَحاا  ُصااِحـَْت مااـ افشَّ

   



 

 ظـ َحَرم اف
ِ
ْاأؿَصْت حشا افزهراء   

  
 ْدَكااات ِمـاااف ـاااؾَّ َدينفادي وأَ اااا

   
 َؿااادْ وأَؾُناااْاُع أثاااامٍن َتضاااقُؼ 

  
؟! ٰی َوِشَع افِعاد ـِ  تِناعاِن ِماـ ُثُؿا

   
 هللُ ِماااـ صاااز اسناااِغ, بااافِ اَ 

  
ـِ  ااَغ  حاضاات َذُوو إحؼاااِد وافضَّ

   
 ـِقِه َؽَرضااااً َترـاااقا َجـاااازَة ِصااا

  
ـِ ُيثَاااا ؾِ ْاااافِؾـَّ   ت ِمـاااف ذم افَؽَػااا

   
ه ظاااااـُفؿ وصاااااّقتُ   فُ وَيصااااادُّ

  
ـِ   حاصاااه ِمااـ َؾَشااٍؾ ومااـ َوَهاا

   
 ٰی إفاا بااِف كحااَق افاؼقااعِ  ٰی ؾؿضاا

  
 خاااِر افاؼااااِع بااالذِف ادُااادنِ 

   
 واراُه وإرزاُء ُمقِريااااااااااااااةٌ 

  
 واسَاااَزنِ  بَِحشااااه َزْكاااَد اهلَاااؿِّ 

   
 كحاااَدَرْت ٱ ودظاااا وأدُمُعاااف ؿااادِ 

  
ـِ ادُااازنِ   ِماااـ أظاااُغٍ كاَبااات ظااا

   
 أَيطقااااُب َبعااااَدك جمؾااااٌس يَل َأمْ 

  
ؼدُت, , وؿد ؾَ ـل؟ ظقق اهلَـلُّ  !َه

   
 َأؾديااااِف ِمااااـ ثاااااٍو بُِحػرتِاااافِ 

  
ـِ   (1) ُمناااتقَدٍع ذم إرِض ُمااارهَتَ

 

  وؿال افنّقد حمنـ إمغ ذم رثاء اإلمام اسنـ ادجتاٰی×: 

َمـ أهاَج َصْجَقك ربعٌ  ِدارُس افدِّ   
  

ـِ   ؾااااَت َضْرُؾااؽ ِمـااف ؾاؿااَد افَقَشاا

   
هُ فاادَّ رمؾااِة ا ٰی ظؾاا ربااعٌ   َؽااّرَ

ِ
 هـاء

  
ـِ   َماارُّ افرياااِح وَتنااؽاُب اسَقااا اهلَااتِ

   
رَت ظفَد اإلْفِػ حَغ َصَدت ـّ   ْأم َهؾ تذ

  
ـِ  ٰی ِوْرُق اسَامئااِؿ أو َؽـَّاات ظؾاا  َؾااـ

   

                                                           

 .36ا  34. ديقان افنّقد رضا ادقشقّي اهلـدّي: 1



×

 ـاااّل وفؽااـاّم دَمااري افاادمقُع دماااً 

  
  ُِحزكاً ظذ اسََنـ ,مـّل, وحؼَّ هلا

ـِ ٱ ِشاِط افـالِّ    ظذٰ مقػ ادممـَغ  ب
  

ـِ  ذِع افـاااالِّ   أبقاااِف خاااِر ُمااامَُ

   
 إماااُم حااؼٍّ ِمااـ اهللِ افعظااقِؿ َفاافُ 

  
كقا ظؾاا ـِ وافاادُّ ي ـِ  ٰی رياشااُة افاادِّ  ُشااـَ

   
ْافزاهُد افعابُد إّواُب َمـ خُؾَصت   

  
ااااا ـِ اهللِ كِّقُتاااااف ذم افنِّ  رِّ وافَعَؾااااا

   
  ٰیوافقاهُب اداَل َٓياغل ظؾقِف ِشق

  
ـِ ثااقاِب بارِئااِف افرمحاا  اِن ِمااـ َثَؿاا

   
 وؿاَشااَؿ اهللَ مااا َؿااد ـااان َيؿؾُِؽاافُ 

  
ـِ   ِمـااف ثالثااًا بااال خااقٍف وٓ ِمااـَ

   
 ومّرتِغ ؽادا ِماـ ـاؾِّ ماا مَؾَؽاْت 

  
ـِ  م  َيؿقـُااف خارجااًا ذم شااافِػ افاازَّ

   
 وافؼاصااُد افاقااَت مل حَتِؿْؾااف راحؾااةٌ 

  
ـَ امخنااًا وظشاا  وافـَّحاااُر فؾُاااَدنِ  ,ري

   
 ل هلااا ظاادداً آ حُيصااوُذو ادـاؿااِب 

  
ِنـ ـٍ أو ؿقُل ذي َف طِ راُع ذِي ؾَ   َِي

   
ِد اسَنـ   ِؽَر اسنِغ وؽَر افنقّ

  
ـِ   كنااٌؾ ٕمحااَد خااِر اخلَؾااِؼ مل َيُؽاا

   
ـٌ امشاااطاِن حاااُّف  وُبغُضاافام , ِدياا

  
 نِ قِفام هللِ مل َيااااادِ ـػاااااٌر, وؿاااااافِ 

   
 ؿااد َجـَقااا َرحياكتااا أمحااَد ادختااارِ 

  
  َجـلٍؾ بلزهاِر افؽامِل ِمـ روِض َؾض

   
  ْؾرظاِن ؿد َبنؼا ِمـ دوحٍة ُشؼقت

  
ـِ   مااااَء افـااااّقة وإـاااقاُن مل َتُؽااا

   
َؿقا َمـ اهلل رشقلِ  بِناَطل أـِرمْ  ـَـ إَػ  وافَعؾقا ادَجدِ  ذِروةِ  ِمـ  َر   ِافَؼ

* * * 



 

 ؿقًٓ ؾلشَؿَعفُ  ٰی وؿال خُر افَقر

  
 :ي ؿاٍب وذي ُأُذنِ ذدّا دظا ـؾَّ 

   
 بـاَي هذاِن دوَن افـاِس ُحاُّفاماِ 

  
ِّ ُح  ـ ا ِغ أبغضـلأل, وَم   بغَض افناطَ

   
 مُها اإلماماِن إن ؿاما وإن َؿَعدا

  
 بذاَك ِجزيُؾ ظـ باريِف أخزين

   
َد ما ٰی َأوص ـّ  بِعستِف اهلادي وأ

  
تَـٰی أوص كا ِمـ ؽابِر افِػ ِ, وحّذَر  

 

   
 ّمُتفُ خاَكْت ُظفقَد رشقِل اهللِ أُ 

  
ؾَّ مَ  ـؾِقفؿ, وؿد ؿَ   ِ ـْ فؾعفِد مل ََيُ

   
ّٓ ادقّدَة ذم افْ   امل َيْاِغ أْجرًا فف إ

  
 واإلَحـٰی ُؼربا

ِ
  ِ, ؾجاَزوه بافاغضاء

   
 ما هذا اجلزاَء َففُ 

ِ
 يا ُأّمَة افنقء

  
  ِِمـ ادِـَـ ٰی فُؽؿ َأْشد ما ٰی ِمـُؽؿ ظؾ

   
رَض    ٍ ضاظْت دماُء رشقِل اهللِ ذم ُم

  
ـِ   ِمـ َيَؿ

ِ
 وذم ربقعَة وإحقاء

   
 ِشاطاُه ما بَغ منؿقٍم وُمـَجِدلٍ 

  
 هنَب افصقارِم وافعّنافِة افؾدنِ 

   
 وآُفف ُؿتَِّؾت ذم ـؾِّ صارؿةٍ 

  
ـِ اِمـ افانقطِة مل ُتـَص   ْر ومل ُتَع

   
  ِصقـَت بـاُت افاَغايا ذم مؼارِصها

  
ـِ  ـْ بـاُت رشقِل اهللِ مل ُتَص  فؽ

   
فاث ـَ  اراُت بدٍر ويقِم افػتِح أدر

  
ـِ  ِمـ آِل ضف َبـُق َظّاادةِ   افَقَث

   
* * * 

ـِ افزاـل وما َؾَعؾْت    هَلػل ظَذ اسن
 

  
  ِبف إظادي وما ٓؿٰی ِمـ ادَِحـ

  
   
ؿِّ ٓ ُشِؼقَْت   شَؼْتف َبغقًا كؼقَع افنُّ

 

ِصقَب اسَقا ِمـ ؽقادي ظارٍض َهتِـ   



×

اِداً ف ـَ َعت  ْوَرَمت ٰی ؾؿصطػؾؼطَّ  
 

  
 باسََزنِ 

ِ
 ؾماَد َبضعتِِف افزهراء

   

 وأوَشااَعْت ِمااـ ظااعٍّ ؿؾَاااف ُحَرؿاااً 

  
َجـ َرتف َرهَغ افقجِد وافشَّ ِوؽاَد  

 

   
 ًك وفؾحنااِغ حـااٌغ ِمااـ ؾاامادِ صااج

  
رهَتَـ ٍم باسُزِن ُم   ِبافقجِد ُمضطَر

   
ـِ ُجّثتِافِ   وْهَل افتال مـعاْت ِماـ دؾا

  
َغـظـَد افـالِّ وأب ـَ افضَّ َِدْت ـاِم   

   
 , َتِربْت ٰی بُؼرِب ادصطػ ٰی َمـ ِمـف َأوف

  
فا ما َجـَت ِربحًا ِشقَ  ِافَغاَـ ىأـػُّ   

   
 ُتْدين افاعقَد إَفقِف, وافؼريُب فف

  
, وافصاُح ظـ كَ  ْئقِف ـ ـلْص تُ   ِب افدفقِؾ َؽ

   
ـِ ٱهللِ ُرزُء   َؾَؾَؼد ٰی بـِت ادصطػ ب

  
ِجـ فف افصاُح ِمثَؾ  ٰی أضح ِافػاِحِؿ افدَّ   

   
ـِ و ي ـُ افدِّ ْكػَصَؿتٱُرْزٌء فف ُهدَّ ُرـ  

 

  
لِّ وافَقَهـ ٰی ـتنٱ, وٰی ِمـف افُعر   ِبافذُّ

   

ْؾؽُؾفُ  ـَ  رزٌء أكاَخ ظَذ اإلشالِم 

  
ف ومض ــ ٰی ؾغاَف رِض وافنُّ ِبافَػ   

   
 رزٌء هَتقُن فف إرزاُء أمجُعفا

  
ِـِمـ ُظْظِؿف وْهَق حتَّك افققِم مل َّيُ   

 

   
 رزٌء فف ُحَرُم اجلّااِر ذم َحَزنٍ 

  
ـِ وبعَده َح   َرُم اجلّااِر مل ُيَص

   
 تاؽل مشاظُرها ًك رزٌء فف ِمـ ِمـ

  
ـ ـَ ي افرُّ

اُف كازٌل بافاقِت ذِ  ِوَخطْ
 

   
 َشَؼك افاؼقَع وَمـ َضؿَّ افاؼقُع َحقاً 

  
 َّيؿل بف ذم َثراه َصقُِّب ادُُزنِ 

 

* 

 ـػؽُّ ُرزُؤـؿُ يَ  يا آَل أمحَد ٓ

  

  *  * 

ُؿـلُّي   قُج يل ِذـَر أصجاٍن ُتَمرِّ

   



 

قـُؿ ُظؿَر ادَد شؾُ ًأبدا ٰی وفنُت أَ  
 

  
وِح وافَاَدنِ  ٰی حتّ  َق بَغ افرُّ  ُيػرَّ

   

 أكُتؿ شػقـُة كقٍح وافـجاُة بُِؽؿ

  
ُػـ   ِوفقَس ذم افاحِر ِمـ ُمـٍج ِشَقى افنُّ

   
يـل ِوٓـْؿ, وبعد ادقِت حاُّ 

  ُُؽؿدِ
  

ـَ افؾَّحِد وافَؽَػـ   ُِذخري, إذا رصُت َره
   

 ٰی وِشق ,ذكقٍب مَجّةٍ  ءَ مَحَؾُت ِظب
  

ـل ـػُع   ِوٓـُؿ يقَم َحؼي فقس َي
   

 ٰی وظؾ ,هللُ أكزَل ؾِقؽؿ َوْحَقفاَ 
  

 (1) الُم حَغ ُبـِلاَل اإلشاـِ اؿ بُ اوِٓئؽُ 

  ّمام اسنـ ذم ذـرٰی مقالد اإل وؿال افشقخ حمّؿد ظع افقعؼقيب

 :× افزـّل 

ـَ ٱبِِذـراك يا  افدهرُ  بتفَج ٱ یادصطػَ  ب
 

  
 رُ اوؿد َماأَل افادكقا بؿاقالِدك افاِْشا

   

اً   دَمؾَّقاااَت ذم ُأْؾاااِؼ اإلماماااِة كااارِّ

  
 َفااف َظـَااِت افشااؿُس ادـاارُة وافااادرُ 

   
 بقااقٍم باااِف َصاااْطُر افتفااااين ٕمحااادٍ 

  
ـِ وافاادكقا بَِؿقفااِدِه َصااطرُ  ي  وفؾاادِّ

   
ؾاً وحقدر ٰی ادصطػ بفِ  ْر رَّ ضَ  ٌؿد ؿَ

 

  
 وكاَفاات بااِف آماهَلااا ؾاااضُؿ افطُّفاارُ 

   

اااام ؾَتـّزَفاااْت ارشااااُ وَظاااؿَّ بِ   اُه افنَّ

  
فااا افُغاا ـُ  رُّ هُتـّاال رشااقَل اهللِ أمال

   
 اهلَـااامطؾااِع افػجااِر بِ  ٰی حُتقِّقااِف حّتاا

  
ُذفؽ افػجر ٰی لشَػَر ظـ كقِر اهلدؾا  
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 َيزدهااال وتااااَه أماااُغ اهللِ ِجزياااُؾ 

  
 وَحااؼَّ فااف افَػْخاارُ  ,بخدمتِااِف ؾخااراً 

   
 امهَتؾَّااااَؾ صاااافُر اهللِ ؾقااااِف ـاااالكَّ 

  
 بِف افعقُد فقس افِػطُر ِظقدًا وٓ افـَّْحرُ 

َؾت ٰی ظؾ ْأفِػ صفٍر فقؾُة افَؼْدِر ُؾضِّ  
 

  
 وـؾُّ فقايل افشافِر ؾقاِف هاَل افَؼاْدرُ 

   

*** 

 رِف افااذياوفقااٌد َحااااُه اهللُ بافشاا

  
ُِر ِمـ ِذـِره افـَّْؼ اُع فققِم اسشَيضق  

 

   
 وُؿدِشااافِ  تؽاااّقَن ِماااـ َِسِّ اإلفااافِ 

  
 َؾؾِّؾااااِف ذم إبااااداِع تؽقيـِااااِف َِسُّ 

   
اااَطِغ يااا َمااـ صااػاُتفُ  ؾقااا أّوَل   افنِّ

  
ر ظـ إدراـِفا افقهُؿ وافِػؽُر اِّ ُؿصي

 

   
ُفؿ نا حَغ َضؿَّ

 َظْؿااُرووماا حتَتااف زياٌد ِشااقاُهؿ وٓ  ورابَع أصحاِب افؽِ

   
ـْ  واخُر مل تؽ اُع افزَّ  رُ اُؾااف افَعْشااُتؼاااُس هبااا ذم اجلُااقدِ أكؿُ   إذا ؾاضِت افنَّ

   
ٍَؾَؽؿ ِمـ ُؿروٍن ؿد َتَقفَّت وأظُك  ُؾ ِمـ ذِـراُه َؿرٌن وٓ ظك   ُومل ََيْ   

*** 

ٰی ريُؿ َبـل افقحِل افذي َؽَؿر افقراـ
 

  
 ُظػاااَة افـاااِس كائُؾااف افَغؿاارُ  ٰی وأؽـاا

   

ًـل َكجاراً وحَمتِدااق ادجتاَك افزه  
 

  
رُ  ـْ ْجِس ذم تطفره َصدَع افذِّ ظـ افرِّ

 

   
قِف ذم اجلَ  ٰی ؾَؽْؿ ِمـ َكد ْب أخَصاَتدْ ـػَّ  

 

  
 مخائااُؾ مـفااا أيـَااَع اسؿااُد وافشااؽرُ 

   

 ْزَرهُ أَ  َصاادَّ  ٰی كجاادٍة ؾقااف اهلااد وُذو

  
َحك اخلطقئاُت وافِقْزر ُُ ُوذم ُحاِِّف   

 

   



 

 وبِاقتِاافِ  ٰی ِحْجااِر ادصااطػب ٰی َترّباا

  
ُؾلظظِْؿ باقٍت دوَكف افاقُت واِسْجر   

*** 

 ل إمامااًا شااامَلَ افؼااقَم صااابراً ابِـػناا

  
ُُؽصٍص ظـ بعِضفا َيـَػد افصز ٰی ظؾ  

 

   
قرِ  ـ َج َد ِم ـِ ٱوـابَ ف ب ِ  ِصخٍر وحزب

 

  
كَصدَع افصخريَظـًا فق  َٓ ُالؿل افصخَر   

 

   
 صاااؾحاً َماادَّ ظااـ ُذلٍّ َيَديااِف مُ  ومااا

  
ـِ هـٍد ـان ِمـ صلهِنا افَغدرِٓ  يداً  ُب  

 

   
ـْ رأ  ؾريضة ٰی وفؽ

ِ
ـَ افدماء  ًحؼ

 

  
وا ٰی ظؾ !حغ خان افصحُب وافؼقُم ؿد َؾرُّ

 

   
دِق وافقؾا  وفقس َفديِف ِمـ ذوي افصِّ

 

  
ْثاارُ  ٰی شااق ـُ  ؾئااٍة َؿؾَّاات وأظااداُؤها 

   

ؾُؿ افذي أَمَر اهلد ٰیوذاك هق افنِّ  
 

  
 ْنااااف اخلقاكااااُة وادَْؽاااارُ بااااِف مل ُتدكِّ 

   

 يؽااقُن وراَءهُ  وفااقس شااالمًا مااا

  
ُختَػك اجلَؿرٱَدماٌر, ـام حتت افرماِد    

*** 

ا  ـَ ٱؾقَ ـِر َمدُحفؿ ٰی إُف ب  ؿد جاء ذم افذِّ
 

  
فاااا افاااـَّْظُؿ وافـَّْثااارُ  ٰی ؾااالكّ   ُياااقذّم حؼَّ

   

هؿ  هؿهُؿ افؼقُم فقٓ جقدُ  ووجقدُ

 

  
ا  َ َ َؾَّ ٱد فؾنَّ  هن ٌق  دْ رَو طْ ؿَ  ُحاِب وٓ 

 

   
ؿ ِف ا افذي حُييص مـاؿَب ؾضؾِ ـ ذَ  وَم

 

  
ْهر ٰی وهقفاَت حُتص ام إكجُؿ افزُّ  ُذم افنَّ

 

   
ؾّ  جلُ ا ع  دؾَ تُ ؿ  ِ أزمة ٰی فد ٰی هِب ٍـؾِّ   

 

  
 ّ  يـؽشُػ افرضُّ

ِ
واء ْ افألَّ ى  َد فَ  ُوؾقفؿ 

 

   
 خَتَااااذُت ِوُٓهااااؿ ذم حقاااااَي ُجـّااااةً 

  
إذ فققمِ اسِؼ  ً خرا ـعُ  وذُ خر ؿُ يَ  ُافذُّ

 

   



×

اااؾَّ افؾنااااُن ؾااانّكـل يَل افُعاااذرُ  ـَ  إن 

  
 (1) ْذرُ اُؾ افعُ ااَ اؼاده يُ ارياًم ظـارجقُت ـ

  وؿال افنّقد مفدي إظرجّل ذم رثاء اإلمام اسنـ افناط× 

 وبقان رزاياه:

 مااا شاااَل دمعااَل فؾخؾااقِط ادُْزِمااعِ 

  
 ـااااّل وٓ َوْجااادي فتؾاااَؽ إَرُباااعِ 

   
 الباااُؾ َصااااقيـااااّل وٓ هاَجااات بَ 

  
عِ   ِسامئااااٍؿ ؾااااقَق إراـااااِة ُشااااجَّ

   
رُت افَغضااااا ـاااااّل وٓ ـّ  أيّن تااااذ

  
 عِ باااإدمُ  هؾَطِػؼاااُت ُأضػااال مَجااارَ 

   
ُط إش ْر ـْ أذاَب َحشاصتل َؾ  ٰی فؽ

 

  
 ِسشاصااااٍة ذابااااْت بُنااااؿٍّ ُمـَؼااااعِ 

   

ـِ افزـلِّ وؿد ؿض  ٰی هَلػل ظَذ اسن
 

   
ؿِّ  ـ ُش عِ ذم َحشًك مُ « ُجعدةَ »ِم تؼطِّ

 

   
 ؿااد ظاااَش بعااَد أبقااِف وْهااَق مؽاباادٌ 

  
ع ضَّ شقُب هلا كقايص افرُّ َصصاً تَ   ِ ُؽ

ٍؽ   ماااا باااَغ ُمرتااااٍب وباااَغ ُمشاااؽِّ

  
اااٍؾ كحاااَق ادطاااامِع ُمنااا  ِرعِ اومممِّ

   
 ُتمذيااِف وْهااَق بَؿـظاارٍ  ٰی َيركااق افِعااد

  
ع نَؿ ِؿ افقيصِّ بَؿ تْ ـ َص ؿ, وِم ـُف  ِِم

 

   
ااٍؾ َؽاا َأؾديااف  ٰی قَظ افِعااد ِ ِمااـ ُمتحؿِّ

  
د عِ  ٰی صااازًا بؽاشااااِت افااارَّ  ُمتجااارِّ

   
 ٰی بااغ افااَقر ٰی صاااَء اإلفااُف باالن ُياار

  
ظلِّ  ظلٱظاااٍن إػ أمااِر افاادَّ ـِ افاادَّ  باا
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اااؿِّ باااَغ ُأمّقاااةٍ  ٰی َؿضااا ٰی حّتااا  بافنُّ

  
ااااعِ   بَحشااااًك ـظااااقٍؿ ِمااااـفُؿ ُمتقجِّ

   
ُدوا ِه جاااااؤوا بااااِف فُقجاااادِّ  وجلَاااادِّ

  
عِ  بادصاااطَػك ادختااااِر َظفااادَ   ُماااَقدِّ

   
ااااكُِع دؾـَااافُ ؾلَ  ُُ  تاااْت ظاااذ َبْغاااٍؾ 

  
ـااااِع؟!« أباهااااا»مِلْ ٓ  َُ  َؿاااااَؾ ذا مل 

   
 عٌ ُمقَشاا «ُؾااالنٍ » ٰی بقااُت افـااالِّ ظؾاا

  
عِ  قشَّ مُ ؽَر  يؽقُن  فزـلِّ  ا !وظذ 

 

   
ف« افاؼقعِ »ؾلتك اسنُغ إػ  ـعِش ِ  ِب

 

  
 واساازُن َينااعُر مـااف بااَغ إضااُؾعِ 

   

 ٰی ُه هااااَج باااِف إشااارااإذا و یحّتااا
  

 َؾَغاااادا ََيُااااطُّ ُتراَبااااف بإُصااااُاعِ 

   
اااأُل صااادَرهُ  َُ  ويؼاااقُل وإصاااجاُن 

  
اااااعِ  ُـّ أّكاااااَة وافاااااٍف ُمتػجِّ  وَياااااِئ

   
 َيرثقااااِف بِؾقظااااِة ثاـااااؾٍ  ْكصاااااعَ ٱو

  
 َتاااااُدو ظؾقااااِف ـسبااااُة ادُنااااسِجِع:

   
 قـااااَل جمؾااااٌس عَ حَيُؾااااق فِ  َأُأخاااالَّ ٓ

 

(1)ؾقِف َمعل ـْ اؿ تؽال إن فاُب فاوَيطق
 

 

  وؿال أحد إدباء ذم رثاء اسنـ افزـّل×: 

 هللُ أـااااااُز أيَّ يااااااقِم ُصااااااجقنِ اَ 

  
! شاااُتاِقحٱؾقاااِف  ـِ ي  حاااريُؿ هاااذا افااادِّ

   
ـُ افنااااؼقػِة ياااااكعٌ   ياااقٌم بااااف ُؽصاااا

  
 ذم ـااااػِّ َذِّ فعااااغِ  ٰی وَؿـَااااا اهلااااد
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 ٰی يااقٌم بااف َؽَؾااَب افشااؼاُء ظااذ افتُّؼاا
  

ـُ آَب بصاااااػؼةِ  ي  ادغااااااقنِ  وافااااادِّ

 

 باااِف َؽَصااااقا افزـااالَّ خالؾاااةً  ياااقمٌ 

  
ـِ   َثاَتااااات فاااااف ذم ظاااااامَلِ افتؽاااااقي

   
ت افـػاِق وبايَع ُب  َص بفِ ُظ ت  َر َد َْؽ  

 

  
 ِرْجناااًا ظاااذ اإلياااامِن ؽاااَر أماااغِ 

   

 َكَؼضااااااقا ِوَٓء حمّؿااااااٍد ذم آفِاااااافِ 

  
ُاااااقا ذم افظُّْؾاااااِؿ أيَّ ُؾـاااااقنِ   وَتػـَـّ

   
 نااامحاااَذُروا َؽَضااَب اإلفااف, وبئ مااا

  
واٱـااااُكقا   ِمـاااف ظاااذاَب اهلُاااقنِ  صاااَسَ

   
 ؿاااد أطفاااروا ماااا أضاااؿروا دحّؿااادٍ 

  
 أن جااااااَءُهؿ ذم حُمَؽاااااِؿ افتاقاااااغِ 

   
ـِ ٱوا هَلَْػتااااُه ظاااَذ   بـاااِت حمّؿااادٍ  بااا

  
 مااااذا ُيؼااااد ِماااـ ؿاااديِؿ ُضاااغقنِ 

   
 خؾاااَػ ُطفاااقِرهؿ َكااااُذوه وافؼااارآنَ 

  
قر افشُّ مون ٰی واشتعؿؾقا   ِ وـؾَّ َخ

 

   
 قا ظؾقاااِف ؾاشاااُتاِقَح حريُؿااافُ َهَجؿااا

  
ـِ   وْهاااَق ادَـقاااُع مِحاااًك وفقاااُث َظاااري

   
 ا َضَعـَاات َؿـااا باالٍس هَلُااؿ ٓ ا َضعـُااقه

  
 جااااٍر ؾاهناااااَر خااااُر ضعااااغِ ـْ ذم ِخ 

   
ُهؿ ماااا  ـاااان أؽاااراُهؿ بِااافِ  ؿاااد َؽااارَّ

  
ـِ حِ   ؾاااٌؿ ََيِاااػُّ َفدياااِف ـاااؾُّ رزيااا

   
 ٰی هللُ أيُّ رزّيااااااٍة َضَرَؿاااااات ظؾاااااااَ 

  
 َجـااااِغ! ُتشااااقُب ـااااؾَّ  آِل افـااااالِّ 

   
ـِ ٱِمْثاااُؾ   ؾااااضَؿ واهلداياااُة ِذظاااةٌ  بااا

  
ـُ ِماااـ َبـااال ياشاااغِ   وْهاااَق ادُفاااقؿ

   
 ٰی َشاااَؾاقه شاااؾطاَن اإلماماااِة ؾاؽتاااد

  
 وْهاااَق اإلمااااُم جؾاااقَس داِر صاااجقنِ 

   
 زاَل ُمضااااَطَفدًا ُيؼااااد ِمااااـفؿُ  ماااا

  
 حِمَـااااًا ُتطاِّااااُؼ شاااافَؾفا بَِحااااُزونِ 

   



 

 ًا بُِناااؿِّ ُجَعقااادةٍ صاااز ٰی ؿضااا ٰی حّتااا

  
اااالِل أؾاااغِ   ذم أماااِر ُمؾَتِحاااِػ افضَّ

   
عاااًا ِؿَطعاااًا فاااف ذم افطشاااِت ِماااـ  ُمتـخِّ

  
ـِ  ي اِاااٍد هلاااا ؿاااد ذاَب ؿؾاااُب افااادِّ  ـَ

   
و ْؿ  عَ ٱؿُ فْ  كْ ا فا  ِ ا ؿؾ فجَة  مُ  

ِ
ء  افؾزهرا

 

  
ـِ افزـاااالِّ بزؾاااارٍة وَحـااااغِ ااااا  َحَن

   

ؿْ ٱو ُ ا ـت هّن إ ظـفا  شِت  فطَّ ا َث   حدي
 

  
ك  دحزونِ  كخالعَ ٱأخَش ا ها  دِ ا م  ؾُ

 

   
 إذا مُحَِؾاااات َجـازُتااااف َبااااَدْت  ٰی حّتاااا

  
ـٍ وُديااااقنِ   ِمااااـُفؿ ؿااااديُؿ ضااااغائ

   
 َمـَعاااقه ِماااـ َحاااَرِم افـاااالِّ خَماؾاااةً 

  
 ِمااااـ أن يؼااااقَم بثاااالِرِه ادضااااؿقنِ 

   
 ودِاااااا َدَروا ِماااااـ أّكاااااف ُروٌح َفااااافُ 

  
 وأمقـُااااااف ذم َوحِقااااااِف ادخااااااُزونِ 

   
 ا ؿاااد صقََّعْتاااصاااّقُعقه.. وإّكاااام ماااا

  
 ُف كِااااااهُلؿ ذم َظقفااااٍة وَركااااِغ!ااااا

   
 روا ظؾقاااِف ــائـاااًا ِماااـ ِحؼاااِدِهؿثاااك

  
 فِـَاؾِفاااااا ادااااادؾقنِ  شاااااَتفدُؾقهٱو 

   
 هَلْػاااال فِـعِشااااؽ وافِعااااداُة َتـقُصاااافُ 

  
ِؿاااااغِ  ـَ  بناااافاِم حؼاااااٍد بااااارٍز و

   
 ا اْفاااوادَااااَل  ٰی كعاااٌش ظؾقاااِف اهللُ صاااؾّ 

  
ـِ  ٰی أظؾاااا ه بصااااقِت حاااازي  ُيؽاااازِّ

   
 رمداً اَأُأخااالَّ أّماااا اسااازُن بعاااُد ؾنااا

  
 (1) لاريـاُت ؿَ اا َحِققال ماُد مـّ اوافَقْج 
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  وؿال افشقخ مرتضٰی ذارة ذم ذـرٰی صفادة اإلمام اسنـ

 :×ادجتاٰی 

 َرَصاااُؼقه َحّقاااًا بافؾِّنااااِن إماُمـاااا

  
د !بِِنفاِم! ٰی َرَصُؼقا اهلُد ٰی وَفَدى افرَّ

 

   
ؿَر ِهداية ٰی ـؿ ذا َشَؼك افَعطش  ٍكَ

 

  
 !!امِ ُزظااااَف مِحااا ٰی وإذا باااِف ُيناااؼ

   

فا اِاااٌد َتَػتَّاااَت فمإمااااِم بُناااؿِّ  ـَ

  
 ؾاارأى َحشاااُه بااال ِجااراِح ُحناااِم!!

   
 يااا ُشااؿُّ فااقٓ أّن ؾقااَؽ َمشااقئةً 

  
!فَغَدوَت ِمنؽاً ذم ظروِق إمامل

 

   
, وإّكاااام

ِ
 فؽاااـُّفؿ أهاااُؾ افااااالء

  
 ؼاااامِ ُظُؾاااقِّ مَ  ٰی َيعُؾاااق افااااالُء َفاااد

   
 َؾااااَساهُؿ ادؼتااااقَل ذم حِمرابِاااافِ 

  
ْؿصاااامِ   !وَتاااراهُؿ اداااذبقَح بافصِّ

   
 وَتاااراهُؿ ادناااؿقَم ُشااااّمً كاؿعااااً 

  
 وَتاااراهُؿ ادَعصاااقَر إْثاااَر ِ اِم!

   
ااُافؿ ٰی وَتااراهُؿ ادَْنااالَّ حُيااد ـْ  َر

  
 ِمااااـ جماااارمَغ أراذٍل وفِئاااااِم!!

 

 بِاافِ  ٰی وَتااراهُؿ ادنااتقَر فااق ُياادر

  
 حقٍة وَطاااالمِ َناااَعقا إفقاااِف بَِضااافَ 

 

*** 

 بػجقعةٍ  ٰی وُذَرى اهلُد ٰی إّن افـَّد
 

  
ؽام قاُة افرضِّ ػاِف وَه َذى افَع  ِ وَص

 

   
 ٰی واسؾِااُؿ واسُؾااامُء ذم بحااِر إشاا

  
 ؿقاااامِ  وُضاااقلِ  ٰی ثؽؾااا وظااااادةٍ 

   
 أكقاِرهاااا ٰی َؾَؼااادْت مِحاهاااا ُمؾتؼااا

  
 بحاااَر افناااالِم وؿؾعاااَة اإلشاااالمِ 

   



 

دَ  َؼ حتْ ؾَ ق رحَؾ افضُّ ا ٰی ُف فَ  ما كاهَب
 

  
 ِف ِمااااـ ُطؾؿااااٍة وَؿتااااامِ ـرحقؾِاااا

   

*** 

مٍ   هَلْػاال ومااا َجّػاات دمااقُع حُماارَّ

  
 بِِنااجامِ  ٰی َصااَػُر إشاا ٰی أتاا ٰی حّتاا

   
 ـااااافطػقِف ؾجقعااااٌة, فؽااااـاّم ٓ

  
 أملُ اسناااااااِغ ؾجقعاااااااُة أٓمِ 

   
 ُحاازُن اإلماااِم ظااَذ اإلماااِم يتقؿااةٌ 

  
 قا ـحااازِن إماااامِ ُٓحااازَن ذم افااادك

 

*** 

مقا  يَح ادجتا َد ُؿ ٰی َه هَل  ويٌؾ 
 

  
 أُ ُح إهاااراِم!! ٰی َظَجااااًا وَتاؼااا

   

 ٰی هااذا ٕمحااَد, تؾااَؽ ؾرظااقٌن بـاا
  

 أحجاَرهاااااا بُظالماااااٍة وَحااااارامِ 

   
ُمق َصؼقا, وهؿ ؿد َهدَّ اأشالُؾفؿ َر

 

  
 َظَجااااًا هلاااؿ بتاااقارِث اإلجاااراِم!!

   

ُر إُفَهَدمقا افرضيَح وؿد َظال ذِ   ٰیـْ
 

  
 بَصاااااالتِـا بتشاااااّفٍد وَشاااااالمِ 

   

 




