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بسم اهلل الرمحن الرحيم
فبّي أناه
[لقد تعرض العلامة الطهراين يف البحث ا
األول لبيان سبب حمنة رسول اهلل يف مرضه الذي مات فيه ،ا
يعود معظمها إىل رمحته بالمسلمّي ،إذ كان يرى أ امته بل راعٍ ،وكان يدرك ويفهم ج ايدا اخلطط المدروسةة

المد ابرة لعزل أمري المؤمنّي عليه السلم ،وترك األ امة بل إما ٍم وو ٍل.

النبي يف حفظ أمته من جتهيزه جيش أسامة ،ووص ايته يف حفظ الثقلّي
ويف هذا البحث
سيتعرض آلخر تدابري ا
ا

وغريها من األحداث التي سبقت موته ا
صّل اهلل عليه وآله]

متهيد
ةري ،وسةلمة
قال ابن أيب احلديد :وممان دخل بيت فاطمة مع عمر وعصابته :أس ْيد بةن حَ ْ
وحممد بن م ْسةلمة وهةو الةذي
شّمس ،وعبد الرمحن بن عوف ،ا
بن سلمة بن قريش ،وقيس بن ا
كرس سيف الزبري.

()1

وكان هؤالء رجاال معروفّي مههورين باريين ،خدع عةوا ام النةاس بةاجرا هم المةذكور
التحرك نحو الكفر والَلل واالرتداد عةن حمةور الواليةة التةي
تم
ا
فساروا خلفهم كالدمهاء .و ا
ٍ
رشذمة قليلة ،وسلك سا ر الناس مسلكهم كاهلمج الرعاع.
النبوة وحقيقتها من قبل
مت اثل روح ا
أمر رسول اللـ ه خبروج وجوه املهاجرين واألنصار يف جيش أسامة

النبي ا
صّل اهلل عليه وآله ة وهو عّل فراش االحتَار ة [قةد عقةد] لةواء احلةر
و[كان] ا
لها ٍّ يدعى أسامة ،وأمره باخلروج من المدينة فورا .وأصدر أمرا جايما جا ادا يقتَةي خةروج
مجيع الوجوه المعروفة ة الذين ذكر أسّمءهم واحدا بعد آخر ة حتت لواء أسامة.

( )1رشح «هنج البلغة» اجلزء الثاين من الطبعة ذات األجزاء األربعة ،ص .11
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دنو أجله ة من ذلك التأكيةد واإلبةرام واإلاار بعةد
وكان هدف رسول اهلل ة وهو يرى ا
اإلاار ،ول ْعن المتخ الفّي عن جيش أسامة بذلك التعجيل والتهديد ،هو إخةلء المدينةة مةن

()1
عةّ بةن
رش وجود أولئك المدا عّي األظآر  ،ومتهيد األرض اية الستقرار حكومة أمري المؤمنّي ا
ا

أيب طالب عليه السلم ليتح اقق أمر اخللفة بل منايع ينايعه ،وال تكن هناك عقبة يف طريقه.

وهل يرجتى هدف غري هذا من وراء تعبئة ذلك اجليش العظيم بقيادة شا ٍّ كأسامة ،وأمةر
حتركه وخروجه؟!
المهيخة أن ينَووا حتت لوا ه ويعملوا بأوامره والتعجيل يف ا

()2

لةّم كةان يةوم األربعةاء يف أواخةر صةفر مةن السةنة
قال ابن سعد يف «الطبقات الكربى» :ا

العارشة من اهلجرة بدئ برسول اهلل ا
فلّم أصبح يةوم اخلمةيس
صّل اهلل عليه وآله فح ام وصدا ع :ا
ثم قال« :اغز باسم اهلل يف سبيل اهلل فقاتل من كفر باهلل!».
عقد ألسامة لواء بيده ا
فخرج بلوا ه معقودا وعسكر باجل ْرف .فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين واألنصةار اإال

اجلةراح ،وسةعد بةن أيب
انتد يف تلك الغزوة ،فيهم :أبو بكر ،وعمر بن اخل اطا  ،وأبةو عبيةدة ا
و اقاص ،وسعيد بن ييد ،وقتادة بن النعّمن ،وسلمة بن أسلم بةن حةريش .فةتك الم قةوم وقةالوا:

األولّي .فغَةب رسةول اهلل ا
صةّل اهلل عليةه وآلةه غَةبا
يستعمل هذا الغلم عّل المهاجرين ا
شديدا فخرج وقد عصب عّل رأسه عصابة وعليه قطيفة .فصعد المنرب فحمد اهلل وأثنى عليةه،
ثم قال:
ا

( )1مجع ظئر ،وهي العاطفة عّل ولد غريها ،وقيل :أظئر أعطف من أ ام؟
البحراين يف ص  202إىل  ،202البابان  57و 52من كتابه «غاية المرام» اثني عرش حديثا عن طريق العا امةة ،وحةديثا
( )2ذكر الس ايد هاشم
ا
اخلاصة حول جيش أسامة .وفيها ا
اجلراح ،وعبد الةرمحن بةن عةوف،
عن طريق
ا
أن رسول اهلل جعل فيه أبا بكر ،وعمر ،وعثّمن ،وأبا عبيدة ا
وطلحة ،والزبري ،وغريهم .ولعن من خت الف عنه .وروى قول رسول اهلل :إذا بويع خلليفتّي فاقتلوا األخري منهّم ،يف أيب بكر.
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أ اما بعد؛ اأّيا الناس! فّم مقالة بلغتني عن بعَكم يف تأمريي أسامة .ولئن طعنتم يف
إماريت أ سامة لقد طعنتم يف إماريت أباه! ييد بن حارثة من قبله! وأيةم اهلل إن كةان
لإلمارة خلليقا و ا
أحةب النةاس إ ال.
إن ابنه من بعده خلليق لإلمارة ،وإن كان لمةن
ا
و اأهنّم لمخيلن ا
لكل خري .واستوصوا به خريا فاناه من خياركم.

ثم نزل من المنرب ،وذلك يوم السبت....
قال هذا ا
وثقل رسول اهلل فجعل يقول :أنْفذوا ب ْعث أسامة.

()1

()2

ذكر ابن ههام يف سريته ا
أن رسول اهلل ا
صّل اهلل عليه وآله اسةتبطأ النةاس يف بعةث أسةامة
(بن ييد) وهو يف وجعه .فخرج عاصبا رأسه ح اتى جلس عّل المنرب .وقد كةان النةاس قةالوا يف
إمرة أسامة :أ امر غلما حدثا عّل ج الة المهاجرين واألنصار .فحمد اهلل وأثنى عليةه بةّم هةو لةه
ثم قال :اأّيا الناس! انفذوا بعث أ سامة! فلعمري لئن قلتم يف إمارته لقد قلتم يف إمارة أبيه
أهل ،ا
من قبله .وإناه خلليق لإلمارة وإن كان أبوه خلليقا هلا.

()3

ثم نزل رسول اهلل ا
صّل اهلل عليه وآله وانكمش (أرسع) الناس يف جهايهم.
ا

()4

( )1روى ابن سعد يف اجلزء الثاين من طبقاته ،ص  242إىل  ،270حتت عنوان :ما قال رسول اهلل صّل اهلل عليه وآله يف مرضه ألسةامة بةن
ييد رمحه اهلل مخسة أحاديث يف تأكيد الرسول األكرم وإااره عّل جتهيز جيش أسامة ومنها هذا احلديث .وذكةر حةديثا آخةر بسةنده عةن
عروة بن الزبري أناه قال :قد بعث رسول اهلل صّل اهلل عليه وآله أسامة وأمره أن يوطئ اخليل نحو البلقاء حيث قتةل أبةوه وجعفةر .فجعةل
ثم وجد يف نفسه راحة فخرج عاصبا رأسه فقال :هأّيةا
أسامة وأصحابه ا
يتجهزون وقد عسكر باجلرف .فاشتكى رسول اهلل وهو عّل ذلك .ا
ٍ
استعزَّ به فتو ييف رسول اهلل صّل اهلل عل ْيه وآله.
النَّاس! أنْفذوا ب ْعث أسامة -ثلث م َّرات -ث َّم دخل النَّب اي صّل اهلل عل ْيه وآله ف ْ
(« )2الطبقات الكربى» ج  ،2ص  ،110طبعة بريوت  1352هة .ق.
الطةربي» ج  ،2ص  ،431طبعةةة دار
يب؛ و«تةاري
ا
(« )3السةرية النبو ايةة» ج  ،4ص  211و ،300طبعةة بةةريوت ،دار إحيةاء الةلاث العةةر ا
االستقامة.
(« )4الطبقات الكربى» البن سعد ،ج  ،2ص  ،114طبعة بريوت.

4

املتـقــني
www.motaghin.com

خطبة رسول اللـه يف التمسّك بالثقلني
دري عن رسول اهلل ا
صّل اهلل عليه وآله أناه قال:
روى ابن سعد بسنده عن أيب سعيد اخل ا
يإين أوشك أن أ ْدعى فأجيب ،و يإين تارك فيكم ال َّثقل ّْي :كتا اهلل وع ْليت ،كتا اهلل
أهل ب ْيتي .و َّ
إن ال َّلطيف اخلبةري ْ
أخةربين
األرض وع ْليت ْ
السّمء إىل ْ
ح ْبل ممْدود من َّ

وين فيهّم!
َّأهنّم ل ْن ي ْفلقا ح اتى يردا ع اّ احل ْوض ،فانْظروا ك ْيف خت يلف ي

()1

إن من األد الة الساطعة عّل إمامة أمري المؤمنّي عليه السلم وعظمته هو ا
( )1ا
أن رسول اهلل ا
صّل اهلل عليه وآله مل يؤ يمر عليه أحدا يف جةيش.
ثم عمر عّل اجليش الذي أنفذه لفتح خيرب ،والذا بالفرار ،مل يكن أمري المةؤمنّي
وإذا ما أشخص جيها فهو األمري عليه .وعندما أ امر أبا بكر ا
فةرار .وأعطاهةا عل ايةا
عليه السلم موجودا فيه .ب ْيد أناه حينّم قال :ألعطّيا الراية غدا رجل حي ابه اهلل ورسوله و ا
كرار غةري ا
حيب اهلل ورسوله ا
عليه السلم وأ امره ،جعل أبا بكر وعمر حتت قيادته .و الّم أمر وجوه المهاجرين واألنصار وأعلمهم أن ينَووا حتت لواء أسامة بن ييد ،مل
يبّي لأل امة ا
أن أسامة ابن السبع عرشة -أو الثّمين عهةرة أو التسع عهةةرة ،أو
يأمر أمري المؤمنّي عليه السلم بذلك .وكان هذا من أجل أن ا

در ابن أيب احلديد المعتز ال إذ يقول يف قصيدته الرا ايةة،
العرشين ،ومل ا
ينص أحد عّل أكثر من ذلك -أهل لإلمارة ،وغريه ليس أهل هلا .وهلل ا
وهي إحدى علو اياته السبع ،ذاكرا أفَل اية أمري المؤمنّي عليه السلم:
وال كةةةةان يف بعةةةةث ابةةةةن يية ٍ
ةةةد مةةةةؤ َّمرا
ْ

ٍ
ةةةةةد مةةةةؤ َّمرا
عل ْيةةةةه لي َْةةةةحى إل ْبةةةةن ي ْي

ةةةوم الغةةةةار ّْيفةةةةوا جنانةةةةه
و ال كةةةةان ية ْ

ةةةةةلا
َّ
حةةةةةذارا وال يةةةةةة ْوم العةةةةةريش تس

ةةةر ٍة
ةةةر ْق فيةةةةه تةةةة ْيم ا ْبةةةةن مة َّ
فتةةةةى مل ْ يعة ي

و ال عبةةةةةةد الة َّ
ةةةةلت اخلبيثةةةةةة أعْصةةةةةةرا

و ال كةةةةةان م ْعةةةةةزوال غةةةةةداة بةةةةةراء ٍة
إمةةةام هةةةدى بةةةالق ْرص آثةةةر فا ْقتةةةةض

يزامحةةةةةةه جربيةةةةةةل ْحتةةةةةةت عةةةةةةةباء ٍة

و ال يف صةةةةةةل ٍة أ َّم فيهةةةةةةا مؤ اخةةةةةةةةةةةرا
ةةرص أ ْبةةير أيْ هةةرا
لةةه الق
ةةةةةةةةةرص ر َّد الق ْ
ْ
هلةةةا قيةةةل :ك ا
الصةةة ْيد يف جانةةةب الفةةةرا
ةةةل َّ

حممد صاحب «المدارك» وقد طبع طباعة حجر اية يف جمموعةة مةع المع القةات السةبع
(من القصيدة الثانية البن أيب احلديد ،مع رشح الس ايد ا
وقصيدة الربدة).
نجد ا
أن أبا احلديد يعدا هنا مناقب اإلمام يف مقابل مثالب أيب بكر ويقول :مل يكن اإلمام يف جيش أسامة بن ييد الةذي كةان رسةول اهلل قةد
النبي إىل الصباح عندما هاجر والتحق به أبو بكر يف الغار وكان
جعله أمريا ،فيكون أسامة أمريه .ومل يرجتف قلب اإلمام يف مبيته عّل فراش ا
قلب أيب بكر يرجتف .وعندما نهبت معركة بدر قتل أمري المؤمنّي وحده مخسة وثلثّي رجةل وقتةل المل كةة وبةاقي المسةلمّي مخسةة
النبي ا
صّل اهلل عليةه وآلةه
للنبي يف حّي مل يستل أمري المؤمنّي فيه .و الّم أنفذ ا
وثلثّي .أ اما أبو بكر فقد استل يف العريش الذي كان قد صنع ا
ثم عزله وك الف أمري المؤمنّي بذلك ،مل يعزله كّم مل يؤ َّخر يف صلة مجاعة ا
عّ هو ذلك الفتى الذي مل
أبا بكر ليب يلغ سورة براءة يف مكاة ا
قط .و ا

7

املتـقــني
www.motaghin.com

ثم كان مماا أ اكد لةه رسةول اهلل صةّل اهلل عليةه وآلةه مةن
قال الهي المفيد يف «اإلرشاد» :ا

حجة الوداع من األمةور المتجةدا دة لرسةول اهلل ا
صةّل
ختصصه منه بجليل رتبته ما تل ا
الفَل و ا
دنو أجلةه مةا كةان
اهلل عليه وآله واألحداث التي اتافقت بقَاء اهلل وقدره .وذلك أناه حت اقق من ا
قدا م الذكر به أل امته .فجعل يقوم مقاما بعد مقام يف المسلمّي ا
حيذرهم الفتنة بعده واخللف عليه
بالتمسك بسناته واإلمجاع عليها والوفاق ،وحي اثهم عّل االقتةداء بعلتةه والطاعةة
ويؤ اكد وصايته
ا

هلم والنرصة واحلراسة واالعتصام هبم يف الدين ،ويزجرهم عن االختلف واالرتداد .وكان فيّم
ذكره من ذلك ا
صّل اهلل عليه وآله ما جاءت به الرواية عّل اتافاق واجتّمع من قوله:
هأّيا النَّاس! يإين فرطك ْم وأنْت ْم واردون ع اّ احل ْوض .أال و يإين سا لك ْم عن ال َّثقل ّْي!

فانْظروا ك ْيف ختْلفوين فيهّم ،ف َّ
ان ال َّلطيف اخلبري ن َّبأين َّأهنّم ل ْن ي ْفلقا حتى ي ْلقيةاين.

أهل ب ْيتي،
وسأ ْلت ر ييب ذلك فأ ْعطانيه .أال و يإين قدْ تر ْكتهّم فيك ْم :كتا اهلل وع ْليت ْ

اهن ْم أ ْعلم منْك ْم.
ال ت ْسبقوه ْم فتف َّرقوا ،وال ت ْقرصوا عنْه ْم فت ْهلكوا ،وال تع يلموه ْم ف َّ

هأّيا النَّاس! ال أ ْلفينَّك ْم ب ْعدي ت ْرجعون ك َّفارا ي ْْض ب ْعَك ْم رقا ب ْع ٍ
ر! فت ْلق ْوين
ٍ
إن ع اّ ْبن أيب طال ٍ
الس ْيل اجل َّرار! أال و َّ
السلم أخي ووص ييي،
ب عل ْيه َّ
يف كتيبة كب ْحر َّ
يقاتل ب ْعدي عّل تأويل الق ْرآن كّم قات ْلت عّل تنْزيله.

صّل اهلل عل ْيه وآله وس َّلم يقوم جمْلسا ب ْعد جمْل ٍ
وكان ا
س بم ْثل هذا الكلم ون ْحوه.

يْض فيه بتيم بن م ارة بعرق ،ألناه ليس من قبيلة أيب بكر ،ففيه عرق أجداد رسول اهلل .كّم مل يسجد أمام اللت اخلبيثةة ومل يعبةدها أيمانةا
عّ هو إمام اهلدى الذي أعطى السا ل قرصه عند إفطاره فر اد له قرص الهةمس األبةير
طويلة وأعصارا متوالية كّم كان يفعل أبو بكر .و ا

اليّمين فأدخل
الساطع .وهو الذي أخذه رسول اهلل يوم المباهلة مع نصارى نجران ،إذ جعله وفاطمة واحلسنّي عليهم السلم حتت الكساء
ا
جربا يل نفسه حتت الكساء وافتخر بصحبته .فهو جامع الفَا ل والمناقب كّم جاء يف المثل المههور :ا
كل الصيد يف جوف الفرا .أي :إذا

الوحيش ،فهو ا
أشق.
ألذ وصيده ا
أردت صيدا صحراو ايا لذيذا ففتاش عنه يف داخل بطن احلّمر
ا
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ث ام إناه عقد ألسامة بن ييد بن حارثة اإلمةرة ،وأمةره وندبةه أن رةرج بجمهةور األ امةة إىل
حيث أصيب أبوه من بلد الروم ،واجتمع رأيه عليةه السةلم عةّل إخةراج مجاعةة مةن مقةدا مي
المهاجرين واألنصار يف معسكره ،حتى ال يبقى يف المدينة عنةد وفاتةه مةن رتلةف يف الرياسةة
يستتب األمر لمةن اسةتخلفه مةن بعةده ،وال ينايعةه يف
ويطمع يف التقدا م عّل الناس باإلمارة ،و
ا
ح اقه منايع .فعقد له اإلمرة عّل ما ذكرناه ،وجدا ا
صّل اهلل عليه وآله وسة الم يف إخةراجهم ،وأمةر
أسامة بالربوي عن المدينة بمعسكره إىل اجلرف ،و ا
حث الناس عّل اخلروج إليةه والمسةري معةه،
و ا
التلوم واإلبطاء عنه.
حذرهم من ا
استغفار رسول اللـه ملوتى البقيع وإخباره بإقبال الفنت
فبينا هو يف ذلك إذ عرضت له الهكاة التي ا
أحس بالمرض( )1الةذي عةراه،
فلّم ا
تويف فيها .ا
توجه إىل البقيع .فقةال للةذي اتابعةه :اإين قةد
عّ عليه السلم واتابعه مجاعة من الناس و ا
أخذ بيد ا
السلم عل ْيك ْم يةا
أمرت باالستغفار ألهل البقيع ،فانطلقوا معه حتى وقف بّي أظهرهم وقالَّ :

( )1قال ا
المهمة» ص  ،22الطبعةة الثانيةة :كةان اليةوم الةذي ع ابةأ فيةه
العامّ يف «الفصول
العلمة آية اهلل الس ايد عبد احلسّي رشف الدين
ا
ا

الرسول األكرم صّل اهلل عليه وآله جيش أسامة وجعل فيه وجوه المهاجرين واألنصار كأيب بكر ،وعمر ،وأيب عبيدة ،وسعد ،وأمثاهلم هةو
فلّم كان من الغد ،دعا أسامة ،فقال له :رس إىل موضع قتل أبيك ،فأوطئهم اخليةل ،فقةد
أربع ليال بقّي من صفر سنة إحدى عرشة للهجرة .ا

فلّم أصبح يوم التاسةع
فلّم كان يوم الثامن والعرشين من صفر ،بدأ به صّل اهلل عليه وآله مرض الموت ،فح ام وصدا ع .ا
و اليتك هذا اجليش .ا

فحَهم عّل السري وعقد صّل اهلل عليه وآله اللواء ألسامة بيده الرشيفة.
والعرشين ووجدهم م اثاقلّي ،خرج إليهم ،ا

األول فخرج صّل اهلل عليه وآله قبل وفاتةه
وقال يف ص  :25تباطأ جيش أسامة وامتنع عن المسري حتى يوم السبت لعرش خلون من ربيع ا
معصب الرأس حمموما مألوما .وخطب وغَب من طعنهم غَبا شديدا.
بيومّي وهو ا
النبةي وةود بنفسةه .فرجةع اجلةيش بةاللواء إىل
األول ومعه عمر وأبو عبيدة وكان
وقال يف ص  :22رجع أسامة إىل المدينة يوم  12ربيع ا
ا
المدينة.
اخلاصة أناه ا
توّف صّل اهلل عليه وآله لليلتّي بقيتا من صفر.
أقول :هذا هو المههور عند العا امة .والمأثور عند
ا
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أصب ْحت ْم فيه ممَّا فيه النَّاس! أ ْقبلت الفتن كقطع ال َّل ْيل الم ْظلم يتْبع َّأوهلا
ْ
أهل القبور ،لي ْهن ْئك ْم ما ْ
آخرها.
ثم استغفر ألهل البقيع طةويل .وأقبةل عةّل أمةري المةؤمنّي عليةه السةلم فقةال لةه :ا
إن
ا
ٍ
جربا يل كان يعرض ع اّ القرآن يف ا
مةرتّي وال أراه اإال
ةّ العةام ا
كل سنة ا
مرة ،وقةد عرضةه ع ا
عّ! اإين خ يريت بّي خزا ن الدنيا واخللود فيها أو اجلناة ،فاخلت لقاء
حلَور أجّ .ا
ثم قال :يا ا

ثم عاد إىل منزلةه،
ا
ريب واجلناة .فاذا أنا م هت فاغسلني واسل عوريت ،فاناه ال يراها أحد اإال أكمه .ا
ثم خرج إىل المسجد معصو الرأس معتمةدا عةّل أمةري المةؤمنّي
فمكث ثلثة أ ايام موعوكا ،ا
عليه السلم بيمنى يديه ،وعّل الفَل بن الع اباس باليد األخرى حتى صعد المنرب فجلس عليةه
ثم قال:
ا

معارش النَّاس! قدْ حان منيي خفوق م ْن ب ّْي أ ْظهرك ْم ،فمة ْن كةان لةه عنْةدي عةدة

ربين به! معارش النَّاس! ل ْيس ب ّْي اهلل
ف ْليأتني أ ْعطه إ َّياها! وم ْن كان له ع اّ د ْين ف ْلي ْخ ْ
ٍ
رشا َّإال العمةل! هأّيةا النَّةاس! ال
وب ّْي أحد شء ي ْعطيه به خ ْريا أو ي ْرصف عنْه بةه ا
يدَّ عي مدَّ ٍع وال يتمنَّى متمن ،والذي بعثني باحل يق نبيا ال ينْجي َّإال عمل مع ر ْمح ٍ
ةة،
ا
ٍّ
ول ْو عص ْيت هلو ْيت .الله َّم ه ْل ب َّل ْغت؟!

( )1

( )1روى ابن أيب احلديد هذا احلديث أيَا يف «رشح هنج البلغة» ج  ،2ص  ،721رشح اخلطبة  117من «هنج البلغة» طبعةة مصةةر ،دار
إحياء الكتب العرب اية الكربى .وخطب اإلمام تلك اخلطبة لدعوة الناس إىل اجلهاد وبيان منزلته اخلصيصةة مةن رسةول اهلل ا
صةّل اهلل عليةه
أصحا حم َّم ٍد ا
صّل اهلل عل ْيةه
وآله ،وكيف اية وفاة رسول اهلل وهبوط المل كة وعروجهم .وتبدأ اخلطبة بقوله :ولقدْ علم الم ْست ْحفظون م ْن ْ
اخلاصةة ،عةن
األول يف «غاية المرام» ص  215و 212عةن
وآله يأين مل ْ أر َّد عّل اهلل وعّل رسوله ساعة ق هط .وروى الس ايد
ا
البحراين احلديث ا
ا

الهي الصدوق بسنده المتاصل عن حذيفة بن أس ْيد قال :سمعت رسول اهلل ا
صّل اهلل عليه وآله يقول :معارش النةاس! اإين فةرطكم وأنةتم
فَ ٍة ،و اإين سا لكم ح اتى تردون ع اّ احلوض عن ال َّثقلّي،
واردون ع اّ احلوض ،حوضا ما بّي برصي وصنعاء ،فيه عدد النجوم قدحان من ا
ختلفوين فيهّم؟ الثقل األكرب كتا اهلل سبب طرفه بيد اهلل وطرفه بيدكم ،فاستمسكوا به ولن تَ الوا وال تبدا لوا يف عليت أهل
فانظروا كيف
ا

كأين عّل احلوض أنتظر من يرد ع اّ منكم ،وسوف
بيتي فاناه قد ن ابأين اللطيف اخلبري َّأهنّم لن يفلقا حتى يردا ع اّ احلوض .معارش أصحايب! ا
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إمامة الرسول للصالة حال مرضه وعدم السماح ألبي بكر وعمر بذلك
صّل اهلل عليه وآله ا
ثم نزل ا
ثم دخل بيته ،وكان إذ ذاك يف بيت
فصّل بالناس صلة خفيفة .ا
ا
أ ام سلمة ريض اهلل عنها فأقام به يوما أو يومّي .فجاءت عا هةة إليهةا تسةأهلا أن تنقلةه إىل بيتهةا

ا
النبي يف ذلك ،فأذ َّن هلةا ،فانتقةل إىل البيةت الةذي أسةكنه عا هةة،
لتتوىل تعليله ،وسألت أيواج ا
استمر به المرض فيه أ اياما وثقل .فجاء بلل عند صةلة الصةبح ورسةول اهلل ا
صةّل اهلل عليةه
و
ا
الصلة ي ْرمحكم اهلل .فأوذن رسول اهلل بندا ه فقال :ا
يصّ بالنةاس
وآله مغمور بالمرض فنادىَّ :
فاين مهغول بنفيس ،فقالت عا هة :مروا أبا بكر .وقالةت حفصةة :مةروا عمةر .فقةال
بعَهم ا
ٍ
صّل اهلل عليه وآله حّي سمع كلمهّم ورأى حرص ا
رسول اهلل ا
واحةدة مةنهّم عةّل التنويةه
كل
بأبيها وافتتاهنّم بذلك ورسول اهلل حي! ا ْكف ْفن فانَّك َّن صو ْحيبات يوسف!
ثم قام ا
صّل اهلل عليه وآله مبادرا خوفا من تقدا م أحد الرجلّي وقد كةان أمرمهةا بةاخلروج
ا

ا
متةأخران
فلّم سمع من عا هة وحفصة ما سمع علم اأهنّم
مع أسامة ومل يكن عنده اأهنّم قد خت الفا! ا

ا
يسةتقل عةّل األرض مةن الَةعف -
لكف الفتنة وإيالة الهبهة .فقام  -وإناه ال
عن أمره .فبدر
ا
عّ بن أيب طالب عليه السلم والفَل بن الع اباس فاعتمةد علةيهّم ورجةله خت اطةان
فأخذ بيده ا

األرض من الَعف.

فلّم خرج إىل المسجد ،وجد أبا بكر قد سبق إىل المحرا فأومأ إليه بيةده أن ا
تةأخر عنةه!
ا

ا
فكرب وابتدأ الصلة التي كان قد ابتدأها أبةو بكةر ومل يةبن
فتأخر أبو بكر ،وقام رسول اهلل مقامه ا

فلّم س الم ،انرصف إىل منزله واستدعى أبا بكر وعمر ومجاعة مم ان حَةةر
عّل ما مض من فعاله .ا
ا
ثةم
حممد! هل شعرت بّم عملوا؟ اإهنم ما رجعوا بعدك يرجعون عةّل أعقةاهبم .ا
تؤخر أناس دوين فأقول :يا ر ا ! مناي ومن أ امتي .فيقال :يا ا
قال :أوصيكم يف عليت خريا وأهل بيتي فقام إليه سلّمن فقال :يا رسول اهلل! من األ امة بعدك؟ أما هم من علتك؟ فقال :هةم األ امةة مةن
فاهنم أعلةم مةنكم ،وأتابعةوهم
بعدي من عليت عدد نقباء بني إرسا يل تسعة من صلب احلسّي ،أعطاهم اهلل علمي وفهمي ،فل تع الموهم ا
احلق معهم عليهم السلم.
احلق و ا
فاهنم مع ا
ا
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ثم قال :أمل ْ آم ْرك ْم ْ
أن تنْفذوا ج ْيش أسامة؟! فقالوا :بّل يةا رسةول اهلل.
بالمسجد من المسلمّي ا

قال :فلم ت َّ
ثم رجعةت ألجةدا د بةك عهةدا! وقةال
أخ ْرت ْم ع ْن أ ْمري؟! قال أبو بكر :اإين خرجت ا
حب أن أسأل عنك الركب!
عمر :يا رسول اهلل! اإين مل أخرج ألناني مل أ ا

النبي ا
يكررهةا ثةلث
صّل اهلل عليه وآله :ن يفذوا ج ْيش أسامة! ن يفذوا ج ْيش أسةامة! ا
فقال ا

ثم أغمي عليه من التعب الذي حلقه واألسف الذي ملكه( )1فمكث هنيئة مغميةا عليةه.
مرات .ا
ا
وبكى المسلمون ،وارتفع النحيب من أيواجه وولده ونساء المسلمّي ومجيع مةن حَةةر مةن
المسلمّي.
منع عمر جلب الكتف والدواة وقذفه النيبّ باهلجر
ٍ
ٍ
فأفاق رسول اهلل ا
ةم
ثم قال :إ ْتوين بدواة وكتف أل ْكتب لك ْ
صّل اهلل عليه وآله فنظر إليهم ا

كتابا ال تَ هلوا ب ْعده أبدا!

ثم أغمي عليه .فقام بعر من حْضه يلتمس دواة وكتفا .فقال له عمرْ :ارج ْع فانَّه ّْيجر.
ا

فرجع وندم من حْض عّل ما كان منهم من التَييع يف إحَار الدواة والكتف وتلوموا بيةنهم
فلّم أفاق ا
صّل اهلل عليه وآله
وقالوا :إنَّا َّلِل وإنَّا إل ْيه راجعون .لقد أشفقنا من خلف رسول اهلل .ا

قال بعَهم :أال نأتيك بدواة وكتف يةا رسةول اهلل؟! فقةال :أب ْعةد الةذي ق ْلةت ْم؟! ال ،ولكنيةي

المهمة» ص  ،10الطبعة الثانية :كان أسامة ابن سبع عرشة سةنة حةّي
العامّ يف «الفصول
( )1قال آية اهلل الس ايد عبد احلسّي رشف الدين
ا
ا
أ امره رسول اهلل عّل األظهر .وقيل :كان ابن ثّمن عرشة سنة .وقيل :ابن تسع عرشة سنة .وقيل :ابن عرشين سنة .وال قا ل ا
بأن عمةره كةان
أكثر من ذلك .وإناّم أ امر عليهم أسامة ل ايا ألعناة البعر ،ور ادا جلّمح أهل اجلّمح منهم واحتياطةا عةّل األمةن يف المسةتقبل مةن نةزاع أهةل

التنافس لو أ امر أحدهم كّم ال رفى ،لكناهم فطنوا إىل ا
كل ما د ابر صّل اهلل عليه وآله فطعنوا يف تأمري أسامة ،وتثةاقلوا عةن السةري معةه ،فلةم
ٍ
حينئذ بالغاء البعث و ا
ثةم خت الةف
فهموا
حل اللواء تارة ،وبعزل أسةامة أخةرى .ا
النبي صّل اهلل عليه وآله بر ابه .ا
يربحوا من اجلرف حتى حلق ا
كثري منهم عن اجليش كّم سمعت .فهذه مخسة أمور يف هذه الرس اية مل يتع ابةدوا فيهةا بالنصةوص اجلل ايةة إيثةارا لةرأّيم يف األمةور السياسة اية
وترجيحا الجتهادهم فيها عّل التع ابد بنصوصه صّل اهلل عليه وآله.
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أهل ب ْيتي خ ْريا .وأعرض بوجهه عن القوم فنهَوا وبقي عنده الع اباس ،والفَل بةن
أوصيك ْم ب ْ
خاصة.
عّ بن أيب طالب عليه السلم ،وأهل بيته ا
الع اباس ،و ا

فبرشنا ،وإن كنةت
فقال له الع اباس :يا رسول اهلل إن يكن هذا األمر فينا مستقرا من بعدك ا

تعلم أناا نغلب عليه فاقر بنا .فقال :أنْتم الم ْست َْعفون م ْن ب ْعدي .وصمت.
النبي ا
صّل اهلل عليه وآله.
فنهر القوم وهم يبكون قد يئسوا من ا

()1

()2

ا
حممةد بةن
إن ما أوردناه هنا نقلناه عن العامل البصري الفقيه والمتك الم
اإلمةامي أيب عبةداهلل ا
ا

ا
المتةوّف سةنة  413هةة .وهةو
حممد بن النعّمن ،الهي المفيد المولود سنة  332أو  332هة ،و
ا
عّل درجة ال توصف من العظمة واجلللة.

[ملحظة :انتخب هذا البحث من كتا معرفة اإلمام ج  ،13تأليف المرحوم ا
حممةد
العلمة آية اهلل احلةاج السة ايد ا
تم توثيقه ومقارنته مع المصدر الفاريس من قبل اهليئة العلم اية يف جلنة اللمجة
احلسيني
احلسّي
الطهراين رضوان اهلل عليه ،وقد ا
ا
ا
والتحقيق ،وجتدر اإلشارة إىل ا
أن العبارات و اهلوامش التي وقعت بّي معقوفتّي هي من اهليئة العلمية]

عّ بن احلسّي ،عن أبيه عليهم السلم ،قال :وضةع
( )1روى الهي المفيد يف أماليه ،طبعة مجاعة
ا
المدرسّي ،ص  212بسنده عن ييد بن ا
صّل اهلل عليه وآله يف مرضه الذي ا
رسول اهلل ا
تويف فيه رأسه يف حجر أم الفَل واغمي عليه ،فقطرت قطرة من دموعها عةّل خةدا ه ،ففةتح

عينيه وقال هلا :ما لك يا أ َّم الف َْل؟ قالت :نعي ْت إل ْينا ن ْفسك ،و ْ
فبرشنا ،وإن يكن يف غرينا فأوص بنا.
أخربتنا أنَّك م ييت .فان يكن األمر لنا ا
النبي ا
صّل اهلل عليه وآله :أنتم المقهورون المستَعفون من بعدي.
فقال هلا ا

(« )2اإلرشاد» للهي المفيد ص  15إىل  ،101الطبعة احلجر اية ،ويف الطبعة احلديثة :ص  127إىل  ،151الفصل .72
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