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 ليلة الفراش

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 منزِل ى ل اهلعوِم واقعِة يف باجلنِب الشججعيعة  فلماذا تصججف ُ  )م(  لي اإلمام بشججعا ِة نعرتُف كلُّنا

)ص( أم  النَّيبعأال َيَتنافى هذا مع شعا ِتِ  يف حادثِة نوِمِ  يف فراِش  !!فاطمة( ص) اهلِل رسوِل ابنِة

 أنَّها جمرَُّد قصٍَّة وهميٍَّة؟

 

إلماِم عليٍّ )م(، اؤمنني ُمأمرِي اْلفِةطوا حبَق  اخَلِوِن  واْلُمةتَديِن ُمقصوَوِة   اْلواحلشوووِي   إن كالًّ من 

فِةطوا به عندما سوواِووب بِرِيب  من الصوِوِاب   بالِةمِم من كاَل انسووتِنالا   ال  هصوِوه ب ا  شوووِي   احلف

 عم واحلقُّ احلَق مع عليٌّ: )بقوله( ،) ا   رسوووُ  حِددُب الذي احلَق ميزاُن رسوووُ  ا   )،(، ف و

 عليٌّو عليٍّ من أنا(: )،) بقوله إليه  األقةِب( ،) حمِمٌد كاِن الذي ، وهو(داِر حيُِما معُه يدوُر عليٍّ

 ، ومل يوِصْف ب ذا الوصف  أيُّ صِابيٍّ سواِل كاِن ميموًنا أو منافًقا.(بعدي مؤمٍن كاَل وليُّ وعليٌّ مَني،

لقِوَ  ففِةطوا به عندما وصفوُب بصفا   الِضعف  بعِد أن رأوا منه ا اخَلِوِن  ِن وواْلُمةتدُُّمقَصِة   اْلأِما 

ُُ   واقع   اججوِم عل  داِر فاطمَ  )((،  ُمواْل عجزا   القاهةَ ، ومن الضِوعف  الذي وصفوُب به هو انب

حقَُّه  تسلُبُه ال    الِسطِِيعايرِي ِماْل هذب من )م( علي اإلماِم ُنقَيِم أن ميكننا ن ُنصريَينِي لكِننا كعلوَينِي

ُِ والضوِوعف ،   نعةَفُه أن ُبجي الذي قاِمِماْل وأعطاُب كِةِمُه الذي الِنَص عل  نعتمُد ألِننا وتصووف ُه بانب 

 العامةي ود بن عمةو واج   ُمل )م(  علي اإلماُم بةِز عندما( ،) ا   رسووو ُ  قاِ  اخلندق ففي فيه،

 ،(،) لِنيَب حمِمدا ق ِباِل من عبِيٌّ كلِّه  باإلمياِن وصف ُه ف ال ،(كّله  الَشةك  إىل كلُُّه اإلمياُن بةِز: ))لع(

 من فضوواُلأ اخلندِق يوِم ودٍّ بِن ل ِعمةو طالٍب أبي بِن علَي َلُمبارز  : )بقوله ضووةِبُتُه)،(  وصووِف وقد

 ؟(القيام   يوِم إىل أِم  أعماِ 

وب ذا ن ميكُن أن نف ِم واقعَ  اججوِم عل  داِر سَيدتنا فاطم  الِزهةال )(( إنَّ من ج    إثبا   

مِضبوا فأ)(( فاطمَ  سوَيدتنا  احلِج   عل  الذيِن ِنَكِوا وعِدهم وِعْ ِدهم مع رسووِ  ا   )،( وأمضِوبوا   

نَّ إ تلبيًسا دوِن أن يكوِن ل ِما ظ ِة حقيقٌ عِف وكما أظ ِة األوصياُل القدرَ  أظ ةوا الِض .رسوِ  ا   )،(

 ُمَقَصِة.ُمِوَحد  واْلُمِشكِّك ، واْلُموق ِن واْلمن ج    الِناظِة لُيفِةِق بنِي اْل
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ِوم ن َأِجاَل الِدنئاِل عل  الِشجاع   ال  أظ ِةها اإلماُم علي )م( هو ما ِحِدِث ليلَ  إنقاذ  اإلسالِم 

حمِمد )،(، يَب الِنوهي ليل   الفةاِش ال  أظ ِة في ا أمرُي املؤمننِي )م( الِنوِم   داِر سَيدنا من الفنال ، 

شووةكوِن عل  قتاِل الِنيَب األكةِم   داِرب  لياًل، وعل  إسووناد  قتل ه  إىل رجاٍل واحٍد من كاَل  ُمحني اِتفِق اْل

 كلِّ ا هدًرا.فخٍذ من أفخاذ  قةيِش ل ِيضيِع دُمُه   قةيِش 

ِعل ِم الِنيبُّ )،( مِبكِةهم، وهةِج إىل الِاِر   الُِّلث  األِوِ  من اللياِل، حيث قبِض قبضووووً  من 

شووةكنِي، فأعِم  ا   أبصوواِرهم ومل ِيِةُب أحٌد من م عند هةوج ه  لقوله تعاىل: ُمالِةماِل وِرِماها   وجوب  اْل

قاٌق للَِق ومحايٌ  كُة ا   إحكُةُهم هداٌ( وضاللٌ  وكفٌة، وِماْلِماك ِةيِن(، فِم ِهْيُة ِوالّلُه الّلُه ِوِمَكِة )ِوِمَكُةوْا

 للَةسال  .

ىل الِاِر   الِاِر، َفِما أن دهاِل إه ودهاِل فيه ، وكانت  العناي   اإلجِي   ل الِاِرب)،(  الِنيبُِّمِة 

دهاِل الِاِر، بال مل ي)،( حمِمًدا سَيدنا شةكوِن أِن ُمِم اْلحت  نسِج العنكبوُ  هيوَطُه عل  باب ه ، َفِتوِه

ِِاِر ف ي ُهِما تابِع مسوورِيُب باهاب  يِةِب، وفيه قا  تعاىل: )ِإْذ ِِْزْن َن ل صوِواح ب ه  ِيق وُ  ِإْذ اْل  الّلِه ِإِن ِت

اخلصووييب )((   كتاب  ِمِعِنا(، والصوِواحُب هو جلياُل )(( كما ورد عن سووَيدنا احلسووني بن محدان 

 اجداي  الكلى.

حمِمد )،( قبال انتشاِر رسالت ه ، كِمْن حياوُ  اليوِم طمِس الِنيَب كانوا حياولون امتياِ  سَيدنا 

 الَِقا     قَصة  ، وتشويِه علوِم الِساِدُماْلالِنواصوب ، ورةيِف أقواِ  أهاِل العصم   من  احلقائِق اإلجِي   من 

 لَّذ يِنلِّ ، أو حذِف احلقيق   من الكتب  واسووتبداَل ا مبا يكتبونُه بأيدي م )َفِوْياٌلاْلُمةتَديِن نِةفنِيُممن اْل

ل ِم عن َقل ياًل( حيَةفوِن الَك ِمًناِث ب ه  ل ِيشوْوِتُةوْا الّله  ع ند  م ْن ِهووووووِذا ِيق ول وِن ُثِم ب َأْيد يِ ْم اْلك ِتاِب ِيْكُتُبوِن

 َقل ياًل ِثِمًنا يآِيات يب  ِتْشِتُةوْا مواضع ه ، ويبيعوِنُه بالِِمِن الِبخِس، وهذا ما ن جيوُز مطلًقا لقوله تعاىل: )ِوَن

 َفاِتق وِن(. ِوِإِياِي

خةِج رسوُ  فكانوا يةيدون أن ُيطف ُئوا نوِر ا   بأفواه  م وسيوف  م، وا   يأب  إنَّ أن ُيت ِم ُنوِرُب، 

ا   )،( ومضوووو  باَتجاب الِاِر، وبقِي أمرُي املؤمننِي )م(   فةاِش رسوووووِ  ا   )،(، وما أن دهاِل 

ْتك ْم يقوُ  جم: )أعِجِب)م(  اإلمووام علي شووووةكوِن الووِداِر لياًل ل ِيقتلوا حمموِوًدا فوجئوا بووأمرِي املؤمننِيُماْل

 سووم  ، لو تووئُت أن أ فِع ُِعك ْم لكاِن أهوِن علِي من َفةاِش السوَوةاجِ َكِِةُتك م، وفالِق احلِب   وبارِئ الِن

 الذي ن تيِل أضعُف منُه(.
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موا ِجِةى ليس مصووووادفوً  يةُّ علي ا دوِن الِوِ،   معاني ا، بال نقُف عندب ونتأِماُل ملي ا     

نِي   واألهالقِي   ما يعلُِّمنا موننا اإلمام معانيه العظيم   وإتوووارات ه العميق  ، وأِول  ا مِن الِناحي   اإلنسوووا 

ؤمننِي، فووالعالقوواُ  بني اإلهو     اإلميوواِن عل  ثالث  درجوواٍ : ُمعلي )م( من مبوودأ اإليِوواِر بني اْل

ِصٌ (، وهم ِهِصا ِ ْمب  َكاِن ِوَلْو َأنف س ِ ْم ِعَل  سواوا   وأعالها اإليِاُر لقوله تعاىل: )ِوُيْؤث ُةونِ ُمواسوا   والْ ُماْل

 ؤمننِي.ُمالِسابقوِن باخلريا   إلهوان  م اْل

)م( يعلُِّمنا علي  اإلماُميِتع ظ  بالع ِبِة واألمِاِ ، فموننا أمرُي املؤمنني النُّصوووورييُّ  ؤمُن العلويُُّمواْل

ِوِهِب نفِسُه  ِمن مبدَأ الِتضِي     سبياِل العقيد   احلقَّ  ، وهذا هو انب اُد األعظُم، وا   هو الذي ينصُة

 ُمْؤم ن نِي(.اْل ِنْصُة ِعَلْيِنا ِحقًّا حلماي   الَديِن الِسليِم والعقيد   الِسليم   لقول ه  تعاىل: )ِوَكاِن

 

 نكتفي لعدم اإلطال  وا  أعلم

 الباحث الديع العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


