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  احلزن

 ضحح ف - نيبفتحححَت - نَزوال حح ،اهلحح  أشحح ُّهحح   - بالضحح ف لالكفحح  ن  - نْزال حح

وهحح  شححع ر باحح  بححاتب وتفححاو  بحح ف     ،واملعححب بثحا ححا املع ححل ا وف   ،رورالكفحح

وب  أدرج الاعال  يف لقح  الاةحع ّح ف  دفحردا  يف بااحلحع الحزن يف أبح ا          ،وضعفًا

وا سل والاحف  ححزٌن ّاحل     ،ال ُوكتطاع إدضاؤه   حزٌنلال حَل ،تفرفبع دن كتاب د

 .بوا س  حزٌن دع غَض ،وال ج م حزٌن ُوك ت صاحث  ،الشيء وف  

تافع حبكب ب فت  وضحعف  وهفح ره دحن    دحخ عرفف بتعارو وواضٌح أنف الزن ُو

شحخص  دكحت     لثاملظاهر الصفادر  ّحن انسكحان واسطثاّاتح    حن ت     ،كت  القاب

ووض ف دع ًل سفكحصفًا جادعحًا وظفحر ّاحل بكححلا  ال جح  وحركحا          ،الزن ودكحلفاه

والحح ي وع ص ححا يف د ضحح ع الشفححعاار     ،اجلحح ارو وو طثححع ّاححل تصححرفلا  انسكححان   

الكص صفع ه  هف ره دن كت  القاب وإهفاره بص ر  واضحع كشحعار دحن شحعارا     

 .ثًاامل هب ب  س   إلص  ال فون كحلا سصتفضح برو

وو طح ي   ،ّحل دًا يف الف حر الح فوب شحيٌء حح وو     - يف ح ف ذات  - ووع ف الزن

ودفتحاو إىل ه اوحع    ،إىل اهلل تعاىل دقرفٌ الزن  لاستشعار ،ّال د ارم سفكصفع ّ ف 

إن دن أحب ّثاد اهلل إلص  ّث ًا أّاسح  اهلل ّاحل    :وروي ّن أح ه   ،القاب
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 .( )لزهر دصثاو اهل   يف باث  ،ب اخل فسفك  لاستشعر الزن وجتاَث

وانتفصحاف بح  شحأن املح دن      ،لالزن شأن العثفحاد ولصح  رب حع د  وبحع يف القاحب     

الصفحاد   اندحام  يف كتا  التحلحص  ّحن   َيِووُر ،وال خيا  د   يف أح ال  ،ال ادل

  يف كتحا  ّاحي    بحرأ ُ  :أسف  با  ُوال  ،صحثح حزو حاً  حلكحي ووُ إن املح دن و

 .( )لكوصاح ل  إال  ذ

يف وصحاوا   َيِولقح  رُ  ،ف لع مب جثحا  ودقتضحصا  الحزن الح فاا     حم ودار ال فسصا

ودحا أصحثح    ،ال فسصا سجن امل دن وج ع ال الر ،وا أبا ذر : بي ذر رس   اهلل 

ل صح  ال زحزن املح دن وبح  أوّح ه اهلل جحل أ حاؤه أسح  وارد          ،إال  حزو ًا لصفا د دٌن

 ،ولححصاق ني أدراضححًا ودصححصثا  وأدحح رًا تةصظحح  ، فححاّ ومل وعحح ه أسحح  صححادٌر ،جفحح ف 

لحلححا وححزا  لصفححا حزو ححًا حتححل    ،وثتةححي أ ابححًا دححن اهلل تعححاىل  ،ولححُصظاحلنف لححت و تصححر 

 .( )احع وال رادعلإذا لاربفا ألضل إىل الرف ،وفاربفا

 ،ختتصحر ّاص حا سحثصل التح بفر    متفف  بحل    بالةع   إىل ِحطاُ  ال فوب رش سا اخلُوو

 ،ويف كححلف لرحححع حزسححًا ،حظ ححا الحح فسصا وجحح سا أن يف كححلف لحح ف  د فححا غصفححعلححإذا دححا ال

 :يف وصح  الح فسصا   لا اسطي ّحن أدحا املح د ني     وروي يف كتا  ّص ن ال  

وآخحر   ،لرحفحا دشح   بحالزن    ،وُجعل بقاؤهحا إىل الف حاء   ،ُوصل رخاؤها بالثتء

 .( )هحل دفا إىل ال هن

                                                

 (.75/ )راجع حبار ا س ار (   )

 (. 96/5)حبار ا س ار (   )

 (.08/ 5)راجع حبار ا س ار (   )

 (.86 /58)حبار ا س ار (   )
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 :وبا  الشفالعي

دححا وححأتي بحح  القححَ ُر ومل خت حح  سحح َءتَ ُكححإذ َح اِمبا وفحح ه فححك  أحكحح َت

 بفحححا الاصحححالي لحححاغ ر َ  وسحححاملتك 

 

 ال حح ُر الاصححالي زحح ُ  صححفِ  وّ ححَ 

سصا كان ّال الح ف أدفا إذا  ، ونالإذا ألضل إىل صتو ح وحًا الزن و  ن وإمنا  

لفححي  ،ثحاس اهلل سحح ٌط ّاححل بضحاءِ  سفحح  سحخَ  ،لإسفح  حححزٌن دح د م  وحطادفحا الزفااححل  

دن أصحثح  "  را  يف التف د ت ٌ  :با  تفكا العصاشي درل ًّا إىل أدا امل د ني 

ت ل ح سَز صحصثعً ودن أصحثح وشح   دُ   ،ّال ال سصا حزو ًا لق  أصثح لقضاء اهلل ساخطًا

 .( )"ب  لق  أصثح وش   اهلل تعاىل 

امل اسحب   لحلن ،بأسظارسا إىل أهحلصفع الزن وسزو  ال حي ب حادوث وأخ   ا 

إن القحرآن   :ّحن رسح   اهلل    َيِولق  ُر ،يف حزن وب اءال رو  أن سقرأ القرآن 

 .( )لإن مل تث  ا لتثاك ا ،لإذا برأمت ه اب  ا ،سز  بالزن

دحا وفصح  أنف    وإذا كان الزن ب  رالق ال حي يف ت زواح  لقح  رو  ال احصب    

وححا  :لفحي الحح وث الق سحي   ،اهلل تعحاىل رغحب إىل د اجاتحح  بالصفح   الححزون أوضحاً    

وأمسعحب د حك    ،وابرأ كتحابي وأسحت تحاهر    ،دا ه  آ  بروب لُّل   ،ّصكل مش ر

 .( )ص تًا حزو ًا

دفحلحا كاسحت    ،وأحثا  اهلل تعاىل يف أحزاسف  أبر  إلصح   وو  ن ا ولصاء 

ث بحًا  حم لربفحلا ابتته  لالع درجحاتف  لص ح ن ححزسف     ،د جثا  ودقتضصا  الزن
                                                

 (.69 /96)حبار ا س ار (   )

 (. 6 /06)راجع حبار ا س ار (   )

 (. 6 /  )حبار ا س ار (   )
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  .ال ي ال وش   ربف  وال وكخط ّال بضاا  ،تأأفر الرفاضي باملصصثع لف  ،ّ  ه

َّحْ ُفْ  َوبحاَ  وحا أ َسحفل       : با  تعاىل يف حاال  وعق   ال    أح  َتحَ ل ل 

َّْص اُه ِدَن اْلُحْزِن  أي ل ُفَ  ك ِظصٌ وعب ّحلصت دن الث اء  َّال ُو ُسَ  َواْبَصضَّْت 

 .وا س  أش ف الزن ،زونحم

 دا باغ دن حزن وعق   ّال و س  ؟ :  أب  ّث  اهلل  َلِئوُس

 .( )حزن سثعني أ ال بأوالدها :با 

 ،ّن ج فه  الح     ا احلع الزن يف ا سر  ال ث وفع إر  كرو  ورأ  

وشح   ،خط ت  العروضع وأوصاه  بالصرب اجلحلصلقاث  ب اختط  رس   اهلل و

وت ارك ب  الشفطر الثابي دن ه ا ال فون الح ي سحتأتي    ستو الزن وال فدعع كضحلان

بعح  أن أسح ر    ،لفي ّثاد  أرسل دّاداتفا ووضحع أساسحصفاتفا   ،ا ه اء ّال دعامل 

والب ف حص ئح     ،وتت رفر يف ه ه ا دفع دواهي ا د  املاضصع ،وح فر دن العثث بك فت 

اندحام  خا د بضحصفع  وزفظ  ،دن دكع   وضحلن انبقاء ّال باس ن الشفرع ا ب س

 .اليت حفظت دو   غضفًا تروفًا الكني 

ولعفافا لربط ّادفع املكاحلني ودفصفجا  القاب رفكا  العاتفع دحح ل رفس 

لحالزن لزسح  ُوشحعر املح د ني بههاتح        ،وبأهاح  الطصفحثني    بشخص  ال حرو   

اتفح   وّ  ووح وب ن يف دشحاّره وأحاسصكح     ،صق بح ن دحن باثح  ال ئصحب    ل ،وآالد 

 .  ن دع  يف أبر  العثادا  تروقًا إىل اهلل تعاىللاوه  سثصل ال ب ي  ،الط اهر 

                                                

 .ّن تفكا القحلفي(    /  )راجع حبار ا س ار (   )
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وصفحات  تة ف با ها   ، وو سفب أنف التفاروخ ال ث ي داصٌئ بال زن وال حَل

وب  كان دن آخر دا تف فه ب   ،وتئنف دن املصااب وتصرخ بال رو  وتعجف با حزان

 !!أست  املكتضعف ن بع ي  :بصت   هله  ب ل    سثصف ا ال رو  

وربفاه  ّال  أهل بصت  صط دحح أج اء ا حزان يف لأّ ف س ف انستم 

ف ا هحلفحح  ِللحأ   ،ودحرفسف  ّاححل سحا ك تروحق ذا  الشحح كع    ،د اجفحع حزوسحع املكححا   

 ،عار والح فأار باّتثحاره الشفح   ّال سصف  الشفف اء  ا أحزاس  ُأِروَو ،وذاب ا يف ذات 

 .دل راوع بضصفتف  وشاه  إستضعالف  وبرهان دظا دصفتف لف  حا

ّال سحص  الشفحف اء    وأب ه  وأدفف  وّحلفف   لق  حزن ج فه  .. سع 

 لاملصحا    ،أ  إشت  حزن أوالده  بع  دقتا  ا لحص   ،عف  ت ولب  بثل دقتا

 املأسحا  أدّحل لاححزن ال حثا    وبح ع  إذ أنف  ،بعحًا د ح  بثحل وب ّح     و أش فبع  وب ّ  

أصح الف   حلصحع  اسع اساتفا املشجصع ّاحل ال فحاس    لأأفر  ب ،وأكار حترو ًا لاحلشاّر

 .الشفعراء والرفأا اخلطثاء والعاحلاء وأص اافا وتأأااتفا ّال وّحلفت ب ،وتثقاتف 

 سح    رفالالح ي بح أه أبح ه     املقح فس  الح فور   أهل الثصحت  ولق  ور  

بضححصفتف   الكححني اندححام  بضححصفعّا حح ا وأ ،مبصححاب  وآالدحح  وآهاتحح  ودد ّحح   

املعثفحر  داحل  ا وهي الع ح ان   ،لفي ت ط ي ّال مجاع حكراتف  وآهاتف  ،ال رب 

وانلتزادحا   القح    وتض ف يف دطاووفا كلف  ،تدا دن الظ ال دت اهصع ّن ساكاع 

ّاحل  وأك ح ها وأح ح  دصاابفحا    بع  أن ال ضحفا اجلاصحل سحثحاس      ،املف ر انسكاسصفع 

  .الطاهرون وأهل بصت   ال رو  كرادع ل ثصففا ه ه ا دفع 

ار  يف سححثصل رلححع شححعا  الححزن  ثفححخطحح ا  ج أهححل الثصححت ولقحح  خطححل 

ال فجحاو  ّاحل  حتفحل ححا   دكحاّصف      ،وت ثف وا يف سحثصل تاثصتفحا ّ حاء امل اجفحا     
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واستطاّ ا إرساء دعامل بضصفع  ،وت ا ات جف ده  بالظفر وال فصر امل  فر ،العظص 

ومت    ا دن جت ور دفرداتفا بشح ل   ،تا  أبعادهادحخ وتأصصل الكني  اندام

 .زالظ ّال تراوتفا وحرارتفا ّال درور الاصالي وا وفام

وضحححلن اهلل سححثحاس   ححاو   ،اخلاحح دحصححث بقضححصفتف  إىل  ولقحح  سححع ا 

وها حنن سشف  مثار غرسف  املثارك بع  كحلف   ،دكعاه  ال رو  ودثاركع جف ده 

وهحا هح  الشحصعع وثح ل ن الحرفوو واملحا  والةحالي وال فحص  يف          ،  الط واعه ه امل ف

وها هحي دصا وحب الح فد ع الكحص صع مل جتح  ومل       ،سثصل رلع راوع ا حزان الص م

فًا ّاحل اندحام   جحري دد ّفحا أسفحارًا أَسح    العصح ن تُ ثقل توس ،ت ضب يف و م واح 

 فدًا حجحححر دتحزن ال ثصححثقل الحححوسصحح ،شًاط حرا  ّحححاسب الفحححل جحححالحح ي بضححل إلحح 

 .تا  ا صع  دحخ ّالخبافصفات  

 ،بثثف ا حزان وسشرها سال   يف الضفححلاار  الطاهرون وكاست رغثع ا احلع 

 ،لاستجابت ل ّ تف  ا د  امل ل قع جصًت بعح  جصحل   ،وحاكحلع ّال القا   الرف 

ورأحع  لف   ،لطصفثعوكاست انستجابع دشف ّع مب استف  املع  وفع املتحل   ع يف ال ف س ا

دن الرفج  وال فس  والعصب ون طففراملو ،وخافاؤه والعاحلاء دن بع ه ج فه  

وال خيادر د دٌن شحك    ،سفن ال فجا  ودشاّل اهل   يف دسصا الضفت وه   ،تطفاًا

ُحُجحراتف   ويف  الح حي لثصحتف  دفحثط    ،بصحت ال ثح ف    خبص صصفا يف ك سف  ا در  

وشروعت  وأوىل ال فحاس مب اصحاع    أحقف ال فاس مب فج  وه   ،سز  الرفوو ا دني

  .تروقت  وال فكج ّال د  ال 

وتثحححادل ا امل ابححح   ،نحصحححاء امل سفكحححع الكحححص صفع  لتضحححالر  جفححح ده  

وتف حت أححزاُسف     ،بحالغ ا أحر   وأأفر  الادأع يف سف سف   ،لتخاص ها وإبقاافا
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وراحح ا   ،فحا بحالزن وا سحل   ّاحل صحفحا  التحأروخ لةط ت    ساار العا ونيأحزان و

َّ ُو َّيف سححرفف  ّاصحح  َتثحح ون لحح  الكف  ودحححجمسصححع الاف  الرفدحححح ويف ، ف ا ححه  و

 .ويف دوره  وأس وتف  ،ّال ح ف س اء اخلاصع

ال صصب ا ولل دن  دن ول  اندام الكني  الطاهرون وكان لألاحلع 

دحام  وحن العابح ون    ب حاء وححزن ان   أخثحار سقحل الحرفوا    بح   و ،الزن واجلزع ملصحاب  

 أربعني د فإذ ب ل ّال أبص   ،رفكع لاشج ن حق ًادحح وكاست بصص  ،ال اا  

وتتج فد أححزاسف  يف شحفر اّحرفم وحتفحل      ،ا احلع وك ا حا  أوالده دن  ،س ع

لقحح  أأفححر  الادأححع ّاححصف  تححأأاًا كححثاًا   ،وكحح لك يف ا ّصححاد ،يف بححابي امل اسححثا 

  .لتثقل دشتعاع إىل آخر و م دن أوفام ال سصالأذك ا ج و  أحزاسفا 

وا وّح ف  ب ح ا ّاحل الكحني    - ا احلحع  أي  - ف سفإا أَد :بعض العاحلاءبا  

  ا ّاصح  وحافح  دصصثت  أّظح  املصحااب وأدحروا شحصعتف  ودح الصف  وأتثحاّف  بح لك       

 ،واست ش وا الشعر يف رأاا  وب  ا ّ   مساّ  وجعا ا و م بتا  وح م ححزن وب حاء   

  ..وّ م ادخار شيء لص  ،وأدروا ترك الكعي لص  يف ال ااج ا دن اخت ه ّص ًا وذدف

رواها ّ ف  أقا  شحصعتف    ،ت اد تثاغ ح  الت اتر ،لا خثار دكتفصضع ّ ف 

 .( )صف  بأساسص ها املتصاع إلصف ثفودحح

وتحح دن بإدححادتف  بفحح ا الربهححان الحح ابعي     أهححل الثصححت  ولححك أن تعححرف  

وخاح د الحزن الكحصب     ،لف ت لصق وتك و  اهلل تعاىلدحح ف  املثاركعاُسحَلْولأ  ،املشص 

ه تشحصص  وهح  الح ون بحاد ا ب    ،بف ا الشف ل ال ي أرس ه إّجاٌ  ال و  حره إال  جاحح   

                                                

 (. 6)اكص  دححكن ا دني العاداي ص ل إب اع التا راجع (   )
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صط جزوححر  العححر  خبص صححصفات   دحححح دتحظححني ،الفاّاححعّححرب ت هصحح  املحح أرا   

وحرفكح ا املح أفرون ّاحل     ،دهواستاحلروا كلف الط ابا  املتاحع لتاثصت  وخاح   ،وحصفزات 

الشع ر انسكاسي دن جفع ل ه ف ا الرفأا  والشفعراء الستاار   ،اجملتحلع يف سثصل ذلك

لش ف ا واصحر   ورغ ث ا يف  وار  سصف  الشفف اء دن جفع أخر ، أدابي اّثفني و

 .ول ي وثقل شصعت  ّال ارتثاط وأصق داا  بعاصحلع الزن الكصب ،ب  ومبثادا 

ج فح وا ال فح س واجلفح د وا دح ا  يف سحثصل إبقحاء دظحاهر الح الء         ال ون ه  و

وأخثحححاره  وأححححادواف  يف هححح ا الصفححح د تاحححفب با ّحححع  ،والحححزن مب فجصفحححع ُدتق حححع

حص ا بحإ لق ف ح ا سحات     ،وسكج ا يف ذلحك ّاحل د ح ا  جح فه  الح         ،املصا 

حتفحل   ، ثح ف  متاشحت دحع هح ي ال    ،مب حاهج ّح ف    ا حزان ّاحل سحصف  الشفحف اء    

 ،اتكحلت دظحاهر الحزن الكحصب بكححلع الشحعا  ال فو صفحع وأخح   تابعفحا اخلحاص         

تثاًّا إن سأتي ّاصفا وس ف  ،"الشفعاار الكص صفع " لاصطاح ّاصفا اخل اص والع ام 

 .الكني اندام وتع ف مجصعفا أأايف الزن ال اجب ّال  ،شاء اهلل تعاىل

 ربتاصع ب  لف ت راوع الثشر والفرو يف بصت ّاحي ولاتحلحع   إنف ا حزان ال 

وبقصحت صح ر    ،وتكربل ب   هاش  سربا  ال اد رجحااًل وسكحاءً   ،بع  وابعع الط  

وأأفحر  ال ابعحع ّاحل     ،ةا وال حثا دح ف   الادأع ال فادصحع شاخصحع أدحام سحاهر الصفح     

 .سف سف  لاشتعات ب اان الزن واملصا 

حل  الصفحاد   دححح  املر بفاسي بإسح اده إىل اندحام جعفحر بحن     ثحار ّناليف  َيِوُرو

  وال ُراححي يف دار هححامشي  ،وال اختضححثت ،دححا اكتحاححت هامشصفححع  :أسحح  بححا
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 .( )حتل بتل ّثص  اهلل بن  واد ،ُدخان مخ  حجج

دحا حت فحأ     :أسففا بالحت  لص  بانس اد  إىل الكصف   لاتحلع ب ت ّاي  َيِووُر

حتفحل بَعحث املختحار رأس     ،وال ادتشحطت  ،يف ّص فحا دحروداً  وال أجالحت   ،ادرأ  د فا

 .( )ّثص  اهلل بن  واد

  ف ّاححل صححفحا  تححارخيهححي الاحح ن الةالححب أحححزان ا سححر  العا وفححع إن 

الكحني  اندحام  أخثار أ ا  الث اء ّال دصا  ضحلفت و ،اتفا بالزن والكف ادُتجا 

    ح حا ورك حز أنف سحرف الافح ا       ،ال وث ّال أح ا  الع   وأحزاسفحا بعح  الادأحع

 ..كحلا يف ه ا اخلرب ذي املضادني العالصع ،اجلزول و حُلن يف د اسا  الع   الط اهر 

ودا  .:با  الزوارا  بانس اد إىل  رار  أنف اندام الصفاد   يف كادل ُرِوَي 

حتححل أتاسححا رأس  ،وال رجفاححت ،وال اكتحاححت ،وال ادفه ححت ،اختضححثت د فححا ادححرأ 

وكحان جح في إذا ذكحره ب حل حتحل متحأل        ،ودا  ل ا يف ّحرب  بعح ه   ، بن  وادّثص  اهلل

وإن املتا حع الح ون ّ ح  بحربه      ،وحتل وث ي لث اا  رمححع لح  دحن رآه    ،ّص اه لصت 

 .لصث  ن لصث ي لث ااف  كل دن يف اهل اء والكحلاء دن املتا ع

وددعححت ودححا دححن ّححني أحححبف إىل اهلل وال ّححرب  دححن ّححني ب ححت    :إىل أن بححا 

ووصححل  ،وأسحع ها ّاصح    ودحا دحن بحاك وث صح  إال  وبحح  وصحل لاتحلحع        ،ّاصح  

إال  الثحاكني   ،ودا دحن ّثح  ُوحشحر إال  وّص حاه باكصحع      ،وأدف  حق  ا ،رس   اهلل 

والكحرور بحصفن    ،لإسف  ُوحشحر وّص ح  بروحر  والثشحار  تاق حاه      ّال ج ي الكني 

اق وعرض ن وه  حح ا  الكحني   واخل ،واخلاق يف الفزع وه  آد  ن ،ّال وجف 

                                                

 (.09 /7 )راجع حبار ا س ار (   )

 (.09 /7 ) راجع حبار ا س ار(   )
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 ال خيال ن س ء و م الكا  ،حتت العرش ويف هل العرش( ). 

وكاسححت  ،يف اضححطرام دااحح  وجتحح فد دكححتحلر    لححت  الححت أحححزان العحح      

ومل  ،ومل تز  هي املظفحر ا سحاس يف سحَصره     ل ّاتف  ّال اندام الكني 

لح فدع وإبح اء اجلحزع يف    ّاحل د اسحثع خاصفحع نسحثا  ا     أهل الثصت وقتصر أاحلع 

بل كاست دد ّف  ت فحلر يف د اس  الزن املق سع بالادأع كحلا ت فحلر  ،ه ا املصا 

وأدحروا   ،ولقح  ب ح ا حتفحل أب ح ا     ،غا أنف أحزاسف  تشت ف يف شفر اّرفم ،يف غاها

دن  وحن ّثفحاده     ،دظفر خاٌص يف ه ا الصف د ول لف د ف   ،شصعتف  بالث اء

 ف  امل تظر وحتفل دف وف. 

 حلع رغح  صحع بع   دححح  سحا  ا سحثتً   ا احلحع  إال  أنف امل افت لألسظحار أنف  

وّحلاح ا ّاحل تصح ور املأسحا  بهالدفحا       ،الظروف يف سثصل إذكاء الحزن واملصحا   

وبصف حح ا إسع اسححاتفا امل ملححع ّاححل سف سححف  وكحح  خا فححت دححن الكححرا       ،اّربححع

وسقححل  ،تعححاىل بههححاتف  الكححص صعحتححل دزجحح ا ذكححر اهلل  ،وا سححل يف صحح وره 

وسح حلرف ّاحل    ،يف هح ا انتفجحاه   ا احلحع  الرفوا  أشحجل املشحاه  ّحن ححاال      

 .ص ر أحزاسف  تثاًّا



الطحاهرون  ّاحل أححزان سحاار ا احلحع      ّاي بن الكحني  إدتا  حزن اندام 

 سحصف  الشفحف اء   ل  سح  الشفحاه  الح ي وبح  ّاحل دصحرع أبصح          ،بالشجاء املرور

  والشف اء دن أهل بصت  وأصحاب  املصادني م وغحلبتاف  ع غص  وجترف 

                                                

 (.   /8 )ال ساال  ، ودكت رك (85 /7 )، وحبار ا س ار ( 0)الزوارا  ص  راجع كادل (   )
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  ملحع ، وّاون ال بعع ب ل تفاصحصافا وصح رها امل   ،املفجععدصااثف  م آالوأر ااف  

  .دام حصًا ت قطع ّربت  دا لا  ،وال ف درار  ا سر دن بع  ه   الادأع باسل و

 وكحان إذا أخح  دحاءً    ،ب ل حتل خص  ّال ّص ص    أسف :يف امل ابب َيِوُرو

 حع أبحي دحن    كص  ال أب ي وبح  دُ  :لقا  ،لقصل ل  يف ذلك ،عًاب ل حتل  ألها دد

لاح  بتاحت    أسك لتث حي دهحرك   :وبصل ل  ،ثاع وال ح شاملاء ال ي كان دطاقًا لاكف

 .( )سفكي بتاتفا وّاصفا أب ي :لقا  ،سفكك ملا  د  ّال ه ا

حلححا جحاء وبححت الطعحام ولتحححت دصحاروع ا بحح ا  لا ححاس    كا   أسفح  :ولصح  أوضححاً 

وا ابحن رسح      :لقا  ل  أح  د الص  ذا  در  ،ووضع تعاد  بني و و  ددعت ّص اه

 وزحك أن وعقح      :؟ لقا  لح   وحن العابح ون    أدا آن لزسك أن و قضي ،اهلل

زن وكحان اب ح    لابصضت ّص اه دن الح  ،د ف  ب اهلل واح ًالةصف ،كان ل  اأ ا ّشر اب ًا

 وسثعع ّشر دن أهل بحصيت  وأخي وّحلي وأسا سظر  إىل أبي ،و س  حصًا يف ال سصا

 .( )!!ل ص  و قضي حزسي ،ّني ح ليوب دًا دن أسصار أبي دصرف

بححن ي ّححاش ّاح  :سحح  بحا  أ ّحن اندححام الصحاد     :يف روضحع الحح اّظني و

 :لح  دح ىل لح     حتحل بحا    ،وب حل  الكني أربعني س ع ودا وضع تعام بحني و وح  إال   

 :بحا    ،إسي أخاف أن ت ح ن دحن اهلحال ني    ،وا ابن رس   اهلل ،جعات ل اك

إسي مل أذكر دصحرع   ،ال تعاحل ن وأّا  دن اهلل دا ،ي وحزسي إىل اهللحلا أش   بافإسف

                                                

 (.80 /9 )، وحبار ا س ار (99 / )راجع د ابب ابن شفراش   (   )

، ووسحححاال الشحححصعع (80 /9 )، وحبحححار ا سححح ار (97 / )راجحححع د ابحححب ابحححن شفراشححح   (   )

 (.88 )ودك ن الف اد ص  ،(86 )، والاف ف ص ( 0 / )
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 .( )خ قتب العرب  بب لاتحلع إال 

 س  ب ل ّاحل أبصح  الكحني    أ الصاد  يف ال ساال ّن اندام  َيِووُر

لحإذا أحضححر انلطحار وجححاء غتدح  بطعادحح      ،بااحلحًا لصاحح   صحااحلًا سفححاره  عحني سحح ع أرب

بتحل ابحن رسح   اهلل     :لصقح    ،ل وحا دح الي  ك ح  :لصقح    ،وشراب  لصضع  بحني و وح   

ثحل تعادح    ر ذلك ووث ي حتحل وَ لت وزا  و رف ،بتل ابن رس   اهلل ّطشاسًا ،جااعًا

 .( )لك حتل لق باهلل ّز وجللا  وز  ك  ،أ   زج شراب  ب د ّ  ،دن دد ّ 

 :ه ه ا بصا  شعر اندام  ون العاب ون يف حبار ا س ار ّ   ذكر  َيِووُر

ُّصححٍ غ  واب حح ا املصححطفل ذوُ  حنححُن  ححححححححاكاهحُل ِمافحححححححا يف ا سححححححح  جير

  ادحححححححححح ُت يف ا سححححححححاِم ّظصحلححححححححٌع

 

 سحححححححححححاوآخُر لثتاححححححححححح حححححححححححا ُدل أوف

  ِههححححح ا الححححح ر  بعصححححح ِ   وفحححححرُو 

 

  حححححححححححادهمت سحححححححححححا أّصاُد وحنحححححححححححُن

 ودحححا روِركفحححوال يف ا دحححِن وال حححاُس 

 

  حححححا خااف  الزدحححححاِن تححححح  َ  وحححححأدُن

 رِفصححح ا بححح  دحححن الشفححح    ِصودحححا خُ  

 

  حححححححاآلُت ا سحححححححاِم بحححححححنَي الطااحححححححِل

 ل ححححا    لص ححححا وال حححح  لصحححح ِ  ز  حححح 

 

 ( ) ا حححححححا وغاصحححححححُثق سا َحجاححححححححُ 

 

                                                

، وحبححار ا سحح ار  (97 / )، ود ابححب ابححن شفراشحح     (78 / )راجححع روضححع الحح اّظني   (   )

، (85 )، وكادححححل الزوححححارا  ص (57 )، وبصححح  ا سثصححححاء لاجزااحححري ص   (80 /9 )

 (.7  )ود ارم ا خت  ص 

اححف ف ص ، وال(6  /7 )، وحبححار ا سحح ار  (50 /7 و   0 / )راجححع وسححاال الشححصعع   (   )

 (.9  )ص لاكصف  دححكن ا دني  اجملال  الك صع، و(86 )

 (.6  / )، وأّصان الشصعع (79 / )، ّ   امل ابب ( 9/6 )راجع حبار ا س ار (   )
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يف  الثححابر  حلف  بححن ّاححي دحححح تحح   أخثححار الط حح  ّاححل حضحح ر اندححام   

وكحان دحع مجاحع سكحاء      ،علح  طفيف سحنف ال لق  شحف  ال ابعحع ال فادصحع وهح       ،كربتء

 ،قتضححثع جحح فاً إال  أنف أخثححار أحزاسحح  دُ  ،وأتفالحح  يف الكفحح   اندححام الكححني  

لقاحصًت دحا وح كر     ،ا احلحع  أخثحار ب ااح  بال كحثع إىل أخثحار سحاار       شحفوستحظ 

 .ال صاحا  العا صع ّال ّف هذكر إبادع املهمت وامل رفخ ن 

ني ّاصح   ط ا د وف   ضةوش ف ،والكرف يف ذلك ضصق الظ رف ال ي ّاش  

يف  داسحح  دعاسححا    لاقحح  ّححاسي املقرفبحح ن دححن آ  ّاححي    ،ب اصحححأوّاححل آلحح  و

ل ححنف صححع بع تاححك الظححروف مل تعححق تأكصحح  القضححصفع الكححص صفع وإهفححار       ،شحح و  

إبادححع املححهمت يف بصحح تف  هحح ه الححاال  إىل يف  أهححل الثصححت لقحح  ّحلحح   ،أحزاسفححا

 .تف ومل زضرها س   خاصف ،اخلاصع وراء ا ستار ال اصفع

 كحأحزان أبصح     ّال دصا  جح فه   وكاست أحزان د السا الثابر 

 ،حلححا هححل هححت  اّححرموكتشححعرون الححزن كا لفحح  مجصعححًا  ،وسححاار أوالده وّ تحح 

لقحح ا أوبحح   ، كر تاححك الححج وحح  عراء لتولحح د دححن الشفحح تفحح  ّاححصف  كاسححت و

اح  يف أحاحك   رأا لحنُّ وا دهحر   ،دن شعره  اخلال  وت الكح ا يف هح ا الصفح د   وااع رفال

  .العص ر وهل شعره  خال ًا رغ  درف ،الظروف

دن شعراء وه   - الشاّر العربي ال حلصت بن  و  ا س يوسقل امل رفخ ن أن 

عل دعظح  بصحاا ه يف دح و بحب     ب  ج - حه 9  ل يف س ع واملت ل  ،العصر ا د ي

بحا   و ،صحت بصحاا ه باهلامشصحا    حتحل مسف  هاش  وذكر دصااب آ  الرس   
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 وأبصحح   ال  اندححام الصححاد دحححج كححان و شحح  دعظحلفححا يفأربححا  ال اجحح  أسفحح  

بن الكني  يه ّاوج ف  حل  الثابردحح
( ). 

حل  الثحابر  حدحح  ب م امل و حع وأسشح  اندحام    ال حلصت ا س يوسقل امل رفخ ن أنف 

 ا باغ ب ل لاحلف ،الشفعر:  

 ةاِمححححححوت  ع حححححفأد غ غاَء بنَي       د فُ  َر ِدححححُحغ  ِّبالط  وبتصٌل

ول حن لحك    ،ل  كان ّ  سا دا   ّطص حاك  ،وا كحلصت :أ  با  ،ب ل اندام

ثت ّ حا  حا ذبح ح س دحروو القح و ًا بحال  لت د :ابتحن أححكان بحدا با  الرس   ل

 .( )ل الثصتأه

 دخات ّال أبي جعفر  :با  ،ال حلصت بن  و  ا س يّن ويف ال ايف 

ول ن لك دحا بحا  رسح       ،والا   وا كحلصت ل  كان ّ  سا دا   ّطص اك د   :لقا 

 .( )لن وزا  دعك روو الق س دا ذبثت ّ فا :لكفان بن أابت الا   

دحن  ار   :أسف  با  بر وروي يف كادل الزوارا  بانس اد إىل أبي جعفر الثا

وح م ّاشح راء دحن اّحرم حتحل وظحل ّ ح ه باكصحًا لقحي اهلل تعحاىل وح م             الكني 

وأ ا  كل  ،وألفي أل  غزو  ،وألفي أل  ّحلر  ،القصادع با ا  ألفي أل  حجفع

ودع ا احلحع   حجع وّحلر  وغزو  كا ا  دن حج واّتحلر وغزا دع رس   اهلل 

 .عنيالراش ون صا ا  اهلل ّاصف  أمج

ومل    ح    ،لحلحا ملحن كحان يف بعح  الحثتد وأباصحصفا       ،ُجعاحت لح اك   :لقصل لح  

                                                

 (. 7 )ص  سفضع الكنيراجع كتا  (   )

 (.9  ) ص لشصعع والاكحل نراجع ال اا دن تاك ا خثار مبصادرها يف كتا  ا(   )

 (. 76/  )الشصعع  ، ووساال(   /9 و  99 /8 )، وحبارا س ار ( 8 /0)ال ايف راجع (   )
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 املكا إلص  يف ذلك الص م ؟

إذا كحان ذلححك الصح م بححر  إىل الصححراء أو صححع  سحطحًا درتفعححًا يف داره      :بحا  

وفعل ذلحك يف   ،وأودأ إلص  بالكتم واجتف  ّال باتا  بال ّاء وصال بع ه ركعتني

ووث ص  ووأدر دن يف داره بالث حاء   أ  لص    الكني  ،الزوا  ص ر ال فار بثل

ووتتب ن بالث اء بعضف  بعضحًا يف   ،ّاص  ووقص  يف داره دصصثت  بإهفار اجلزع ّاص 

لأسحا ضحادن هلح  إذا لعاح ا ذلحك       الثص   ولصعزف بعضف  بعضًا مبصا  الكني 

 .ّال اهلل ّز وجل مجصع ه ا الا ا 

 وأست الضفادن هل  إذا لعا ا ذلك والزّص  ب  ؟ ،كُجعات ل ا :لقصل ل 

 .أسا الضادن هل  ذلك والزّص  ملن لعل ذلك :با 

 ل ص  وعزفي بعضف  بعضًا ؟ :لقصل ل 

وجعا حا وإوحاك  دحن     ّظح  اهلل أج رسحا مبصحاب ا بالكحني      :وق ل ن :با 

ال  لحإن اسحتطعت أن   ،حل  دححح  الط الثني باحأره دحع ولصح  اندحام املفح ي دحن آ       

وإن بضحصت مل   ،لإس  و م حن  ال تقضل لص  حاجع ،ت تشر و دك يف حاجع لالعل

وال ت فخرن مل زلك شصئًا لإسح  دحن ادخحر مل زلح  شحصئًا يف       ،وثارك ل  لصفا ومل ور رش ًا

لحلن لعل ذلك كتب ل   ،وال وثارك ل  يف أها  ،ذلك الص م مل وثارك ل  لصحلا و فخره

كاحفا دحع رسح   اهلل     ،ّحلحر  وألح  ألح  غحزو      أ ا  أل  أل  حجفع وأل  أل 

،   دحا  أو بتحل د ح      ،وكان ل  أ ا  دصصثع كل س  ورس   وص فوق وشحفص

 .( )خاق اهلل ال سصا إىل أن تق م الكاّع
                                                

، (7  /8 )ال سحاال   ، ودكحت رك  (786/  )الشحصعع   ، ووساال( 5 )الزوارا  ص  راجع كادل (   )

 (.55)املتفج  ص   ، ودصثاو( 0 )، ودصثاو ال فعحلي ص (96 )والثا  ا دني ص 
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حزسححًا  الطححاهرون أكاححر ا احلححع  حل  الصححاد  دحححح اندححام جعفححر بححن

وكحان لح  الشحطر ا كحرب      ،حصث ال قحل دن  ّال ج ه الشفص   وسصاحًع وب اًء

والكححرف يف هحح ه الظ ححاهر  ورجححع السشححةا  ال فولححع    ،دححن املرووفححا  يف هحح ا الثححا  

باضححطراباتفا الكفصاسححصفع وضححعففا وإشححرالفا ّاححل   أهححل الثصححت ا د فوححع ّححن 

إذ ت اّت يف ه ه الف   أركان ساطتفا وآ  أدرها إىل التث فد والضفع   ،الكق ط

 ،ّف  التح ف  الكفصاسي دحن ال فولحع ا د وفحع إىل العثفاسحصع     صر لعا ،الشف و 

يف وصح   وا خثحار  واوحا   الرفوت الت  ،لصاحل بضصفت واستةلف اسشةا  ال فولتني 

بشحح ل ودححأل  بطحح ن كتححب التححاروخ وأسححفار الحح وث  ، تحح اترو  وحنصثحح  اححب ا

 .واضح ود اف 

ك ت ّ   أبحي ّثح  اهلل    :با  ،الزوارا  بانس اد إىل أبي بصا كادليف  َيِوُر

  حق حر اهلل   :وبا  ،وضحلف  وبثفا  ،درحثًا :لقا  ل  ،ل خل ّاص  إب   ،أح فأ

 ،ولعحن اهلل دحن بحتا      ،وخ   اهلل دن خ ل   ،واستق  ح ن وترك  ،دن حق رك 

لقحح  تححا  ب ححاء ال فكححاء وب ححاء ا سثصححاء      ،وكححان اهلل ل حح  ولصفححًا وحالظححًا وساصححراً   

إذا سظر  إىل  ،وا أبا بصا :أ  ب ل وبا  ،الشف اء ودتا ع الكفحلاءوالص فوقني و

 .ول  الكني أتاسي دا ال أدا   مبا أتل إىل أبصف  وإلصف 

لتزلحر جفح    لحر  لح  ال أن      ،لتث صح  وتشحفق   إن لاتحلحع   ،وا أبحا بصحا  

الع أن خيحرج د فحا ّ حق أو وشحرد     دححخ  اخلزسع وكحلع ن ب اءها وب  استع فوا ل لك

ووزجروسفا وو أق ن دن  ،سفا لصحر  أهل ا رض لصحفظ سفا دا دادت باكصعدخا
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 ،لت تك ن حتل وك ن ص   لاتحلع الزهراء ،الع ّال أهل ا رضدحخ أب ابفا

ودحا د فحا بطحر  إال  بفحا      ،لص خل بعضفا ّاحل بعحض   ،وإن الثحار ت اد أن ت فتق

  بعضحفا ّاحل   لإذا مسع املاك ص تفا أتفأ سارهحا بأج حتح  وححث    ،داك د كل

لت تزا  املتا حع دشحفقني    ،الع ّال ال سصا ودا لصفا ودن ّال ا رضدحخ بعض

وث  س  لث اافا ووح ّ ن اهلل ووتضحرّ ن إلصح  ووتضحرع أهحل العحرش ودحن ح لح          

ولح  أن   ،الع ّاحل أهحل ا رض  دححخ  وترتفع أصح ا  دحن املتا حع بالتقح و  هلل    

ا رض وتقطعححت اجلثححا   صحح تا دححن أصحح اتف  وصححل إىل ا رض لصححعق أهححل    

 .و لزلت ا رض بأهافا

  !!إن ه ا ا در ّظص   ،ُجعات ل اك :بات

 .غاه أّظ  د   دا مل تكحلع  :با 

 ؟أ دا حتب أن ت  ن لصحلن وكع  لاتحلع  ،وا أبا بصا :أ  با  لي

 ،ودا ب ر ّال كتدي دن الث اء ،لحلا ب ر  ّال امل طق ،لث صت حني باهلا

لحلا استفعت بطعحام   ،لخرجت دن ّ  ه ّال تاك الا  ،ل و ّ أ  بام إىل املصا 

لاحلا رأوت  بح  سح ن سح  ت     ،ودا جاءسي ال  م وأصثحت صااحلا وجًت حتل أتصت 

 .( )ومح   اهلل حصث مل ت ز  بي ّق بع

دححا ذكححر   :بححا  ،وروي يف كادححل الزوححارا  بانسحح اد إىل أبححي ّحلححار  امل شحح    

دتثكفححلًا يف    م بط لُرأي أب  ّثح  اهلل  يف و ّ   أبي ّث  اهلل  الكني 

                                                

 (.  /8 )ال ساال  ، ودكت رك (80 /7 )، وحبار ا س ار ( 0)الزوارا  ص  راجع كادل (   )
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 .( )ّرب  كل د دن الكني  :وق   وكان  ،ذلك الص م إىل الاصل



اندحام  ححزن  ّحن  امل ق لحع ل حا   املرووحا   وستحظ ّ ح  الثححث والتححرفي شححف     

والكفحححر ورجحححع إىل اشحححت اد ال تحححأ  العثفاسحححصفع  ،د سحححل بحححن جعفحححر ال حححاه  

إذ بالة ا يف الحر  ضح ف بحب     ،ا الش و   دع كل دا  تف لاعا وفني بالصفاعوسصاستف

وكاسحت درحاحع صحعثع ودفحلفحع يف      ،جاه ون ّق هح ا الشفحعار   لاتحلع الزفهراء 

 !لفي دعركع وج د  ،تاروخ الع   وتق سف  اّثفثع

وّحاو  سشححاط   ،أّتححل ح  حام بححب العثفحاس ّاحل انتححت     لقح  ّاصحر   

وصحرب ّاحل جفح تف      ،واست اء الرشص  ّال كرسي ال   ، و   الفتصفعال فولع اجل

 - وه  شصخ الط الثصفني وإدام ا دفع - حتفل باغ الا  أن بضل ،وكظ  ّال هاحلف 

وت الححت ّاصحح   ،و قححل دححن سححجن إىل سححجن  ، هححر  ّحلححره الشححرو  يف  سححا و ف  

 سحجن هحارون   حتفحل ب حثض يف   ،ع  ا هل ودعاسا  الكحجن كرو  الةربع والفق  وُب

 .دكحل دًا دفتضحلًا الرشص  دظا دًا

 ،أصح اُ  العح   يف غصاهحب الكحج ن     - يف تاك الف   العاتصع - ولق  ت حلر 

  حل بحالع   ال ث وفحع    وُس ،وُ جف بالعا وفني يف أبكل اّاب  وأبع ها ّن س ر الشفححل  

وو رااح  بح داء   وتقرف  القحاد  والزفّحلحاء والح ال  والكفحعا  إىل الرفشحص        ،شرف ت  صل

 ،وك  ب فدت رؤوسف  إىل هارون ُتَحفًا يف أوفحام ال فح رو    ،بب ّاي ولاتحلع 

                                                

، ودكحت رك ال سحاال   (08 /  )، وحبحار ا سح ار   (80 و   8 )راجع كادحل الزوحارا  ص   (   )

( 8/   .) 
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 .وكان بطن ا رض هل  خا دن هفرها ،حتفل ضابت ّاصف  ا رض مبا رُحثت

ودع كلف ه ا الصفا  العاتي والكا  الظ املحع لقح  ححالظ الشحصعع ا بحرار ّاحل       

 ا شحعاع ا ححزان   وأذك ح  ،ع يف باح بف  الثحارف   وضحلف ا الشعاار الكحص ص  ،إر  الزن

رف ال ي حجب إدادف  ومل   عف  الظ  ،ب لف أداسع وب ف  ّال سصف  الشف اء 

لق  أحص ا أحزاسف  وج فدوا دصابف  ب  يف بعر بص تف   ،ّ ف  دن رلع ه ا الشفعار

  .أس   بإدادف  

ندحام ال حاه    ل حا صح ر  دشحجصع ّحن أحح ا  أبصح  ا       وسقل اندام الرفضا 

 يف شفر اّرفم، ُّ  .حل   ال فص ص يف أحزاس  ّال ج فه املظا م وهي 

بحا    :حل د بحا  دححح  بإس اده إىل إبحراهص  بحن أبحي      الشصخ الص و  َوَرو

وكاسحت   ،إذا دخل شفر اّرم ال ُور  ضحاح اً  كان أبي  :اندام الرضا 

كان و م العاشر كان ذلك الص م  لإذا ،ال هبع تةاب ّاص  حتل  ضي د   ّشر  أوام

ه  الص م ال ي بتل لص  الكني  :ووق   ،و م دصصثت  وحزس  وب اا 
( ). 



ا حححزان هححاهر  دعا ححع  وتعحح د يف ّفحح  اندححام ّاححي بححن د سححل الرضححا  

اندام ّال ج ه   بأخثار حزسوال وث وب  ادتأل  كتب التاروخ  ،ككابق ّف ها

الشفح اصفع  العف  إسفحلا ب ِثل والوع  أنف اندام ل   ال ظر وث و لي و ،الكني 

وشعاراتف  اليت حاو  تحلكفا ح  ام اجل ر وتةا   أهل الثصت لص فض بعا م 

                                                

، (787/  )الشصعع  ، ووساال ( 0 /  )، وحبار ا س ار (0  )راجع أدالي الص و  ص (   )

 (.96 / )ال اّظني ، وروضع (  7)ا ّحلا  ص  وإبثا  
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 ،العاحح  ال ثحح ي يف لحح   والوتحح  لاعفحح  بشحح ل هححاهر       ولقحح  شححصف    ،ا دفححع

وال تظفححر ّاصفححا  ،تا  ا بحح ا دحححخ كححاا  جحح فًا يف لالرواوححا  املرووفححع ّ حح  

 .دتدح التقصفع إال  سادرًا

شعار ا حزان وأّان وجح ه ّاحل جح فه الكحني      وب  رلع اندام الرضا 

          ًواسحتقثل   ،وه  د بفحع ّاحل هحرم الكفحاطع ووالوحع العفح  الحيت بثاحفا درغحلحا

خحرب دّثحل بحن ّاحي      وسح  اج  بروثحاً   ،الشعراء والرفأحا  وامل شح ون يف بصحت ال ح     

 .ضره الشرو دحح ال ي أسش  تااصفت  العصحلاء يف اخلزاّي 

وتظفحر   ،ح   املقتل حبرار  خاصفع وتتحلصفز املرووفا  الصفادر  ّن الرضا 

الشحصخ  اُه رود فحا دحا    ..وت ط ي ّال تفاصصل دفحلفع جح فاً  ،ّاصفا ِسحَلع الزن ال ثا

 :  االرفضاندام با   :با  ،حل ددحح إبراهص  بن أبيبأس اده إىل  الص و  

 ،لاسححتحا ت لصحح  دداؤسححا ،إن اّححرفم شححفر كححان أهححل اجلاهاصفححع زرفدحح ن لصحح  القتححا  

 ،ضحردت الح فاان يف دضحارب ا   وأ  ،سالص  ذرارو ا وسكحاؤُ  َ وُس ، اردُتت ت لص  ُحوُه

 .رع لرس   اهلل حردع يف أدرساومل ُت ،فب دا لصفا دن أقا اواسُت

وأذ ف ّزوزسحا بححأرض كححر    ،ّ ححاوأسحثل دد   ،إن وح م الكححني أبحرو جف س ححا  

لعال دال الكني لاصثك الثاك ن  ،أورأت ا ال ر  والثتء إىل و م انسقضاء ،وبتء

  .لإنف الث اء ّاص  زط  ال فس   العظام

كان أبي إذا دخل شحفر اّحرفم ال ُوحر  ضحاح ا وكاسحت ال هبحع        :  أ  با 

العاشر كحان ذلحك الصح م وح م      لإذا كان و م ،تةاب ّاص  حتل  ضي د   ّشر  أوفام
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 .( )ه  الص م ال ي بتل لص  الكني صال اهلل ّاص  :دصصثت  وحزس  وب اا  ووق  

يف خحححرب آخحححر املأسحححا  بعحلقفحححا التحححارخيي     ووكحححتعرض اندحححام الرفضحححا   

وو ك   ّظحلحع شحفر اّحرفم     ،أهل الثصت وُوثصفن د   تأأاها ّال  ،واملأساوي

 .ف  املق فسعولظصع دن استفك لص  دن حر 

يف   دخات ّاحل الرفضحا    :با  ،الروفان بن شثصب  بإس اد ورلع  إىل َوَرو

 وا ابن شثصب أصااٌ  أست ؟ :لقا  لي ،أو  و م دن اّرم

 !!ال  :لقات

 :لقحا   ،إن ه ا الصح م هح  الصح م الح ي دّحا لصح   كروفحا ربفح  ّحز وجحل           :لقا 

 َّاِءَر ِّ َهْب ِلي ِدْن ل ُ ْسك  ُذرِّوًَّع ت وأدحر   ،لاستجا  اهلل لح   .صَِّثًع ِإسَّك  َسحِلصُع ال ُّ

لحلحن   أ نَّ الا َ  ُوَثشُِّرك  ِبَصْحَصل :املتا ع ل اد   كروفا وه  باا  وصاي يف اّرا 

  .  صام ه ا الص م أ  دّا اهلل ّز وجل استجا  اهلل ل  كحلا استجا  لزكروفا

الشفحفر الح ي كحان أهحل اجلاهاصحع لصحلحا        إن اّحرفم هح    ،وحا ابحن شحثصب    :أ  با 

لحلا ّرلت ه ه ا دفحع حردحع شحفرها وال     ،دضل زرفد ن لص  الظا  والقتا  لردت 

لت غفحر   ، واستفث ا أقا ،وسث ا سكاءه ،لق  بتا ا يف ه ا الشففر ذروفت  ،حردع سثصففا

 . ًااهلل هل  ذلك أَب

ّاحي بحن أبحي تالحب      باكصحًا لشحيء لابحك لاحكحني بحن      وا ابن شثصب إن ك حتَ 

 دحا   ،ل دع  دن أهل بصت  مثاسصع ّشحر رجحتً  ِتوب  ، بح ال ث كحلا ُو َحِب  ُذسفإل

                                                

الشححححصعع  ، ووسححححاال ( 0 /  )، وحبححححار ا سحححح ار (0  )راجححححع أدححححالي الصحححح و  ص  (   )

، ود ابححب ابححن (96 / )، وروضححع الحح اّظني (  7)، وإبثححا  ا ّحلححا  ص (787/  )

 (.09/ )شفراش   
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 .هل  يف ا رض شثصف ن

ولقح  سحز  إىل ا رض دحن     ،ولق  ب حت الكفححلاوا  الكفحثع وا رضح ن لقتاح      

لفح  ّ ح  بحربه شحعث غحرب إىل أن       ،ل جح وه بح  بتحل    ،املتا ع أربعع آالف ل صره

  .وشعاره  وا لاارا  الكني ،لص  س ن دن أسصاره ،وق م القاا 

لق  ح أب أبي ّحن أبصح  ّحن جح فه أسفح  ملحا بتحل جح ي الكحني           ،وا ابن شثصب

 .أدطر  الكفحلاء ددًا وترابًا أمحر

إن ب صت ّال الكني حتل تصحا دد ّحك ّاحل خح فوك غفحر       ،وا ابن شثصب

  .باصت كان أو كااا ،كل ذسب أذسثت  صةاا كان أو كثاا اهلل لك

ر ُزحلح  ،اصكحب ّح حل وال ذسح حز وجح حاقل اهلل ّح حأن تح  ك رَّحإن سح  ،بحصح حن شثحا ابحو

 ك أن تكح ن الةحرف املث صحع يف اجل فحع دحع الح ف       إن سرف ،وا ابن شثصب. .  الكني

  لالعن بتاع الكني.  

لحك دحن الافح ا  داحل دحا ملحن استشحف  دحع         ك أن و ح ن  إن سحرف  ،وا ابن شحثصب 

  .ّظصحلًا وا لصتب ك ت دعف  لأل   ل  ًا :الكني لقل دتل دا ذكرت 

لحاحزن   ،إن سرفك أن ت  ن دع ا يف ال فرجا  الُعال دن اجل ان ،وا ابن شثصب

لا  أن رجًت ت ل ل حجرًا لشره اهلل دع   ،وّاصك ب الوت ا ،والرو لفرح ا ،لزس ا

 .( )دعو م القصا

                                                

ا ّحلحا  ص   ، إبثحا   (6  )، أدالي الصح و  ص   ( / 66)أخثار الرضا  راجع ّص ن (   )

 (. 78/  )الشصعع  ووساال (  8 /60)و ( 07 /  )، حبار ا س ار (  7)
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الحح ون خافحح ا اندححام ّاححي الرفضححا  الطححاهرون أك ح  ل ححا التححاروخ أنف ا احلححع  

 سظحرًا لشحفرت     ،وكان ُو ّل واحُ ه  بابن الرضحا  ،ُّرفل ا ب  بني ّادفع ال فاس

  وُوعح ف تكح فحل  اجلحربي هلح ا      ،مس  ك ليف لاعفح  يف الحثتط العثفاسحي   إواستشار

أ ف و حح ر   ، ر ب يف لإلدادع ّال الكفاحع الكفصاسصفع أو انجتحلاّصفعامل صب آخر هف

 .دكت   الظ ف ر والربو  دن بع  ذلك إىل أبصل ص ر الُثع  ّن الكفاحع

حلفاني بأّثحاء التجربحع   دححح  وت اىل ال  ام دحن بحب العثفحاس ّاحل كرسحيف اخلتلحع      

 ّاحل إبصحاء آ  ّاحي    لعحلل التفال ن ل   ،اليت أود  بشخصصفع املأد ن الكفصاسصع

وبحالغ أسحتلف     ،وّزهل  ّن اجملتحلع ب لف ّزم وجح   ا احلع ود اب   ساداتف  

 ا احلحع  وتف ف  ا يف ب اء الكفح ود بحني ا دفحع و    ،يف حر  الشعاار املتفصاع بالعا وفني

 .حتفل أبص ه  ّن ح اضر ال فولع انستدصفع وسف ه  إىل أبصل الق ر 

بأّثحاء شحعاار الحزن     الطحاهرون  سفحض ا احلحع   ويف ه ا الظرف الصحعب  

واستةا  ا املت ف كحا  الثكحصطع لصق لح ا     ،بع اء كثا ّال ج فه  اندام الكني 

 ،اجلح اد  بحن ّاحي   حلف  دحح لعحلل اندام ،كاحلتف  يف أحاك الظروف وأّتاها

اندححام الكححن بححن ّاححي  وولحح ه  ،اهلححادي حل  دحححح ّاححي بححنوولحح ه اندححام 

لاكصاسححع الححيت كححان  ارسححفا اخلافححاء     تثعححًااححل تق وححع الشححعاار  ّ  العكحح ري

ل ححاس ا وقصحل سفححا سححرفا يف ا ّحح      ،تف  ا بححرارالعثاسححص ن وسححاطاتف  جتححاه شححصع   

 !!وتار  ُتحل ع حتفل إذا كاست سرفًا  ،ا غاب

 اب تحح  أم الفضححل و وفجحح   العثفاسححي اندححام اجلحح اد  املححأد ن لاحلفححا صححاهر  
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تقحام  لق  كاسحت اجملحال     ،اندام الكني عا وفني ّال تكاهل يف أدر أحزان ال

ّفحح  املعتصحح  إىل واسححتحلر  هحح ه الالححع  ،يف دور العاحح وني ّا ححًا دون أي ضححةط

وكححلح  ل حان   ، ال ي كان وكعل ملراّا  شع ر العاح وني واملح الني    الثصحت   

 . سرًا وّا ًا يف دوره  وخارجفاالكص صع هل  بإبادع امل احا  

وضحصفق ا   ،فح ا املعتصح  يف أدحر الشحعاار الكحص صع     د ال  ام الح ون خا  أ  تش ف

تفحا  ه  دحن إباد  ود عح  ،وشحصعتف  ودح الصف    الطحاهرون  اخل ا  ّال ا احلحع  

 ت عح ا ّحن إبادتفحا    غا أنف الشصعع ال ون مل وقصحلح ا العحزاء ّا حًا مل     ،ب ل وسصاع

 .سرًا يف دوره 

 ستار ّاحل ا دحاكن الحيت كحاس ا وقصحلح ن      وك ل ن اوو قل التفاروخ أسف  كاس ا 

 ،الطحاهرون   ّ ح  بثح ر ا احلحع   أو  يف دورهح  سح اء كاسحت    ،لصفا شعاار الزن

 وبرب اندحام أدحا املح د ني     ،ب ربتء برب اندام الكني وكاس ا وقص ون 

وهحح  امل ححان ع يف ال اهحلصفحح وبححربي اندححادني اجلحح ادون   ،ا شححرف يف ال جحح 

كحص صفع  عاار الأخثحار إبادحع الشفح   أنف  ح   ّ   التحرفي و ،قابر برو مب املعروف وبتفا

 .شحصحع ج فًا اندادني اهلادي والعك ري ّال ّف  



وتحالي اندحام  وحن     ،ر  الحزن الكحصب  اه  و اندام صاحب الزفدان 

أحأر جح فه    ليفلفح  الح    ،إن مل و ن دع  يف رتثتح   ،يف حزس  وب اا  العاب ون 

  َّحح، ووحادححل راوححع ِترِتحح  كحلححا ُدائححت هاحلححًا  اًلالافححاار الحح ي  ألهححا بكححطًا و

 !!كربتء  ..سفضت  بع  د  ع وامل و عيف ق ا  ط املأنف تصرفو بوا خثار  ،وج رًا



222 

 

يف غصثت  يف أشجل حاال  الحزن واملصحصثع    وعص  امل ىل صاحب الزفدان 

ال شحك  يف  و ،شحاخٌ  أدحام سحاهره    شفص  ودصا  ج فه ال ، وال ج  وال حَل

 .والث اء ّاص  ألضل املقرفبا  إلص  الزن ّال ج فه أنف 

 أدفحا ا وىل لإسفح    ،ُتعر  ّن كحلح ه      اّ فأ ن  وارتني جاصاتني ّ َوَرو

   شحف  بحني وح ي    دحن استُ  ووح كر أمسحاءَ   ،وزور لصفا الشفف اء شفص ًا بع  شحفص

اسح  ول اّجح  جتحاه املصحصثع الحيت      ُوثح ي لصفحا أحزَ   لإسف  وأدفا الافاسصع  ،ج فه 

ولصفا وكتعرض بعض املشاه  امل ملع ضححلن دكاكحل    ،تصةر ّ  ها دصااب ال فسصا

بإذكححاء ل ّححع الححزن  وهححي كفصاححٌع ،ا ححح ا  املفصفجححع ال ابعححع ّاححل دكححرو الط حح 

 .ض لقراتفاوو فص ا أن منر بثع ،الكصب وشبف ل ّت  ّال درور الاصالي وا وفام

 ،الكتم ّاحل املردفحل بالح داء   "  :لاق  با  تالي الكا  ودع ن الشرف 

الكحتم   ،الكتم ّال خحاد  أصححا  أهحل ال كحاء     ،الكتم ّال املفت ك اخلثاء

 ،الكحتم ّاحل بتصحل ا دّصحاء     ،الكتم ّال شحفص  الشحف اء   ،ّال غروب الةرباء

 ."دتا ع الكحلاء الكتم ّال دن ب ت   ،الكتم ّال ساكن كربتء

الكححتم ّاححل الشفححفاه    ،الكححتم ّاححل اجلصحح   املضححرفجا    "  :ووقحح   

 ،الكتم ّال ا رواو املختاكا  ،الكتم ّال ال ف س ال حلصطاحلا  ،ال ابت 

الكحتم ّاحل    ،الكتم ّاحل اجلكح م الشفحاحثا     ،الكتم ّال ا جكاد العاروا 

الكححتم ّاححل الححرؤوس    ،قط عححا الكححتم ّاححل ا ّضححاء امل   ،الحح فداء الكفححاات  

 ."الكتم ّال ال ك   الثار ا   ،املشاال 

 ،الكحتم ّاحل أخصح  املكححل م     ،الكتم ّاحل القتصحل املظاح م   "  :ووق   

الكحتم ّاحل ا بح ان     ،الكحتم ّاحل الرضحصع الصحةا     ،الكتم ّاحل ّاحي ال حثا   
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الكحتم   ، ا الفا ح  الكحتم ّاحل اجملح فلني يف    ،الكتم ّال العح   القروثحع   ،الكاصثع

الكححتم ّاححل  ،الكححتم ّاححل املحح ل سني بححت أكفححان ،ّاححل ال ححا حني ّححن ا وتححان

 ."الرؤوس املفربع ّن ا ب ان 

الكححتم ّاححل دححن أروححق   ،الكححتم ّاححل دححن ُهت ححت حردُتحح  "  :ووقحح   

الكفححتم ّاححل اجملححرع ب اسححا    ،الكححتم ّاححل املةكفححل بحح م اجلححراو  ،بححالظا  دُدحح 

الكحتم   ،الكحتم ّاحل امل حح ر يف الح ر      ،م ّال امل ضحام املكحتثاو  الكت ،الرفداو

 ."ّال دن دل   أهل القر  

 ،الكتم ّال اّادي بت دعحني  ،الكفتم ّال املقط ع ال تني"  :ووق   

الكحتم ّاحل الثح ن     ،الكحتم ّاحل اخلح  ال وحب     ،الكتم ّاحل الشحصب اخلضحصب   

 ،الكححتم ّاححل الححرأس املرلحح ع ،قضححصبالكححتم ّاححل الاةححر املقححروع بال ،الكححاصب

وختتاح    ،ت فشحفا الح اا  العادوحا     ،الكتم ّاحل ا جكحام العاروحع يف الفاح ا     

 ."إلصفا الكثاع الضفاروا  

املخاححح  يف  ،سحححتم العحححارف حبردتحححك  ،تم ّاصحححكالكفححح"  :ووقححح   

سحتم دحن باثح  مبصحابك      ،دن أّح ااك  يءالرب ،املتقر  إىل اهلل مبحثتك ،والوتك

 ."ال ال  املكت ني  ،ستم املفج ع الزون ،وددع  ّ   ذكرك دكف و ،روودق

ل بححاك ب فكحح  ححح    ،سححتم دححن لحح  كححان دعححك بححالطف ف  "  :ووقحح   

وسصرك ّال دن  ،وجاه  بني و وك ،وب   حشاشت  دوسك لاحت ف ،الكص ف

 ،وروحح  لروححك لح اء    ،ودالح  وولح ه   ،ولح اك بروحح  وجكح ه    ،بةل ّاصحك 

  .باءهاك ووأها   

 ومل أكحن ملحن حاربحك    ،وّحابب ّحن سصحرك املقح ور     ،ه ررتب الح ف لائن أخف
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لك  ب نيفو  ،ودكاًء ك صثاحًاس ب فلأل ،وملن سصب لك الع او  د اصثًا ،اربًادحح

ل أد   با ّع حتف ،فًادهاك وتافف ّال دا ،فًاحكر  ّاصك وتأسف ،د ع ددًاب   ال ف

  ."ا  ئكتع انوغصف ،املصا 

لأحح ب ا بحك دحن     ،ب  ّجثت دن صربك دتا ع الكححلاوا  "  :ووق   

 ،ومل وثق لك ساصحر  ،وحال ا بص ك وبني الرواو ،وأأخ  ك باجلراو ،كل اجلفا 

 ،حتحل س كح ك ّحن جح ادك     ،ت   ّن سك تك وأوالدك ،تكب صابردحح وأست

ب   ،أوتعا ك الط ةا  بث اترها ،َتط ُ ك اخلص   حب الرها ،لف وت إىل ا رض جرزًا

تح ور   ،واختافحت باالسقثحاض وانسثكحاط مشالحك و ص حك      ،رشح لاحل   جثص حك 

 .وب  ُشةات ب فكك ّن ول ك وأهالصك ،ترلًا خفصفًا إىل رحاك وبصتك

لاحلفححا رأوححن  ،حلححلًا باكصححًادحححح ،إىل خصادححك باصحح ًا ،وأسححرع لرُسححك شححاردًا

ساشحرا    ، وربحر ن دحن اخلح    ،وسظرن سرَجك ّاص  دا وفحاً  ،زوفًادحخ ال فكاء ج ادك

وبع  العزف  ،وبالع ول داّصا  ،ال ج ه سالرا  ،ّال اخل ود التحلا  ،الشع ر

ود لحغ سحصف     ،والشفحلر جحال  ّاحل صح رك    ،وإىل دصرّك دثادرا  ،د لت 

 ،بح  سح  ت ح اسحك    ،ذابحح لحك مبف ح ه    ،بابض ّال شصثتك بصح ه  ،ّال حنرك

 ."ورلع ّال الق ا  رأسك  ،وخفصت أسفاسك

لحح   أبتححا   ،وصححف  وا يف ال وحح  ،ُسحح  أهاححك كالعثصحح و"  :ووقحح   

أوح وف    ،وكحاب ن يف الحرباري والفاح ا     ،تافح وج هف  حر اهلاجرا  ،املطصفا 

 ."وطاف بف  يف ا س ا   ،دةا لع إىل ا ّ ا 

ل عاك إلصح  بالح دع    ،لقام ساّصك ّ   برب ج ك الرس   "  :ووق   

 ،واسحتثصح أهاحك ومححاك    ،سحثطك ولتحاك  بتحل   ،وحا رسح   اهلل   :بحاات  ،اهلط  
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وب حل   ،لاسزّج الرسح    ،ووبع اّ ور بع تك وذووك ،وسثصت بع ك ذراروك

واختاح    ،ولجعت بحك أدفحك الزهحراء    ،وّزفاه بك املتا ع وا سثصاء ،باث  املف  

وأبصحلححت لححك املححهمت يف أّاححل  ،تعححزفي أبححاك أدححا املحح د ني ،ج حح د املتا ححع املقححرفبني

 ،واجل ان وخزاسفحا  ،وب ت الكفحلاء وس اسفا ،لطحلت ّاصك ال ر العنيو ،ّاصفني

 ،والثصححت واملقححام ،واجل ححان وُولحح اسفا ،والثحححار وحصتاسفححا ،واهلضححا  وأبطاُرهححا

 .( )"والل وانحرام  ،واملشعر الرام

عحرف أنف أححزان املح ىل صحاحب ا دحر      ستأدفل يف هح ا الح ف  الشحرو     ول   ال

 ّال دصا  ج فه  تف   أحزان اجلحلصع،  خص صًا بع  التأدفل يف ب ل: 

 ،فًاأسُّوَت ّاصك  حكرً  ،د ع ددًاال ف َ لك بَ  ب نيفو  ،ودكاًء احًاك صَثس ب فلأل" 

  ." ا ئكتع انوغصف ،ل أد   با ّع املصا حتف ،فًادهاك وتافف ّال دا

 ا احلحع  صح ور  فحا د َا ر امل ملحع الحيت سف   ه ه الصفح لإسفف  اختزل ا صعع الشفأدفا 

وّرلح ا   ،وتاق  ا ت اصفف  بالث اء والزن دحن إدحام  دحاسف  بتاقااصفحع     ،وولي أأره 

ّال رغ  كل الصفعا  وحتحت وتحأ  أشح ف الظحروف يف  دحب الضح ر والةصثحع أنف        

ب  أدروه  ب شر الحزن وإبادحع الشحعاار الكحص صع ّ ح  القح ر         ا برار أاحلتفف  

 .احلتف  ا ا دوار وتثادل ها تثعًا  وت ابا  ،رفحبكب سعع الظ 

                                                

ضحلن الزفوار  املرووفع ّن ال فاحصع املق فسع ّاحل صحاحثفا   (     - 0  /60)راجع حبار ا س ار (   )

آالف التحصع والصت  والكفتم، ول ا شرٌو ّال لقراتفا، سكأ  اهلل تعاىل مب ف  وكردح  أن واحفحل ا   

  يف إمتاد ، وو ل ق ا ل صل ّ اوات  ودراضص  وأداء حق ب ، وأن جيحلع حا حتحت ل ااح     اخلا والص ا

 .امل ص ر، وأن وعجفل لرج  ووطصل يف ّحلره الشرو ، ووشرك ا يف دّاا 
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وكان هل ه ال فص ص الشروفع ا أر الثالغ يف تعثحأ  سفح س الشحصعع ّاحل دحرور      

 فحا  مجل ،ها وبادت بتأأاها املطاح     ه ه اّف زا  دوَرأخَ ل ،الاصالي وا وفام

ن ّحرب دظحاهر الحز    والءهح  لكحاداتف    ُوظفحرون لصفحا    أدوارًاامل ال ن واّثف ن 

الاط  وكتابحع الشفحعر وإسشحاده    العزاء وكحلجال  العزاء والث اء ود اكب  ،املختافع

حتفحل   ،ّاص جحاس  وجزول الا ا  ُرأثت وغا ذلك ح ا  ،املقاال ال تب ووكتابع 

 ،تزو  الاصحالي وال وحزا    ،ب ات  بااحلًا صرحًا صار الزن ّال اندام الكني 

وه  ا  ،دن ّظحلت  ا اشت ف  أن ت ا  شصئًاوال تق   ب ف  دفحل ،دن صارّ  صرّ 

 .و حلفي ربف ا أّحلا  املتفقني املخاصني حني وتقثفل د ف 

وجي ر ب ا التأدفل وال ب ف ّال ه ا ال وث ال فه  ال ي رواه شحصخ الطاافحع   

  الصفححاد   ّححن أبححي ّثحح  اهلل ،أبححان بححن تةاححببانسحح اد إىل   ف ححَس :بححا ُ 

 .يف سثصل اهلل ا جفاٌدسرفَس ُنوكتحلا ،ا ّثاد لَ  ُ وهحلُّ ،ا تكثصحَ احِلاملفحل م لظ 

 .( )جيب أن و تب ه ا ال وث بال فهب :أ  با  أب  ّث  اهلل 

لفح  يف   ،ّن حقصقع دقام املح دن امل تئحب ملصحابف     ولص  ُوفصح اندام 

 وه  يف ،د زلع املتا ع املكثفحني امل زفهني ال ون ال وف ون ّن تكثصحف  هلل تعاىل

                                                

، وال ححححايف (50 /  )و (  9/ )، وحبححححار ا سحححح ار  (7  )راجححححع أدححححالي الط سححححي ص  (   )

 (.87 )ر  املصطفل ص ، وبشا(0  )، وأدالي الشصخ املفص  ص (9  / )

أي املتف حر يف أدرسحا   : سفح  املفحلح م ل حا   : يف بصان ال وث دا حاصا  وبا  العتدع اجملاكي 

أي و تحب ل حل سفح     : الطالب لفرج ا، أو املةت  لع م وص ل  إلص ا، املةت  ملظا دصفت ا، تكثصح

ّاؤه ل لك ّثحاد ، أي  أي اهتحلاد  خبروج بااحل ا وسعص  يف أسثاب  ود: أ ا  تكثصح، وهحلف  ل ا

 . س  ال زصل إال مبجاه   ال ف : أ اب  أ ا  املشتةل بالعثاد ، وكتحلان سرسا جفاد
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ضصالع اهلل تعاىل متادًا كالصفاا  ال ي اسحتجحلع شحرااط الصفحصام لاسحتحق بأسفاسح       

أسفاس   "  :لق   املصطفل  ،با غ درجع التكثصح املتا ي يف شفر ردضان

 ." لص  تكثصح

تكححثصٌح حبحلحح  اهلل تعححاىل   لههححا  املفحلحح م اّححزون ملححا ارُت ححب يف حق فحح    

لحاملفحل م هلح  يف    ،ّثحاد  دق فسحع   حلف  هلحلفف  وه ،ل  ح ا ال واصق وب س  وت زوٌ 

 .دقام العثفاد املتحلحفضني لاعثاد  ل  ّزف وجل

لحاسطاق ا دحن    ،لف ا ساس يف وج ان الشصععدححأداال  ولق  احتل ه ا اخلرب و

أكحرب الح فروس الكحص صع دحن      أهحل الثصحت   ول ق  شصعع  ،ا احلع حصث شاء 

 ،ّن تشصص  ه ا الشفعار ب لف ج ٍّ وحزم   تاك ا خثار ومل مت عف  غصثع ولصفف

لجححزاه  اهلل  ،روف وتعرفضحف  لاحلخححاتر وتضححالر الزفدحان ّاححصف   رغح  ضححصق الظ حح 

وحشححرسا  ،وول ق ححا اهلل لاكححصفر ّاححل ُخطححاه  ا بححرار تعححاىل خححاًا ّححن أاحلححتف  

 ححا  داء حقحح بف  وسصححل   ل ق وَو ،دعفحح  ور ب ححا ت لصححق انسححتقادع ّاححل د فححاجف     

سصا و اد يف شحرل ا بفح  يف الح ُّ    ، ا القاددع بتك و ات  وّ اوات وأد ف أجصال  ،درضاتف 

 .إسف  مسصع ال فّاء ،وا خر 

وهحح  اجملاحح  الحح ي وعحح فه أهححل املصححااب   ،وححرتثط الححزن بطثصعححع الححا  باملححأمت

املهمت إال  أسفي أّتق  أن  ،وتت اخل ه ه الشعا  يف شعا  اجملال  ،لتع و  دصااثف 

بثل أن تتط فر إىل دا هحي ّاصح     ا احلع هي اجملال  اليت ّرلفا العر  وأبادفا 

 .وهي املقتصر  ّال جاسب الزن واملصصثع دون أيف ضحلصحلع أخر  ،الص م
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 سصاع املأمت كق ا  إّتدصع دارجع وتحأأفر بفحا العحر  يف    ب أهل الثصت هت ف وا

ي يف ّصح ن  ِوُرو ، هحا نحصحاء أدحره    ووجفف ،سشر هتداتف  وإلفا  ال ظحر إلحصف   

إسي حصث أرادوا اخلحروج   :با  ل  ا خثار بك  ه إىل ال شاء أن اندام الرفضا 

أح  لرفبحت لحصف      ،بي دن امل و ع مجعت ّصالي لأدرتف  أن وث  ا ّايف حتل أمسحع 

 .( )أدا إسي ال أرجع إىل ّصالي أب ًا :أ  بات ،اأب ّشر أل  دو ار

أسفح    ايف بكح  ه إىل وح س  بحن وعقح   ّحن اندحام الصفحاد         يف ال  َيِووُر

أوب  لي دن دالي ك ا وك ا ل  اد  و ح بب ّشحر    ،وا جعفر"  :با  لي أبي :با 

 .( )س ني مب ل أوفام د ل

لقحح  اختححار امل سحح  وامل ححان  ،رفد ذرف الحح فد عدحححج دححن ذلححك لححص  واهلحح ُف

صثعاف  لاك ا  ّن سثب الث اء ل ،إىل أبصل ّ د ح ن دن املكاحلني ُ لصصل ص ُت

حلفاني بأسثحاء  دححح  ول ي وتفرف  ال فاس راجعني لح واره   ،شخصصفع املث ي ّاص ّن و

 !!ودصصثتف  بش ل ال   ن لاكاطا  الاكحلع د الحت   ثصت الهتدع أهل 

أهل الثصحت  ع اليت ت ط ي ّال ّحل م ر اوا ع تابع الردزوفوأخ   املهمت الكص صف

 وكاسحت   ،ت د   الص م ا وف  لكق ت  ّاحل تحرا  كحربتء   ق طا واس ، ف ودحح

املفحح  الحح ي احتضححن دححهمت ا سححر  ال ث وفححع يف     " ّاصحححلع ال حح  ا دحح ي   " الشفححام 

صحاب الحرأس ّاحل    أدحر بحأن وُ  ( لع ح  اهلل )أن وزوح    :  دححخ  لق  ذكر أب  ،ب اواتفا

                                                

الح ر  ص   ، وإّحتم  (5  و   6/7 )، وحبحار ا سح ار   (0  / )أخثار الرضحا   راجع ّص ن (   )

الةحلحححع  ، وكشححح  (59 )اندادحححع ص  ، ودالاحححل ( 9 / )واجلحححرااح  ، واخلحححرااج (7  )

 (.8  / )، وامل ابب (87 / )

 (.7  /5 )الشصعع  ، ووساال (70 /9)ا ح ام  ، وتف وب (5  /7)راجع ال ايف (   )
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ال كح   دار   لاحلفحا دخاحت   ،أن وح خا ا داره  با  داره وأدر بأهل بصت الكني 

وزوح  مل وثحق دحن آ  دعاووححع وال أبحي سحفصان أححح  إال  اسحتقثافن بالث حاء والصححراخ        

وألقني دا ّاصفن دن الاصا  والاي وأبحلحن املحأمت ّاصح      وال صاحع ّال الكني 

 .( )أتأع أوام

وها حت كحربتء ّاصححلع املحأمت الكحصب ا وىل الحيت وقصح ها الشحصعع لتج وح           

ود فا استشر  أص اء الزن إىل ساار الثقاع اليت ت ون بح الء   ،ا حزان وا شجان

لفحي حح وث ّثح  اهلل بحن مح حاد الثصحري ّحن اندحام الصفحاد            ،أهل الثصحت  

:    وسكحاء و  ب ح    ،باةب أن ب دًا وأت س  دن س احي ال  لع أساسًا دحن غاهح، 

  لحلحن بحني بحارق وقحرأ وبحاص وقح  وسحاد  و ح          ،وذلك يف ال ص  دحن شحعثان  

 .وباال وق   املراأي

 .ب  شف   بعض دا تص  ،جعات ل اك ،سع  :لقات

 ،و ح ح ا وورأحي ل ححا   ،الحلح  هلل الح ي جعحل يف ال حاس دححن وفح  إلص حا       :لقحا  

ووقثحح ن دحا    ،وفح فدوسف   ،وجعل ّح وفسا دحن وطعحن ّاحصف  دحن برابت حا وغاهح        

 .( )وص ع ن

ط فرهحا إىل دحا هحي ّاصح      وسصأتي يف شعا  اجملال  استصفاء الح وث ح هلحا وت  

هحي ال  وفحا  الصحةا      ا احلع و املهمت الكص صع اليت ّق ها ال   ل ،الص م

وبح  هصحأ إبح اع     ،اليت ادتح ف  جح ورها الصح م يف أّحلحا  وابحع الشحصعع ووجح اسف        

 .املأمت الكصبدشروع  ثا غ ال رو  املأد لع دنلواخلطثاء الشفعراء والرفأا  
                                                

 (.   /7 )راجع حبار ا س ار (   )

 (. 60/5)، وحبار ا س ار (766/  )الشصعع   ، ووساال(7  )الزوارا  ص  راجع كادل(   )
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وأصثح الكف اد يف أوفام ّاش راء دن مجاع شعاار الزن ال اضحع الحيت تحت م   

لالا ن ا س د ه  ل ن الحزن   ،ود اكثف  الكف ودحجالشفصعع يف لثاسف  وراواتف  

رفد ال ظححر إلصحح  ودحححج ،وبطثصعتحح  وردححز إىل املححأمت ،القححامت الحح ي وتفشححح بحح  اّزوسحح ن 

املصححااب ّاححل ارت ااحح  كعتدححع دافتححع  واّتححاد أهححل  ،بححعهد جححب لإلسقثححاض وال 

ومل ختت ف باملكاحلني  ،وهي ّاد  ب  ع وج ورها حت ف  بثل انستم ،ُوعرل ن بفا

لا ل وحححع والشحححرااط الكفححح داء ّتدحححع الحححزن أو ال ارأحححع يف أغاحححب       ،وحححح ه 

 .، وه  تعثا و رك  شع ر انسكانالضارا 

بع املظفحر يف أوفحام أححزاسف     ر  الشصعع هح ه الشحعا  الكحص صع وأخح   تحا     وَو

وو كححح ن املحححهمت  ،لفححح  ورلعححح ن الرفاوحححا  الكفححح داء ،ّاححل اندحححام الكحححني  

تعحثاًا ّحن    ،والكص صفا  وربفحلا بعحض الثصح   بالقحلحاش ا سح د دحع هحت  اّحرفم       

 واسع ححاس ،ولاكفحح اد إزححاء خححاص يف سف سححف     ،تفجفعفحح  وحححزسف  واكتئححابف   

وتثصعحي أن ُوكحتحب    ،ا  ّال الث حاء بالح فوام  لف   ت ،ص ص ّال أرواحف دحخ

وصحاورت  دحن    ،ب اًء ّال العحل دا  ال ارد  يف جت و  العحزاء  يف ّزاء اندام 

 .مجاع الشفعاار الرفاجحع ّال سصف  الشفف اء 

 ،حل لع ّاحل ال راهحع  دححح  ،ت فل ّحن لحث  الكفح اد دطاقحاً     رد  رواواٌ وَو

ّاحل حنح  دحا لعحل لرّح ن ووفعحل القح         وهي د صرلع إىل جعل الكفح اد شحعارًا   

لفي ت رفه لث  الكف اد باّتثاره شعارًا  ّ اء  ،وكحلا لعل ب   العثفاس ،والرفهثان

وورد  مجاع كثا  دن  ،وشصعتف  ا احلع ال ملصصثع أو كحلا لعل  ،اهلل تعاىل
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 .لاكف اد يف د ارد الزن وغا الزن وآل   الرفواوا  ت ك   لث  ال   

يف الح ااق تاحك    املرح م الفقصح  اّح ف  الشفحصخ و سح  الثحراسحي       وأورد

ومل وكتثع  استا اء لحث  الكفح اد يف دحأمت    "  :الرفواوا  ال فاهصع أ ف ّق ب ّاصفا بق ل 

دن ه ه ا خثار ملحا استفاضحت بح  ا خثحار دحن ا دحر بإهفحار شحعاار          الكني 

 ."ا حزان ّاص  

حبضح ر اندحام    الكحني  اندحام  حزسحا ّاحل     الع   لارت اء وأأثت ال قل 

ملا ب تحل   :لفي اّاسن بك  ه إىل ّحلر بن ّاي بن الكني با  ، ون العاب ون 

وكحنف   ،لث  سكاء بب هاش  الكح اد واملكح و   (صا ا  اهلل ّاص )الكني بن ّاي 

 .( )وكان ّاي بن الكني وعحلل هلن الطعام لاحلأمت ،ال وشت ني دن حر وال برد

حتفحل   أهحل الثصحت   هلف الكف اد شحعارًا واضححًا دحن شحعاار اّحرفم ّ ح        و

ُّ ،وصل إلص ا بالكا  املتفصاع فح   ووثح و أسف  ،رف ب  شصعع ا   يف أوفام ّاش راءو

 .دن أو  اّرفم وال و زّ س  إىل الص م التاسع دن شفر ربصع ا وف   كاس ا واثك س

يف  كحح  ه إىل اندححام الرفضححا يف انبثححا  ب الكححصف  ابححن تححاووس   رَوو

ووح م ت فحص     ،ه ا و م انس احع"  :لص  لضل الص م التفاسع دن ربصعثصفن ح وث ُو

ووحح م رلححع  ،ووحح م اخلححا  ،ووحح م حتطححصط ا و ار ،ووحح م الةحح ور الاححاسي ،ال ربححع

ووح م ّصح  الا ح      ،ووح م الاحارا    ،وو م الربكع ،وو م العالصع ،وو م اهل و ،القا 

ووح م   ،ووح م التح ايف   ،ووح م امل بح  ا ّظح     ،وو م وكتجا  لص  ال ّاء ،ا كرب

                                                

 (.5  / )الشصعع   ، ووساال( 56/0)و ( 00 /7 )، وحبار ا س ار (8  / )راجع اّاسن (   )



222 

 

 .( ) وو م سزع الك اد ،الشرط

بثححل الصحح م التفاسححع دححن ربصححع  إىل دححا يف لححث  الكفحح اد  ٌ الحح وث هححاهرداللححع و

وبحح  ّحح ف العت دححع   ،وهححي سححا  ال الححت دط ححرد  ّ حح  أّتد ححا وّاحلاا ححا    ،ا وف 

أمساء ّ ف  "  ا  ا دفع " لكني الااري يف كتاب  القصف  حلف  رضا ادحح الفاضل الكصف 

كحلحا أورد   ،دن العاحلاء ا ّتم ح ن با  باستحثا  لث  الكفح اد يف أوفحام ّاشح راء   

 .( )املاتزدني بالكف اد تصاع شفري اّرفم وصفر والفاتحلصفعد ف  دن أمساء ّ ف  

لظ اهر  والشفعار يف أوفام ّاش راء وساار أخ  انتعام يف و م ّاش راء ص ر  ا

ُّحرِ  ،ا احلحع  امل اسثا  املرتثطحع بشحفاد      ،الشفحصعع بفح ه الشحعا  الكحص صفع     َفو

ويف بتدسحا وعتحلح     ، فع جاروحع يف أوفحام اجملحال    عام ُسح وأصثح بص  املهمت لاتربفك بالط 

 .ودعف  كاٌا دن أهل الك فع ،الشفصعع يف تعادف  ّال الكص صفا 

لعحاد  دحا    ،وارتثطت ه ه الشعا  بحالزن ودقتضحل املصحصثع دحن حصحث امل شحأ      

والب ف ولقًا لحددا  الحيت    ،و شةل أهل العزاء ّن الط عام وإّ اده با حزان واملأمت

ومبحا أنف الشفحصعع    ،س ففا انستم دن تص في دن زحلل دفحلفع انتعام يف ه ا الظ حرف 

                                                

 (.  / )ال ساال  ، ودكت رك (9  /  )، وحبار ا س ار ( 9 )ا ّحلا  ص  راجع إبثا  (   )

اّح ف  الشحصخ   : ، وّ ف دن القاااني بانستحثا (69و  67)راجع كتا  ال جا  لاحااري ص (   )

يف أسححرار الشححففاد ،   ال رب حح ي يف الحح ااق، واملرححح م الفاضححل    و سحح  الثحراسححي  

وّح ف دحن املاتحزدني باحث  الكفح اد تصاحع       . .يف دكت رك ال سحاال، وغاهح    والشفصخ ال  ري 

، ، وا وع املحا ا دفح ي الشحاا ي    اندام الكص  دححكن ال ص  : الشففرون والفاتحلصفع

 .، وغاه والفقص  الكصف  أب  القاس  اخل اي 
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 ،وه  دشة ل ن ّن إّ اد الط عام باملصصثع ،ب اءيف أوفام ّاش راء يف دأمت وّزاء و

ملا يف ت اول   دضالًا ،لصتص ف  بعض ا خصار نّ اد الط عام وتق وتف  ّال الشفعاار

لصأكل د   الفقراء وا غ صحاء   ،دن التربفك بالطعام املع ود باس  اندام الكني 

بحح  ت ححتظ  دااححر  و ،وأصححثح انتعححام دححن لحح ا م املححأمت الكححصب  ..ّاححل ححح ف سحح اء

 .وه  دن وهاا  الشصعع اجلاصاع اليت ب فد ا ال تم لصفا ،العزاء

يف أدالي الط سي بإس اد إىل هشام بحن سحامل    َيِود يف ّحل م انتعام دا ُررََوَو

 ملحا دحا  جعفحر بحن أبحي تالحب أدحر رسح   اهلل          :بحا   ّن أبحي ّثح  اهلل   

 ،أتصفححا وسكححاؤها أتأححع أوححامأن تتفخحح  تعادححًا  مسححاء ب ححت ّحلححص  وت لاتحلححع 

 .( )أن وص ع  هل املصت أتأع أوام تعام ،لجر  ب لك الك ع

أوصحل أبح  جعفحر     :ي يف ال ايف دك  ًا إىل حروز ّحن  رار  أو غحاه بحا    ِووُر

 ن رس   اهلل  ،ع فوكان ور  ذلك دن الكُّ ،حلئع دره  ملأمت حباحلاس   با: 

 .( )اخت وا    جعفر تعادًا لق  ُشةا ا

و ثةححي  :بححا  يف ال ححايف دكحح  ًا إىل أبححي بصححا ّححن أبححي ّثحح  اهلل    َيِووُر

                                                

  56/0)و (  7/  )، وحبار ا سح ار  (5  / )، وال ايف (976) سي ص راجع أدالي الط(   )

 (.6  / )، واّاسن ( 9 /  )الشصعع   ، ووساال(9  / )الشصعع  ، ووساال( 0و 

الشححصعع  ، وبحح  ورد  الرفواوححع بألفححاه دتفاوتححع ودتطابقححع يف وسححاال     (5  / )راجححع ال ححايف  (   )

و (  9و  77/  )، وحبححححار ا سحححح ار  (56 / )ال سححححاال  ، ودكححححت رك (0  و  5  / )

، وّ الي (7/5 )الثتغع  سفج  ، وشرو (   )، واجلعفروا  ص ( 56/0)و ( 7  /9 )

 (.8  / )، واّاسن (7 / )الدلي  
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 .( )طعحل ا الط عام ّ   أتأع أوفامجلاان صاحب املصصثع أن ُو

وُوعا  دن ذلك أنف ت ف ل انتعام  صحا  املصااب دن آدا  انستم الحيت  

لقح    كحني  وأدفحا يف خصح ص انتعحام يف ّحزاء ودحأمت اندحام ال       ،حثف ّاصفا

 ..رواوع اّاسن بإس اد إىل ّحلر بن ّاي بن الكنيبروثًا درف  

 اد لث  سكاء بب هاش  الكَّ (صا ا  اهلل ّاص )الكني بن ّاي  َلِتمل ا ب  :با 

وعحلحل   وكحان ّاحي بحن الكحني      ،وكنف ال وشت ني دن حرف وال بحرد  ،واملك و

 .( )هلن الطعام لاحلأمت

 لإنف اندام  ون العاب ون !  ل   د حلن العجب وتأدفل دعي يف ه ا اخلرب

! ّاحل الث حاء والعحزاء     أهحل الثصحت   وق م ب فكح  بإّح اد الط عحام لصقح في سكحاء      

تطح فر الحا  إىل    وبفعا   ،وو دفي ذلك إىل ّظحلع ه ه ال هصفع وجتلع شأسفا

ُّرف الشفصعع ب  يف كلف با  ،أن أخ  الص م ّ  ان الشعا  الكص صفع  .و

 مسعت أبا ّث  اهلل  :ان أسف  با يف ال ايف بك  ه إىل دصقاع الطحف َيِووُر

أبادت ادرأت  ال اثصع ّاص  دأمتحًا وب حت وب حني ال كحاء      مل ا بتل الكني  :وق  

لثص ححا هححي كحح لك إذا رأ  جاروححع دححن     ،واخلحح م حتححل جفححت ددحح ّفن وذهثححت   

ك أسحت دحن بص  حا تكحصل     دحا لح   :لقالحت هلحا   ،ج اروفا تث ي ودد ّفا تكصل ل ّتفا

لححأدر   :بححا  ،إسححي مل ححا أصححابب اجلفحح  شححربت شححربع سحح وق   :دد ّححك ؟ بالححت

إمنا سروح  بح لك أن    :وبالت ،بالطعام وا س بع لأكات وشربت وأتعحلت وسقت

                                                

 (.5  / )الشصعع  ، ووساال(5  / )راجع ال ايف (   )

 ،( 0ص/56ج)و ( 00 ص/7 ج)، وحبححححار ا سحححح ار (8  ص/ ج)راجححححع اّاسححححن (   )

 (.  ص/ ج)الشصعع  ووساال 
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ستق   ّال الث اء ّال الكني 
( ). 

 أك   استحثاب  ّ   برب اندام الكحني ووَت ،وال شك  أن سقي املاء ل  لضل كثا

 دحن سحقل وح م ّاشح راء ّ ح  بحرب       "  :وأوردسحا رواوحع املح ااب    ،وب  درف ذلك

وأصحثح الكحقي   " وشحف  دعح     كان كحلن سحقل ّكح ر الكحني     الكني 

ودحن الشحعاار الكحص صع     ،الص م لاحلاء وغاه دن دظاهر الشصعع يف شحفر اّحرفم أوضحاً   

ر اجلفحح  واملححا  يف سححثصل ووتححربفع امل د حح ن لاتصحح في لحح لك ووثحح   ا خصححا املفحلفححع، 

 .انبقاء ّال ه ه املظاهر

وتعتحل  شعا  انتعام والكفقي وسحاار الشحعاار الكحص صفع ّاحل إسفحا  الشحصعع       

ومل وكححتق  أدححر هحح ه املظححاهر كا فححا لحح ال بحح      ،ا بححرار وسحح وراتف  بشحح ل كححثا 

يف وتعتحلحح  الكحححص صفا    ،أهححل الثصححت   ا سححخصاء بربححع هلل تعححاىل وتقرفبححًا إىل     

وال فحح ور الححيت  احلححتف  اع الطصفححثني  إتعادفححا ويف إدار  بححرادج العححزاء ّاححل ِصحح

 .أصثحت الص م تش  ل ص  وبًا دكتقًت ل ّ  دكا  العزاء وشعاار امل هب

 

 

 

                                                

  .(58 /7 )، وحبار ا س ار (0  /9 )ال ساال  ، ودكت رك (99 / )راجع ال ايف (   )

لاحلفحا   وأه ي إىل ال اثصع ج سًا لتكتعني بفا ّاحل دحأمت الكحني    : وبا  : وتتحلفع اخلرب        

 ّاحل دحأمت الكحني    ه وع أه اها لحتن لتكحتعصب بفحا    : دا ه ه ؟ بال ا: رأ  اجل ن بالت

لك ا يف ّرس، لحلا سص ع بفا، أ  أدر  بفن لأخرجن دن الح ار، لاحلفحا أخحرجن دحن     : لقالت

 .ال ار مل ز  هلا ح  كأمنا ترن بني الكفحلاء وا رض ومل ور هلن بع  خروجفن دن ال ار أأر
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