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 إنشاد الشعر 

ومججةد   مكدام  الرد     عاصدة   حدديث عدن    أهل البيت احلديث عن 

املردن الذي تتحّدم  فضلها، مبا ختتزل هذه األّم  من علم وأد  وشر ، فهم 

 ، وهم ُخالص  اإلنسانّي  شَ فًا ومفرً ، فهدم  الفضائل والك اماتمنه وشائج 

فانتهدت للديهم    ،فوا مدن رمو  اددد األليدل   اصد   عد  الكةدال و  ختريوا مدن  االذين 

حيدث   يلحقهدم  حد      ،مكام  أسالفهم بشكل تلقائي وحازوا فضدائل سدلفهم  

 !و  يسبقهم ساب 

 لسدداُن موا القدددب ا بيددان فضددلهمإّندده الددذي ّّلددل مدد ب  األد  فالّشددر  أّمددا 

علدى أفرد  املزايدا وأنقدى     أعد اههم   تنّشدبت وهم من اص فى اهلل خلقهدم ف ، البارخ

الّس ائ  وأطه  الّظواه  والبواطن، فرال عنص هم فوق الرناص ، وفاهت خلقتهم 

 ..اخلل ، فصلوات اهلل عليهم أمجر 

  :ا ا الّزيام  اجلامر 

وخضع كل جبام  ،  ل اعتكموخبع كل متكّب ،طأطأ كل ش يف لش فكم"

وفدداز الفددائزون  ،ألمض بنددومكموأشدد هت ا ،ء لكددم ورّل كددل شددي ،لفضددلكم

وعلددى مددن جحددد و يددتكم  ضدد      ،بكددم يسددل  لر ال  ددوان   ،بددو يتكم

 ،ركدد كم ا الددذاك ين  ،بددأبي أنددتم وأمددي ونفسددي وأهلددي ومددالي     ..الدد  ن

 ،وأمواحكددم ا األمواا ،وأجسددادكم ا األجسدداد  ،وأمسددامكم ا األمسدداء 
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فةددا أحلددى  ،القبددوم وهبددومكم ا ،وبلددامكم ا االددام ،وأنفسددكم ا النفددوب

وأوفدددى  ،وأجدددل خ ددد كم ،وأعظدددم شدددأنكم ،وأكددد   أنفسدددكم ،أمسددداءكم

 .( )"وأصدق وعدكم  ،عهدكم

وهيدل أّن كدال  امللدول     ،الق بن وسداد  البيدان وملدول اللسدان      ل   هم 

عندددد أعتدددا   الفصددداح  والبال ددد و   ددد َو أن تنتهدددي  ايدددات  ،ملدددول الكدددال 

 ..دا  دام السال ، وأئة  كّل األنا فهم أم اء الكال ، وُه ،حقيقتهم

 ،ولّن الّلسدان بضدر  مدن اإلنسدان    " :ويقول سّيد املتكّلة  أمري املدممن   

وفيندا   ،ولّندا ألمد اء الكدال     ،و  ّهله الّن   لرا اّتسع ،فال يسرده القول لرا امتنع

 .( ) "وعلينا تهّدلت  صونه ،تنّشبت ع وهه

برد أن  ،وُجرلوا ِعدله ا املقا  ،مرجز  البيان تلّقيلالّ اه   ختري بيتهم ا

هّسدم اهلل تبدامل   " : ندا األكد    وموي عدن نبيّ  ..من جذو  الر   اص فوا 

لدم هسدم الّنصدف ااخد  علدى       ،فجرلين ا خريهةا ،وترار أهل األمض هسة 

لدم اختددام ه يشددًا مددن   ،لددم اختددام الرد   مددن الندداب  ،فكنددت خددري اللاللد   ،لاللد  

لدم اختدام بدين عبدد امل لد  مدن بدين         ،لدم اختدام بدين هاشدم مدن هد ي        ،الرد   

 .( ) "لم اختامني من بين عبد امل ل  ،هاشم

النبدّو  وفضدائل    وُخلرت عليهم مكدام   ،الل ه السُّمن هذ األئة  وحتّدم 

هددال  أّن الددن   وي عددن سددلةان ُماإلمامدد ،وانقادت  ددم أزّمدد  اخللدد ، و

                                                

 (.   /99)ماجع حبام األنوام (   )

 (.3  /3 )ماجع حبام األنوام (   )

 (.   /1 )ماجع حبام األنوام (   )
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وبرلده لر كافد  اخللد      ،اهلل ترار اختام أبدال فجرلده نبّيداً    ا علةت أنَم َأ" :لفاطة 

يا  .واختذته بأم  مبي وزي ًا ووصّيًا ،فأم ني فزوجت  لّياه ،لم اختام علّيًا ،مسوً 

وأهدددمهم سددلةًا   ،لن علّيددًا أعظددم املسددلة  علددى املسددلة  بردددي حّقدداً    ،فاطةدد 

 ."هدمًا وأعلةهم علةًا وأحلةهم حلةًا وألبتهم ا امليزان

هدو   ،لن علّيًا أّول من بمن بداهلل عدز وجدل ومسدوله مدن هدذه األمد        " :لم هال

لن عليددا أخددي  ،يددا فاطةدد  ..وأّول مددن بزمنددي علددى مددا ج ددت بدده  ،وخدجيدد  أّمدد 

لن علّيدًا أع دي خصدداً  مدن اخلدري ا ير هدا أحدد هبلدده و         ،وصدفّيي وأبدو ولددي   

 ."ال  ح  باهلل عز وجلفأحسين عزال واعلةي أن أب ،ير اها أحٌد برده

فجرلددين وعليددا ا   ،لن اهلل ترددار خلدد  اخللدد  فجرلددهم هسددة   " :لددم هددال 

 .َأْصحاُ  اْلَيِةِ  ما َأْصحاُ  اْلَيِةِ  :ورل  هوله عز وجل ،خريهةا هسةًا

 :ورلد  هولده عدز وجدل     ،فجرلندا ا خريهدا هبيلد     ،لم جرل القسة  هبائل 

باِئَل ِلَتراَمف وا ِلنَّ َأْكَ َمك ْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاك ْمَوَجَرْلناك ْم ُشُروبًا َوَه. 

ِلنَّةدا ُيِ يدُد    :ا هوله سدبحانه  ،فجرلنا ا خريها بيتًا ،لم جرل القبائل بيوتًا 

 .اللَُّه ِلُيْذِهَ  َعْنك ُم ال ِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَ هَِّ ك ْم َتْ ِهريًا

 ،واختددام علّيددًا واحلسددن واحلسدد  ،ي مددن أهددل بددييلددم لن اهلل ترددار اختددامن

واحلسدن   ،وأندت سديد  النسداء    ،وعلي سّيد الرد    ،فأنا سّيد ولد بد  ،واختامل

ومن رمّيت  املهدي ّأل اهلل عز وجدل بده األمض    ،واحلس  سيدا شبا  أهل اجلن 



205    

 

 .( )"عدً  كةا ُمل ت مبن هبله جومًا 

والرلدم  وأندوام األمدم، ومدنهم احلدّ       ومشدرل الظلةد   سدبيل ا دايد     فهم 

بنددا ُيسددتر ى " :أمددري املددممن  يقددول  ..دق، وهددم أصددله وف عدده ومردنددهالّصددو

 ،  سوا ا هذا الب ن مدن هاشدم   ،لّن األئّة  من ه ي  ،ىَةوُيستجلى الَر ،دىا  

 .( ) "و  تصلح الو   من  ريهم ،  تصلح على سواهم

ي يهفو لليها سل ان الشدر  وي دويف ا   والكرب  ال وش القلو  ُع  همو

كةدا حيديا الفدد اش بالضدياء، يلتةسدون مددن      حيي دون بهددم   ،محابهدا الّشدر اء  

شداعٌ    جندم مدنهم   لكدّل  وحي القواا وتوجيده ُهددى الّشدروم، و    نومهم 

اللسدان، هابضد    سدالا  ممت   بذل  فد ب البيدان، مصدلي     ،ينص ه ويذّ  عنه

للد اء  مدوّجه  دّفد  القدول فيده، ُملدِهة  ا      ،  وجددان األمد  املدمّل  ا  الّشدر   بزما  

 .على هول احل  فيهته، حاّل  ماّد

الّشر اء مر ف  بقّو  دومهم ا التألري، ألّنهدم وسدائل   يتأّلفون كانوا و

باملدال  ، فيتدأّلفونهم  تهم ومد دتهم رصدا بحّتى اإلعال  املتاح  بنذال، ويهتّةون 

علدى أهةّيد    بدذل   ممّكدين  ،لنص   الّدينهم جتنيدللح  ومن أجل ت ويرهم 

ولدمّل  ا  الكربى الي تدالز  اإلنسدانّي    المّي  دنا  اإلعدالقمسس ، كونها ذه املده

 ..وجدانها برفوّي  وعة 

 :فقددال لدده مجددل مددن جلسددائه  ،أع ددى شدداع ًا أن اإلمددا  احلسددن  َيِوُم

                                                

 (. 20/  )ماجع حبام األنوام (   )

 (.  9/1 )ماجع حبام األنوام (   )
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لن  ،يا عبد اهلل :فقال! ويقول البهتان ،تر ي شاع ًا يرصي ال  ن ،سبحان اهلل

 .( )ولن من ابتغاء اخلري اتقاء الش  ،خري ما بذلت من مال  ما وهيت به ع   

فامتددّدت  ،ومّ بددوهم ا هددول احلدد  الّشددر اء واملنشدددين   األئةدد  ودفددع 

وجداوزت ا جناحهدا سدائ  املمّسسدات      ،مبساعيهم هدذه الشدرري  وتنامدت أط افهدا    

عتةددت بالبقدداء علدى نفسدها واسدتةّدت اخللدود مددن      وا ،اإلنسداني  ا تداميا الدّدنيا   

حّتددى أمكننددا أن نددّدعي اليددو  مبلدديء الفددم أّندده ا ُيدد َ      ،مرنّويدد  هضددّيتها اخلاصدد  

 .ا تاميا الدنيا بأكل  مّما ُملي به سّيد الشهداء اإلما  احلس  بن علي  شرٌص

نقددت ع دداء فأل ددايف اهلل ترددار وعنايتدده هددي الددي عا.. ظدداهٌ  سدد ٌّوَماء رلدد  و

الشهيد ومفرته لر علياء اخللود وادد، وع فت عليه القلو  واأللسن الّصاده ، 

نهجدًا نبوّيدًا   مدتّةة    ،ومن وماء رلد  أيضدًا رلد  اجلهدد اجلّبدام الدذي حتّةلده        

 .وهو الكفيل بإركاء جذو  احلزن احلسيينبامكًا، م

د الّشدر   تةع جّيهتم بالشر اء ويسيلفيناه أ األك   نا تاميا ّنبينا لرا تصّفح

 ،ولن صددم ا زمدن اجلاهلّيد  األسدود     وحيّ  هول احل  فيده   ،ويستهويه البليغ منه

طاملدا كدان يّّصدد    و ،ويهتم بشدر  احلكةداء خاّصد  ويردّده مدن أمهدى أندوا  الشدر         

د  عن شر  احلكيم الر بي اجلاهلي هس بن ساعملاًل يسأل بين أياد ف ،للجديد منه

ويستحسن شر ه ويلفت النظ  لر ما فيه من احل  واحلكةد  والرلدم ولن    ،األيادي

                                                

 (.23 / 3)ماجع حبام األنوام (   )
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 .صدم ا زمن اجلاهلي  اجلهالء

رات يددو  بفندداء  بينددا مسددول اهلل  :هددالأّندده  البدداه   اإلمددا عددن  َيِوُم

َمدْن   :فقال مسول اهلل  ،لر أهبل لليه وفد فسلَّةوا عليه ،الكرب  يو  افتتح مك 

فهل عندكم علم من خرب هس بن سداعد    :هال ..وفد بك  بن وائل :هالوا القو  ؟

 فةا فرل ؟  :هال .نرم يا مسول اهلل :هالوا يادي ؟األ

 لُّك د احلةدد هلل م  املدوت وم  احليدا      :فقال مسول اهلل  ..مات :هالوا

اظ كأني أنظد  لر هدس بدن سداعد  األيدادي وهدو بسدوق عكد         ..ِتْوامَل   َقاِئَر ٍسْفَن

فدإرا   ،لجتةردوا أيهدا النداب   "  :وهدو ط د  النداب ويقدول     ،على مجل لده أ د   

فددإرا وعيددتم   ،واُردد فددإرا مسرددتم فَ  ،فددإرا أنصددّتم فددامسروا   ،اجتةرددتم فأنصددتوا 

ومدن   ،ومن مدات فدات   ،ه من عاش ماتّنلأ   ،فإرا حفظتم فاصدهوا ،فاحفظوا

ومهداد   ،، سدقف م فدو    ًاَبد وا األمض ِع ، ًالن ا السةاء خَبد  ،فات فليس بآت

 ،حيلف هس ما هذا بلر  ..وحبام ماء   تغوم ،وليل يدوم ،وجنو  متوم ،مو و 

 وا باملقدا   َم لي أمى الناب يذهبون فال ي جرون ؟ َأ ما ،ولن من وماء هذا لرجبًا

حيلدف هدس ّيندًا  دري كاربده أن هلل ديندًا هدو خدري مدن          . .فأهاموا ؟ أ  ت كدوا فنداموا ؟  

 "  أنتم عليهالدين الذي 

هدال   .."حيش  يو  القيام  أم  وحده  ،امحم اهلل هّس"  :لّم هال مسول اهلل 

: مسرته يقول :هل فيكم أحد حيسن من شر ه شي ًا ؟ فقال برضهم: 

بصدددددددائ  لندددددددا القددددددد وِن مدددددددناهبَ الدددددددددددددددذّ  لدددددددددددددددَ األّو ا

 مدددددددددددددوامدًا مأيدددددددددددددُت امّلددددددددددددد

 

  ددددددا مصددددددادم لدددددديَس للةددددددوِت
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 هدددددددددداحنَو هددددددددددومي و مأيددددددددددُت

 

 واألصدددددددا   متضدددددددي األكددددددداب ُ 

 للدددددددددديَّ املا ددددددددددي ي جددددددددددُع   

 

  دددددددددداب  البدددددددددداهَ  مددددددددددن و 

 ي   مدددددددددددحالَ أّندددددددددد أيقنددددددددددُت 

 

 ( )صدددددائ  القدددددوُ  صددددداَم حيدددددُث

ى الكل  مسندًا لر اجلامود بن املنذم الربدي وكان نصد انّيًا فأسدلم عدا     َووَم 

 :احلديبي  وأنشد شر ًا يقول

ت جبددددا دًا وأفددددَ ت فدَفددددَرددددهَ مجدددداٌل ا دددددى أتتدددد َ  يددددا ندددد َّ 

 حّتدددددى َ يدددددد واملهاَمددددد جابدددددت الِب

 

  ى مددا  ددا هددا مددن طددوى السُّدد  اَل

 بامسددددد  فيندددددا األولدددددوَن أخدددددرَب 

 

 تددددددددددا تت ُهبرددددددددددَد وبأمسدددددددددداَء

فديكم مدن يرد يف هدس بدن سداعد  األيدادي ؟ فقدال          َأ :فقال مسدول اهلل   

علدى   واهدفٌ  ،خبدربه  بيدنهم عداميفٌ   ري أني مدن   ،كّلنا يا مسول اهلل نر فه :اجلامود

  .أخربنا :فقال سلةان ..أل ه

لقد شهدت هّسدا وهدد خد ن مدن نداد مدن أنديد  أيداد لر          ،يا مسول اهلل :فقال

فوهدف ا ل دحيان ليدل     ،وهدو مشدتةل بنجداد    ،ومس  و ياد ، حضح ري هتاد

اللدهم  "  :فدنوت منه فسدةرته يقدول   ،مافرًا لر السةاء وجهه ولصبره ،كالشةس

 ،ةد واللاللد  اااميدد مرده   مددح  واألم د  املة عد  حبد     ،م  السةاوات األمفرد  

مسددي  ،وجرفدد  وموسددى التبردد   ،وفدداطم واحلسددن  املسددةر   ،والرلِيددِين األمبردد 

                                                

كندددز الفوائدددد و، (19 -11 / )كةدددال الددددين : ماجدددع للردددرب ولّمجتددده ومجلددد  أخبدددامه (   )

ط سدددن   (1 3) هسدددم األعدددال    :املنجددددو، ( / 9 /3 )البحدددام و، (9  -3  / )

ا مقّدم  كتابنا هذا عند احلدديث عدن    هس بن ساعد  األيادي وهد هّدمنا برض أخبام . 921 

 .حتت عنوان مواس  األديان احلس  اإلما  األصداء الّسابق  على مقتل 



205    

 

 ،دمسدد  األناجيددل ،وال  يدد  املهيردد  ،أول دد  النقبدداء الشددفر   ،الكلدديم الضدد ع 

فهدم   .عدد نقباء بين لس ائيل ،الصادهي القيل ،ونفا  األباطيل ،ا  األ اليلومدح

 ،نددال الشددفاع وبهددم ُت ،وعلدديهم تقددو  السدداع  ،وهددم نهايدد  النهايدد  ،أّول البدايدد 

 ."لسقنا  يلا مغيلا  .و م من اهلل ف ض ال اع 

 :لم أنشأ يقول ..يايومدحمن عة ي  ٍيولو برد أل ليتين مدمكهم :لم هال

ةدددددددددددددداكّتُم ُهل دددددددددددددد لدددددددددددددديَسةاهَسدددددددددددد هددددددددددددسٌّ أهسددددددددددددَم

 سددددددددنٍ  ألفددددددددي شعددددددددا لددددددددو

 

 منهددددددددددددا سددددددددددددأما يلددددددددددددَ  ا

 أ ددددددددددددًا يالهدددددددددددي حتدددددددددددى 

 

 كةدددددددددددددددددددااحل  والنقبددددددددددددددددددداَء

 أ ددددددددددددٍ  أصدددددددددددفياءُ  هدددددددددددم  

 

 ةاالّسددددددد مدددددددن حتدددددددَت أفضدددددددُل

 عددددددددددنهمُ  يددددددددددونُ ترةددددددددددى الرُ  

 

 للرةدددددددددددى  دددددددددددياٌء وهدددددددددددم

 همركددددددددددَ  بندددددددددداٍب لسددددددددددُت 

 

 مجددددددددددداالّ  أحدددددددددددّل حتدددددددددددى

مسداء الدي   أنب ين أنبأل اهلل خبدرب هدذه األ   ،يا مسول اهلل :فقلت :هال اجلامود 

ليلد  أسد ي    ،يدا جدامود   :ا نشهدها وأشهدنا هس رك ها ؟ فقال مسول اهلل 

بي لر السةاء أوحى اهلل عز و جل للّي أن سل من هد أمسلنا هبل  من مسلنا على 

وو يد  علدي بدن أبدي      ،برلتهم علدى نبوتد    :على ما برلوا ؟ هال :هلت .ما برلوا

لم ركد  مسدول اهلل    ، ترار بهم وبأمسائهملم عّ فين اهلل ،واألئة  منكةا ،طال 

   للجددامود أمسدداءهم واحدددًا واحدددًا لر املهدددي..   هددال لددي الدد   تبددامل

 :فقال اجلامود ..يرين املهدي ،وهذا املنتقم من أعدائي ،هم ء أوليائي :وترار

بيالالّسدد هَجلكددي بدد  أهتدددي الددنّ   مسدددددو  يدددددا ابدددددن بمندددددٍ  أتيتددددد  
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 حددد ٍّ   هدددوَلوكدددان هول ددد  فقلدددُت

 

 مدددا بددددا لددد  أن تقدددو     وصددددٌق

 مشددٍس الرةددا مددن عبدددِ    َتوبّصدد 

 

 ظلددديال  مدددن مشدددسٍ  كددداَن الًّوك ددد

 األيدددددادي عدددددن هدددددسّ  وأنبأنددددداَل 

 

 جددددديال ِهِبدددد لددددَتِط أنددددَت مقدددداً 

 ا فآلددددددتت عّنددددددَةددددددَع وأمسدددددداٌء 

 

 ( )بهددددا جهددددو  وكنددددُت لر علددددٍم

وطّلدده   األك   الن  ّبه حينو  الشر  الذي كان تو ح ماهي  ديباج  هذه  

هدذا هدو املفتداا واملددخل الدذي      و ،املشتةل على احلكةد  واحلد   وهو  ،ا الذاك  

السه األدبي  ال اهي  الي كان الشر اء يتغّنون فيها بش فه مدج علىنترّ يف من خالله 

 .ويظه ون عظيم منزلته

خبدام  ت األَوَمو ،الشدر  الوفود ا مسدجده وتنشدده    تدخل عليه كانت و

ترزيدزًا  لتةاسًا لللوا  واها  كر  بن زهري ب  يديه يشدو مبدحيه والّلناء عليه كيف 

 :م لرهاعصةاء وموّدته ا مائر  ته ملكان

مكبدددددوُل فدددددَدُي ا هددددداللَ  تدددددّيٌمُممتبددوُل فقلدد  اليددو َ  بانددت سددرادُ 

بدت  بدن لا حّسدان  شداع ه  نص ًا أو وهف موهفًا مشدهودًا هدا       حّقأّما لرا 

اكيًا سري  الر   حم ،الّنك انّصنا احلد  من الّنسيان ومدح ،وطّلده بشر هه ليمّمخ

 .لغ  الرص  الدامج  ا الدعو  لر اهلل ترارراطي ا ت

فلّةدا   ،ومن هذا املن ل  فقد ها  حّسان بن لابت ليلّبت بشر ه أهدّم األحددا   

ا يو  ألّم  واسترلفه على المامًا  علّيًا أمري املممن   األك   نص  النّ  

  :اًلئاالغدي  خّلده بشر ه ه

                                                

 (. 3/3 )األنوام ، عنه حبام (32 / )مناه  ابن شه اشو  ماجع (   )
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ناديدددددداُم بددددددالّن ِّ مسعأفدددددد خبددددددمٍّهمالغددددددي  نبددددديُّ  يدددددوَ  ينددددداديهُم

اه أّفدال   جد ولرا ه ، جة  من عدّوه تصدّدى للدذ ّ   ترّ ض الن  ولرا ما 

 :هائاًلهم مولر حناملب ل  هجو  ماّدًا ،عليه حّساٌن  ريً نتفض ا

اجلددددددددددددزاُء ا رال اهلِل وعنددددددددددددَدعندددده دحّةدًا فدددددفرُتُمدددد هجددددوَت

ظداه    هدذه ال   أهّةيد ممّكددين   ،على هذا املندوال  أهل البيت أئّة  نسج و

كاندت   تسدةح   اإلجتةاعّيد   مدع أّن ظد وفهم    ،دي   بالدّدفع اإلجيدابي  اجلنساني  اإل

عدال  املتاحد    لّ  أّنهم است اعوا هول كلةتهم وليصدا ا بسدبل اإل   ، م باإلن الق

 .الراتي  وم م صروب  امل حل  م م الظ ويف

ولكدّل مدنهم ك مده     ،بد وا القددب   ممّيٌدهديٌ   مممٌنشاع ٌ  لكل منهم و

ا سدبيل  الر داء  بغددق  ُي فكدان اإلمدا  مدنهم     ،معايته جتداه شداع ه  ا اخلا  

 ،ممن الّشر اء باإلحسدان للديه  داء   البرموّدنص  احل ، ومن خالل رل  يشّون 

 .بول  على حّ  من أحسن لليهامدج الّنفوبأّن : الّناب من عّلةوا  هم و

وصف الّلوا  الرظديم مدن   هو وتفريلها شرري  هذه الومن أهم سبل ترزيز 

 ،وكان هذا مبلاب  التوجيه األساسدي للح كد  األدبيد  الّشديرّي      ،يهااهلل ترار عل

احلسديني  بالدّذات باعتبامهدا      قضديّ ويرقبه من  ري فاصدل توجيده الّشدر اء لر ال   

 مأمتًا لشر اء حين ٍذّفهم يرقدون ل ،كةا تقّد  لكّل هضايا أهل البيت الّ مز 

 .هم فيهَعهم وجَزحزَنظه ون ُي ،خاّصًا

 حداز  ،هل البيدت  بّب  ألمدح ر  عّينات مقّدم  ومنارنا تاميا اإلنشاد والّش
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ا  األئةد   ف ّ د    ،فسّددتها يدد الغيد  بدالقبول    األئة   ا برضها على م

ويكشف رل  خلو  نّي  ناظةيها وكدذل  هدّو  سدبكها مدن      ،حفظها واإلهتةا  بها

فدإّن   ،ونرد يف أهةّيد  امل الد  امل  وهد  عنددهم       ،حيث أصول البال   واللغد  

د  والقدَيم  أم هم حبفظها يرّزز هية  املرلومات التامطّي  والرقائدي  امل  وح  ا القصي

وموي عدن   ..مفدع مسدتوى شديرتهم مدن هدذه اجلهدات        بدون  وهم ي ،واحلقائ  فيها

 .( )أع بوا كالمنا فإنا هو  فصحاء :اإلما  الّصادق 

يرجبده أن يد وي شدر  أبدي طالد        كان أمري املدممن    :ه وي عنوُم

يده علدم   وف ،ترّلةوه وعّلةوه أو دكم فإّنده كدان علدى ديدن اهلل     :وهال ،وأن يدّون

 .( )كلري

ودعدوا   ،واحتفوا بها أهل البيت هصائد اهتّم بها عّد  ا كت  احلديث و

من هبيل عينّيد  السدّيد لمساعيدل احلةدريي      ،لر حفظها لوجود األهلّي  األكيد  فيها

 هّصد  لنشداد     داني األأبو الف ن ا ى َووَم ..الي اهتّم بها الشير  منذ زمن بريد

 :وم لرها ض  اإلما  الّصادق مدح   اللقصيد فضيل ال سان

قددددددددددُعلب ُهأعالُمدددددددددد طامسدددددددددد  وى م بددددددددُعبددددددددالّل عةدددددددد ٍو أل ِّ

 ،؟ فأخربتده أنهدا للسديد    فسدألين ملدن هدي    ،فسدةرت النحيد  مدن دامه    :هال

 .م ه اهلل :فقال ،فته وفاتهوسألين عنه فرّ 

                                                

 (. 2/ )، والكاا ( 2 / )ماجع حبام األنوام (   )

الوسددددائل  ، ومسددددتدمل (   /2 )لشددددير  ا  ، ووسددددائل(2  /2 )ماجددددع حبددددام األنددددوام (   )

 (.0  )طال     أبي  ، ولّان ( 0 /1)
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 دخلت علدى أبدي عبدد اهلل    :هال ،فضيل ال سانعن وي ا مجال الكّشي وُم

 يدا فضديل   :فقدال لدي   ،فأدخلت بيتًا جدويف بيدت   ،برد ما هتل زيد بن علي، 

 ،أمدا لنده كدان مممندا     ،م ده اهلل  :هدال  .نرم جرلت فدال :هتل عّةي زيد ؟ هلت

أمدا لنده لدو ملد       ،أما لنه لو ظفد  لدوّفى   ،وكان صدوها ،وكان عاملا ،وكان عامفا

لدم أمد     ،أمهدل  :هدال  ..أ  أنشددل شدر اً   ،يدا سديدي   :هلدت  ..لر يف كيف يضرها

  :أنشد فأنشدته :لم هال ،تَحَتف وبأبوا  َف ،تَلِدُستوم َفبُس

( )بلقدددددددددُع ُهأعالُمددددددددد طامسددددددددد  وى م بددددددددُعبددددددددالّل عةدددددددد ٍو أل ِّ

 من هال هذا الشر  ؟  :وهال ،مسرت حنيبًا من وماء الّسّ :هال

  ..ةد احلةرييمدح بناالسيد  :هلت

 :هلدت ! م ده اهلل  :فقدال  ..مأيته يشد   النبيدذ  لني  :فقلت ..م ه اهلل :فقال

 .نرم :ترين اخلة  ؟ هلت :هال ..لني مأيته يش   النبيذ ال ستاق

وما رل  على اهلل أن يغف  ا  علي  ،م ه اهلل :هال
( ). 

وجددت ا بردض تأليفدات أصدحابنا أنده موى       :ادلسدي  راّلمد   هدال ال و

 اإلما  علي بن موسى ال  ا  دخلت على :بإسناده عن سهل بن ربيان هال

م حبدا بد  يدا ابدن      :فقال لي .ا برض األيا  هبل أن يدخل عليه أحد من الناب

ملدارا يدا ابدن مسدول      :فقلت! الساع  أماد مسولنا أن يأتي  لتحض  عندنا ،ربيان

                                                

 .ورك ت هذه الّ واي  للنا عش  بيتًا منها، وسيأتي ا الّ واي  التالي  متا  القصيد (   )

، وحبددددام األنددددوام  (90 /0 )الوسددددائل  ، ومسددددتدمل (32 )الكشددددي    ماجددددع مجددددال  (   )

(32/  2.) 
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خدريًا يكدون لن    :فقلدت  ..وهد أزعجين وأمهدين  ،ملنا  مأيته البامح  :اهلل ؟ فقال

 .رشاء اهلل ترا

فصدردت   ،م فيه م د  م هدا   ّلمأيت كأني هد نص  لي ُس ،يا ابن ربيان :فقال

لكدل   ،  سدن   د ومّبةدا تردي  م   ،يا مو ي أهّني  ب دول الرةد    :فقلت ..لر أعاله

 .ما شاء اهلل كان :فقال لي  ..م ها  سن 

مأيدت كدأني    ،فلّةدا صدردت لر أعلدى السدّلم     ،يدا ابدن ربيدان    :لم هدال  

 ومأيدت جددي مسدول اهلل     ،خضد اء يد ى ظاه هدا مدن باطنهدا     دخلت ا هبد   

 ،ولر ّيندده ومشالدده  المددان حسددنان يشدد ق النددوم مددن وجوههةددا   ،جالسددًا فيهددا

 ،ومأيددت بدد  يديدده شرصددًا بهددّي اخللقدد  جالسددًا عنددده ،ومأيددت امدد أ  بهّيدد  اخللقدد 

  :ومأيت مجاًل واهفًا ب  يديه وهو يق أ هذه القصيد 

 .. م بعأل  عة و باللوى 

 ،م حبا ب  يا ولدي يا علي بن موسى ال  دا  :هال لي فلّةا مبني الن  

سددّلم علددى أمدد  فاطةدد    :لددم هددال لددي ،فسددلةت عليدده ،سددّلم علددى أبيدد  علددي 

فسلةت  ،وسلم على أبوي  احلسن واحلس  :فقال لي ،فسّلةت عليها ،الزه اء

دنيا السديد لمساعيدل   وسّلم علدى شداع نا ومادحندا ا دام الد     :لم هال لي ،عليهةا

 :فالتفت الن  لر السّيد لمساعيدل فقدال لده    ،وجلست ،فسّلةت عليه ،احلةريي

 :فأنشد يقول ،ُعد لر ما كّنا فيه من لنشاد القصيد 

بلقددددددددددُع ُهأعالُمدددددددددد طامسدددددددددد  وى م بددددددددُعبددددددددالّل عةدددددددد ٍو أل ِّ

بكدى  " ووجهده كالشدةس لر ت لدع    "  :فلّةدا بلدغ لر هولده    ،فبكى الدن   



215    

 

 :وملا بلغ لر هوله ،ومن مره ،مره وفاطة   ن  ال

و املفدددددددددزُ  لر مدددددددددن الغايددددددددد   نددددداأعلةَت هدددددالوا لددددده لدددددو شددددد َت

ل ي أنت الشاهد علي وعليهم لندي أعلةدتهم أن    :يديه وهال مفع الن  

 .وأشام بيده لليه وهو جالس ب  يديه  ،الغاي  واملفز  علي بن أبي طال 

فلّةدا فد ا السديد لمساعيدل احلةدريي مدن        : دا  هال علي بدن موسدى ال   

لحفد  هدذه    ،يدا علدي بدن موسدى     :للّي وهال لي لنشاء القصيد  للتفت الن  

وأعلةهم أن من حفظهدا وأدمدن ه اءتهدا  دةنت لده       ،القصيد  وُم  شيرتنا حبفظها

 ،وا يزل يكّ مها علّي حتى حفظتها منده  :هال ال  ا  ،اجلن  على اهلل ترار

 :د  هذهوالقصي

بلقددددددددددُع ُهأعالُمدددددددددد طامسدددددددددد  وى م بددددددددُعبددددددددالّل عةدددددددد ٍو أل ِّ

 وحشدددددديً  الّ ددددددرُي تدددددد وُا عنددددددُه 

 

 فددددددزُ َت ِهيفِتددددددمددددددن ِخ سددددددُدواأل 

 نٌسممددددددا بهددددددا ُمدددددد   داٍم ب سددددددِم  

 

 ُعهَّددددددد  ى ُوا الّلددددددد الٌللّ  ِصددددددد

 هدددددانفلاِت املدددددوُت طدددددايُف مهدددددٌ  

 

 ُعنَقدددددددددا أنيابهدددددددددا ُم مُّوالّسددددددددد

 ا ممسهدددددا الرددددديُس ملدددددا وهفدددددَن  

 

 تدددددددمُع مددددددن ع فانددددددِه والرددددددُ 

 أ دددو بددده  مدددن هدددد كندددتُ  ركددد ُت  

 

 شدددددجًا موجدددددعُ  والقلدددددُ  تُّفِبددددد

 ملددددددددا شددددددددّفين  اِمبالّندددددددد كددددددددأنَّ  

 

 أموى كبدددددي تلددددذ ُ  مددددن حدددد ِّ 

 أتددددوا أ دددددًا مددددن هددددوٍ  عجبددددُت  

 

 لددددددديس  دددددددا مو دددددددعُ  خبّ دددددددٍ 

 نددددداأعلةَت لدددددو شددددد َت هدددددالوا لدددددُه  

 

 واملفدددددددددز ُ  لر مدددددددددن الغايددددددددد   

 نددددددددددددددددالرا توّفيددددددددددددددددت وفامهَت  

 

 مدددددن ي ةدددددعُ  ا امللدددددِ  ُموفددددديُه

 كم مفزعددددددًافقددددددال لددددددو أعلةددددددُت  

 

 م فيدددده أن تصددددنروا م عسدددديُتكنددددُت
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 لر فددددامهوا الرجددددلَِ أهددددِل صددددنيَع

 

 لدددددددده أودُ   ل فددددددددالتَّ هدددددددداموَن

 ملدددددددن وا الدددددددذي هدددددددال بيددددددداٌن  

 

 أو يسددددددددةُع كددددددددان لرا يرقددددددددلُ 

 را عزمدددددددد   برددددددددَد لددددددددم أتتددددددددُه  

 

   مددددددفع دددددا  َسلدددددي مدددددن مّبدددددهِ 

 أبلددددددددغ و لّ  ا تكددددددددن ُمبلغددددددددًا 

 

 ّندددددددددُع واهلل مدددددددددنهم عاصدددددددددٌم

 الددددددذي  الددددددن ُّ ها هدددددداَ فرنددددددَد 

 

 يصدددددددددُ  ُهكددددددددان مبددددددددا يددددددددأمُ 

 وا كّفددددددددِه مددددددددأمومًا ط ددددددددُ   

 

 ظددددددداه ًا تلةدددددددُع علددددددديٍّ كدددددددفُّ

 الددددددذي هددددددا أكدددددد   بكددددددفِّمافَر  

 

 الددددددذي ي فددددددُع والكددددددفُّ ي فددددددُع

 ِهمدددددن حوِلددددد و األمدددددالل  يقدددددوُل  

 

 يسددددددددةُع فدددددددديهم شدددددددداهدُ  واهلل 

 ُهفهدددددذا َلددددد  مدددددو ُه مدددددن كندددددتُ   

 

 واوا وا يقنُرددددفلددددم ي َ دددد مددددوًر

 ُمت مدددددددددنُهَندددددددددوَح هةوُهفددددددددداّت 

 

 األ دددلُع ادِقالّصددد علدددى خددداليفِ 

 ُهرل دددددد دددددداظهم ِف هددددددوٌ  و  ددددددّل  

 

 م ُتجددددددددددددُ ُهةدددددددددددا بنددددددددددداف كأنَّ

 ِهوه ا هدددددددددددددرِبى لرا واَمحّتددددددددددددد  

 

  دددددّيروا ِهوانصددددد فوا عدددددن دفِنددددد

 ِهوأوصددددى ِبدددد بدددداألمِس هدددداَل مددددا 

 

 مبدددددددا ينفدددددددُع  َّواشدددددددّوا الضُُّددددددد

 هبرددددددددددَ  ُهردددددددددوا أمحاَمددددددددد هّ و 

 

 مبدددددا هّ ردددددوا  جدددددزوَنُي فسدددددويَف

 ُموأزمرددددددددوا  دددددددددمًا مبددددددددو هُ   

 

 أزمرددددددوا ِهملددددددا كددددددان ِبدددددد   ًاتّبدددددد

 ُهوا حوَ ددددديددددد ُد م عليدددددِه  ُهددددد 

 

 يشددددددفُع ُمو فدددددديُه دددددددًا و   ُهدددددد

 صددددنرا لر مددددا بددددَ  لددددُه حددددوٌض 

 

 أوسددددددُع ِهِبدددددد  ُضالَردددددد و أيلددددددَ 

 دىٌم للُهددددددعَلدددددد فيددددددِه ُينصددددددُ   

 

 لدددده مددددّ ُ  مددددن مدددداءٍ  واحلددددوُض

 كددددددولٌ  ِهمددددددن م ِتدددددد  فدددددديُضَي  

 

 أو أنصددددددددُع ِ كالفّضدددددددد أبدددددددديَض

    جاَنددددددددو ُم يدددددددداهوٌت حصدددددددداُه  

 

 ُعلصدددددددددَب ِهجِندددددددددا َت ملدددددددددٌمول 
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 ُهوحافاُتدددددددد مسدددددددد   ُه حدددددددداُمَب 

 

 ُع ِبدددددددُم منهدددددددا مونددددددد ٌ  يهتدددددددّز

 الددددومى نا دددد ٌ  مددددا دوَن أخضددددَ   

 

 أو أنصدددددددددُع أصدددددددددفَ  وفددددددددداهٌع

 ُهدحاُنددددددددددو ِه أبدددددددددداميٌ  فيددددددددددِه  

 

 األصدددددلُع ُلُجدددددعنهدددددا الّ  يدددددذ ُّ

 أبددددي طالدددد   عنهددددا ابددددنُ  يددددذ ُّ  

 

  ُ  َُّشدددددددد رّبددددددددًا كج بددددددددا لبددددددددلٍ 

 ُهأنواُعددددددد حيددددددداُنو الّ   دددددددُ والِر 

 

 ت بدددددده زعددددددزُ و هددددددد هّبدددددد زاٍل

 مدددددددأموم   ِ مدددددددن اجلّنددددددد  ميدددددددٌح  

 

 ُع ِجددددددد دددددددا م لددددددديَس را هّبدددددددٍ 

 لكددددددي يشدددددد بوا وا منددددددُهلرا دَندددددد  

 

 روالكددددم فددددامجِ   ددددم تّبدددداً  هيددددَل

 فالتةسددددددددوا مددددددددنهالً  كددددددددُمدوَن 

 

 ُعةددددددددًا ُيشددددددددِبأو ُم ِر ُميدددددددد ويك 

 هددددددذا ملددددددن وار بددددددين أ دددددددٍ    

 

 ُعيتَبددددددددد ُمُهدددددددددوا يكدددددددددن  رَي

 ِهمددددن حوِ دددد  امِ للّشدددد فددددالفوُز  

 

 ملددددددن ُيةنددددددُع لُّو الددددددّذ والويددددددُل

 مُهمايددددداُت ِ احلشددددد يدددددوَ  اُبوالّنددددد  

 

 أمبددددددُع فةنهددددددا هالددددد    مخدددددسٌ 

 ها حيددددددددددددٌمُميقدددددددددددِد ومايدددددددددد    

 

 لر ت لددددددُع كالّشددددددةِس ُهووجُهدددددد

 الهدددددي املصددددد فى حيددددددٌم ددددددًا ُي 

 

 ت فددددددددُع لددددددددُه احلةددددددددِد ومايدددددددد  

 مدددددددأموم     اجلّنددددددد لدددددددُه مدددددددوًر  

 

 ُ تفددددددَز ِهمددددددن لجالِلدددددد  اُموالّندددددد

 شدددددددير   و لدددددددُه صددددددددٍق لمددددددداُ   

 

 ردددواَنةوا ُي وا مدددن احلدددوضِ  َوُيددد

 مددددن مّبنددددا  الددددوحُي جدددداَء بددددذاَل 

 

 فدددددال جتزعدددددوا احلددددد ِّ يددددا شدددددير َ 

 لم ا يددددددزَ ك مددددددادحُ  احلةددددددرييْ  

 

 لصددددددبٌع لصددددددبعُ  قّ ددددددْعولددددددو ُي

 ها صددددّلوا علددددى املصدددد فىوبرددددَد  

 

 ( )األصدددددددلُع حيددددددددم   ِهوصدددددددنِو

 
                                                

وهددد أسددق نا مددن القصدديد  (.  9 /0 )الوسددائل   ، مسددتدمل(3  /32)وام ماجددع حبددام األندد(   )
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ام أفضدل  وينبغدي لندا أن  تد    ،عّين  فداخ   ا املددا   كانت مائر  احلةريي 

وليس أمامنا لّ  أن نقف باحنناء أما  التائيد  الرصدةاء الدي أنشددها      ،عّين  ا الّ لاء

 فهدي  ،ض  اإلما  علي بن موسى ال  دا  مدح ا دعبل بن علي اخلزاعي 

 فيهددا فقددد اسددتر ض دعبددٌل   !!فوف  برناصدد  األهةّيدد  مددن كددّل جوانبهددا   مدددح

 ،أهدل البيدت   رات الصدل  ب السياسدي   تلف املوا يع الرقائديد  والفك يد  و  مدر

وهددي  ،ا ديباجدد  نددادم  وسددب  متةّيددز ،أعدددائهمو ددّةت فضددائل اال وملالدد  

  ..امللال ااتذى للشر اء الّشير 

الّتائّيد  لّ  أّن السدّ  ا   أو يتردّدى مسدتوى   ا ت النا األدبي ما يقام  جند مّبةا و

ه علةدًا بأّند   ،ض همددح  نشدادها ا وا دا   خلودها يكةن ا هبول اإلما  الّ  دا  

   لدو  كونهدا ا   برقد ادلدس اخلدا   دا    ا يكن ليهتم بها كل هذا اإلهتةا

  .على مصيبتهالّدمو  بال لسالغ ض هو البكاء وو احلس  اإلما  ملاء جّده 

فصداموا   ،ع يف الّشر اء واملنشدون فضله وأدمكوا لوابهاألم  الذي و ذا هوه

                                                
 

 ".وماي  يقدمها حيدٌم : " أمبر  أبيات هبل بيت

يررب بده عدن م لد     : أ  عة و: ا البحام هذه التو يحات اللغوي  ادلسي الرالم  وأومد 

. قددو  ا ال بيددع منددزل ال: وامل بددع. كددإر مددا التددوى مددن ال مددل أو مسددّهه    : واللددوى. احلبيبدد 

مفردول  : والرديس . ء بها األمض القف  الذي   شي: والبلقع. الدموب و ا منحاء: وال ةوب

. ا م و احلزن: وشجو. ء من الشق   لقوله وهفت و هو بالكس  اإلبل البيض طالا بيا ها شي

مدن   أي لن كنت تصنرون ملدل صدنيرهم فدالّل  دذا السدمال أود  لكدم      : هوله فالّل له أود 

 .الدع  مبرنى ال اح  و اخلفض
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غت مبلغ األمنورن واست ا  دعبل أن ي هى من بينهم ا مائر  بَل ،هميتقّ بون به للي

فالغايدد  هددي  ،اإلنشددادوالس الددذك  مدددج ا األئةدد  الددذي حددّض عليدده الف يددد 

 .املهم والّ لاء وهذا ه

تشدييد الّ لداء   وبلدامهم يفهدم  د وم      أهل البيدت  لّن الّناظ  ا أخبام 

األهدايف ااافظ  على أصال    وم  و ،حب امته وشجوه وسبكه القديم املرهود

أّمددا  ،الّ دداه ون األئةدد  فالبكدداء هددو هددديف أساسددي وّجدده لدده   ،واملقاصددد

را الّتجديد لفك   ابه  مدج فيج  ، مهّةالغايات األخ ى فهي  ةائم ماجح  

 .الّدمر  والّندب على هديف  تطغ

تنّقدل بد    لر  ،فإّند  أمدا  السدري  املدألوم     تائّيته ا  دعباًل واجهت ما ولرا 

اإلمددا  وملدداء  ندبدد  الّزهدد اء لص ختّلددو ا الصددةيمفك يدد  وعقائديدد  موا دديع 

دعبدل   فتتدان بلغ احتى  ،وأ عج  بها ههول وبامل اإلما  الّ  ا  احلس  

 !!وت املحّج فيه وأوصى أن يكون كفنه برد وأن كتبها على لح اٍ  بها 

صدل مدا انق دع مدن     و  بدّد أن ن و، لس لنشادها املهيد  مدج ع ضأماَمنا اان 

 ..ا حضوم اإلما   الذي مهاه دعبل لس اجلامع موايت  لنستوا نبأ اد

دخل دعبل بن علي اخلزاعدي   :عن أبي الصلت ا  وي هال :ا حبام األنوام

 ،يا ابدن مسدول اهلل لندي هدد هلدت فديكم هصديد         :فقال له ،مب و على ال  ا 

 :فأنشد ..هاتها :فقال ال  ا  .ها أحدًا هبل وبليت على نفسي أن   أنشد

 قددددداِتو الّن اللفدددددِ  جدددددُمُع ندددددوائُحفدددددددد اِتو الّز باألمندددددددداِن بَنجتدددددددداَو

 أنفدددٍس عدددن سددد ِّ  باألنفددداِب  َنرّبدددُي

 

 بِت و بخددددَ  مدددداٍض سددددامى هددددوىً أ 

 تحتدددى تقّوَ ددد أو أسدددرفَن فأسدددردَن  

 

 منهزمددداِت جى بدددالفجِ الددددُّ صدددفويُف
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 امدددن املَهددد اخلاليددداِت علدددى الر صددداِت 

 

 علدددى الر صددداِت صددد ٍّ شدددٍج سدددالُ 

 فددداً مأَل املراهددددِ  ضددد َ فرهددددي بهدددا خُ    

 

  اِتِفددددواخَل البدددديِض  اِتِ ددددمددددن الَر

 لدددىعلدددى الِق الوصددداَل ردددديَنُي ليدددالَي  

 

 بددددداِترددددددي تددددددانينا علدددددى الرزَ  وُي

 سددددواف ًا الريددددوَن يلحظددددَن نَّولر ُهدددد  

 

 ندددداِتباأليدددددي علددددى الوَج  َنويسددددُت

 شددددو  َن لددددي بلحظددددَي يددددوٍ  ولر كددددلُّ  

 

 واِتَشدددددبهدددددا هلددددد  علدددددى َن يبيدددددُت

 حّسٍ دُةهدددددا بدددددهاَج فكدددددم حسددددد اٍت  

 

 مددددن ع فدددداتِ  اجلةددددِع يددددوَ  هددددوَاُو

 هددددداجوُم مدددددا جدددد َّ  لأليددددا ِ  َ ا َتدددد  َأ  

 

 شدتاتِ  وطدولِ  مدن نقدضٍ   اِبعلى الّند 

 ومددددن  دددددا  املسددددتهزئَ  وِلومددددن ُد  

 

 ةددددداِتالّظل  ا بهدددددم طالبدددددًا للّندددددومِ  

 لفددددٍ ُز ومددددن أّنددددى ب الدددد ِ   فكيددددَف  

 

 والّصددددددلواِت وِ الصَّدددددد برددددددَد لر اهلِل

 ِهومهِ دددد الددددن ِّ أبندددداِء سددددوى حدددد ِّ  

 

 الِتَبوالَرددددد بدددددين الّزمهددددداِء وبغدددددِض

 هدددددداوابُن ت مسّيدددددد  ومددددددا أّد وهنددددددٍد  

 

  اِتَجددو الَف ا اإلسددالِ  فددِ و الك أول دد

 ُهوف َ ددد الكتددداِ  وا عهدددَدنقُضددد هدددُم  

 

 والّشدددددددبهاِت بدددددددالّزوِم ُهَةومددددددددحَك

 كشددددددددفتهُم لّ  مدددددددددحن   وا تدددددددد    

 

 مدددن هدددٍن وهنددداتِ   بددددعوى  ددداللٍ 

 بدددال هددددى  بدددى وملددد  بدددال ه   اٌ ُتددد  

 

 هددددداِ  بددددال شددددومى بغددددريِ   وحكددددٌم

 ةدددد َ ُح فددددِ األ  ضدددد َ تنددددا ُخمزايددددا أَم 

 

  اِتف ددددد كدددددلِّ جاجدددددًا طردددددَمت أ ومّد

 ُميُهفددد  املدددذاهُ  لت تلدددَ ومدددا سدددهّ   

 

 تددددداتِ الفَل لّ  بيرددددد   اِبعلدددددى الّنددددد 

 جهددد ً  قيفِ الّسددد أصدددحاُ  ومدددا هيدددَل  

 

 تدددداِتَن الِلا الّضدددد  اٍ بدددددعوى ُتدددد 

 هدددداأموَم دوا املوصددددى لليددددِهولددددو هّلدددد  

 

  اِتَلددددددعلددددددى الَر لُزّمددددددت مبددددددأموٍن

 ذىمدن الَقد   ىّفَصد امل  سدلِ ال ُّ أخي خامِت  

 

  اِتَةددددددا الَغ األب دددددداَل فددددددِّبوُم

 

 

 ُهشدددهيَد دوا كدددان الغددددي ُ َحدددفدددإن َج

 

 باِتَضددددداَ  شدددددامُا و أحدددددٌد وبددددددٌم 
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 ِهُتتلددددددى بفضددددددِل  بِنمددددددن الق دددددد وبٌي

 

 ا اللزبدددددددداِت بددددددددالقوِت ُهوليلدددددددداُم

 هابسددددددبِق أدمكتددددددُه الٍلزُّ ِخددددددوِعدددددد  

 

 متنفدددددداِتكانددددددت فيدددددده مُ  مناهددددددُ 

 لَنددددو ا ُت دمل خبددددرٍيا ُتدددد مناهددددُ  

 

  اِتبِمالقنددددا الددددّذ سددددوى حددددّد ٍء بشددددي

 ُموأندددددددُت األمدددددددِ  جلربيدددددددِل جنددددددديٌّ 

 

 اِتَندددى مردددًا و َمّزكدددويٌف علدددى الُرددد ُع

 ***  

 بدددددالررباِت الردددددِ  دمدددددَع وأرميدددددُتمدددن ع فددداتِ  الدددداِم ل سدددِم يدددُتَكَب

 ي ى صربي وهاجدت صدبابَ  ُع وباَن

 

  اِتِعددددت َوهددددد عَفدددد ديدددداٍم مسددددوُ 

 الوٍ ت مدددن ِتددد خَلددد بيددداٍت مددددامُب  

 

 صدددداِتالرَ  ُ ِفددددقُم وحددددٍي ومنددددزُل

 مدددن مندددى  بددداخليِف اهلِل مسدددوِل اِل  

 

  اِتَةددددو اجَل ر يددددِفو الّت وبالبيددددِت

 مدددن مندددى  بددداخليِف اهلِل لربدددِد ديددداُم  

 

 الدددددّداعي لر الّصدددددلواتِ  وللسدددددّيِد

 وجرفدددددٍ  و احلسدددددِ  علددددديٍّ ديددددداُم  

 

 ري الّلفنددددداِت ّجاِدو الّسددددد و دددددزَ 

 نوهِصدددد و الفضددددِل اهلِل لربددددِد ديدددداٌم  

 

 واِتا اخلَلددددددد اهلِل مسدددددددوِل جنددددددديِّ

 ِهي وصددديِّوابَنددد اهلِل ي مسدددوِلبَ وِسددد  

 

 و احلسدددددددددناِت اهلِل علدددددددددِم ووامِ 

 هددددددابيَن وحددددددي اهلل ينددددددزُل منددددددازُل  

 

 لواِتا الّصددد املدددذكوِم علدددى أ دددَد

 ُمداُهدى بُهددددددهَتددددددُي هددددددوٍ  منددددددازُل  

 

  اِتَلددددددالَر مددددددنهم زّلدددددد    ممُنفُيدددددد

 قددددىو للتُّ كانددددت للّصددددال ِ  منددددازُل  

 

 و احلسدددددناِت و الدددددّت هرِي وِ وللّصددددد

 ب برهددددددا لُِّحددددددَي يٌم  َتدددددد منددددددازُل  

 

 احل مدددداِت فاتدددد   اٍلَهَصدددد و  ابددددُن

 نابدددددٍذُم كدددددلِّ اهدددددا جدددددوُمَفَع  ديددددداٌم 

 

 و الّسددددددنواِت لأليدددددداِ  رددددددَفوا َت

 هدداأهل  فَّالددي َخدد  الددداَم سددأُلفددا َنِه  

 

 و الّصدددلواِت وِ ها بالّصدددمتدددى عهدددُد

 وىالّندد  بدد  ّ ت بهددم   األ ر َشدد وأيددَن  

 

  اِتفَّهدددددددُم ا األه ددددددداِم أفدددددددانَ 
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 لرا اعتدددزوا  ِّالدددّن مدددرياِ  أهدددُل هدددُم

 

 ةددداِ ُح و خدددرُي سددداداٍت وهدددم خدددريُ 

 تنالوِاا َصددددددددددد اهلَل نددددددددددداِنلرا ا ُن 

 

 لواِتالّصدددددد قبددددددِلهم ا َيبأمسدددددداِئ

 شدددهٍدَم ا كدددلِّ لألعسددداِم م ددداعيُم  

 

 كدددداِتَ و الَب وا بالفضددددِلف  ِّلقددددد ُشدددد

 كدددّذٌ وُم  اصدددٌ  لّ  اُبومدددا الّنددد  

 

  اِتوِتددددددد ٍ رو لحَنددددددد ضددددددد غٌنوُم

 يدددددربٍ وَخ  وا هتلدددددى ببددددددمٍ  لرا رَكددددد  

 

 أسدددددبلوا الردددددرباتِ  حدددددنٍ  ويدددددوَ 

 هومهَ ددددد حّبدددددون الدددددن َّ ُي فكيدددددَف  

 

  اِتِ ددددهم َوم ت كددددوا أحشدددداَءوُهدددد

  واوأ ددددَة وه ا املقدددداِللقددددد  يُندددد   

 

  من ويدددداِت علددددى األحقددددادِ  بددددًالوه 

  بددددى مدددددحّةدٍ فددددإن ا يكددددن لّ  بق   

 

 نددددداِتو َه ٍنأور مدددددن َهددددد فهاشدددددُم

 ه يَلدددددد هددددددربًا باملديندددددد ِ  ى اهلل سددددددَق  

 

 بالربكدددداِت فيدددده األمددددُن فقددددد حددددّل

 ُهى عليدددده مليك دددددى صددددّلا  دددد ندددد ُّ  

 

 فدددددداِتَحالتُّ ُها موَحددددددعّندددددد َغوبّلدددددد

 مٌقشدددددا مددددا رمَّ  اهلل  ى عليدددددِهوصددددلّ   

 

 بتدددددماِتُم الليددددِل و حددددت جنددددو ُ 

 ً مدددجّد احلسددَ  لددو خلددتِ  فدداطُم َأ  

 

  اِتف ددد بشددداِّ  شدددانًاَع وهدددد مددداتَ 

 ُهعندددددَد فددددداطُم اخلدددددّد  ةدددددِتَلَل لرًا  

 

 ا الوجنددداِت الردددِ  دمدددَع وأج يدددِت

 بيو انددُد اخلددرِي هددومي يددا ابنددَ  فدداطُم َأ  

 

 الِ َفددددد بدددددأمِض مسددددداواٍت جندددددوَ 

 خددددد ى ب يبددددد ٍ و أ  وفددددداٍنبك هبدددددوٌم 

 

 واتيا صدددددَلَهدددددناَل خددددد ى بفددددداٍّ وأ 

 هامدددحلُّ جدداِناجلوَز خدد ى بددأمضِ وأ   

 

 بددددداِتَ ة ا لددددددى الَغاَخبَبددددد وهدددددرٌب

 زكّيدددددددٍ  لدددددددنفٍس ببغدددددددداٍد وهدددددددرٌب  

 

 فدددددداِتا الغُ   ُنها الددددددّ َنتضددددددّة

 يدددا  دددا مدددن مصددديب ٍ   ب دددوٍب وهدددرٌب  

 

 ف اِتبددددالّز ت علددددى األحشدددداِءأحّلدددد

 هائةددددًا اهلل  ى يبرددددُثحّتدددد حلشددددِ لر ا  

 

 و الك بدددددداِت عّنددددددا الغددددددمَّ ُنيفددددددّ 

 ُهأمدددَ  اهلل  بدددن موسدددى أمشددددَ   علددديُّ  

 

 لواِتالّصدددد أفضددددَل ى عليددددِهوصددددّل
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 بالغدددًا الدددي لسدددتُ  اُتّضدددِةا امل فأّمددد 

 

 صددددددفاِت نددددددِهي بك هددددددا مّندددددد مبالَغ

 كدد بال مددن جندد ِ  هددِ الّن  ِنبددَب بددوٌمه   

 

  اِتف دددددد شدددددداِّنهددددددا بم ِمُهُسدددددد ََّرُم

 يددددتينفَل  اشددددى بددددالف اِتوا ُعوفّ ددددُت  

 

 فدددداتيَو حددددِ  م هبددددَلفدددديِه وّفيددددُتُت

 همركدددِ  عندددَد أشدددكو لوعددد ً  لر اهلِل  

 

 رددداِتَظوالَف كدددِلاللُّ تين بكدددأِبَقَسددد

 ينشددددوه م فَتبددددأن أزدامُهدددد  أخددددايُف  

 

 رالِتهم بدددددداجلز  فددددددالّنمصددددددامُع

 ىَ فةددددا َتدددد املنددددوِن م ميددددُ غّشدددداُهَت  

 

  اِتَجددددداحَل   مغشدددددّي م عقددددد    ددددد

 صدددددب  ُع م باملديندددددِ مدددددنُه ال أّنَخددددد  

 

 بدددددداِتمددددددن اللّز أنضدددددداٌء مدددددددينَ 

 ّومًاسددددددددددددوى أّن ُز ّواٍمُز هليلدددددددددددد   

 

 مخددداِتوال َّ قبددداِنوالُر بِعمدددن الضَّددد 

 مبضددددداجٍع  بددددد  ُت يدددددوٍ  م كدددددّل  ددددد  

 

 فّهددداِتُم ت ا ندددواحي األمِضلدددَو

 هماَمجدددددو نِ الّسددددد تنّكبدددددُت ألواَء  

 

 اجلةددددد اِت و  تصددددد ليهم مجددددد   

 هاوهددد كددان مددنهم باحلجدداز وأمِ دد       

 

 ا األزمددددددداِت جّنددددددداموَن مغددددددداويَ 

 ذنبات وأوجددددٌهمه امل ددددةددددًى ا تددددُزِح  

 

 لةددداِتوالّظ لددددى األسدددتامِ  ُء ضددديُت

 مددددن القنددددا ةٍ لرا ومدوا خددددياًل بُسدددد  

 

 أهحةدددوا الغةددد اتِ  حددد ٍ  مسددداعرُي

 ا مبحةددددٍد وا يومددددًا أتددددو فددددإن فَردددد   

 

 و السدددددوماِت و الف هددددداِن وجربيدددددَل

 لددددىوالُر وا علّيددددًا را املناهددددِ وعدددددُّ  

 

 بندددددداِت خددددددرَي هدددددد اَءالّز وفاطةددددددَ 

 قددىوالتُّ را ا دددِي اَبو الرّبدد و ددزَ   

 

 بددددددداِتُجا احل  اَمال ّيددددددد وجرفددددددد ًا

 هدددداوحزِب هنددددٍد أول دددد    ملقددددواُ   

 

 ماِتن هدددذِ ى و ِمدددوَكمدددن َنددد  مسيدددَ 

 هاو عددددددديُّ ُمعددددددنهُُ يٌمَتدددددد سددددددأُلسُت  

 

  اِتَجدددددالَف هم مدددددن أفجدددددِ وبيردددددُت

 حقّهددم عددن أخددذِ  منرددوا اابدداءَ  هددُم  

 

 شدددتاِت مهدددَن ت كدددوا األبنددداءَ  ُموُهددد

 ٍدمددددحّة لوها عدددن وصددديِّم عدددَدُهدددَو  

 

 ماِتَدت عددددن الَغدددد هم جدددداَءفبيرددددُت

 



255 

 

 ٍدمدددددددحّة  ِّالددددددّن ولددددددّيهُم صددددددنوُ  

 

  اِتللغَةددددد الفدددددّ اُن أبدددددو احلسدددددنِ 

 مفددددددددإنُه   ا بل الددددددددن ِّمالَمدددددددد 

 

 قدددداتيُل مددددا دامددددوا و أهددددُل أحبدددداَي

 ملنُهددددد  شددددددًا لنفسددددديَ  هم ُم ُتختّيددددد   

 

   اِتَيدددداخِل خددددري   حدددداٍل علددددى كددددلِّ

 صددددددادهًا ِ م بدددددداملودِّللدددددديِه ذُتنَبدددددد 

 

  تينفسددددي طائرددددًا لددددوُ   وسددددّلةُت

 بصددددريً  زدنددددي ا هددددوايَ  فيددددا م ِّ  

 

 تيناا حَسددددد  هم يدددددا م ِّ د حدددددبَّوِز

 ماكددددددٌ  هلِل مدددددا حدددددجّ   ُمسدددددأبكيهُ   

 

  اِتعلدددى الّشدددجَ  ةددد يٌّومدددا نددداا ه  

 همم و هددددداٍل عددددددوَّولّندددددي ملدددددو ُه  

 

 حيدددددداتي ب ددددددوِل ولنددددددي اددددددزوٌن

 تيددددٍ و ِف هددددوٍلم مددددن ك أنددددُت بنفسددددَي  

 

 ديدددددداِت أو حلةددددددِل تدددددداٍ ُع  ِّلَفدددددد

 هدددداخ َو املدددوتُ  َدا هّيددد مّلددد  وللريدددلِ   

 

 ِتمبابالدددددددددّذ ّنُم مدددددددددنُهفدددددددددأطلقُت

 مك حدبِّ  مدن أجدلِ   حِمالد ّ  هصيَّ ح ُّأ   

 

 ي و بندددداتيم زوَجدددد  فدددديك وأهُجدددد

 كاشدددددٍح م مددددددرافَ ّبددددديك ُح ُمكدددددُتوَأ 

 

 واِتُمدددد  ددددرِي احلدددد ِّ ألهددددِل عنيددددٍد

 م وجددددودي برددددرب بّكددديهِ  فيدددا عدددد ُ  

 

 و ا ةددددددالِت للتسددددددكاِ  فقددددددد بَن

 هارِيَسددد ا الددددنيا وأيددداِ  لقدددد خفدددُت  

 

 بردددد وفددداتي  ولندددي ألمجدددو األمدددن  

 حّجددددً  أنددددي مددددذ لاللددددونَ  أ ا تددددَ   

 

 احلسدددددد اِت و أ دددددددو دائددددددَم أموُا

 ةًام متقّسدددددهم ا  ريِهدددددأمى فيدددددَأ  

 

 م صدددددف اِتهم مدددددن فيددددد هِ وأيددددددَي

 واجلدوى  بديَ  داوي من جوًىأ  وكيَف  

 

 رندددددداِتو الّل الكفددددددِ  أهددددددُل أميدددددد  

 مصدددددددون   ا احل يدددددددِ  زيددددددداٍد وبُل  

 

 هتكدددددددددددداِتنُم اهلِل مسددددددددددددوِل وبُل

 شدددامٌق ا األفدددِ  م مدددا رمَّسدددأبكيِه  

 

 لواِتبالّصددددد وندددددادى منددددداد اخلدددددريِ 

 هدداوحددان   وُب ومددا طلرددت مشددسٌ    

 

 واِتُدأبكدددددديهم و بالُغدددددد  وبالليددددددِل

 رددددًابلَق أصددددبحَن اهلِل مسددددوِل ديدددداُم  

 

  اِتجًُددددددد احل  تسدددددددكنُ  زيدددددددادٍ  وبُل
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 حدددددوُمهمُتددددددمى ُن اهلِل مسدددددوُل وبُل 

 

 الِتَجددددددددداحَل   مّبددددددددد زيددددددددداٍد وبُل

ُّ ُي اهلِل مسدددددوِل وبُل    همسدددددبى حددددد 

 

 باِتِ بمندددددددددوا السَّددددددددد زيددددددددداٍد وبُل

 ُموا لر واتددددددد يُهوا مددددددددُُّ ِتدددددددلرا ُو  

 

 نقبضددددداِتُم عدددددن األوتدددددامِ  ًاّفدددددك َأ

 أو  ددٍد ا اليددوِ  و  الددذي أمجددوُهَلددَف  

 

  اِتَسدددددم َحُهنفسدددددي ألدددددَ  ّ دددددُعَقَت

 خدددددامٌن   مددددددحالَ  لمددددداٍ  خددددد وُن  

 

 والربكدددداِت علددددى اسددددم اهللِ  قددددوُ ي

 وباطددددددٍل حدددددد ٍّ فينددددددا كددددددلَّ ّّيددددددُز  

 

 ةددداِتِقو الّن رةددداِءجدددزي علدددى الّنو ُي

 بشد ي اف يدا نفدسُ   ّمطدي  ُلد   فيا نفُس  

 

 و بِتمددددددا ُهدددددد كدددددلُّ  بريددددددٍد فغدددددريُ 

 لندددين وِماجَلددد ِ ّدو  جتزعدددي مدددن ُمددد   

 

 بدددددداِتت بَلّوتي هددددددد برَنددددددأمى ه دددددد

 ُمل فدددديُهمّمددددعّجددددل مددددا أ  ا م ِّفَيدددد  

 

 اِتَندددنفسدددي مدددن أسدددى ااَ  ألشدددفَي

 ّدتيمددن تلدد  ُمدد الدد  ُن هددّ َ  فددإّن  

 

 وفددداتي ةددد ي و وهدددَتوأّخددد  مدددن ُع

 ّصددددً    ل لنفسددددَيوا أتددددُ  شددددفيُت  

 

 لي وهندددداتينَصددددم ِممددددنُه ّويددددُتوَم

 أمجدددو حبدددّبهم   ِنفدددإني مدددن الددد ّ    

 

 بددداتيَت  دددرَي  دوِبلددددى الِفددد  حيددداً 

 ُهلّندددد للرلددددِ  تدددداَاعسددددى اهلل أن ي   

 

 اللحظددددداِت دائدددددُم هدددددوٍ  لر كدددددلِّ

 مبنكددددٍ   فددددًا أنكدددد وهُ ُع فددددإن هلددددتَ  

 

 هاِتُببالّشددد حقيدددِ وا علدددى الّتو ّ ددد

 عدددن جددددا م نفسدددي دائةدددًا قاصدددُ َت 

 

  اِتَبددددمددددا ألقددددى مددددن الرَ   كفددددانَي

 هاعدددن مسدددتق ِّ مِّالصُّددد نقدددَل أحددداوُل  

 

 لداِتمددددن الّصدددد أحجدددداٍم ولمسدددداَ 

 ٍ ّصدددددبَغ م أن أبدددددوَءمدددددنُه سدددددَ فَح  

 

 واتيَهددددددا صدددددددمي و ا َل تدددددد ّدُد

 راندددددٍدا ينتفدددددع وُم ن عددددداميٍففِةددددد  

 

 هواِتللّشدددددد األهددددددواُء بددددددِه متيددددددُل
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 هددارمُع هددد  دداقَ    باأل ددالِ كأّندد 

 

 ( ) اِتَفدددالّز ِ ت مدددن شدددّدَلدددّةا ُحَةدددِل

ن دعدباًل  وأظدّن أ  ،أحببت الترّبل بإي اد القصيد  كامل  فوصلتها من مصدميها 

فقدد أعد ض عدن التشدبي  الدذي يتقدّد         ،ا ينشدها كامل  ا حض   اإلما  

واألحدد ى أن  ،وهددذا مدد وي ا كتدد  األد  ،دلددس اإلمددا   الّ لدداء لجددالً 

 .كةا هو مفّصل ا ال واي  القادم " مدامب بيات "  :يكون بدأها من هوله

أّمدا موايد     ،فردل اإلمدا     ونالح  أّن ال واي  الّسابق  خالي  من بيدان مّد  

ا د وي فددإّن فيهددا وهفاتدده  عددن  ا عيددون أخبدام الّ  ددا   الشديا الصدددوق  

  :فقد هال ..لقصيد على اوكلةاته الي أ فت ُبردًا شجّيًا خاّصًا 

علدى أبدي احلسدن علدي بدن موسدى ال  دا         دخل دعبل بن علي اخلزاعدي  

 وبليدت علدى    ،ت فيد  هصديد   لني هد هلد  ،يا ابن مسول اهلل :فقال له ،مب و

 ..هاتها فأنشده :فقال  ..نفسي أن   أنشدها أحدًا هبل 

صددداتِ الرَ  ُ قِفددد ُم وحددديٍ  ومندددزلُ ت عددن تددالو ٍ خَلدد بيدداٍت مدددامُب

 :فلّةا بلغ لر هوله

م صددددف اِتهم مددددن فيدددد هِ وأيدددددَيتقّسددددةًام ا  ريهددددم ُمُهأمى فيددددَ 

صدددهت يددا  :وهددال لدده ال  ددا  فلّةددا بلددغ لر هولدده هددذا بكددى أبددو احلسددن

 .خزاعي

 :فلّةا بلغ لر هوله

                                                

، وجتدد  ( 2 /39)، وحبام األنوام ( 9 )، والردد القوّي    (2  / )كشف الغّة  ماجع (   )

 .امل بو  بتحقي  الّدجيلي القصيد  مدحّقق  ومقابل  بنسرها ا ديوان دعبل بن علي 
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نقبضدددداتِ ُم أكّفددددا عددددن األوتددددامِ  ُملرا ُوتدددددد وا مددددددّدوا لر واتدددددد يُه

 .أجل واهلل منقبضات :ويقول ،قّل  كفيهُي جرل أبو احلسن 

 :فلّةا بلغ لر هوله

وفدداتي  بردددَ  ي ألمجددو األمددنَ ولّنددسددريها نيا وأيدداِ ا الددّد لقددد خفددُت

 :فلّةا انتهى لر هوله .بمن  اهلل يو  الفز  األكرب :هال ال  ا 

فددددداِتُ ا الُغ  ُنها الدددددّ َنتضدددددّةزكّيددددددٍ  لددددددنفٍس ببغددددددداٍد وهددددددرٌب

 أ فال أحل  ل  بهذا املو ع بيت  بهةا متا  هصيدت  ؟ :هال له ال  ا 

 !!بلى يا ابن مسول اهلل  :فقال

  :فقال 

هدددددداِتُ ا احل  باألحشدددددداِء ُدتوّهددددددمصددديبٍ يدددا  ددا مددن    ب ددوبٍ  وهددربٌ 

 هائةدددًا اهلل  ى يبردددُثحّتددد لر احلشدددِ  

 

 والك بددددداِت ا ا دددددمَّعّنددددد ُنفدددددّ ُي

هدذا القدرب الدذي ب دوب هدرب مدن هدو ؟ فقدال          ،يا ابن مسول اهلل :فقال دعبل 

تلف مدددر و  تنقضددي األيددا  والليددالي حتددى يصددري طددوب   ،هددربي :ال  ددا 

 فةن زامني ا   بي ب وب كان مري ا دمجي يو  القيام  أ  ،شيري وزّوامي

 .مغفومًا له

وأمد ه أن   يدربا    ،برد ف اا دعبل من لنشداد القصديد    لم نهض ال  ا 

 ،فلّةا كان برد ساع  خ ن اخلاد  لليه مب   دينام م وّي  ،من مو ره ودخل الدام

 ،واهلل مدا  دذا ج دت    :فقال دعبدل  ،يقول ل  مو ي اجرلها ا نفقت  :فقال له

ومّد الّص   وسأل لوبًا مدن ليدا     ،ء يصل للّي و  هلت هذه القصيد  طةرًا ا شي

وهدال   ،جّبد  خدز مدع الصد       فأنفذ لليده ال  دا    ،ليتربل به ويتش يف به ال  ا
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 .( )و  ت اجرين فيها ،فإن  ستحتان لليها ،هل له خذ هذه الّص   :للراد 

                                                

، (0  )  الدومى    ، ولعال(13 / )، وكةال الدين (13 / )ماجع عيون أخبام ال  ا (   )

ا  لم يواصل ماوي اخلرب ا بيان األحدا  الي مّ  بها شاع نا (. 9  /39)وحبام األنوام 

ط ي  عودته لر مدحّل لهامته، وما واجده مدن مصداع  كّلهدا ترّبد  عدن أصدداء تلد  القصديد           

لدغ ميدان   فأخذ دعبل الص   واجلب  وانص يف، وصام من م و ا هافل  فلةدا ب : فيقول. الرصةاء

هوهان وهع عليهم اللصو  فأخذوا القافل  بأس ها، وكتفوا أهلها، وكان دعبل فيةن كّتف،  

ومل  اللصو  القافل  وجرلوا يقسةونها بينهم، فقال مجل من القو  متةلال بقدول دعبدل ا   

  :هصيدته

 م من في هم صف اتدددهأيدَيو         أمى فيأهم ا  ريهم متقسةًا                                 

ل جل من خزاع ، يقال له دعبل بدن  : ملن هذا البيت ؟ فقال: فسةره دعبل، فقال  م دعبل         

فولد  ال جدل لر   ! فأندا دعبدل هائدل هدذه القصديد  الدي منهدا هدذا البيدت          : هال دعبدل ! علي 

وهف علدى  مئيسهم، وكان يصلي على مأب تل، وكان من الشير  وأخربه، فجاء بنفسه حتى 

فأنشددها، فحدل كتافده    . .أنشدد القصديد   : فقدال لده  . نرم: فقال! أنت دعبل : دعبل، وهال له

 .وكتايف مجيع أهل القافل ، ومّد لليهم مجيع ما أخذوا منهم لك ام  دعبل

وسام دعبل حتى وصل لر هم، فسأله أهل هم أن ينشددهم القصديد ، فدأم هم أن جيتةردوا ا             

فلّةا اجتةروا صرد املنرب فأنشدهم القصيد ، فوصدله النداب مدن املدال واخللدع       املسجد اجلامع،

ء كلري، واتصل بهم خرب اجلّبد ، فسدألوه أن يبيرهدا مدنهم بدألف ديندام، فدامتنع مدن رلد ،           بشي

فلةا خ ن من مستاق البلد . له فبرنا شي ا منها بألف دينام، فأبى عليهم، وسام عن هم: فقالوا

حدا  الر   وأخذوا اجلب  منه، ف جع دعبل لر هم وسأ م مّد اجلبد  عليده،   حل  به هو  من أ

  سبيل لد  لر اجلبد ،   : فامتنع األحدا  من رل ، وعصوا املشايا ا أم ها، فقالوا لدعبل

فرذ مثنها ألف دينام، فأبى عليهم، فلةا ي س من مّدهم اجلّب  عليه سأ م أن يدفروا لليه شدي ًا  

 .لر رل  وأع وه برضها، ودفروا لليه مثن باهيها ألف ديناممنها، فأجابوه 

وانص يف دعبل لر وطنه، فوجد اللصو  هد أخذوا مجيع ما كان ا منزله، فبا  املاء  ديندام  
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وتوات ت ا با  بناء أبيات الشر  فيهم  عنهم الذهبّي  صو  ّنت ادفت ال

 بلغدت حددّ  حّتدى   ،اسدتحبابًا ممّكددًا    مهّةد  اسدتحّبها الدّدين   عبداد   مبا يكفي لردّدها  

 .وللي  مجل  منها ،الّتوات  املرنوي

 :أنه هدال  الّصادق اإلما  بإسناد ي فره لر  الّصدوق الشيا ى َوَم* 

 .( )"ال فينا بيت شر  بنى اهلل ترار له بيتا ا اجلّن  من ه" 

ما هدال فيندا هائدل بيدت شدر  حتدى يمّيدد        "  :اإلما  الصادق  عني َوَم* 

 .( )"ب وا القدب 

ّددحنا بده    ما هال فيندا مدممن شدر اً   "  :ال  ا اإلما  عن مو نا ي َوَم* 

يدزومه فيهدا كدل ملد       ،اتسدبع مد ّ  أوسع من الّدنيا  ،بنى اهلل له مدين  ا اجلّن  لّ 

                                                
 

وصله بها من الشير  كل دينام مباء  دمهم، فحصل ا يدده عشد   ب يف    الي كان ال  ا 

 .الدنانريلن  ستحتان لر  دمهم، فذك  هول ال  ا 

وكانت له جامي   ا من هلبه مددحل ف َمددت ممددًا عظيةدًا، فأدخدل أهدل ال د  عليهدا فنظد وا          

أما الر  اليةنى فليس لنا فيها حيلد  وهدد رهبدت، وأمدا اليسد ى فدنحن نراجلهدا        : لليها، فقالوا

ركد    وجنتهد ون جو أن تسلم، فا تم لذل  دعبل  ّةًا شديدًا، وجز  عليها جزعًا عظيةًا، لم

ما كان مره من فضل  اجلب ، فةسحها على عيين اجلامي ، وعّصبها برصاب  منها من أول الليدل  

 .فأصبحت وعيناها أصح مما كانتا هبل بربك  أبي احلسن ال  ا 

وماجدع أسد ام الشدهاد      ،( /   /1 )األندوام  عنده حبدام   ، (2/ )أخبام ال  ا ماجع عيون (   )

 .( 1 / )بتحقيقنا 

  مجددال الكشددي   ،(3/   /1 )األنددوام عندده حبددام  ، (2/ )أخبددام ال  ددا  ع عيددون ماجدد(   )

 (. 1 / )بتحقيقنا وماجع أس ام الشهاد  ،  / )الغدي  ، (23 )
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 .( )"وكل ن  م سل  ،مق  

أو بنداء بيدت    ،وهي ترد على اهلل ترار باجلّند   ،واألخبام كلري  ا هذا الصدد

فدإرا فقهندا هدذه امللوبدات      ،أو بالتأييدد بد وا القددب    ،أو مديند  ا اجلند    ،ا اجلن 

ويغةد    ، وا القددب لتأييدد بد  مرندى ا املوصوف  بالبديه  لّ  أّنه يلزمنا الوهويف عند 

لّ  أّندده  بددّد مددن تقّصددي برددض  ،ائ باحددث شددروم بالتضددائل حيددال تلدد  احلقددأّي 

 ..املراني الوامد  ا ال وايات الش يف  لفهم امل اد

 ،ال وايدات علدى لاللد  طوائدف    و ،ننتهدي لر حقدائ  عدّد    األمد   وعند حتّ ي 

 ،وأّنه جربئيدل     األك األور على لختصا  موا القدب بالن  دّلت 

وأّندده ملدد  أعظددم مددن   األئةدد  و الّلانيدد  علددى لختصاصدده بددالن   دّلددت و

أّمدا اللاللد  فقدد دّلدت علدى توسديع دائد           ، وهو مدالزٌ  لألئةد    جربئيل 

 ..ما داموا يقولون فيهم ه على الشر اء القائل  فيهم ات وفي

  :ال ائف  األور

وكان  ..أّنه جربئيل  ه ْل َنزََّلُه ُموُا اْلق ُدِب :ا تفسري هوله ترار َيِوُم

مدن رلد  مدا     ،مشريًا لليده بهدذه التسدةي     ،لر أخذه عنها مواطن يشري  الن  

يدا أيهدا   "  :هدال  أن مسول اهلل   عن اإلما  الصادقمواه القّةي ا تفسريه 

 أهصددى أندده ا متددت نفددس حتددى تسددتوا ،عددي موا القدددبْوالنداب لندده نفددث ا مَ 

ء  و  حيةلنكم استب اء شي ،فاتقوا اهلل وأمجلوا ا ال ل  ،مزهها ولن أب أ عليها

                                                

، وماجدع أسد ام الشدهاد     (2/   /1 )األندوام   عنده حبدام   ،(2/ )أخبام ال  ا ماجع عيون (   )

 (. 1 / )بتحقيقنا 
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 .( )"فإن اهلل   ينال ما عنده لّ  بال اع   ،مما عند اهلل أن تصيبوه مبرصي 

أبدي اجلدامود عدن    عدن  ت َيِوكالي ُم ،هذا املرين ا أكل  من مواي رل  وجاء 

 ،هددو جربئيددل   :هددال ُموُا اْلق ددُدِب :ا هولدده أبددي جرفدد  البدداه    

ةد مدح هم بل ِلُيَلبَِّت اهلل الَِّذيَن بَمُنواال اه   :والقدب
( ). 

  :الّ ائف  الّلاني 

َمِفيدُع الددََّمجاِت ُرو اْلَردْ ِش ُيْلِقدي      :ا تفسري القّةي عندد هولده تردار    َيِوُم

موا القددب وهدو خدا      :هولده   اِدِهال ُّوَا ِمْن َأْمِ ِه َعلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعب

األئة  و ل سول اهلل 
( ). 

وَيْسَ ل وَنَ  َعدِن الد ُّوِا ه دِل الد ُّوُا ِمدْن َأْمدِ         :ا تفسري هوله ترار َيِووُم

ومدع   كدان مدع مسدول اهلل     ،فإّنه خلد  أعظدم مدن جربئيدل وميكائيدل      َمبِّي

 .(3)وهو من امللكوت األئة  

 لن األوصددياء :أبددي جرفدد  البدداه     عددنالدددمجات ا بصددائ   َيِووُم

يردد ض علددى  وكددان علددي  ،حيدددلهم موا القدددب و  ي وندده ،ّدلونمدددح

                                                

، (2/32 )، ووسددائل الشددير   (0 /00 )األنددوام  حبددامو ،(2/30)أصددول الكدداا  ماجددع (   )

 (. 32)وبصائ  الدمجات   

 (.2/39 و01 /2 و   /9)األنوام  حبام، و(39 / )تفسري القةي ماجع (   )

 (.2/32 )األنوام  حبام، و(21 / )تفسري القةي ماجع (   )

وي اخلدرب ا بصدائ    ، وم(12 /3 و20 /1)األندوام   حبام، و( 2 / )أصول الكاا ماجع (  3)

 .الدمجات بأشكال مدرتلف  وألفاظ ه يب  من هذا املرنى وممّداها لر نفس القصد
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موا القدب ما يسأل عنه فيوجس ا نفسه أن هد أصبت باجلوا  فيررب فيكون 

 .( )كةا هال

أّنه مّلا دفرده اإلمدا  الرسدك ي     ا خرب و د  مو نا اإلما  املهدي  َيِووُم

 أسددتودع  الددذي اسددتودعته أ     :ّةدمدددح فقددال أبددو  ..لةلدد  برددد و دتدده  ل

ّ   عليه لّ  من لددي   مدح اسكي فإن ال  ا  :فقال  ا ،فبكت ن جس ،موسى

َفَ َدْدنداُه ِلر أ مِّدِه    :ورل  هوله عدز وجدل   ،كةا مد موسى لر أمه ،وسيراد للي 

هدذا موا   :فقلت ما هذا ال ائ  ؟ هدال  :هالت حكية  .َكْي َتَق َّ َعْيُنها و  َتْحَزَن

 .( )يوفقهم ويسّددهم وي ّبيهم بالرلم األئة  القدب املوكل ب

  :الّ ائف  الّلالل 

كشدكل   ،خاصد   أهل البيدت  على ك ام  كربى أك   اهلل بها شر اء دّلت 

ين د    فالر   كانوا يرتقدون أّن للشدر  شدي اناً   ،من أشكال التأييد والتسديد  م

أهدل  ف ،وهد أصابوا من جهد  وأخ دأوا مدن جهد      ..ألسن  شر ائهم لرا أبدعواعلى 

 .لّنةا ين   ب وا القدبباحل  يمّكدون أن القائل فيهم  البيت 

 دخلدت علدى أبدي جرفد       :هدال  ،عن الكةيت بن زيد األسديُموي  *

ولكن ل  مدا هدال مسدول     ،والّله يا كةيت لو كان عندنا مال ألع ينال منه :فقال

 .( )" لن يزال مر  موا القدب ما رببت عّنا" :حلّسان بن لابت لّله ا

                                                

 (. 2 /9 و2/22 )، وحبام األنوام ( 32)بصائ  الدمجات   ماجع (   )

 (.3 / 2)حبام األنوام ماجع (   )

و  11 /0 )، وحبددام األنددوام (02 )، ومجددال الكشددي   ( 0 /3)أصددول الكدداا ماجددع (   )

 (.3/293 )ووسائل الشير  ( 3  /32و   3 /31
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 األئةدد  القصددائد واهتةددا  الددذي يقددف وماء خلددود تلدد  وهدذا هددو الّسدد   

 ،فإرا كان موا القدب هو الّناط  على ألسنتهم فإّنه ي فدح عليهدا باحلقدائ     ،فيها

 .  فيهاالي تقّد  الكال ومن هذا البا  فقد امتازت تائي  دعبل 

وي ا لكةال الدين عن دعبدل بدن علدي اخلزاعدي يقدول أنشددت مدو ي        ُم *

 :هصيدتي الي أو ا علي بن موسى ال  ا 

صددداتِ الرَ  مقفددد ُ  وحددديٍ  ومندددزلُ ت مدددن تدددالوٍ خَلددد بيددداٍت مدددامبُ 

 :فلةا انتهيت لر هولي

والربكددداِت علدددى اسدددم اهللِ  يقدددوُ خددددامٌن   مدددددحالَ  لمدددداٍ  خدددد وُن

 وباطدددددٍل حددددد ٍّ فيندددددا كدددددلَّ ُزّيدددددّ 

 

 قةددداِتوالّن رةددداِءوجيدددزي علدددى الّن

ن د    ،يا خزاعي :لم مفع مأسه للّي فقال لي ،بكاء شديدًا بكى ال  ا  

 تدمي من هذا اإلما  ومتى يقو ؟ فهل ،موا القدب على لسان  بهذين البيت 

ض مدن  لّ  أندي مسردت خبد ون لمدا  مدنكم ي ّهد  األم       ،  يا مو ي :فقلت

ّةد مددح  اإلمدا  برددي   ،يدا دعبدل   :فقدال  .الفساد وّلمهدا عددً  كةدا مل دت جدوماً     

وبردد احلسدن ابنده احلجد       ،وبردد علدي ابنده احلسدن     ،ةد ابنه عليمدح وبرد ،ابين

لدو ا يبد  مدن الددنيا لّ  يدو  واحدد        ،امل دا  ا ظهدومه   ،املنتظد  ا  يبتده   ،القائم

 .( )مها عدً  كةا مل ت جومًال ول اهلل رل  اليو  حتى ط ن فيةل

                                                

و  2  /39)، وحبدام األندوام   ( 2 / )، وكةدال الددين   (12 / )عيون أخبام ال  ا ماجع (   )

، وكفايدد  األلدد    (0  / )، والصدد اط املسددتقيم (   )، ولعددال  الددومى   (23 / 2

 (.93 /1)، ومستدمل الوسائل (3  / )، وكشف الغّة  (22 )
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تفّضدل   ، َوْبد   تراد ا ك ام  أو َح وها لشر ائهم َبوهي ك ام  عظية  َح

 لقدول احلد  فديهم    ّفٌزمددح  وهو حبّد راتده  ،أهل البيت بها اهلل ترار على شير  

، فالشر اء مهةا بالغوا فإّنهم لن يبلغوا حقيق  فضلهم أو يدمكوا منزلتهم. 

ا الّد ئل عدن مالد  اجلهدين أّنده مسدع مدن أبدي عبدد اهلل           ّيَيْةحِلى اَوفقد َم

 .( )"لوه  مدر واجرلونا ،هولوا فينا ما ش تم"  :يقول الّصادق 

 :هدال لده   كامل التةام أّن اإلما  الّصادق  عنوي ا بصائ  الدمجات وُم

 .( )"لجرل لنا مبا نمو  لليه وهولوا فينا ما ش تم  ،يا كامل" 

 : شاع هم وهال

  ائدددد ُ نددددال ال ّ م ولّ    ُتومددددنك كائدددددُ م ولّ    ُتشدددددّد الّ للددددديك 

 مزخددد يفٌ  م ولّ  فاحلدددديثُ وفددديك  

 

 م ولّ  فاادددددّد  كدددددار ُ وعدددددنك 

ساب  الشر اء واملنشدون ا اإللتحاق ب ك  الفضيل  السائ  املةس  حبجز  تو 

 أهدل البيدت   والّ لاء املردتص ب  حّتى كان ديوان املدا ،ين والنبّو  واإلمام الّد

األور ا ميدزان   ومّلا كانت هضّي  اإلما  احلسد    ، أكرب ديوان ا ت ا  الرَ 

 شدر اءُ الفإّنه ا تد ِ  البشد ّي  ا تامطهدا الّ ويدل أحدد كةدا ملدى         أهل البيت 

وهصائده ا  ، فح بشر  الّ لاء احلسيينيكاد يوديوان الّ لاء  ،احلس   اإلماَ 

 .أ ل  كت  الّتاميا واألد 

                                                

 (.33 /32و  39 /2 )حبام األنوام ماجع (   )

 (. 3 /2 )، وحبام األنوام (202)بصائ  الدمجات   ماجع (   )
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ظم دها أّنه   فد ق بد  ند   دمن ،ّة دهد  مدهّيدائ  فقد  حقدّدمدقدو  املتدصي الّندف

األخبام دالد   دفد  ،هده فضلد دوكدّل لد   ،ن حيث الفضل والّلوا دماد داإلنش  ودردالّش

أّن الّلدوا   تسدوهنا لر  و ،ونصوصدها متظداف     ،على اإلسدتحبا  املمّكدد للّ لداء   

شدةل اإلنشداد   تكةدا   الدّنظم  تشدةل  األئةد   مدن  بشدام   والواألج  املستحق  

 .على حّد سواء

وبهةدا   ،مبلاب  الّ وا من البددن من برض هةا و ،ينفّكان أهةّي حيث أّنهةا   

شداد  رال الذي يوّف  إلن أّن أكل  الّشر اء سرادً حين ٍذ ونفهم  ..حيا  الّ لاء واإلبكاء

 .من باب  ويدخل مداخل م اهم  ،لر أّنه ُيح ز اللوا  من جهت  ،هصيدته

واألدلد  تسدوهنا لر    ،مدن حيدث الفضدل والّلدوا      املددا والّ لداء  و  ف ق ب  

ومدن الوا دح أّن فضديل  القدول فديهم هائةد         ،البداب   علىواإلنشاد ظم ّنالان باق 

وصددومه ه بد  هلل تردار     فديهم  نظم الد ا رل  كون ناط امللر أّن  ..وملاًء مدحًا

هدد عّيندوا اإلنشداد حضدًا للفد د       و  طفى علدى البصدري أّنهدم     ،ألم هم لحياًء

 .وبيانًا للةصداق األمتاألح  لر نفوسهم 

ومّبةا نست يع القول أن اإلستحبا  يقوى ا با  الّ لاء ويفضل على هسديةه  

وهدد بّيّندا وجده رلد       ال لاء، وال لاء يشتةله طبيرّيًا، فاملدا يذو  ا عاا ،املدا

 .عند كالمنا ا تقديم احلزن على الف ا" الّدمر  الّساكب  " ا كتابنا 
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من حيث الفضل  اللهج  الّدامج و  ف ق ب  نظم الشر  فصيحًا وب  نظةه ب

تةع يقتضددي مدددج دون   ختددتص مبجتةددع  كددون الّشددر  ظدداه   بشدد يّ و ،والّلددوا 

  ختتص بلغ  دون لغد  و  بلهجد  دون   و ،والّنصو  عاّم  تشةل اجلةيع ،رل 

صدنويف الّشدر  الدذي    ن لندا أن أدّلد  الّلدوا  والفضدل تشدةل كدل       تبّيوهي  ،أخ ى

 .و  تقصد اللغات دون اللهجات ،ير فه اإلنسان

علدى ألسدن      لّدامجد االلهج  تداول عّد  وشا  ت اللغ  الر بي  مب احل ومّلا مّ 

 ،الّنداب عليهدا ا الكدال    ترداميف  حّتى طغت اللهجد  علدى أصدل اللغد  و     ،الّناب

لر أفهدامهم مدن   هد    فصدامت هدي األ   ..ازاتها ول  اهاتهدا ومددج وا بكناياتهدا  ُسد ِنوَأ

دّلت الّنصو  علدى مشدول    ..النفوبوبالّتالي فهي األكل  تألريًا على  ،اللغ  األ 

 .ى حّد سواءاللغات واللهجات عل

رتلدف اللدهجات   مبن وابكل لسد تهفو ماحت هوافل الّشر اء ومن هذا املن ل  

ُتكلد  وُتبدد  ا   و ..مددحًا وملداءً   وبلده   الّن  القول ا ساب  ا َتالّدامج  َت

 .احلس  ملاء مو نا اإلما  

فدإنهم هدد أخدذوا    عليده  الّشر  وحّلوا على نظم  أهل البيت أئة  مّلا حّض 

والكدّل يرد يف أّن الّشدر اء   يسدتغنون      ،  وميالّشر  الّضيات مقتضبر  اإلعتبام 

لّن أعدذ  الّشدر    "  :حّتدى هيدل   ،ا تصوي ات شدر هم  اتواإل  اهات املبالغعن 

ويكّلددم اجلةددادات سددتن   األحددا   فالّشدداع  ي ،ا لشددام  لر هددذا املرندى " أكذبده  
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فإرا كان باحلّد  ،وأدواته ادازات واإلسترامات ،الوحلسن  األأقول ويفّصل ا وي

  . ا أهسا  الكذ  ااّ املرقول فإّنه   يقع 

ق ع برد  صددومه  ُي للةرصو   ظم حيتوي على لسناد هوٍلّناللرا كان أّما 

ا نهدام   َيِتد لن كدان هدد أ   هال الفقهاء أنه ح ا  ومب ل للصدو   و ،ّ  مدح كذ فهو 

 .حي  كان من با  مبالغات الّشر  ول  اهاته فال ن ا لوأّم ،الّصو 

 ،بسددوطامل لدد  بشددكل م مسددتند الشددير كتددا  ا  اهددي فّصددل امل حددو  الّنيو

يق دع بردد     األئةد   ن من الشر  نسب  هول أو فرل لر أحد أن ما يتضّةوي ى 

كدان  لّ  لرا  ألنه من الكذ  على اإلما   ،و ّ   ومب ل للّصمدح هو صدومه

 .( )ا با  مبالغات الشر  ول  اهاته داخاًل

ويرتةددد الّشددر اء ا   ،وبددا  املبالغددات واإل  اهددات واسددع ا الّشددر  جددّداً     

يستن   األحياء واجلةادات على حدّد  و ،ااضياًل تصوي اتهم ووصفهم على اخل

 :الّشاع  يصف حال األفالل عند سقوط اإلما  احلس   كقول ،سواء

هدددددددا بسدددددددكوِنلت ح كاُتوتبدددددددّدههويِّددد حدددَ  ألفدددالل ا ت لدددُهَفدددوَه

األئةد   أو فردل منسدو  لر    ولديس فيده هدولٌ    ،و  يدخل ا أبوا  الكدذ  

، بدل   ،قتصد  علدى الّشدر  فحسد     هدد   يُ  وهذا أمد ٌ  ،ضمدح وهو ل  اق

ا برددض مددن برددض األدبدداء والكّتددا   يقددع فوالشددر اء يترددّدى الشددر  ّكددن أن 

ومّبةددا يترددّدى لر القدد بن الكدد يم كةددا مددا هددو عليدده برددض       ،املقامددات األدبيدد  

 .وهذا   يتنافى مع لعجازه ،األعال 

                                                

 (.09 / )مستند الشير  ماجع (   )
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َحتَّى ِلَرا َأَتْوا َعَلى َواِدي النَّْةِل  :ا هوله ترار امتأى السّيد امل تضى لر 

ُسَلْيَةاُن َوُجُنوُدُه َوُهدْم َ    َأيَُّها النَّْةُل اْدُخل وا َمَساِكَنك ْم َ  َيْحِ َةنَّك ْم َهاَلْت َنْةَل   َيا

و دل   ،مع سدليةان الدن     ةل  هد تكّلةت فراًلنفي أن تكون الّن َيْشُرُ وَن

أّول ااي  بأنها ملا خافت من الض م الدذي أشد يف   ف ،تل  احلكاي  على لسان احلال

انت ألنها لو ك ،النةل عليه، جاز أن يقول احلاكي  ذه احلال تل  احلكاي  البليغ 

 .( )فوف  بلسان وبيان ملا هالت ل  ملل هذاومدحهائل  ناطق  

وينبغي التأّمل ا  ،مّمن جيازيف بالقول أو يتسّ   وليس السّيد علم ا دى 

ومّبةدا يكدون هدد رهد       ،كالمه والوهويف على م اده والتةاب الوجه الق يد  فيده  

ت هدذه اللغد  لغتهدا لن    وليسد  ،لر هذا القول ألّن الن   لديس مدن هابلّيدات الّنةلد     

 .وللرلةاء احل  ا هبوله أو مّده ،ا اخل ههو مأيعلى كّل حال فو ،ن قت

ا لحددى خ بده ا نهدج     هول أمدري املدممن      من  ريه ومن هذا البا  

لو استن قوا عنهم ع صات تلد  الدديام اخلاويد  والّ بدو      "  :البال   يصف املوتى

 ." اّل  رهبوا ا األمض  :اخلالي  لقالت

وأعددذ   ،اإل دد اق واملبالغدد علددى  َيِنددوأعددذ  كددال  البلغدداء والشددر اء مددا بُ 

كداألطالل والدديام    ،تصوي اتهم ما استن قوا فيها األحددا  واحليدوان واجلةدادات   

 .األد  والّشر  عةومًابابي ا   رل   ري عزيز  للأمو ،وما لر رل 

ف األرواق واألطيدايف  مبرتلد  أهدل البيدت   ومن هذا املن لد  هدّ  شدر اء    

وتساوت كّفتاه ا  ،واملستويات واللغات واللهجات لقول الشر  فيهم مدحًا وملاًء

                                                

 .(21 / )امل تضى السيد ماجع املسائل ال  ابلسي   ةن مدجةو  مسائل (   )
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 وأعةل الّشر اء ل  هاتهم وأسالي  بيانهم ووّظفوا خيا م ،ديوان األد  الشيري

  .اجلزل واللغ  اخلصب  حلكاي  املأسا  وألسن  األحوال بأبلغ الّصوم

ومدن هدم ء    ، مسم الّصوم  احلقيقّيد  للفاجرد   ا وأبدعت ميش  شر ائنا 

الددذي ُعددّد مددن شددر اء الّ ددف اديدددين   السددّيد حيدددم احللددي األديدد  األكةددل 

وا لحدى موائر  يصف حالته برد سقوطه  ،احلس  اإلما  ملاء املكل ين ا 

  :ا ساح  احل   ص يرًا على بو اء ك بالء فيقول

هددددددددا ألواَن عدددددددد ُ الّ  طت ددددددددفُ ةددددددا الك  متددددددى عاينتددددددُه عفددددددريًا

 ِهعددددن ملِلدددد احلدددد ُ  أجلددددت فةددددا

 

 هاشدددددددددجراَن ُنجيدددددددددّب صددددددددد يرًا

 ةاُءالّسدددددد تظددددددنُّ اااّيدددددد ت يددددددَ  

 

 هدددددددايواَنك األمِض علدددددددى بدددددددأنَّ

فكةددا أن الريددون تشددرص لر ملرددان الّنجددو  ا أفدد  الّسددةاء وت هدد  ح كتهددا  

ك  زحل الدرّباق الدذي   خصوصًا لرا ماهبت كو ..وتالح  نوَمها وتستةتع بتأللمها

هدا الدرّباق   َلَحفدإّن الّسدةاء وهدي تشدرص لر الّ دف تظدّن زُ       ..تسةيه الرد   كيوانداً  

 .عفريت ي  س اَجه الوّ اءيتألأل على األمض مع أّن 

بلغ احلال مرها أن ظ ّن أّنها ألسن  ، حّتى الكلري من ألسن  األحوال املتقن ملله و

ونسد    ،أّنها هول من ُحكي عدن لسدانه القدول    باء وتوّهم حّتى برض اخل ،املقال

وهدد   ،وهةدًا وخ دأً   احلسد   اإلمدا   الّناب كدلريًا مدن أبيدات ألسدن  احلدال لر      

مسدري امللدل    ا لسدان حالده    سن أبو احل  الكبري مدح الشياسامت أبيات 

 :وَأِلفها كبام الشير  وصغامهم ،السائ 

  دديينأن ُت  ى وعليددَ الّلدد فددوَقمقن ددد ًا أسدددرى لليددد َ  أن لدددّيوَع

 لشددديرٍ  الدددّذنوِ  فددد اُن   وم ددداَي

 

  ددةيين سددنى و أنددتَ واعدددتها احل 

 



255 

 

 ربدددائٌح هدددذي مجدددالي ا م دددالَ  

 

 طرددددِ  و بددددَ  منحددددوِم مددددا بدددد َ 

 مسدددتقَي ا مددددحّةٍد ديدددُن لن كددداَن) 

 

 (ذيينُخدددد لّ  بقتلددددي يددددا سدددديويفُ 

 .. ن باهه على واهع احلال  ههولمن فظّنوا أّنه  

مرنددى لتجسدديد الّ هيدد  برددض الّصددوفي   شددر  بالّ الددون مددا يستشددهد   وكددلريًا

و   ،مّهتده ّتدازون ا بدا  احلدّ  اإل دي ةزالد  الشدر  و      فهم  ،وتصوي ه وتق يبه

ومندده مددا يستشددهد مددن هددول  ..واإلستشددهاد بدده ترزيددزًا للشددجىته مددانع مددن اسددترام

ويصدّوم  هلل تردار    احلسد  اإلمدا   كدي عشد    كلسان حال حيلب اهيم بن أدهم 

 :فهو مت اب  مع الواهع م ابق  ظ ّن مرها كون القول له  ،هيامه ا حّبه

 لكدددددددي أماَل الريددددددداَل وأيتةدددددددُتّ ًا ا هدددددواَلط ددددد ت كدددددُت اخللدددددَ 

 لمبددددددًا ين باحلددددددّ فلددددددو هّ رددددددتَ 

 

 واَللر ِسدددددد الفددددددماُد ملددددددا مددددددالَ 

لرا مدا   تد ا  الرد     ريدون الشدر  املكندون ا   بكدذل   اإلستشدهاد   رَي ا و   

اسدترام  مقاماتده     بدأب ا  و ،واجلزالد   ّهد   البال د  و غدين بال ال، ففيه واف  احلال

على مصد   ولدده علدي     احلس  اإلما  حال لسان حكاي  ومن رل   ،البليغ 

كةدا ا هدول    ،لده  كأّنهدا مدا صديغت ل ّ   تمّدي حّ  ملائده و أبيات شر  ب األكرب 

  :ولدها الوحيدهذه األع ابي  على هرب 

اظُ يبكددددددددددي الّندددددددددد  فرليددددددددددَ لندددددددددداظ ي الّسددددددددددواَد كنددددددددددَت

 تُةدددددددفلَي َلبردددددددَد مدددددددن شددددددداَء

 

 حدددددددددددارُمأ  نددددددددددتُ ك  يدددددددددد َ َلفَر

و ذا  ،ملقتضى احلالتها افق ا موذوق السّ  ا انتشام هذه األبيات وهبول الو 

  و  مدانع مدن التردبري عدن املصديب  مبقتضديات الّشدر        ،مدألوم  عدنهم   أّنها  ّنظ 

شددر  ا ولددو استقصددينا أملددال رلدد   ،شدد عًاألسددن  احلددال واملبالغددات املرهدود  مددن  
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 حسددان والكةيددت واحلةددريي ودعبددل و ريهددم ممددن أنشدددوا حبضددوم الددّن       

 .لفاق حد اإلحصاء األئة  و

وأّدى لر  ،ألددام برددض املتقددّدم  واملتددأّخ ين شددبه  حتدد يم الغندداء ا امل الددي     

فالبّد من الوهدويف علدى هدذه الّشدبه  ل فرهدا مدن بدا  تتةديم          ،ط البرض فيهاحتيا

 .البحث وع ض الرناوين امل  وه  ا الشرائ  احلسينّي 

والذي ّكدن   ،كماحلو و  ومن حيث امل الغناءواحل  أّن الفقهاء اختلفوا ا 

 ، رلد  أن ُيحكم حب مته حبس  الّصناع  والقواعد هو املتيّقن كونه  ناًء وليس  ري

 ددري  اإلمددا  احلسدد  مت آا مددف ّهدد  الصددوت وت خيةدده ومددا يتداولدده الددّذاك ون 

وحضدوم الرلةداء علدى مد وم      ،مرلدو  الردد   بدل هدو    ،مرلو  صددق الغنداء عليده   

 .غناء عندهمدليل على خ وجه عن الوعد  لنكامهم الّزمان بال حتاش ولمضامهم 

ا مفهددو  وت احلسددن هددد أخددذوا الّصدد  األئةدد  واإلنصددايف أن ُيقددال أّن  

 ودّلدت الّنصدو  واألخبدام الدوامد  عدنهم       ،الدذي مّ بدوا لليده ه رداً    اإلنشاد 

  مدن  رل  ما تقّدويدّل على  ،على أّنهم هّدموا استرةال أحلان احلزن عند اإلنشاد

  .يرين بالّ ّه "  كةا تنشدون"  :ألبي هامون الّصادق اإلما  هول 

أو هول الّ اوي فإّنهدا   من هول اإلما  " ل ّه  يرين با" وسواًء كانت عبام  

ألّنهدا لن كاندت مدن هدول الدّ اوي فهدي الّشد ا املمّكدد لكيفّيد            ،داّل  على امل لو 

 .وهو األظه  من نّص الّ واي  ،وفهم الّ اوي مهّم ا املقا  ،اإلنشاد وهيأته

  سدواء  اد ّ من الغناء اعاد  ليس املنشدون و ري خفّي أّن الذي يتراطاه  ،هذا
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عنون الفقهداء هدذه املسدأل  بالدّذات ا كتدبهم      و ،إللام  الّس وم أو احلزنرل  كان 

  اهدي  ّنال والفا دل  املقدّدب األمدبيلدي   وصدّ ا   ،وها بالبحثالفقهي  وألَ 

رةدل املسدلة  ا كدل األعصدام واألمصدام      واستدّ  ب ،برد  ح م  الغناء ا الّ لاء

 .( )ايا لر زمانهم ري نكري من زمن املشمن 

ّ د مدّد الّصدوت   مددج    ميد  ا أن "  :يوهال الفقيه الشيا عبدد احلسد  احلّلد   

كذل  م ل  حتس  الّصدوت املتنداول    ،ّ مًامدح عن كونه فضاًل ،ومفره ليس بغناء

 أحسدن الّنداب أصدواتاً    األئةد   وهد كدان   ،كيف ..مللل حسن جوه ه ومخامته

بده املدام فيصدر  مدن      ةدا مد ّ  ف ّب ،يق أ القد بن   بن احلس  وكان علّي ،بالق بن

 ،تده حلسدن صدوته   ءون فيقومدون ببابده يسدتةرون ه ا   امون ّد ّ والسّق ،حسن صوته

 .( )" وكذا كان ولده أبو جرف  الباه  

 ،مدددا الصددوت احلسددن ا أكلدد  مددن خددرب   أهددل البيددت  د ا أخبددام َموَو

أّنه  موي كذل  عنهم و ،المن اجلةوُعّد  ،خصوصًا ا تالو  الق بن الك يم

 .( )بالصوت احلسن ما برث اهلل نبيًا لّ 

ففددي  ،الّ يدد  ا حتسدد  الصددوت بقدد اء  القدد بن   أخبددامهم  ا َيِوُمو

                                                

ن اهدي  فا دل ال ومستند الشير  لل ،( 3/1)ألمدبيلي لةقّدب اماجع مدجةع الفائد  والربهان ل(   )

( / 3 ). 

ا امليددزان الفقهددي لايدد  الشدديا عبددد  الشددرائ  احلسدديني  و، (323و  329/ 3)ماجددع الوسددائل (   )

 .وهد استفدنا من حبو  هذا الكتا  ا حت ي  م البنا ،(32/  )حللي احلس  ا

 (.2 1/ )كاا ال، وماجع مدرتلف أخبام هذا البا  ا (1 1/ )الكاا ماجع (   )
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 .( )" وحلي  الق بن الصوت احلسن ،لّن لكل شيء حلي " :برضها

 َوَمتِّددْل اْلق ددْ بَن :هولدده ترددارتفسددري ا  عددن اإلمددا  الصددادق ا وي ُمو

 .( )" صوت  هبوحتسن  ،أن تتةّكث" :هال َتْ ِتياًل

احلكدم  فال دليل أو شاهد يدمّدي لر   ،الّصوت  ل  ت جيعالكال  نفسه ا مو

عند كاّفد   احلديث امل وي ويمّكد دعوانا  ،لغ   من الر يف و  من ال ،بكونه  ناًء

 بن بأحلدان  هد أوا القد  ل"  :أّنده هدال   عن حذيفد  بدن اليةدان عدن الدن       املسلة  

ه سيجيء بردي هدو   فإّن ،اكم وأحلان أهل الفسوق والكبائ ولّي ،الر   وأصواتها

 .( )" ي ّجرون الق بن ت جيع الغناء

فالغناء ااّ   ا  ،ناءمن الغم ل  الّجيع نفي د ل  ظاه   على وا احلديث 

 ،الهددياملتددداول ا املوهددو  ،والكبددائ القدد بن هددو املتضددّةن أحلددان أهددل الفسدد      

وهي ط ُ ٌق وأحلان مرلوم   ،من الّتح يم أحلان الر  احلديث ينّص على لخ ان و

والّظدداه  أّنهددا   ختلددو مددن الّت  يدد  والّت جيددع    ..ومرهددود  متواملدد  ير فهددا أهلددها 

 .وهذا وا ح ا كت  اللغ  ،والّتحس 

"  وا القد بن بلحدون الرد     أهد  ل"  ومنه :والقاموب والّنهاي  الصحااففي 

لرا كدان أحسدنهم    :وهدو أحلدن النداب    ،لرا طد   و د د   :ن ا ه اءتده ّحد وهد ل 

                                                

 (.2 1/ )الكاا ماجع (   )

 (.3/321)الكاا ماجع (   )

ومواه عدن  ، (3 1/ )الكداا  ماجع : هذه الّ واي  بسندها كةا ا كت  أهل الراّم ، وا كتبنا(   )

 .عن الن   الصادق اإلما  عبد اهلل بن سنان عن 
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 .( )ه اء  و ناًء

هدو املسدترةل عندد أمبدا      مدن الغنداء   اادّ    وبناًء على هدول أهدل اللغد  فدإّن      

  .  ي  وت جيع الغنائ  تكالا و ، ناء الر  م ل     ،املالهي

ا احلدائ  فإّنه  ل اللحن ا  أّما ااّد  الفقيه الشيا يوسف الرصفوم 

فيكدون مرندى    ،ولديس علدى ط دُ ق الرد   ا أصدواتهم      ،هذا احلديث علدى اللغد   

يبدو أّنه أماد بذل  أن ُيق أ الق بن بلدهجات  و ،بلغ  الر  له أوا الق بن  :احلديث

ا مرندداه اللحددن  ظنددًا مندده أن بقدداءعةددد لر هددذا الددّ أي  والّظدداه  أّندده  ،الردد  

 .( )يوج  ظهوم اخلرب ا جواز الغناء بالق بنالّساب  

 خيدداً احلةددل هددذا ا املكاسدد  فإّنده عددّد   أّمدا الّشدديا األعظددم األنصددامي  

لرا ا يكدن  ويدًا لديس    .. سواء كان الّجيع أو الت  ي  ألن م ل  اللحن ،ًافاسد

 .( )عن الغناء نهٌي"  لياكم وحلون أهل الفس "  هوله وأن  ،غناًءب

بدد  أهددل الفسددوق   مر وفدد   لغندداء كيفيدد  خاصدد  مددن الّجيددع  ل أّن لواحلاصدد

الدالد  علدى   ومدن ماجدع األخبدام     ،السهممددج  وهدي مسدترةل  دامجد  ا    ،واللهو

وهذا هدو الد أي    ،كونه  وًا وباطاًلاحل م  من حيلّي  ه ع بأن  ح م  الغناء بأس ها

مددن رددّدد  متا موا ددع برددد البحددث   األنصددامي الددذي خل ددص لليدده الشدديا   

                                                

 ،(23 /3)اادديا والقدداموب  ،( 3 /3 )ا   يدد  احلددديث  بددن األلددري     النهايدد ماجددع (   )

 .الت  ي  ا الصوت :بالتح ي   - الغ دوفيه (  9  /3)ا اللغ  والصحاا 

 (.3  /3 )احلدائ  ماجع (   )

 (.30 / )ماجع املكاس  ااّ م  (   )
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 .( )املكاس  ااّ م 

ناسددبه ُي  ويددًا صددوتًا - مهةددا كانددت مادتدده - كددون الصددوت بنفسددهقصددود وامل

هدو حين دذ   و ،أهل الفس  واملراصدي ويناس   ،م باألباطيلاللر  باملالهي والتكّل

سددواء كدان هدو الغندداء كةدا هددو     ،تد جيرهم الدذي ومد النهددي عدن هد اء  القدد بن بده     

 .( )نهم أخّصهو الظاه  أو 

خصوصدًا وأّن   ،م ل  حتس  الصوت وت جيره  نداءً و  ّكننا حبال أن نرترب 

ا ه اء  الق بن واخل   وامل الدي   ختلدو   املّتبر  والّ  ق املرهود  األصوات أ ل  

منذ هدديم الّزمدان وا مجيدع    على الرلةاء وهي ُتق أ  ،للصوتن حتس  وت جيع م

 . كةا تقّد دون نكري منهم األمصام

استلنى برض كبام الفقهاء الغناء ا الّ لاء نظدري اسدتلنائه   فقد  ،على كّل حالو

وااّقد    ،حواشدي املسدال    كّيمدح ا الوحيد البهبهاني ااي  ك ،ا األع اب

منردت  الغنداء ا امل الدي    هالدت طائفد  ةدواز   وبينةدا   ،ا جدامع املقاصدد   الّلاني 

 .( )أصاًل أخ ى صدق الغناء على امل اليطائف  

 ،الغنداء ا الّ لداء   ةع الفائدد  جدواز  مددج  ا ويظه  من املقدب األمدبيلدي  

                                                

، ولإلّطال  على األخبدام الّدالد  علدى    (92  ،2   ،32  ، 3 / )ااّ م  املكاس  ماجع (   )

 (.    - 2  /  )وسائل الشير  ماجع  ح م  الغناء

 (. 3 / )ااّ م  املكاس  ماجع (   )

، ومسدتند  (  /3) جدامع املقاصدد  و ،(20/ )لشدرائ  احلسديني    ا: املو و  مبسوطًا اماجع (   )

 (. 3 )للفا ل الن اهي    الشير 
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 .( )بلههالقول بهذا  أشام ا حبله لر أّن هنال هائاًلو

 جدّوز فقدد   ،األحكا  ا كفاي  تلةيذه الفا ل السبزوامي وكذل  هو هول 

 .( )طل من ه بن ومناجا ا كل ما ليس بلهٍو و  باجّوزه كذل  و ،الّ لاء االغناء 

عن بردض أهدل عصد ه تقليددًا ملدن      ا املكاس   األنصامي  شياالحكى و

 .( )منع صدق الغناء ا امل الي سبقه من األعيان

 ا الشدرائ  أن يكدون هصدد الّشديا األعظدم       واستظه  الّشديا احلّلدي   

شد ا  كي مددح  ا كاشدف الغ داء   الّشديا جرفد    "  من سب  مدن أعيانندا  " بقوله 

فإندده ُحكددي عندده دعددوى أّن الغندداء وال لدداء متغدداي ان متباينددان مو ددوعًا    ،القواعددد

 . فًا  ي ل  أحدهةا على ااخ  ُع ،كةًاوُح

وت  ناًء ا كون الّص على أن ملواد األلفاظ دخاًل وهذا منه مبيّن"  :وهال 

 فقددد هددال هددم ء ادددوزون أنّ  ،وكيددف كددان ،والتحقيدد  خدداليف رلدد   ،أو ملدداًء

 أما اإلمجا  فالنتفائه ا ،برد هصوم أدل  احل م  عن الشةول لذل  األصل اجلواز

مرام د    وأما األخبام فةدع هصدوم لطالهاتهدا    ،مع كونه دلياًل لّبيًا ،ل اخلاليفمدح

سدألته   :هدال  عدن أخيده موسدى     بااكي عن ه   اإلسناد عن علي بن جرف 

 .(3)"  بأب ما ا يرص به  :هال ،عن الغناء ا الف   واأل حى والف ا

                                                

 (. 3/1)ةع الفائد  والربهان ماجع مدج(   )

ملداء أو د األئةد    : ا كتابده مشدامق األندوام    زاد ولده و، (31)  كفاي  األحكا  ماجع (   )

 وأصحابهم لرا هصد به اإلبكاء والتحزين. 

 (.19 / )ااّ م  املكاس  ماجع (   )

  بدأب مدا ا    :كتدا  علدي بدن جرفد     ونّص الّ وايد  كةدا ا    (.93 )   ه   اإلسنادماجع (  3)
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وبلد    عد  هيامه بكال   ٍو أو باطل أو مبزمدام هو برد  الرصيان م اده وظاه  

 . و وما شابه رل 

و  يضد  اشدتةال   "  :وهدال  ،ا املكاسد  رلد    ورك  الّشيا األنصدامي  

وحيتةدل أن يد اد    ،وا ممدا   يقولدون ةدوازه فيده    اخلرب على جواز الغنداء ا  دري الّند   

 .( )" وهو ليس بغناء حقيق  ،لغناء ا اجلةيع حلن الر   وت جيرهمبا

مباحدث هدذه املسدأل  ا الكتد  الفقهيد  اإلسدتد لي        أعدال  الّ ائفد    وهد عقد 

اهلل الرظةدى  أستار الفقهاء وادتهدين بي  ا تق ي ات وجتد حبلها مفّصاًل  ،املبسوط 

ا مجلدد  الّ لدداء  ه هددد ركدد فإّندد ،مصددباا الفقاهدد  ددةن كتددا   السددّيد اخلددوئي 

وا نفس املبحث ينتهي لر خ ون امل الدي عدن أهسدا      ، ّ من الغناء ااستلنيات امل

 .( )ف اجع ،  ه من الّ الغناء مو وعًا   حكةًا خللّو

بأندده هددال و ،علدى جددوازه ا الّ لداء   املقدددب األمدبيلددي ّكدد  أوهددد  ،هدذا 

أّيدد  و ،نكدري ن املشدايا لر زمانده مدن  دري     متراميف دائةًا ا بالد املسلة  من زمد 

لم رك  أخبدام جدواز    ،ياح  بالغناء وأخذ األج   عليهاعلى جواز الّن مبا دّلرل  

دات جدواز الغنداء ا ال لداء    ممّيكذل  و ،ياح  الشامل  للغناء ومميداتهام ل  الّن

بدل   ،ولديس ا امل الدي طد      ،و ذا هّيدد بدامل      ،من أّن حت يم الغناء لل   

 .لّ  احلزنفيها ليس 
                                                

 
 .وهو أدّل على امل اد.   بأب ما ا يرص به :بدً  من، يزم  به

 (. 1  - 10 / )ماجع املكاس  ااّ م  (   )

 .(   / ) لبحو  السّيد اخلوئي  مصباا الفقاه  للتوحيدي، تق ي ًاماجع كتا  (   )
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وأدلد    ،واألصدل  ،عد  ظهوم دليدل علدى التحد يم    ،وباجلةل "  :لر أن هال

 ،تفيدد اجلدواز   ،بل لّنها   تكدون لّ  مرده   ،حبيث يشةل الغناء جواز النياح  م لقًا

 .( )" وا جتنا  أور وأحوط

ولن ا  - ويمّيددد هددذا"  :ا الشددرائ  وعّقدد  عليدده الفقيدده الشدديا احلّلددي  

 :هددال لددي أبددو عبددد اهلل"  هددال :خددرب أبددي هددامون املكفددويف - ختددامهأأرهدد  لليدده و

 ،يرددين بال هدد  ،أنشدددني كةددا تنشدددون :هددال ،فأنشدددته أنشدددني ا احلسدد  

دخلت على أبي عبد  :هال"  :وخربه ااخ "  ..على جد  احلس  مام  :فأنشدته

وكةدا ت ليده عندد     ،تنشددون كةدا   ،  :فقدال  ،أنشدتهف ،أنشدني :فقال اهلل 

علدى   - يد اد بده  "  كةا تنشدون" ا هذين اخلربين  فإن هوله "  ..فأنشدته ،هربه

 ،املدلري  للحدزن   كةا تنشدون الشر  ا ما بينكم باألحلدان املهّيجد  للبكداء    - الظاه 

وت ومدّده والتةّكدث   أي بّهي  الّصد "  يرين ال ه " لليه هوله ا اخلرب األول ي ويوم

املردّد  لده أن يتدأل  بسد ع       ،قد  للقلد   فإن الصوت واللحدن مدن األمدوم امل هّ    ،فيه

 ." بتذك  األحوال الذي   ّكن لنكام سببي  اللحن له

ومرندى   ،ن الغنداء اادّ    عد أو خ وجده   ،وااّصل  هي جواز الغنداء ا امل الدي  

شدّ  عليده الصدغري    وهدد   ،اخلربين املتقّدم  هو ما ير فه عاّم  الّشير  من  ري ت ّدد

برض فيه فتوّهم ال ري أّنه ُشّبه على  ،برد جيل وعهدوه جياًل ،وشا  عليه الكبري

مدن  و  نلدو  مدن هدال رلد      ، وتسّ   برض فحّ   بردض مظداه  الّ لداء    ،اخلاليف

ولكّننا نلو  من ّ لوا أرواههم على احلكم  ،الش عّي  بناًء على فهةه لألدّل الفهاء 

                                                

 (. 1- 3/1)ةع الفائد  والربهان ماجع مدج(   )
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 .لم اء ااخ ين لر منهم سريًا م بتهم الّنصو  جه  الّش عي فوّجهوا 

أهل البيدت  الس اإلنشاد والّترزي  املقام  على مدج ّننا هد ألفنال.. ّددًامدج قولنو

 املنّصدات وا املواكد  وا نرهدد مدنهم      باء وال واديد على املناب  وومأينا اخل

حنددن ندربأ مّمددا يشدتةل علددى   و ،ذا املقددام هد  األخبددام صد حي  ةددواز و ،ّ مًادحُمد   نداءً 

، ون بدأ  ّ   ه رداً مدح السهم فهومدج أو ما يناس  ت اجيع أمبا  املالهي ولط ابهم

 .من الوهع ا حماري  احل م  كذل  خبّدا  أهل البيت 

مّمن شّيدوا بسريتهم هذه هم ء طلرت علينا ا الفّ  األخري  طائف  من .. نرم

وينبغددي تنزيدده هددذه  ،ال دداه ين شددأن وصدددم مددنهم مددا   يتناسدد  و  ،الّشددبه

 ،وعد  الربث باألسس الي أّكدوها ا كلةاتهم الوسائل الي شادها األئة  

والّّفدع عدن    ،اإلحتياط وم اعا  شدمون هدذه الوظيفد  اجلليلد     ى اجلةيع وجي  عل

تنزيهدًا للشدرائ  مّمدا     ،أحوال أهل الغناء والفسوق ا هي اتهم ومظداه هم وأحلدانهم  

وجي  على عاّم  املممن  كذل  الّسري ا التنبيه والتدذكري واإلصدالا    ،ينهاهد يش

 .ظاه فضاًل عن الرلةاء، والكّل مكّلف حبةاي  هذه امل ،ا هذا ادال

 فدال يدمّدى فيده حّقهدم      فل مدحًا أو ملاًءدحامل واألعظم من رل  أن ُيشاد

  بريدد  عدن فضدائلهم    وتشدّ ق هصدائد برضدهم وتغد ّ     !بل و  يدذك ون لّ  هلديالً  

هد تتدوّهم أحياندًا   و ،األئة  واألشنع أن يومد برضهم مآسي  ري  ،ومصائبهم

 !عزائيأّن  تسةع نش   أخبام على ليقا  ل ةّي  مع أّن  ا موك  

فهدي  دةائم    ،و  ُننك  على هم ء تضة  برض املقاصد األخ ى ا الّ لداء 

ومنهجّيتده وأصدالته   زاء احلسديين عدن هصدده    لّ  أّننا ننك  سلا الر ،هّة ماجح  وُم

 .وجي  لعاد  هم ء لر اجلاد  القوّ  ،وفحواه ا أّي مظه  من مظاه ه وشرائ ه
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 ،أصددبح التةليددل مددن املظدداه  الددي   تنفدد  عددن جتديددد ركدد ى عاشددوماء        

النشداط  وألفت الشير  هدذا   ،وأ حت التشابيه جزًء   يتجّزأ من الّشرائ  احلسيني 

وامتب ددت بدده ا برددض الددبالد حّتددى صددام نشدداطها ال ئيسددي ا   ،ا مواسددم احلددزن

و  تزال هذه الّشرري  تتصدّدم الّشدرائ  ا املددن والق د ى      ،الرش   األور من ااّ  

 ،و  زالت ظاه   هوّي  ا الر اق والبح ين وبرض دول اخلليج الر بدي  ،اإلي انّي 

 .ال ائد  حالّيًا عند شير  ت كيا ويبدو أّن هذه الشرري  هي

الدذي يأخدذ ط يقد      ،دودمددح  وسواء عنينا بذل  الر ض املس حي ا مو ع

الدذي ُيكتفدى فيدده    ،أو التةليدل املتجدّول الددذي جيدو  الّشدوام      ،الفصدول املتردّدد   

أو اللق ات اجلزئّيد  الدي ُترد ض ألنداء اخل ابد        ،باملظاه  املرّب   واملشاهد املقتضب 

فهي كّلها نشاطات ماجح  وداخل   دةن مفهدو  الردزاء الردا       ،لس احلسيينواد

وا مشداهدها يدتم تصدوي  وتق يد  األحددا  الغداب          ،احلسد   اإلما  على 

وهدي ال  يقد  املللدى لّكيدز احلدد        ،بوسيل  التةليل وع  ها بأسلو  فّني مائدع 

ومبا أّنها ترتةد  ،احليلّي  الوسيل  الي تتفّوق حّتى على شرري  ادلس من هذههي و

شابيه واحلكاي  والوصدف وال وايد  القصصدّي  فقدد بل ندا      على تصوي  األحدا  والّت

 .من هذه اجله على الشر  أن ندمجها  ةن شرريتي الّشر  واإلنشاد  ن باهها 

ّةل  بدالررب واملرداني واملواهدف واألبرداد ت فدح      مددح  ولّن هضّي  كقضدّي  كد بالء  

و بّد من لحياء  ،واملكان  بّد  ا من هنوات وصفّي  مترّدد  ومستةّ  على الّزمان 

ومدن املهدم    ،أخبامها ومواياتها من مجود األح يف وحبس الكت  وكدتم الّسد وم  
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ولّن رل  حيتان لر وعي ةواند  احلدد  وجهدد فدين      ،حت يكها بالشكل امل لو 

 .ي املتقّد وي هى لر األسلو  الرص  كبري ي هى لر مستوى الواهر 

فال ميدد  واملتابردد    ،اّل مهّةددًامدددح وحيتددّل التةليددل مددن بدد  وسددائل التصددوي     

وعربهدا يدتّم تصدوي  الدّدموب      ،القصصي  تتفّوق على الق اء  والّسةا  واإلستةا 

وهددي األجدددم بدداخّاق اخلددواط   ،احلسددينّي  وتبسددي ها ونقلددها لر هلددو  األحدد ام

 .واللبات ا القل 

لّ  أّنهدا ا تددخل    ،ليلّي  عظية  األهةّي  ا احلضدامات األخد ى  وال واي  التة

وهددي تركددس الفكدد  واألخددالق   ،لتكددون  ددةن فنددونهم لّ  ه يبددًا ا دنيددا الردد  

وا ير فدوه   ، ري أّن الر   ا يكن  دم هّةد  ا هدذا اددال     ،واادا  والرادات

 .ومّبةا برد رل  ،لّ  هبل منتصف الق ن التاسع عش 

فدداعترب  ،حدداول برددض البدداحل  ا هددذا ادددال للبددات هدمدده عنددد الردد   ولن 

واعدّيف اجلةيدع بأّنهدا ا     ،الكلري من ال قوب اإلجتةاعي  ظواه  بدائّي  للةسد ا 

وامللفدت ا تداميا الرد       ،تت ّوم لر فن مس حي كةا هي ا سائ  أجزاء األمض

ل الّشاع  هّدد لبنًا ل ّبداخ  ف وي ا الديامات أّن دعب ،"خيال الّظل " وجود مس ا 

وهو !! واهلل لن فرلت ألخ جّن أّم  ا اخليال  :ف ّد عليه اإلبن ،املأمون با جاء

وهدو متليدل بوسداط  الّصدوم الدي       ،أمهى مظه  متليلدي كدان ُيرد يف ا ديدام الرد       

الّ وايدد  واحلكايدد    مضددافًا لر مددا تراطدداه الردد   مددن فنددون     ،حيّ كهددا الالعبددون 

ات الي كانت ُتر ض على شكل مقاطع متليلّي  هزلّي  ا أبل   احلّكا  والّسةاج
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 .( )الرّباسّي  أّيا  النوموز

لّ  أّنهددا ظددواه  بدائّيدد  ليسددت باملسددتوى امل ةددنهج والر يدد  كةددا هددي عنددد أّمدد   

وا  ،وليست لّ  بدايات   أظّن أّنها سّتقي لو   وفود الفن من اخلامن ،اليونان

رب أوجده ااماء مدا   واعُتد  ،الر   من ا يرترب هذه الظدواه  مسد حًا أصدالً   الباحل  

ص لليه الباحث ج جي زيدان من أّن التةّدن اإلسالمي خال من التةليل لّ  مدا  خل 

 .( )عند الشير  كتةليل هتل احلس  كان فيه من هبيل الشرائ  الدينّي  

دان أّن الّسدب  ا  ومأى زيد  ،وكان هبدل رلد  الرد   بريددون عدن هدذا الفدن       

وهدم يتجدافون    ،تقاعدهم عن فّن التةليل هو احتياجه لظهوم املد أ  علدى املسداما   

أو لُبردددهم عددن الّشددر    ،رلدد  بسددب  احلجددا  الواجدد  علددى املدد أ  ا اإلسددال   

على أّن أبدا الردالء املردّ ي و دع شدي ًا كالدّدماما        ،القصصي الّدامن ا باهي األمم

 .بالكوميديا ولن ا يقصد متليلهاتشّبه " مسال  الغف ان"

ويظه  أّن الّشير  ا بالد فدامب ا يبدالوا بهدذه املواندع      :لم تابع زيدان القول

فإّنهم ّّللون تل  الواهر  علدى امل اسدح ا    ،ا ك بالء ا متليل مقتل احلس  

أو  ،من مّك  وتنتهدي بقتلده   وتبدأ هذه الّ واي  بيو  خ ون احلس   ،عاشوماء

فهذا الفصدل ّّللونده    ،أي يو  املقتل" موز هتل " و الفصل األخري منها ويسّةونها ه

 يو  عاشوماء حبضوم الّشاه ومجال دولته ا ساح  كبري  فيشّرصون احلسد   

                                                

 دةن كتدا  الر بدي    الددكتوم علدي ال اعدي، امل بدو      " املس ا عند الرد   هددًّا   " ماجع مقال (   )

 .  933 سن  (  )املقال ( 3 )

الدكتوم أ د ُعل ، امل بو   ةن كتا  الر بدي  " املظاه  املس حّي  عند الر   " ماجع مقال (   )

 .وهذا مأي نقّ  بوجاهته:  ، وهال 933 سن  (  )املقال ( 3 )



225    

 

وجرفدد  وزيندد  وسددكين  وكللددو  وليلددى وعةدد  بددن سددرد   ومشدد  والرّبدداب 

 .وأصحابه قتل احلس  وكيفي  الواهر  من أّول الّنهام لر بخ ه وم ،و ريهم

فيقدو    ،عليهدا شدامات احلدداد    ،يفرلون رلد  ا سداح  ينصدبون فيهدا اخليدا      

زن و  يكاد يبدأ الق اء  مدح بنغم شيا يق أ على الّناب حكاي  مقتل احلس  

في دويف علديهم شديا     ،حتى تهيج عواطف الّسامر  فيبكدون وبنددبون وينوحدون   

وهدد وصدف    ،هداموم  حتفد  بهدا لإلستشدفاء     بق ن  يلتقا دموعهم لم يرصد ها ا 

 .( )ده   3 ا محلته الّلاني  لر فامب سن  " موميه"رل  اإلحتفال الّ ّحال  

ويظه  أّن ج جي زيددان الدذي اعتةدد ا نقدل صدوم  املسد ا احلسديين علدى         

فاتدده أّن الف دد ب أيضددًا كددانوا   ُيظهدد ون النسدداء ا متليددل هّصدد    " موميدده " ال ّحالدد  

 ،لّ  أّن الّ جدال كدانوا يتشدّبهون بالّنسداء فيهدا      ،حا م حدال الرد       احلس

 .وهد أجاز الفقهاء رل  ألّنه ليس من التشّبه ااّ   وسيأتي بيان رل 

 ،وي جع اهتةا  الف ب بالتةليل احلسيين لر وجدود هدذا الفدّن ا حضدامتهم    

بدددعم الّدولدد  الددي   وهددد ترددّزز رلدد   ،وتشددّيرهم وترّلقهددم بهددذه القضددّي  بالددّذات 

وكدان التةليدل    ،تلف الشرائ  احلسدينّي  مدر ساهةت ا دفرها وعةلت على توطيد

 .جي ي حبضوم كّل حّكا  الّدول 

                                                

  ممّلفاتدده الكاملدد    مددن مدددجةوع( 3 )ماجددع تدداميا بدا  اللغدد  الر بّيدد  جل جددي زيدددان ن  (   )

  وفيهدا صدوم  ندادم        9 مدن كتابده طبدع    هدّد    ، وعندي نسر    93 طبع سن  ( 23 )

ا " موميده  " وجتد رك يات الّ حالد   . .للتةليل احلسيين ا لي ان، وهي ليست ا الّ بر  اجلديد 

  ( 3)ن ( 3 )  ا مدددجّل  ا ددالل املصدد ّي ، السددن       3 محلتدده الّلانيدد  لر فددامب سددن    

 . ، وفيها وصف اإلحتفال بشكل حيّ ل املشاع  ويهّز األف د  0 9 أيام ( 311)
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وهكذا فإّن هدذا التشدريص   ّكدن أن ُينسد       :ويقول الدكتوم أ د ُعل 

جيد ي   ونرتقد أّنه من الصروب  مبكان لن ا يكدن مدن اادال أن    ،لر ادتةع الر بي

وا بقدع شديرّي     ،اللدهم لّ  بسد ّي  وتكدّتم    ،نظري هذا اإلحتفدال ا الوسدا الر بدي   

ورلد  ألّن السدل   األموّيد  فالرّباسدي       ،خاّص  ا الرد اق املتداخم إليد ان    ،ا وى

بردها ا يكن لريوق  ا أبدًا أن تسةحا للةرام   الرلوّي  بف ص  مثين  تر ض من 

 .( )عنها على حنو  ري مباش خال ا هضّيتها وتنافح 

ا امليالدي ا الق ن السادب عش   بدأ لّ يا  متليل موهر  ك بالءوالّظاه  أّن 

لمساعيددل  "لر الشدداه نشددأته وينسدد  الددّا  الشددر  الفامسددي   ،فوي ليدد ان الّصدد

ا  فدامب  تابع حّكد لّم  ..ه الشرري هذ"  فويعباب الّص "لم شّجع الشاه "  الصفوي

ةد مددح   دا اا"  وا عهد أول شاه هاجامي ،ون تقليد متليل موهر  ك بالءالقاجامّي

 .هريفتوى تش   القةيالفقهاء وعلى مأسهم الفقيه الفا ل أصدم "  خان

وهد ختّ ى الّشير  كّل الرقبات ووّظفوا مجيع فنونهم ولمكانّيتهم وخصدائص  

ّحتى متّكندوا   ،ا الّشراموالتصّدي  ذ احلس  اإلما  بي اتهم الّت الي  ل فع اسم 

من ت وي  هذه احل كد  الفنّيد  شدي ًا فشدي ًا فنّةدت مدمّخ ًا عدن ظهدوم أفدال  عصد ّي            

وهد بدت هذه األعةال ملفت  وجّذابد    ،حتاول نقل فصول احلد  بوهائره وأحزانه

ا  لّ  أّندي أمجدوا أن تكدون أكلد   دب ًا للدنّص ومنهجّيد  ودّهدد         ،لرظةد  املو دو   

وبذل  تكون الّشير  هد  ،وأن ت هى مبستواها لتنافس أمهى أفال  الرص  ،املستقبل

                                                

الدكتوم أ د ُعل ، امل بو   ةن كتا  الر بدي  " املظاه  املس حّي  عند الر   " ماجع مقال (   )

 ، وهو مقال هّيم، ويسر ض فيده الكاتد  مظداه  أبرداد التةليدل       933 سن  (  )املقال ( 3 )

 .احلسيين ونشأته ا النب ّي  بلبنان
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 .أّدت دومها امل لو  من خالل هذه الّشرري  املهّة 

لّ  أّندين   ،وألام ترّج  أّني و رت هلةي ألكت  ا هدذه الشدرري  باهتضدا    

ولكدّنين سدأجان  اإلطالد      ،ح  واجهت املصادم مأيُت مداّد  ت بدو علدى الكتدا     

فإرا ما استقصينا مداّد  التةليدل ا النصدو  الشد عي  وجددناها       ،فيًا باملهم منهمكت

 ..لّتشابيه احلسيني كايٍف لتأسيس ا ئح  بشكل 

وا ي د ا  ،و  ّكن حت يم التةليل احلسيين مع وجود هاعد  أصال  اإلباح 

  علدى  وهدو داخدٌل ا مددلو ت الرةومدات الكدلري  احلاّلد       ،الّش ير  دليل ّنع عنده 

أحيددوا " و " مددن بكددى وأبكددى وتبدداكى " مددن هبيددل عةددو   ،لهامدد  الّشددرائ  احلسددينّي 

حد  أنفدذوا م ديرًا     وّكن أن ُيستفاد من عةل أس   اإلما  الّصادق  ،"أم نا

كةدا ا   ،احلسد   اإلمدا   له ب  يع  لس املأمت تشبيهًامدج وهو ا لإلما  

 .ا أس ام الّشهاد  ندي الّ واي  الي نقلها امل حو  الّدمب

ويكفي كونها صامت ظداه   مدن ظدواه      ،فال كال  فيها من الّناحي  الّش عي 

لّ  أّن الرلةداء   ،الّشير  ا كلري من بلدانهم ا عاشوماء إللبات كونها مدن الّشدرائ   

كحفد  املدوازين    ،نّبهوا على حّساسّي  التةليل من جهات ينبغي م اعا  احلي   فيها

هدل البيدت   ق  ا اختيام األخيام واملممن  للقيا  بأدوام الشرصّيات املقّدس  ألالّدهي

 ،واحلددذم مددن التجدد أ وفددتح البددا  بإظهددام مالمددح املرصددوم  ووجددوههم ،

الواج  األهم و ،م لقًا املرصوم   وبرض الفقهاء املراص ين حيّ مون متليل

 .هاحلد  من اخلدش أو التشويوصيان   مقامهم حف  هو 

فهم يلبسدون عدادً  مدا جيّللدهم      ،ويبقى الكال  ا لشكال تشّبه ال جال بالنساء

وا يلبدت ا الشد      ،بالّسواد من ه نهم لر هدمهم فيبدو أحدهم لل ائي أّنه ام أ 
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 .ًاأو ظهوم ًانّص مته حب هائلكةا أّنه    ،رل  حت يم

 وعدّد نفسده امد أ     ال جدل  تأّندث التشّبه ا الّشد   هدو    املرلو  منااّ   والقدم 

أمددري املددممن  أن مشددته ًا جدداء ا أخبامنددا وهددد  ،بالبددالجدد د مب   ،بددالتزّيي بزّيهددا

      ألبسددهّن الرةددائم  ب فقدد  عائشدد   سددّي  مددن البصدد   لر املديندد  أمبردد  امدد أ

 .( )مااوأم هّن حبةل السيويف والّ  ،مو واملناط  واألمدي  والّد

النبدوي  احلدديث  بردد ركد    ا املكاسد    امي وهال الّشيا األعظدم األنصد  

 :"لرن اهلل املتشبه  من ال جال بالنسداء واملتشدبهات مدن النسداء بال جدال     "املشهوم 

ألن الظداه  مدن    ،هصدوم  - يرين على ح م  م لد  التشدبيه   - وا د لته عليه

  د لبس أحدهةا لباب ااخد  مدع عدد    مدج   ،وتذّك  األنلى ،التشّبه تأّنث الذك 

مأى مجاًل تأندث ا مسدجد    ويمّيده ااكي عن الرلل أن عليًا  ،هصد التشبيه

فإني مسردت مسدول    خ ن من مسجد مسول اهلل ا :فقال له مسول اهلل 

لرددن اهلل املتشددبه  مددن ال جددال بالنسدداء واملتشددبهات مددن النسدداء    :يقددول اهلل 

 .والالئي ينكحن برضهّن برضًا ،بال جال وهم املرّنلون

موايدت  تددل لحدداهةا علدى ك اهد  أن جيدّ  ال جدل لوبده تشدّبهًا           م ركد   ل

                                                

ولباحد  مدا دون    ب،البد الج د مب   بالتزّيي بزّيها، ويرّد نفسه ام أ  أن يتأّنث ال جلفتوى حت يم و(   )

، (232و  220/ ) ا جدامع الشدتات   بهذا أفتى املريزا القةدي  رل ، عليها مرظم فقهائنا، ف

ااقد  الرالمد  املدريزا مددحةد حسد       ، و( 9 / ) ا املكاسد   األنصامي األعظم  شياالو

ا كتابدده  وهددد ركدد ه الّشدديا عبددد احلسدد  احلّلددي  ا منشددوم لدده م بددو    النددائيين الغدد وي

جتدده ا كتدا     ا اسدتفتاء لده،   والفقيده الشديا عبدد اهلل املامقداني النجفدي      الّشرائ  احلسدينّي ،  

 .وا الكتا  فتاوى أخ ى مهّة ( 3 )    فتاوى الرلةاء األعال  ا تشجيع الشرائ  احلسيني
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لن  وهدال  ،اءدعدن التشدبه بالنسد      مسدول اهلل  دلى زجد دعد خد ى  واأل ،اءددبالنس

م   دكم بالتح يد دحد دالهى لر أّن دتد دوان ،ومدد  املد د يند دبق  اه دي الكدفًا ا ظهومدةدفيه

 .( )طلو عن لشكال

املستفاد من األخبدام املانرد  مدن تشدبه ال جدال       :القةي املريزا وهال ااق  

حبيدث يردّد ال جدل     ،ااخد   بالنساء هو اخل ون من زي أحددهةا والددخول ا زيّ  

أما التشبه بام أ  خاص  ا زمان هليل لغد ض   ،وبالركس ،نفسه من صنف النساء

واسددت  د ا ألندداء كالمدده تشددبه مجددل  ،خددا  فهددو خددامن عددن منصدد يف األخبددام

واستوجه مجحان رل  لرا  ،وبخ  بأحد أعدائه كتشبه أحد باحلس   ،جلب 

ملدا   ،خصوصًا التشبه باألعداء ،كان املقصود به اإلبكاء وحنوه من األموم ال اجح 

 .( )ل اع  اهلل بنفس التشّبه بهم ،فيه من هه  النفس ولر  ا

لرا ا يكن  خصوصًا ،توهينًا له احلس  اإلما  بأحٍد تشّبه البرض عّد و

 ،التدوه  عندوان   يتحقد  بفردل دون هصدده     مدع أّن   ، يفالا والّشمن أهل الّص

احلسد   اإلمدا   لدى مصدا    املقصود بهدا اإلبكداء ع  خصوصًا أّن  ،الظلمحاله حال 

   األور أن ُيرتدام األخيدام لتةليدل    ال من أجداز أّن  وه ،املصيب وحكاي  واهر

مدن هدال   الفقهاء األعدال  املراصد ين   ا لكّن ، وأهل بيته و دوم اإلما  

 .، وهذا يقتضي اإلحتياط واحلذمم لقًا بتح يم متليل املرصوم  

                                                

 (. 9 و  39 / )ااّ م  املكاس  ماجع (   )

،   كالمه عن الفامسّي  عن كتدا  الّشدرائ  احلسدينّي  للفقيده احلّلدي      ت مجأومدنا ملّرص (   )

ا رخددري   الفقيدده احلددائ ي املازندددماني ، وعلددى رلدد  (232/ )جددامع الشددتات وماجددع 

 (.13 )  املراد 
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