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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

ملّخ�س
نظم الشاعر الشيخ عبد احلسني احلويزي مئات القصائد بآالف البيات، 
والفخر  والوطني  والسيايس  االجتمعي  الشعر  بني  الشعرّية  أغراضه  وتنّوعت 
عل  الرثاء  غرض  غلب  وقد  وغريها؛  التعليمي  والشعر  واهلجاء  والرثاء  واملدح 
ترّكز  نلمس وفرًة ملحوظة طغت عل غريها ف شعره، وقد  إذ  الُخر؛  الغراض 

رثاؤه عل الصحاب والوجهاء ف مدينة كربالء والعلمء وحّكام العراق وغريه. 

ومل خيُل جهده النظمي من ذكٍر للنبّي وآل بيته الكرام، فكان هلذا الغرض 
واحلجة  احلسن  واإلم��ام  النساء  وسيدة  املؤمنني  أمري  بحق  فنظم  واسع  حضوٌر 
شيخنا  شعر  ف  ملحوٌظ  شيوٌع  وطّفها  الليمة  كربالء  لواقعة  وكان   ،القائم
 احلويزي؛ فتوّقف عند شخوصها العظمء وأبرزهم سيد الشهداء اإلمام احلسني
الربرة  الوفاء  أصحاب  وأصحابه   وأوالده  العّباس الفضل  أبو  لوائه  وحامل 

املنتجبني وغريهم.

ومن املؤسف أّن تراث الشيخ عبد احلسني احلويزي الكبري والرائع معنًى ومبنى 
الشيخ احلويزي بعد  ما زال أغلبه)خمطوًطا(، وقد حّققت جزًءا صغريًا من ديوان 
تصنيف الديوان الضخم الذي يربو عل سبعني ألف بيت ف سبعة ملجدات؛ 
الزكي؛  احلسن  اإلم��ام  بنجل  ُخّصت  قصائد  ثالث  ف  متمثَّاًل  التحقيق  وكان 
القاسم بن احلسن فضبطت النّص وزًنا وحتريًكا، وأخرجت املبهم من املفرادت 

وأسندت احلدث التارخيي الذي ضمنّه الشاعر ف أبياته إىل املصادر املعتربة. 

ووضوح  اللفاظ،  وجزالة  السبك،  بقّوة  يمتاز  القصائد  هذه  ف  شعره  وكان 
رائًعا  وكنايات؛ جعلت من شعره  استعارات  البديع من  فنون  واعتمد  للمعاين، 

ًزا. متمّي
الكلمات المفتاحية: الشيخ الحويزي، القاسم بن الحسن، شعراء كربالء.
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Abstract
The poet Sheikh wrote hundreds of poems, with thousands of lines, in 

diverse purposes; social, political, patriotic, glory, praise, elegy, satire, ped-

agogy, etc. Elegy is overwhelmingly seen in his poetry directed to compan-

ions, noble men, scholars in Karbala, and also to rules of Iraq.

His poetry is also full with the mention of the Prophet and his Pure 

Family (P.B.U.T); Amir Al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib, the Pure Lady 

Fatima Al-Zahra', Imam Al-Hassan, and Imam Al-Mahdi (The Savior). The 

Battle of Karbala, with all its sad actions, is also present as reflected in the 

personality of Imam Al-Hussein (P.B.U.H.), his brother Imam Al-Abbas 

(P.B.U.H.), his sons, and his loyal companions.                  

Despite the fact that almost all the literary legacy of the Sheikh is still 

in manuscript, yet a small part of his divan is rectified and verified in this 

study after being classified into seven volumes. The rectified and verified 

part consists of three poems for Al-Qasim bin Al-Hassan (P.B.U.H) done 

through; regulating the text form in meters, disambiguating the diction, and 

contextualizing the historical events and referencing them. it is worth men-

tioning that his poetry is colored with different figures of speech (metaphor, 

metonymy, etc.) in addition to cohesion and coherence. 

Key words: Sheikh Al-Hweizi, Al-Qasim bin Al-Hassan (P.B.U.H), 

Karbala'i Poets.
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املقّدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل ربِّ الرض والسمء واآلخر بعد فناء الشياء، العظيم الذي ال خُييِّب 
دعاء من دعاه وال يقطع رجاء من رجاه. 

والصالة والسالم عل الدليل إليه املحمود المحد املصطفى الجمد أيب القاسم 
الطاهرين مستودع علمه ومحلة رشيعته واهلادين من بعده  بيته  حمّمد، وعل أهل 

أفضل الصالة والتسليم.

أّما بعد.. 

فقد جاء إىل مدينة كربالء املقّدسة كثرٌي من أعالم الفكر من الشعراء والدباء 
ا ومالًذا هلم عند سيد الشهداء حتت سقف أنواره االهلّية؛  والعلمء، وصارت مقرًّ

للعيش بربكاته اخلفّية بنسيم عبق الشهادة. 

ولعّل من أبرز من عرفته هذه املدينة املباركة الشاعر الكبري الفذ الشيخ عبد 
احلسني بن عمران الليثي احلويزي املتوّف عام 1377ه�، الذي صاغ كلمته ف نسٍق 
وُيعشق  ُيسمع  عندما  اآلذان  به  ُتطرب  فكانت  ُملَهم؛  فنيٍّ  وحسٍّ  مجيل،  لغويٍّ 
عندما ُيقرأ، فقد كان ذا قرحية شعريٍة قوية كنبع ال ينضب بشيخوخٍة تربو عل 
عل  يدل  والذي  بالبقاء،  اجلدير  الرفيع  الدب  من  ثروة  هبا  تكنز  عاًما  التسعني 

غزارة علمه وطول باعه ف خمتلف العلوم. 

وإّن ما ختطُّ يمني الشاعر ف حقِّ آل النبي يمّثل تعبريًا عن املشاعر مدعومًة 
بالعاطفة، فال شعر وال فنَّ من دون عاطفٍة صادقة، وأيُّ عاطفٍة هي التي ترتبط 

 .والتي تكون هي املنطلق لقول الشعر ف الرسول وأهل بيته ،هبم
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بحقِّ  قصائده  استقرأت  وصلني)خمطوًطا(  الذي  ديوانه  عل  اّطلعت  فعندما 
فيهْم،  ُكتبت  من  وفق  عل  وصنَّفتها  عليهم-  اهلل  -صلوات  ة  النبوَّ بيت  أهل 
حيث كان له العديد من القصائد ف حّق اإلمام أمري املؤمنني وسيدة نساء العاملني 
وأيب الفضل العّباس -عليهم أفضل السالم وأتّم التسليم- والحظت أّن الشيخ 
عبد  أيب  حقِّ  فقد كتب ف  ا،  خاصًَّ اهتمًما   احلسني االمام  أوىل  قد  احلويزي 
ُم�طّوالت بعضها جتاوز 170 بيًتا، ومنها قصيدة  اهلل 127 قصيدة، وهنَّ من ال�
ه قد بلغت 511 بيًتا، فأيُّ عظيٍم هذا الذي أهلَم الشعراء مالحم يتغنُّون  ف حقِّ

به فيها!

قنا ملزيٍد من الوقت واجلهد لتحقيق ديوان الشاعر الكبري  هذا وأسأُل اهلل أْن يوفِّ
الشيخ عبد احلسني احلويزي، والشكر اجلزيل إىل جناب الشيخ مسلم رضائي عل 
أوكلت  الذين  العزاوي  املبذولة، وللدكتور عمر اخلزاعي والدكتور حيدر  جهوده 
ف  وفهرستها  املخطوطات  تصوير  ملركز  والشكر  اللغوية،  املراجعة  مهمة  إليهم 
املخطوط، واحلمد هلل  بنسخة هذا  لهم علينا  تفضُّ املقّدسة عل  العّباسّية  العتبة 

أبًدا عل والية حمّمد وآله الغرِّ امليامني.



)2
8 -

27
اني)

والث
وّل 

ن األ
ددا

/ الع
امن

د الث
اجمللَّ

ة/ 
امن

ة الث
سن

ال
20م

21
ران 

حزي
هـ /

14
42

وّال 
ر ش

شه

443

وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

ترجمة املوؤّلف: 
اسمه ونسبه: عبد احلسني بن عمران بن حسني بن يوسف بن أمحد بن درويش 

بن نصار احلوزي الليثي ويعرف باخلياط)1(.

ولدته ونشأته: 
امتهن  وق��د  النجف،  ف  اهلجرة  من  1285ه���  املوافق  م   1865 ع��ام  »ول��د 
والده)عمران( جتارة القمشة، وكان يرتدَّد عل شيوخ العلم وأساتذة الفقه والصول، 
مات العلوم عن لفيٍف من الفضالء ومال إىل الدب وقرض الشعر، كم  وأخذ مقدِّ

أحاط ببعض العلوم الخر فقرأ اهلندسة والكيمياء وغريها«)2(.
ا وحيرض  أدبيًّ منتدًى  املتجر  والده ف جتارته حّتى صار  أبيه خلف  وفاة  وبعد 
ا  أ له القدر يوم بؤٍس فقد جاء يوًما متجره فوجده مسطوًَّ جلساته العلمء، وقد خبَّ

عليه ومل ُيرتك له يشء.
ل أن يعتاش  سة عام 1914 م، وفضَّ فشدَّ رحاله إىل أرض احلسني كربالء املقدَّ

من ثقافته فكان خطيًبا أعجب به مجهور املستمعني)3(. 

شاعريّته: 
د  يعّد الشيخ عبد احلسني من ِخرية الشعراء ف العرص احلديث، فهو مل يتعمَّ
الصناعة، أو يتكلَّف النظم، وقد حافظ عل طريقة القدماء من حيث الصناعة 

اللفظية)4(. 

)1( ينظر: شعراء الغري: 231/5، الطليعة من شعراء الشيعة: 485.
)2( معجم رل الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام: 457/1. 

)3( ينظر: دراسات أدبية: 71/2. 
)4( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 1062/5
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وكان كثري االرجتال بقصائد عصمء، وهذا يدلُّ عل عمق بدهيته الشعرّية وثروته 
القافية  بثبات  التي تتمثَّل  بُمقّومات القصيدة الشعرّية  ز شعره  اللغوّية، وقد متيَّ
ووحدة الوزن من حيُث ترتيب التفعيالت الَعروضّية وااللتزام بالرتتيب الشعري 

الصحيح ملوسيقى الشعر. 

و»وشعره فيه مسحة كالسيكية مّكنته من التوّغل ف رضوب الشعر كاّفة فله 
ف املدح والرثاء والغزل واهلجاء قصائد طوال«)1(.

وشعره الوصفي فيه براعة مصّوٍر وشعره الصادر عن عقيدة فيه غرر احلكم، 
حسب  يسرّيها  يديه  طوع  القواف  وكأّن  املتفّوق  القدير  فهو  املدح  ف  أوغل  وإذا 

رغائبه ويستخدمها ف أغراضه)2(.

»وال نغايل إذا قلنا أّنه أّول شاعٍر ف عرصنا رأيناه وسمعناه ال يتكّلف النظم«)3(. 

مؤلّفاته: 
مه عل  ة، وقد مجع شعره ف حياته وقسَّ نَظم ف حياته اململوءة بالمل قصائد عدَّ
شكل دواوين بلغ مخسة عرش ديواًنا، وكلُّ ديواٍن حيتوي عل عرشة آالف بيت، وكلُّ 
هذه الدواوين مع سائر آثاره انتقلت إىل أخيه احلاج جميد العطار ف الشامية، ومن 
اجلدير بالذكر أن ديوانه مل يطبع كّله، وأغلبه)خمطوط(، وقد تّم طباعة بعض نتاجه 

الشعري، وتضمن: 

أهل  ورثاء  املديح  يضم  والباء  اهلمزة  حرف  عل  ويشتمل  ديوانه  من  الول  1-اجلزء 
البيت وقصائد متفرِّقة ف وجوه كربالء وأعياهنا. 

)1( شعراء من كربالء: 258. 
)2( ينظر: دراسات أدبية: 71/2.

)3( شعراء الغري: 237. 
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2-ديوان باسم ديوان احلويزي، وقد اشتمل عل قصائد متفّرقة ف الشعر السيايس 
والوطن والتأبني والتهنئة واملدح والشعر القومي وغريها. 

هلذه  وقدم  بيته،  وأهل  الرسول  مديح  ف  البيان(  باسم)فريدة  شعرية  3-ملحمًة 
امللحمة لفيف من أدباء كربالء الشباب)1(.

وفاته: 
عن  البسيط  بيته  ف  وانزوى  قرن،  نصف  من  أكثر  العراقي  الدب  خدم  قد 
الناس عند الكرب وضعف بدنه؛ فلم يعد قادًرا عل مواصلة الناس وجماملتهم، وف 
هذه املرحلة لقي من إعراض الناس وجفائهم وعقوق الصدقاء والزمالء ما ُيالقيه 

عادة أمثاله من أهل الرشف واإلباء والدين. 

ب  فلم يكن له ولد يأخذ بيده، أو معني يساعده عل عوادي اليام؛ فهو مل يعقِّ
مطلًقا. 

ظلَّ ف عزلته القاتلة يعاين آالم الشيخوخة واملرض والفقر والوحدة، وهكذا إىل 
أن انتقل إىل رمحة اهلل ف الوَّل من املحرم سنة 1377ه� عن إحدى وتسعني سنة، 

ته فدفن بوادي السالم ورثاه بعض الشعراء)2(. ونقل إىل النجف حسب وصيَّ

ا رائًعا ف الروضة احلسينية املقّدسة  »وقد أقامت جلنة أدباء كربالء حفاًل تأبينيًّ
رثائه  ف  أسهم  وممن  وفاته  عل  يوًما  أربعني  حلول  بمناسبة   1957  /9/25 يوم 
شاعر كربالء املرحوم عباس أبو الطوس والشاعر السيد مرتىض الوهاب والسيد 
حمسن أبو احلب وغريهم، وهو إن رحل عن هذه الدنيا بجسمه الفاين إاّل أنَّ ذكره 

العبق يتجّدد عل مّر السنني«)3(. 

)1( ينظر: شعراء من كربالء: 259، دراسات أدبية: 75/2. 
)2( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 1064/15

)3( شعراء من كربالء: 266.
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و�شف املخطوط: 
-عل  للمخطوطات-بغداد)مرقم  الوطني  املركز  ف  وهو  مطبوع،  غري  1-الديوان 

التوايل-3436، 3437، 3438، 3439، 3440، 3441، 3442(.
-عل  الج��زاء  هذه  صفحات  واحدة)وتقع  نسخة  وهو  أج��زاء؛  سبعة  2-الديوان 

التوايل-ف 277، 485، 528، 465، 454، 478، 488 ورقة(.
3-كتبت هذه النسخة بخط َنسٍخ معتاد، ناسخها تلميذه الستاذ محيد جميد هّدو، 
الديوان الول من  الديوان: »بسمه تعاىل: هذا هو  أّول اجلزء الول من  وكتب ف 
دواوين الشاعر العراقي الكبري الشيخ عبد احلسني احلويزي يبتدئ بحرف اهلمزة 
وينتهي بالياء، وقد انتهى من نظمه ف غرة رمضان املبارك من عام 1349 للهجرة 
هدو  جميد  محيد  الوف  تلميذه  لسانه(  عن  وكتبته  يل  رواه  ما  املرشفة)هذا  النبوية 

.»1954/5/1
4-مقاس الورقة: 210×297 ملم.

5-أسطرها: ف كلِّ صفحة 21 سطًرا.
6-ندرة التصحيف والتحريف ممّا يشهد بأنَّ كاتبها عل علٍم بم يكتب.

7-مما يؤخذ عل هذا املخطوط عدم وضوح الرسم نوًعا ما ف بعض القصائد؛ فهناك 
تداخل بني الكلمت، وبني احلروف ف الكلمة الواحدة، واحلروف ليست واضحة 
متناسقة ف حجمها وترتيبها، ومع هذا  ببعض، وغري  يشتبه بعضها  القسمت 
تظّل هذه النسخة جّيدة بأغلبها، ويمكن أن تفّك رموزها بالرتكيز، وللخربة أثٌر 

ف ذلك.



)2
8 -

27
اني)

والث
وّل 

ن األ
ددا

/ الع
امن

د الث
اجمللَّ

ة/ 
امن

ة الث
سن

ال
20م

21
ران 

حزي
هـ /

14
42

وّال 
ر ش

شه

447

وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

منهج التحقيق: 
1-بعد املقابلة والتنضيد راجعت وزن كلِّ البيات، وقمت بتشكيل البيات الشعرية 
باحلركات الرصفّية اإلعرابّية باحلّد املمكن وتصويب الغالط اإلمالئية ف اهلامش.

ا بني معقوفني، ولكلِّ  2-ذكرت بحر ُكّل قصيدة ووضعت لكلِّ قصيدٍة رقًم خاصًَّ
قصيدٍة أرقاًما لبياتا.

3-أدرجت القصائد حسب تسلسلها ف أجزاء الديوان، فالقصيدة الوىل كانت ف 
اجلزء الّول، والثانية ف اجلزء الرابع، والثالثة ف اجلزء اخلامس، وأبقيت عل العبارة 

التعريفية التي وضعت قبل كّل قصيدة من قبل الناسخ.
4-أوضحت املبهمت من اللفاظ عرب اللجوء إىل املعجمت اللغوية.

مصادر  من  وتلميًحا  ترصحًيا  أبياته  ف  الشاعر  دها  جسَّ التي  الرواية  5-أخرجت 
معتربة.

6-وضعت فهرًسا للمصادر.
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]الن�سِّ املحّقق[
ا القاسم بن احلسن وقال راثًي

 ]1[
]من الطويل[

هَلا  ما  َباَبِة)2(  ب�ِالصَّ ال��َغ��وايْن)1(  هودرُ  َم���اهَل���ا عرُ ���ت���لِ���فرُ  وترُ ن��ف��ًس��ا  يَل  ���ِض���ي���عرُ  ترُ

��ه��ا ق��ل��ب��ْي ع��ى َي��ْق��َظ��ِة اهَل���وى  ق���اِد ِوَص���اهَل���ا ي��واِص��لرُ ومَت����نَ����عرُ َع��نِّ�����ي بِ���ال���رُّ

ه��ا  َخ��ي��اهَل��ا َل��ئِ��ْن غ���اَب بِ��اإلي��ق��اِظ ع��نّ��ي َم��زاررُ أزوررُ  ل���ْو  بِ���ن���وٍم  َف��َح��س��ب��ْي 

َع����ِن ال��غ��انِ��ي��اِت احَل���اِج���ب���اِت مَج��اهَل��ا ف��ا لِ��ل��َح��ش��ى)3( َص���رٌب مَج��ي��ٌل بِ���ِه ِغ��نْ��ًى 

تْي)4(  لرُ�مَّ َن  أْب���َرْ ِح��نَي  عنّْي  َق��ذاهَل��ا)5( ت��ن��اَف��ْرَن  ال��ل��ي��ايْل  ���وَد  سرُ بيَّضْت  وق���ْد 

َض��ئ��ي��ل��ًة  ع������اِريَضَّ  يف  ��ع��ل��ًة  شرُ ��م��وِم اِش��تِ��َع��اهَل��ا َرأْت  َت��ش��بُّ بِ��ق��ل��ب��ْي لِ��ل��هرُ

لَمًة  ظرُ أِس  ال��رَّ عى  أْرَخ��ى  َبا  الصِّ أحاهَلا َس��وادرُ  بًحا  صرُ يِب  الشَّ وَبياضرُ  َدَج��ْت)6( 

َجهاَلًة  ال��ش��ب��اِب  خرُ  رَشْ ��ف��ْي  ��حرُ صرُ أَزاهَل����ا َم��ال  ال�����َم��ش��ي��ِب  اْدَراكرُ  وبِ��ال��ِع��ْل��ِم 

الَفنا  ��ِص��درُ  حَتْ َم�����ْزَرٌع  إال  ��ي��برُ  ال��شَّ ��ْت َم��آهَل��ا َف��ا  َم���نَ���ابِ���ترُ���هرُ َح���ي���ثرُ اْس��َت��ح��قَّ

الَفتى  ِم���َن  ���ْو  َت���ْدنرُ اآلج����الرُ  ���ا  إنَّ ِرَح��اهَل��ا أَج���ْل  ْت  َش���دَّ يِب  بِالشَّ ��هرُ  َن��ْف��سرُ َم��َت��ى 

ْوج، وقيل: التي َغنَِيْت بُحْســنِها  )1( الغانيــة: الغواني والغانيات: المرأة التــي َغنَِيْت بالزَّ
وجمالها عن الزينة، لسان العرب:  135/15، مادة: غنا. 

ْوُق وقيل رقته وحرارته، لسان العرب:  515/1، مادة: صبب. بابة: الشَّ )2( الصَّ
)3( الَحَشى: ما ُدون الِحجاِب مما في الَبْطن ما بين آِخِر األضالع إلى رأس الوِرك، لسان 

العرب:  178/14، مادة: حشا. 
)4( اللُّمُة: شعر الرأس، لسان العرب:  551/12، مادة: لمم. 

ر الرأس من اإلنسان والفرس، لسان العرب:  11/ 553، مادة: قذل.  )5( الَقَذال: ُمَؤخَّ
)6( دجا: سواد الليل مع الغيم، وأن ال ترى نجًما وال قمًرا، ويقال: ليلٌة داِجيٌة أي شديدة 

الظالم، لسان العرب:  249/14، مادة: دجا.
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

بِيافٍِع  احل���اِدَث���اِت)1(  رأسرُ  َش��اَب  َفَطاهَلا لقْد   )2( ال��ي��ف��اعرُ امَل��ج��ِد  َه��ض��َب��َة  َع��ال 

بَِمِخيَلٍة)3(  انَتَمى  اك��ْي  ال��زَّ احَل��َس��ِن  ه��ا وَج��اَلهَل��ا إىل  ِم���َن ال��وْح��ِي َح���ازْت ِع��زَّ

����واِرِم ق��اِس��ًا  ��ي��ِه أْف�������َواهرُ ال����صَّ ��ْس��مِّ بِ���ْرَب���تِ���ِه َخ��ي��َل ال���ِع���َدى وِرَج��اَل�����ه��ا ترُ

��ْم��َرهرُ  عرُ َق����رََّ   )4( املِ����ق����َداررُ إذا  ����الٌم  لِ��ط��ْل��َع��تِ��ِه ت���َ��ه��دْي ال���ب���دوررُ َك��اهَل��ا غرُ

ْن  َيكرُ فَلْم  طِفاًل  الَعلياِء  ك��اِه��َل)5(  ��َي��ايل اْك��تِ��َه��اهَل��ا َس��ا  )6( أْي����دْي ال��لَّ ���نَ���ّولرُ���هرُ ترُ

هرُ  وَسيفرُ ِسباًقا  َج��ى)8(  َج��ال)7(  اب��ِن  َجالهلا عْى  ال�َمنايا  اْرَه���اج)9(  احَل��ْرِب  َل��دْى 

أْرَسلْت  وال��ب��أِس  بِ��اجل��وِد  َي��ًدا  َووَب��اهل��ا)11( وأْج��رى  ��ه��ا)10(  وْب��لرُ ثِ��َق��اٍل  ْحٍب  َكسرُ

)1( حادثــات: جمع حــادث، والحادثة: الناِئبه، حــواِدُث الدهر: نواِئُبه، مصاِئبُه، لســان 
العرب:  131/2، مادة: حدث. 

)2( اليفاع: الـُمْشِرُف من اأَلرض والجبل، لسان العرب:  414/8، مادة: بقع. 
)3( الَخاُل: الرجل الســمح ُيشــبَّه بالغيم حين يبُرق أو الســحاب الماطر، لســان العرب: 

226/11، مادة: خيل. 
)4( الِمقدار: اسم القدر فالعبد إذا بلغ الِمقداَر مات، فالَقْدُر: مبلغ الشيء، لسان العرب: 

 74/5، مادة: قدر. 
)5( كاهل العلياء: ذروتها ومنتهاها، لسان العرب:  600/11، مادة: كهل. 

)6( تنّولُه: تبلغه، لسان العرب:  683/11، مادة: نول. 
)7( اْبُن َجاَل: كناية عن الرجل المشهور المعروف الذي يجلو األمور، وكان ابن جال هذا 
صاحب فتك يطلع في الغارات من ثنّية الجبل على أهلها، لســان العرب:  149/14، 

مادة: جال. 
)8( َجلَّى الشيء؛ أي كشفه، لسان العرب:  149/14، مادة: جال. 

هج: الســحاب الرقيق كَأنه غبار، وأراد الشــاعر أن ســيفه جلى غبار المنايا، لسان  )9( الرَّ
العرب:  284/2، مادة: رهج. 

)10( الَوْبُل: والوابُِل المطر الشديد الضخم القطر، لسان العرب:  718/11، مادة: وبل. 
)11( الَوباُل: الشدة والثَِقل، لسان العرب:  787/11، مادة: وبل.
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ه��ا  ���َت ال��َع��َج��اَج��ِة َردَّ ِج��َب��اهَل��ا ِج��ي��ادرُ ال��ِع��دى حَتْ َدكَّ  واهَل��ي��ج��اءرُ  َن����واكِ����َص)1( 

قْلَبها  اجَل���ن���اَح���نِي  َن����رْشِ  ع��ى  )2( َش��َاهَل��ا وَل����فَّ  ��م��ن��اَه��ا وَج������ذَّ وأْس���َق���َط يرُ

ِه  َعمِّ إْذِن  َع��ْن  احَل���ْرِب  أرُْذَن  ��َر)3(  َغاهَلا)5( ف��َوقَّ بِالنَّْقِع)4(  َعمياَء  دى  ال��رَّ وَع��نيرُ 

َجها  هنَْ َع��نْ��هرُ  َس��ائِ��ٌل  وال�َمناَيا  ��ؤاهَل��ا َس��َط��ا)6(  ف���َا َج���اهَب���ا)7( ح��تَّ��ى َأَج�����اَب سرُ

َف��ه��ا م��ا أْن���َك���َرْت ِم���ْن ِص��َف��ات��ِه  ��ق��ي��ِل َض��الهَل��ا وَع��رَّ ��ي��ِف ال��صَّ وأْرَش�����َد بِ��ال��سَّ

َثابًِتا  ��ْط��ِب  ك��ال��قرُ ��فِّ  ال��صَّ بِ��ق��ْل��ِب  َأَجاهَلا َت���راهرُ  َعَليِهْم  اهَليَجا)8(  يف  ال�َموِت  رحى 

لْت  َتشكَّ يوًما  ��ودرُ  ال��سُّ ال�َمناَيا  َم��ا  ِمثاهَلا إذا  أْب����َدى)9(  احَل���دِّ  َم���ايْض  بِ��أب��َي��َض 

وجِهِه  َحرَّ  َحى  الضُّ َشمسرُ  َلَفَحْت  ظاِلهَلا إذا   )10( ��ْرَه��َف��اترُ ال�����مرُ َعَليِه  ْت  أَم���دَّ

ٍس  َعرَّ مرُ أْزَه���ى)11(  اهَلْيَجاءرُ  َل��هرُ  ْت  حجاهَلا أع��دَّ امل��وايِضْ   )12( البِيضرُ َلهرُ  َوَزاَن��ْت 

��ًح��ا)13(  ��رنَّ َم���اِح مرُ ��ْت��هرُ أْط����َرافرُ ال���رِّ َم��ع��اطِ��ف أْب������َدْت تِ��ْي��َه��ه��ا َوَدالهَل�����ا وزفَّ

)1( َنَكــَص: الرجــل تراجــع عن األمــر، والنُُّكــوص الرجوُع إلــى وراء، لســان العرب: 
 101/7، مادة: نكص. 

: كسر الشيء وقطعه، لسان العرب:  479/3، مادة: جذذ. )2( الَجذُّ
ْت وذهب السمع كله، لسان العرب:  5/ 289، مادة: وقر.  َر: َأي َصمَّ )3( َوقَّ

)4( النقع: الغبار، لسان العرب:  359/8، مادة: نقع. 
)5( الغول: المنّية، غاله َأهلكه، لسان العرب:  507/11، مادة: غول. 

ْطُو القهر بالبطش، لسان العرب:  383/14، مادة: سطا.  )6( سطا: السَّ
)7( جاَب: َيُجوُب قطع وخرق، لسان العرب:  283/1، مادة: جوب. 

)8( الهيجاء: الحرب، لسان العرب:  394/3، مادة: هيج. 
)9( في األصل: »أبدا«، ولعّل ما أثبتناه هو الصواب.

)10( الـُمرهفات: السيوف المرققات الحد، لسان العرب:  128/9، مادة: رهف. 
)11( في األصل: »أزها«، ولعّل ما أثبتناه هو الصواب.

)12( األبيض: السيف والجمع البِيض، لسان العرب: 122/7، مادة: بيض. 
)13( ُمرنَّح: ُمتمايل، لسان العرب:  455/2، مادة: رنح.
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

ال��َرَدى  أعيرُنِِه  ��ْص��َب  نرُ ا)1(  َرْوَدً َل  واع��تِ��َداهل��ا َتشكَّ لِينها  ���وى  هَيْ اهَل��ْي��ِف)2(  ِم��َن 

)3( ِخ��َض��اهَب��ا  ��هرُ ك���اَن ال��نَ��ج��ي��عرُ وأع���يرُ���نرُ���هرُ ك����اَن ال���َع���َج���اجرُ اك��تِ��ح��اهَل��ا ف��َراَح��اترُ

ْثب�ًِتا  مرُ َح��طَّ  الَقنا  َأْط����َراِف  َش���وِك  َل����هرُ َق����َدًم����ا ب����ِ���اجَل���ْزِم َش����دَّ نِ��ع��اهَل��ا ع��ى 

َخليَعٍة  بِ�����ِرج��ٍل  َي��ْم��ِي  ِش��ي��م��ًة  ��نَ��اَك ان��ِذه��اهَل��ا أَب���ى  َت����ْدِر هرُ ِم���َن ال��نَّ��ْع��ِل ملْ 

ْرَصًة  فرُ احَل��ْرِب  يف   )4( األزديُّ اغَتنََم  نِ���زاهَل���ا ب�ِها  ال���َك���َم���نِي  ِم���نْ���َه���ا يف  ����َع  َت����وقَّ

��ْي��فرُ َع��اثِ��ًرا  ��ا أق��اهَل��ا ه��وى َف��َك��َب��ا يف رأِس���ِه ال��سَّ ��ي��ِف هَنْ��َضً وَك���ْم َع���ْث���َرٍة ب���ِ��ال��سَّ

��َدْت  َت��ف��قَّ عيِد  الصَّ َف���وَق  َه��وى  َس���ا امَل���ج���ِد ف��ي��ِه َش��ْم��َس��ه��ا وِه��الهَل��ا وِح���نَي 

��ِه  َ ال��َط��ْع��نرُ َح��اهَل��ا َف��َل��ْه��ف��ْي َل���هرُ ي���وَم اْس��َت��غ��اَث ب���ِ��َع��مِّ وَج����اَد ب���ِ��ن��ف��ٍس َغ����ريَّ

��ْه��َج��ٍة  َف���أَس���اهَل���ا َف���واَف���اهرُ َي��س��َع��ى َع���ْن َب��ِق��يَّ��ِة مرُ َع���ْي���نَ���ِه  َدًم�����ا يف  أرُِذي����َب����ْت 

ًة  ���رْبَ ���ْرَس���اًن���ا هَت���ْي���جرُ ِق��ت��اهَل��ا ومَلَّ���ا َج��َى َع��ْن َع���اِرِض احَل���ْرِب غرُ َل)5( فرُ وَج��������دَّ

ِه  هرُ َف������وَق َخ�����دِّ ��فُّ اهْنِ���َاهَل���ا أَت������اهرُ ف��أْل��ق��ى َخ������دَّ ���ا ال َت��كرُ ���وَعً مرُ َوأْرَخ�����ى درُ

اجَل��َوى)7(  َيدرُ  َفْتها)6(  َثقَّ لوًعا  ضرُ ِخ��الهَل��ا وأْحنى  ْت  ����دَّ سرُ األْن���َف���اِس  َف����َرجرُ  ب�ِها 

)1( رؤد: الفتاة الجميلة أو الجارية الممشوقة قد ترأد في مشيتها، لسان العرب:  169/3، 
مادة: رأد.

ة الخصر وُضمور البطن، لسان العرب:  353/9، مادة: هيف. )2( والهيف: رقَّ
ة، وقيــل هو الطري منه، لســان العرب:  )3( النَِّجيــع: الــدم، وقيل هــو دم الَجوف خاصَّ

 347/8، مادة: نجع. 
)4( هو عمرو بن سعد بن نفيل األزدّي قاتل القاسم بن الحسن في معركة الطف سنة 
إحدى وستين للهجرة، مقتل أبي مخنف: 126، مقاتل الطالبيين: 58، مناقب آل ابي 

طالب: 255/3.
ل: صرعه على الَجَدالة، والَجَدالة: اأَلرض وقيل اأَلرض ذات رمل دقيق، لسان  )5( َتَجدَّ

العرب:  103/11، مادة: جدل.
 ، ُم بها الشيَء الُمْعَوجَّ ّماِح ُيَقوِّ اِس والرَّ َفْتها: قّومتها، والثِّقاُف حديدة تكون مع الَقوَّ )6( َثقَّ

لسان العرب:  20/9، مادة: ثقف.
)7( الجوى: شدة الوجد من عشٍق أو حزن، لسان العرب:  158/14، مادة: جوا.
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

َب��ى  ���اًل ول��و ك��اَن��ِت ال��رُّ ��ا َف���نَ���اَء)1( ب���ِ��ِه محِْ َض���ًة َع���نْ���هرُ اس���َت���َخ���فَّ ثِ��ق��اهلرُ ���ع���وَّ مرُ

َطى  ب�ِاخلرُ ��طَّ��اِن  خَيرُ ِرْج���الهرُ  األْرِض  ����ق����اَلً ت������َوىلَّ اْح���تِ���َاهَل���ا عى  ����ثَّ����ترُ����هرُ ثرُ وجرُ

��ْع��لِ��َاً  ب���ِ��َم��ق��َت��لِ��ِه أط���ف���اهَل���ا وِع���ي���اهَل���ا)2( ف��أْل��َق��اهرُ م��ا َب���نَي ال�����َم��َض��اِرِب مرُ

َثَواكاًِل  ا  ��ْرًَ حرُ الوْحِي  َبناترُ  ْت)3(  واْحتَِفاهَلا فَعجَّ َحْشَدها  ترُبدْي  ال��نُّ��ْدِب  عى 

رُ َه���اَل���ٍة  ف��أْذَه��َل��ه��ا َف����ْرطرُ اجَل����َوى وَأَه���اهَل���ا)4( ف�������َداَرْت َع��ل��ي��ِه وْه�����َو َن�����ريِّ

َجوانَِبًا  َهدَّ   )6( اخَلْطبرُ ِمنَْها   )5( َم��ن��اهَل��ا وَزي��نَ��برُ ِم��نْ��َه��ا  األْرزاءرُ  وأب����َع����َدِت 

)1( فــي األصــل: »فنأى«، وما أثبتناه الســتقامة الوزن، فنأى به حمــاًل: ثقل عليه حمله، 
لسان العرب:  300/15، مادة: نأى.

)2( »حدثني ســليمان بن أبي راشــد عن حميد بن مسلم قال: خرج إلينا غالم كأن وجهه 
شــقة قمر في يده الســيف عليه قميص وإزار ونعالن قد انقطع شســع أحدهما فقال: 
عمرو بن ســعد بن نفيل األزدي واللّٰه، ألشــدن عليه، فشد عليه، فما ولى حتى ضرب 
اه، قال: فجلى الحسين فضرب عمًرا  رأســه بالسيف، فوقع الغالم لوجهه فقال: يا عمَّ
بالسيف، فاتقاه بالساعد، فصاح ثم تنحى عنه، وحملت خيل ألهل الكوفة ليستنقذوا 
عمــرا من الحســين، فاســتقبلت عمــرا بصدورها، وجالــت الخيل عليــه حتى مات، 
وانجلــت الغبــرة فإذا أنا بالحســين قائم علــى رأس الغالم، والغــالم يفحص برجليه 
والحسين يقول: ُبعًدا لقوٍم قتلوك، ثم قال: عز واللّٰه على عمك أن تدعوه فال يجيبك، 
ثــم احتملــه فكأني أنظر إلى رجلي الغالم يخطان فــي األرض، فجاء به حتى ألقاه مع 
ابنه علي بن الحســين، وقتلى قــد قتلت حوله من أهله بيته، فســألت عن الغالم فقيل 
هو القاســم بن الحسن بن علي بن أبي طالب«، ينظر: مقتل أبي مخنف: 126، مقاتل 

الطالبيين: 58، مناقب آل ابي طالب: 255/3.
: عّجت وعّجا، رفــع الصوت أو رفع صوته وصاَح، لســان العرب:  318/2،  )3( العــجُّ

مادة: عجج.
)4( الَهْوُل: المخافة من اأَلمر، والجمع َأْهوال وُهُؤول، لسان العرب:  711/11، مادة: هول. 
)5( هي زينب العقيلة بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشــمية، ســبطة رسول 
اللّٰه وأمها فاطمة بنت رســول اللّٰه حضرت معركة الطف في كربالء مع أخيها 

اإلمام الحسين، ينظر: مقتل أبي مخنف: 105، مقاتل الطالبيين: 77. 
)6( الَخْطُب: الشأن أو األمر صُغر وَعُظم، لسان العرب:  360/1، مادة: خطب. 
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

ما  الدِّ ِم��َن  ْت��هرُ  أْب��َرَ َع���رْبى   )1( �����ّىً ولِ���ل���َب���وغ���اِء)2( َح����لَّ ِرَم���اهل���ا وَرْم���َل���ةرُ حمرُ

فا)4(  الصَّ ب�ِها  ي��ذوبرُ  ِمنْهرُ  ًة)3(  لَّ غرُ اِْن��ِدَم��اهَل��ا َرأْت  َتْلَقى  َل��ي��َس  ���روٍح  جرُ وَن��ب��َض 

َج���اَج���ًة  ���كِ���ي زرُ ���يَّ���اهرُ ب����ِ���اإلرشاِق حَيْ َم��َه��بُّ ِرَي����اِح ال�����َم��وِت أط��ف��ى ِذي��اهَل��ا حمرُ

َرْت  فجَّ ال�َمواِرِد)5(  وَن  درُ الِعَدى  الهَل���ا وَخيلرُ  ����ا َك���ْي ال َي����ذوَق زرُ )6( َدَمً طِ�����اَلهرُ

َحشاَشتْي)7(  النبيِّ  اب��ِن  دوَن  َلْيَت  ��ْت ملَِ���ْرَم���ى ال��نَ��ائِ��ب��اِت نِ��َص��اهَل��ا َفَيا  َت��َل��قَّ

َمراثًيا  ِص��ْغ��ترُ  ْخَتاِر  ال�مرُ َب��ن��ْي  ْم  )9( ِصَقاهَلا إليكرُ َكب�ِيِض الظرُبا)8( أْضَحى احِلَفاظرُ

��ْم  ق��برُ��ولرُ��كرُ َع���يَلَّ  َي����ْرْي  ب�ِها  ��َوّف��ي��ن��ي األََم�������ايْن َش��اهَل��ا َرَج����وترُ  ق����برُ����واَلً ترُ

)1( رملة: هو االســم المشــهور ألم القاســم على لســان الخطباء وعامة الناس وفي 
اسمها عدة آراء، ينظر: القول الَحِسن في عدد زوجات الحسن: 191. 

)2( الَبوغاء: التراب عامة وقيل هي التربة الّرخوة، لسان العرب:  421/8، مادة: بوغ. 
: والُغّلة والغليل شّدة العطش وحرارته، لسان العرب:  499/11، مادة: غلل.  )3( الُغلُّ

فا: العريُض من الِحجاَرِة اأَلْمَلُس، لسان العرب:  462/14، مادة: غلل.  )4( الصَّ
)5( المواِرد: الطُرُق إلى الماء، لسان العرب:  456/3، مادة: ورد. 

)6( الطل: هدُر الدم، وقيل هو أن ال ُيْثَأر به أو ُتقبل دَيُته وقد طلَّ الدُم نفُســه طالًّ، لســان 
العرب:  405/11، مادة: طلل. 

)7( الُحَشاشة: بقية الروح في المريض، لسان العرب:  283/6، مادة: حشش.
)8( الُظبا: السيوف، لسان العرب:  22/15، مادة: ظبا. 

)9( الِحفاظ: المحافظة على العهد والمحاماُة على الُحَرم، لسان العرب:  440/7، مادة: 
حفظ.
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

ا القاسم نجل احلسن الزكي املجتبى وقال راثًي

 ]2[
]من الكامل[

َب���ْت لِ���ن���ْظ���َرِة َع��ي��نِ��َك األْرَي�����افرُ  وَع�����ال لِ���داع���ي���ِة ال�������َم���ن���وِن ِه���ت���افرُ َع���ذرُ

��ٍة  ��لِ��مَّ ���لِّ مرُ ����افرُ َف�����َدِع اهَل�����نَ��ا واهْنَ�����ْض لِ���كرُ َ ف��ي��ِع خيرُ ِم��نْ��َه��ا ع��ى اخَل���َط���ِر ال��رَّ

األرْشافرُ َب��نَ��ِت ال�����َم��ه��الِ��كرُ لِ��ل��ف��َخ��اِر َم���نَ���اِزاًل  َت���َت���ن���اَف���سرُ  َه����ا  ملَِ����ق����رِّ

ِحَفاظرُها  ��َض��اَم  يرُ ب���ِ��أْن  ال���كِ���رامرُ  �����َرَغ�����مرُ اآلن�����افرُ َت��أَب��ى  وِم������َن احل���م���يَّ���ِة ترُ

ب���ِ��نَ��ف��ِس��ِه  اإلَب�����اِء  َع���ِن  بَّ  َي�����ذرُ مَلْ  َف��َل��َق��ْد َع������َداهرُ ال���َع���ْدلرُ واإلن���ص���افرُ َم���ْن 

األَْوَص����افرُ أَوم����ا َدري�����َت اب���َن ال���زك���يِّ ب���ِ��ك��ْرَب��ال  ل��هرُ  َم��ْت  َك��ررُ ق��ْد  ب�ِامل�َجِد 

����واِرِم ق���اِس���َاً  ��ت��هرُ أل���ِس���نَ���ةرُ ال����صَّ اآلالفرُ َس��مَّ ب���ِ��زح��ِف��ه��ا  ت���ع���دُّ  ا  َم���������َرً زرُ

���هرُ  َع���َزَم���اترُ ْع  َت�����ررُ ومَلْ  ���س���نَي  احلرُ ��َه��ا أْض��َع��افرُ ن����َرَ  ��وفرُ وِم��ْث��لرُ ��فرُ تِ��ْل��َك ال��صرُ

��هرُ  ����نَ����الِ����َك ع��مُّ )1( َف���َب���ك���ى ملِ����وِق����ِف����ِه هرُ ���افرُ وَع��َل��ي��ِه أْرس�����َل َدم���ع���هرُ ال���وكَّ

���هرُ َب��������ْدٌر ب����ِ���ن���وِر َج��ب��ي��نِ��ِه  ���افرُ ف���ك���أنَّ لِ���َظ���الِم َداِج����َي����ِة ال���َوَغ���ى َك���شَّ

 )4( هرُ َقنَاترُ ��واِن)3(  ف��عرُ األرُ ِمْثَل   )2( )6( وَت��س��وررُ َع�����افرُ ذرُ  )5( ي��م��جُّ َح��ْت��ٌف  ب�ِلساهِنا 

ي��رى  ��ه��ا  ع��اِم��لرُ ���ع���َوّج  يرُ إْن  )7( ب���ِ��ال��ط��ع��ِن  لِ��ق��واِم��ه��ا ال�����ِم��ق��دار وْه����َو ثِ���َق���افرُ

)1( وَكف: الماء أو الدمع أو نحوهما: ســال أو قطر قلياًل قلياًل، لسان العرب:  362/9، 
مادة: وكف. 

)2( ساَر َيُسوُر َسْوًرا: َوَثَب وثاَر، لسان العرب:  384/4، مادة: سور. 
)3( اأُلفعوان: ذكر األفاِعي، لسان العرب:  159/15، مادة: فعا. 

)4( القناة: من الرماح ما كان أجوف كالقصبة، لسان العرب:  201/15، مادة: قنا. 
: ِريقه وال يســتطيُع حبَســه مــن ُكْثره أي يلفظ مــا بداخل فمه ويخرجه، لســان  )5( َيُمــجُّ

العرب:  361/2، مادة: مجج.
م، لسان العرب:  109/9، مادة: ذعف. عاف: السُّ )6( الذُّ

ماُح، لسان العرب:  19/9، مادة: ثقف. ى به الرِّ )7( الثِّقاُف: ما ُتَسوَّ
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

بْت  خضَّ ح��تَّ��ى  َع���ِرَف���ْت���هرُ  م��ا  )1( واخَل���ْي���لرُ  ِم��ن��هرُ ب���ِ��ف��ي��ِض ِدم��ائِ��ه��ا األْع�������َرافرُ
��َل��ْت ع��زي��َم��َت��هرُ اجِل��ب��الرُ ِم���َن ال��َوَغ��ى  ����ا أْك���َت���افرُ مَحَ ���ا وم����ا َوَه����نَ����ْت هَلَ هن���َضً
لُّها  تقرُ وِم)2(  ����ررُ ال����قرُ َص��ي��َد  َت��ْس��َت��طِ��ْع  ������نَّ ملَِ���نْ���َك���َب���ي���ِه ِخ���ف���افرُ ملْ  ����ْق����اًل وهرُ ثرُ
ٍه َم��ْه��َا ال���ِع���َداةرُ َت��َك��اَث�����َرْت  ��َك��رَّ آالفرُ ب���ِ��مرُ ال����َوَغ����ى  يف  ال�����َم��ن��اَي��ا  َف���َل���هرُ 
ثاب�َِتًا  ��ْط��َبً��ا  قرُ احَل����ْرِب  َوْس����َط  األَْط�����َرافرُ ف��اْح��َت��لَّ  ال��َق��نَ��ا  ِم���َن  َع��َل��ْي��ِه  َداَرْت 
َزَع��اِزٌع)3(  وْهَي  ال�َموِت  ِري��احرُ  )4( َخَفَقْت  ��هرُ اهَل���ْف���َه���افرُ وب���ِ��ه��ا َي����ِرفُّ َق��م��ي��صرُ
طائٌِر  َد  غ���رَّ ال�����َم��وِت  أِلْي����ِك)5(  )6( وَم��َت��ى  ���َت���زُّ ِم����ْن َط�����َرٍب َل����هرُ أْع����َط����افرُ هَتْ
���هرُ  ����هرُ َب������ْرٌق َت����ألَّ����َق وْم���ضرُ ����َس����امرُ َخ��ّط��افرُ وحرُ ال���ِع���َدى  أْرَواِح  ولِ��َق��ْب��ِض 
ًبا)8(  غَّ سرُ  )7( الَقَشاِعمرُ ب�ِموكِب�ِِه  ������ا أْض���ي���افرُ نَزَلْت  َف���َش���ب����ِ���ْع���َن ِم����نْ����هرُ أِلهنَّ
َسيِفِه  َمَضاِربرُ  َغ��َدْت  النَِجيِع)9(  )10( ال��َق��ْل��ب ِم��ن��هرُ َج��َف��افرُ وِم��َن  ���ا وَش�����فَّ ريًَّ
���هرُ َش���ْه���ٌم َي������روقرُ لِ��ع��ي��نِ��ِه  ���َع���افرُ َم����ْن ِم���ث���لرُ َم������ْرَأى ال�����َم��ن��يَّ��ِة واحَل����ي����اةرُ ترُ
َسْهَمهرُ  َق)11(  وَف����وَّ َرَم��ى  ال��َق��َض��اءرُ  َف���َل���هرُ َج�������واِرحرُ ِج���ْس���ِم���ِه أْه������َدافرُ َف���إِذا 

)1( األعــراف: جمع عرف وهو َمنْبُِت الشــعر مــن الُعنق للَفَرس والدابة وغيرها، لســان 
العرب:  236/9، مادة: عرف. 

)2( الَقرم: السّيد، العظيم، لسان العرب:  473/12، مادة: قرم. 
)3( الزعزعة: تحريك الشيء، زعزعه أي حّركه ليقلعه، لسان العرب:  141/8، مادة: زعع. 
)4( الهفهاف: القميص الرقيق الشفاف يخفُّ مع الريح، لسان العرب:  348/9، مادة: هفف. 
)5( األْيُك: الشجُر الكثير الـُملتف، الواحدة َأْيَكٌة، لسان العرب:  394/10، مادة: أيك. 

)6( أعطاف: كّل شيء جانباه، لسان العرب:  249/9، مادة: عطف.

)7( الَقْشَعُم: النسر الـُمسن، لسان العرب:  484/12، مادة: خطب.
)8( السغب: جوع مع تعب، لسان العرب:  468/1، مادة: سغب. 

ة، وقيــل هو الطري منه، لســان العرب:  )9( النَِّجيــع: الــدم، وقيل هــو دم الَجوف خاصَّ
 347/8، مادة: نجع. 

: رقَّ ونحل من حزٍن أو نحوه أو لذع قلبه، لسان العرب:  179/9، مادة: شفف.  )10( شفَّ
ق اســتند وتره واســتعد للرماية، َأْوَفَق الرامي  )11( الفوق: من الســهم موضع الوتر، وفوَّ

إيفاًقا إذا جعل الُفوَق في الوتر ليرمي، ينظر: لسان العرب:  382/10، مادة: وفق. 
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

جَمْ���ِدِه  ب�ِهيَكِل  ��بًّ��ا  حرُ َدى  ال����رَّ ولِ���َق���ْل���بِ�������ِه بِ�������َه���واهرُ ه����اَم ِش���َغ���افرُ َش��َغ��َف 
َف��َل��َه��ا ب���ِ��م��وكِ��ب���ِ��ه��ا َع��َل��ي��ِه َم���َط���افرُ َح��ّي�����ْت��هرُ أْب����َص����اررُ ال�����َم�����نِ��يَّ��ِة َك��ْع��َب��ًة 
َل��هرُ  َن����ى)1(  َي����ْوَم  األْزِديِّ  َي���درُ  )2( ت��بَّ��ْت  ��ْق��ا إِْرَه������افرُ َس��ْي��ًف��ا َب����َراهرُ ِم���َن ال��شَّ
َف��ْوَق��هرُ  ��َخ)4(  َت��َض��مَّ ��ْف��َرِق��ِه)3(  مرُ )6( َح���َيً���ا وَع���َف���افرُ ب�ِنَجيِع  ���هرُ فرُ ���َف���وِّ ������ْرٌد)5( يرُ برُ
دى  َف��َب��ك��ْت َل����هرُ األْرَم�������احرُ واألْس���َي���افرُ ب���ِ��دِم ال��َش��ه��اَدِة َغ��ّس��َل��ْت��هرُ َي���درُ ال���رَّ
��ِه واَف�����اهرُ وال���  ِض��َع��افرُ ِح���نَي اْس���َت���َغ���اَث ب���ِ��ع��مِّ َي���َدْي���ِه  ِق����وى  وَن  درُ أْق������َداررُ 
َب م����ْن حَم����اِس����ِن َوج���ِه���هرُ  ������رِّ ���افرُ ف����رآه ترُ َف�����ْوَق ال��َب��ِس��ي��َط��ِة َج����ْوَه����ٌر َش���فَّ
ال����ثَّ����َرى  يف  َد  ت����ب����دَّ مَلَّ������ا  ّرِه األْص������ِدافرُ ف���َت���خ���الرُ���هرُ  ا َت���ظرُ���نُّ ب�����ِ����درُ َع����ْق����َدً
ب�ِها  َف��َغ��َرْت)8(  َج��أِش��ِه)7(  َبساَلةرُ  َه���ْي���َج���اءرُ َس�����اِع�����َرٌة هَل����ا أْج�������َوافرُ ِشْبٌل 
���هرُ  ����س����نيرُ أَق���لَّ �������ف���ي َل�����هرُ ِح�����نَي احلرُ )10( هَلْ أْح���الفرُ َغ���َط���اِرٌف)9(  واْسَتْقَبَلْتهرُ 

َب�����ْت ب���ِ��َم��ْق��َت��لِ��ِه ع��َص��اَب��ةرُ ه��اِش��ٍم  )11( رَشَ ���َدافرُ يرُ ِري��عرُ  ال��ذَّ ال�َموترُ  ب�ِها  ا  َكأَسً

)1( نضى: أخرج السيَف من غمده، لسان العرب:  329/15، مادة: نضا.
)2( رهف: إرهافا السيف أو نحوه رقق حده، لسان العرب:  128/9، مادة: رهف.

)3( مفرق: وســط الرأس، وهو المكان الذي يفوق فيه الشعر، لسان العرب:  299/10، 
مادة: فرق.

)4( تضّمخ: لطخ الجسد بالطيب، لسان العرب:  36/3، مادة: ضمخ. 
)5( الُبْرُد: ثوب فيه خطوط، لسان العرب:  87/3، مادة: برد.

ف: أي فيه خطوط بيض، ويقال: ُتْرَفع للعبد ُغْرفٌة ُمَفّوفة وتفويفها َلبِنٌة  ُف أو يفوَّ )6( مُفــوَّ
من ذهب وُأخرى من فِضة، يقال أّنه البياض في أظفار األحداث، ومن ذلك يقال: ُبْرٌد 

ف أي مخطط، ينظر: لسان العرب:  273/9، مادة: فوف. مَفوَّ
)7( جــأش: النفــس، وقيل القلب، ورجــل رابط الجأش يربط نفســه عن الفرار، لســان 

العرب:  269/6، مادة: جأش.
)8( َفَغر: فتح وهو واسُع وقيل َفَغر فاه َأي فتحه، لسان العرب:59/5، مادة: فغر.

)9( غطارف: السادة وأشراف القوم، لسان العرب:  269/9، مادة: غطرف. 
)10( الِحْلُف: الَعْهُد والجمع َأحالف، لسان العرب:  53/9، مادة: حلف.
)11( َيِدف: داَف الشيَء َدْوًفا خَلطه، لسان العرب:  108/9، مادة: دوف.
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

���اَره���ا  ����ٌع وطِ������َرافرُ َك���ْم ث���اكِ���ٍل َه��ت��َك��ْت َع��َل��ي��ِه مِخَ ����ْرقرُ ���َق برُ ���قِّ وَع���َل���ي���ِه شرُ

���ي���ونرُ ح��رائِ��ٍر  ��َض��افرُ مَه���َل���ْت َع��َل��ي��ِه أَس����ًى عرُ ���نَّ مرُ ب����ِ���َدِم احَل���ش���اَش���ِة م���اؤهرُ

��ا  َت��َع��طُّ��َفً قَّ  َت������ررُ ملْ  ال��َش��ب��ي��َب��ِة  تِ���ْل���َك ال���لِ���ئ���امرُ ع��ل��ي��ِه واألْج������الفرُ َغ����ضُّ 

َل��هرُ َدَج���ِت الَسَا  َق��َم��ًرا  ال���َردى  )1( َح��َج��َب  واْس���َودَّ وْج��هرُ ال��َك��وِن وْه��َو ِغ���َدافرُ

احَل��ي��ا)2(  ِم��َن  ال��َزك��يِّ  اب���ِ��ِن  َب��ع��َد  َأْخ�����الفرُ ال درَّ  َل����هرُ  ����ِرَي����ْت  برُ وال  َدَرٌر)3( 

��َش��قُّ بِ�����ِه ال�����َم��رائِ��ررُ ل��وَع��ًة  )4( َخ��ْط��ٌب ترُ ��س��َت��َه��لُّ نِ���َط���افرُ وِم����َن ال��نَ��واظِ��ِر يرُ

العرُى)5(  َبنْو  فيِه  النَّوِح  نرُوَف  صرُ ���َه���ا أْص���نَ���افرُ أب��َدْت  ِم���ْث���َل احَل������َاِم وَن���وحرُ

)1( غدف: الليُل وَأْغَدَف َأقبل وَأرخى ُســُدوَله وقيل كّل َأســود حالك هو ُغداٌف، لسان 
العرب:  262/9، مادة: غدف.

)2( الَحيــا: وهو الِخْصب وَأَتْيت اأَلرَض فَأْحَييتها َأي وجدتها ِخْصبة، وأراد الشــاعر بها 
كناية عن الخير والبركة، لسان العرب:  211/14، مادة: حيا.

ا، وقالوا لله  َك يكون مدًحا ويكون ذمًّ : العمل من خير َأو شر، ومنه قولهم لله َدرُّ رُّ )3( الدَّ
َك َأي للــه عملك يقال هذا لمن يمــدح ويتعجب من عمله، فإِذا ذم عمله قيل ال َدرَّ  َدرُّ
ك من رجل معناه لله خيرك، وأراد الشاعر القول ال درَّ درُّ الدهر بعد  ُه، وقيل لله َدرُّ َدرُّ

مقتل القاسم وال أنجب ولًدا صالًحا بعده، لسان العرب:  279/4، مادة: درر.
)4( نطاف: الماء الصافي قّل أو كثر، وفي ضرٍب آخر: اللؤلؤ، وقيل الصغار منه، والمراد 

بها في هذا البيت الدمع، لسان العرب: 334/9، مادة: نطف.
)5( بنــو العلى: هم آل رســول اللّٰه نســبة إلى هاشــم عمرو بن عبد منــاف جد النبي 
محمد، الذي هشــم مقادير من الخبز وأطعــم قومه الثريد ببكة، والذي حدث في 

سنة المجاعة حيث قيل فيه:
فتفلّق�ْت بيض����ًة  ري�����ٌش  قرُ مناِفكان�������ْت  ل���ع���ب�����ِد  خالِص���هرُ  فال�مخُّ 
رائِ�������ٌش يوجدرُ  ولي����س  لأضي�������اِفال����رائِشون  هل������������مَّ  والق����ائِ����لون 
�����������ة م��س��������ن��ت��ون ع��ج��اف ع���م���رو ال���ع���ى ه��ش��م ال���ث���ري���د ل��ق��وم�����ه ورج�������الرُ م��كَّ

فغلــب هــذا اللقب »عمرو العال« على اســمه حتى صــار ال يعرف إال بــه، وهو لعلو 
مرتبته، ينظر: عمدة الطالب: 25، شرح نهج البالغة البن أبي الحديد:  200/15.
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

ا القاسم نجل احلسن بن عيل الزكي املجتبى وقال راثًي

 ]3[
]من الطويل[

ب���وًع���ا ب���ِ��احِل��َم��ى وَم��ع��املِ��ا  ب���ِ��ع��اِرِض أْج��َف��اٍن َح��ك��نَي امل���َ��راِزم��ا)1( َس��َق��ي��ترُ ررُ

ْمَرِة الَشجى  ْذَل يف غرُ الَسوامِجا فا َخاَض َسْمعْي العرُ م��وَع  ال��درُ َعينْي  َكْفَكَفْت  وال 

َي���َزْل  ملْ  وَق��ْل��ب��ي  َط����ْريْف  اهَل����وى  ��ا أذاَع  َِ لِ����رِّ َت���َب���اري���ِح)2( ال��َص��َب��اَب��ِة ك��امت

جى  الدرُ يف  ��الِزمرُ  ال�����مرُ ال��نَ��ومرُ  ��َر  ��فِّ نرُ هائَِا لقْد  ال��َص��ربرُ  َغ���َدا  َقْلبْي  وَع���ْن  ��ي��ويْن  عرُ

َمَضاِجعي  ِقرُّ  ترُ َلياًل  ال��نَ��وى)3(  َه��اِزم��ا َفَكيَف  لِنومي  أْم��س��ى  ال��َق��َذى  وَش���وكرُ 

حنًَّة  ب�ِالوْرِد  اهل�ِْيِم)5(  الِعشاَر)4(  ��وِن احَل��َائِ��ا أَع��ْرترُ  ��جرُ وأرُْس��كِ��ترُ ِم��ْن َف���ْرِط ال��شرُ

��وِق��ِه  ��فرُ َق��ْل��ب��ي َط���ائِ���ًرا يف خرُ ��ترُ  َق��واِدم��ا)7( خَت��يَّ��لرُ الَليايل  أي��دْي  َل��هرُ  أراَش���ْت)6( 

��ن��ي َش���وٌق ع��ى األْل����ِف َغ��الِ��ٌب  ��نَ��اِزعرُ َخاِصا يرُ الَقْلِب  يف  َجدَّ  َمْهَا  رْبِ  الصَّ قوى 

والَقَذى  ْم��َع  وال��دَّ َعينيَّ  يف  ْهَد  السُّ ��َص��اِب َع��الئِ��ا رَم��ى  ��ا لِ��ل��مرُ ف��َك��اَن��ْت مَج��ي��َعً

َدْمِعها  ب���ِ��إرس��اِل  َعينْي  ْت  أْب����َرَ َم����َع����املَ لِ��ل��َع��ْل��ي��ا َع���َف���ْت وَع���واملِ���ا ف��ال 

)1( رزم: ضــرب من حنين الناقة علــى ولدها، وَأْرَزمت الناقة إرزاًما وهو صوت تخرجه 
من َحْلقها ال تفتح به فاها، لسان العرب: 238/12، مادة: رزم.

)2( تباريح: للشوق توهجه وقوته، لسان العرب: 408/2، مادة: برح. 
)3( النَّوى: الُبْعد، لسان العرب: 347/15، مادة: نوى.

)4( الِعشــار: اســم يقع على النوق، وقيل من اإِلبل التي قد َأتى عليها عشرة َأشهر، لسان 
العرب: 110/2، مادة: عشر.

)5( هيــم: هاَمت الناقُة َتِهيم ذَهَبت على وِجهها لَرْعٍي، لســان العرب: 626/12، مادة: 
هيم.

)6( أراش: رّكب عليه الريش، لسان العرب: 308/6، مادة: ريش.
)7( قــوادم: وهــي ريشــات في مقــدم الجنــاح وقيل هــي كبــار الريش، لســان العرب: 

465/12، مادة: قدم.
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

����قُّ هَل���ا َت��ْب��كِ��ْي ل���ِ��م��ْن َح����اَز َح��ْب��َوًة  وامل�ََكاِرما حَيرُ ��َى  ال��عرُ ال��َزاكِ��ْي  احَل��َس��ِن  ِم��َن 

َحّقهرُ  الَسيِف  شَبا)1(  امل�رُ�ْعطْي  الَقاِسمرُ  َو  َذَمائِا هرُ َمْطٍل)2(  َغرْيِ  ِمْن  الوغى  وف�ِي  ومرُ

�����الٌم َل����هرُ َت��ْع��نرُ��و امل����رُ���ل���وكرُ َم��ه��اَب��ًة  ���ا هَل����ا وَع����َائِ����ا غرُ �����َل�����عرُ تِ���ي���َج���اَنً وخَتْ

ا ب���ِ��ال��َغ��ي��اِه��ِب َك��اِم��اًل  ��َع َب������ْدَرً َغ��َائِ��ا َت��َط��لَّ امل��رُ���ث�َاِر  ال��نَ��ْق��ِع  ِم���َن  ��قُّ  َي��شرُ

َقنَاتِِه  َص���ْدِر  َف���ْوَق  ��َع��اًدا)3(  جرُ أَراِق����ا)4( وأْرَخ���ى  ا  ����وَدً سرُ األْع����َداءرُ  ب�ِها  َت��ظرُ��نُّ 

ب�َِموطٍِن  ال��ع��دوِّ  َأَن���َف  ه��اِش��َاً  أَع���ّز ب���ِ��ِه َع���ْن َق��ائِ��ِم ال��َس��ْي��ِف َه��اِش��َا َم��َش��ى 

َف��أرُْرِع��َدْت  ال��َزكِ��يِّ  ِش��ْب��لرُ  ب�ِهْم  ْت هَب��ائِ��ا وَص���اَح  ب���ِ��ِه األرُْس�����درُ إْج���َف���ااًل َف�����َردَّ

ب�َِمْعَرٍك  ال�����زؤاِم)5(  لِ��ل��َم��وِت  ��َل  َنَعائَِا َت��َرجَّ فِيِه  الَطْلَس)6(  الَضاِرَياِت  َي��َرى 

��ا  َع��اِرَضً ال��َب��ْدَر  أْخ��َج��َل  امل�رُحّيا  اكِ���ا َطليقرُ  ���َتَ ����ا مرُ ولِ��ل��نَ��ْق��ِع َج����ّى َع����اِرَضً

���َراِه���ٍق  َص��َواِرم��ا وَس����نَّ َص��غ��ري ال���ِس���نِّ َغ���ري مرُ ال�َمنايا  ��وَه��ا  َت��ْدعرُ َع���َزائِ���َم 

الطَّال)7(  ب�ِاألَسِل  الِسْبِط  َسليَل  الَقَشاِعا أسْلَت  ال��نرُ��س��وَر  وأْش��َب��َع��ِت  ا  َنْجيَعً

ا  نِْصَفً ��ْت��َك َق��اِس��ا َقَسْمَت الَرَدى)8( نِْصَفنْيِ ب�ِالسيِف مرُ ��نرُ اهَل��ْي��َج��اِء َس��مَّ ب���ِ��ِه أْل��سرُ

َل��هرُ  َق��ائِ��َم��ة  األْرواِح  يف  ��ْم��َت  أرُِق��ي��َم��ْت ع��ى َج���وٍر ِم���َن احَل���دِّ َح��اكِ��َا وَح��كَّ

ا  َساب�َِحً ال�منيَِّة  اَض  َخ����وَّ ال�م�رُ����َت�الطِا وأْج��َري��َت  ها  َمْوجرُ ا  ��برُ��وَرً عرُ فَجاَب 

ُه، لسان العرب: 419/14، مادة: شبا.  )1( شبا: كّل شيء حدُّ طرفه وقيل حدُّ
)2( مطل: التسويف والمدافعة بالعدة وبالدين، لسان العرب: 624/11، مادة: مطل.

)3( الَجْعُد: من الشَعِر ونحوه تقّبض والتوى، لسان العرب: 121/3، مادة: جعد. 
)4( اأَلْرَقُم: من الحّيات الذي فيه سواد وبياض والجمع ُأراِقُم، لسان العرب: 248/12، 

مادة: رقم.
)5( ُزؤام: المفزع، الـُمخيف، وقيل غاية الذعر، لسان العرب: 261/12، مادة: زأم.

)6( الطََّلس: من الذئاب وهو الذي تســاقط شــعره وهو َأخبث ما يكون، لســان العرب: 
124/6، مادة: طلس.

)7( الطَّال: الدم، لسان العرب: 10/15، مادة: طلى. 
)8( في األصل: »الرى«، ولعّل ما أثبتناه هو الصواب. 
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

ِرَضاَعها  َتبغي  احَل��ْرِب  ب�ِحجِر  ال��َت��َائِ��ا)1( َحَلْلَت  َعليَك  َت  ش���دَّ وَق���ْد  ��ا  مَتَ��اَمً

ًة  رَّ درُ امل�َْجِد  ِم��َن  ْفَطْم  ترُ َف��َل��ْم  الَفواطِا رَض��ْع��َت  نَْت  صرُ َعْلَياَك  نشت)2(  وِح��نَي 

أْعيرُنًا   )3( الَقَساطِلرُ ِمنَْك  َلْت  َكحرُ َلَطائِا)5( َلقْد   )4( الَوحيُّ ال�َموترُ  وأشَمَمَك 

اعتال  ِم��ث��ل��َك  ال��وغ��ى  يف  ع��ل��ويٌّ  الصالِدما)6( فهل  اجلياِد  ال  ا  طرَفً احل��زِم  ِم��َن 

ِشْيَمٌة  الَضنِْك  ال�َمأِزِق  يف  وقَفْت  ����ْرِب ال����َورى واألع��امِج��ا ب�ِِه  أَب��اه��ا َس��ا عرُ

َل��هرُ  َق�����َدٍم  ِم���ْن  ال��نَ��ْع��ِل  اَك  رِشَ ���دُّ  َق��اِدم��ا َي���شرُ امَل���وَت  َيسَتْقب�ِلرُ  َسعى  َعليها 

��َه  لِّ راِغ��ا أَب���ى َح��افِ��َيً��ا َي���ْم���ْي َف���أْوَط���َأ َن��ْع��لرُ ��ا َظ��لَّ ب���ِ��ال��ذرُ ِم��َن ال�����َم��وِت أْن��َفً

��ْرَه��ٍف  مرُ َب��ِة  ب���ِ��َرْ األْزِدي  ���ْت)7( َق��وائِ��ا َف����َب����اَدَرهرُ  ي��ِن َث���لَّ ب���ِ��َم��ق��َت�����لِ��ِه لِ��ل��دِّ

��ا  ب���ِ��أي��ٍد ع��ى املِ���ْق���َداِر َط��اَل��ْت َم��َع��اِص��ا َف��َخ��رَّ ع��ى َوْج����ِه ال��َب��س��ي��ط��ِة ف��اِح��َصً

أْوَهنَْت  ال��َرأِس  َدِم  ِمْن  امل�رُْحَيا  الَعَزائِا َخِضيَب  ِمنْهرُ   )8( اخَل��طِّ ْمَر  سرُ الَطِعِن  ِم��َن 

 )1( التميمــة: خــرزة أو نحوهــا ُتعلَّــق في العنــق دفًعا للعين، لســان العــرب: 67/12، 
مادة: تمم.

ا، لسان العرب:  )2( ُنْشــُت: الشــيء إِذا َتناَوْلته، وُنْشــُت الرجَل َنْوًشــا َأَنْلته خيًرا َأو شــرًّ
361/6 مادة: نوش. 

)3( قسطل: الُغبار، لسان العرب: 557/11، مادة: قسطل.
)4( الوحي: السريع، لسان العرب: 379/15، مادة: وحي.

)5( لطيمة: المسك وقيل وعاء المسك، وقيل الجمال التي تحمل المسك، لسان العرب: 
542/12، مادة: لطم.

الِدُم، الشــديد الحافِر وقيل القوّي الشــديد من الحافر، لســان  ْلِدُم: والجمع الصُّ )6( الصِّ
العرب: 342/12، مادة: صلدم. 

: هدم، لسان العرب: 89/11، مادة: ثلل. )7( ثلَّ
)8( ُسمر الخط: الُسمر الرماح والخط شجرها، وقيل موضع باليمامة تجلب اليه الرماح 

من الهند، البردة الرائقة في شرح البردة الفائقة: 211. 
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

اجَلَامِجا ف��َا َط���اَح يف اهَل��ي��ج��اِء َح��قٌّ ع��ى ال���َرَدى  أَط��اَح  امل��ايِضْ  َعْضب�ِِه)2(  َشَبا)1( 

غ����داَة ال��وغ��ى ح��تَّ��ى أب����اَد امل���َ��المِح��ا وم���ا َب�����َددْت ب��ي��ضرُ ال���ص���واِرِم حَل��َم��هرُ 

���ا بِ��ِه  ��هرُ َص���اِرَخً ��َس��ي��نً��ا َع��مَّ َف��َواَف��اهرُ ِم��ْق��َداًم��ا َع��ى ال�����َم��وِت َع��اِزم��ا ف���نَ���اَدى حرُ

َرأَس��هرُ  ب�ِالَسْيِف  َش��قَّ  قْد  ال��ذي  َق َع���نْ���هرُ ال��َف��ْي��َل��َق امل���رُ�����َت��َزامِح��ا ف��أْرَدى  وَف������رَّ

ْي����ِه الثِ��ا ول�����اَّ َج��َى َع��ن��هرُ ال��َع��َج��اَج��َة يف ال��َوَغ��ى  ����دَّ ���ا خِلَ َه����َوى َف���وَق���هرُ َش���ْوَقً

لوَعهرُ  ضرُ أحنى  السيِف  انحناِء  ���هرُ ال��س��ب��َط ق��ائِ��ا وِم��ث��لرُ  ع��ل��ي��ِه ف��أع��ي��ى مح���لرُ

���ا  ���َع���ّزَيً بِ�������ِه َخ�����ِف�����َراٍت)3( لِ��ل��نَ��ب��يِّ َك���َرائِ���ا َف���َج���اَء بِ����ِه َن���ح���َو اخِل���ي���اِم مرُ

ى ال��ِق��نَ��اِع َه��واتِ��ًف��ا  ��ْف��َن َح��وائِ��ا َب�����َرْزَن َل���هرُ َح����ْرَ ِب طرُ وِم���ْن َح��ْولِ��ِه ك��ال��ِرْ

َم���أَن بِ�����ح��ِزٍم َص�����ْدَرهرُ واحل��ي��اِزم��ا)4( َك��َش��ْف��َن ال����رَدى َع��نْ��هرُ لِ��ّع��دِّ ِج���َراَح���ٍة 

هرُ  َص��َدررُ الَطْعِن  ِمَن  َيْسَلْم  ملْ  ْمِر  السرُ وَل���كِ���ْن َق���َف���اهرُ َك����اَن ب���ِ��ال��َط��ْع��ِن َس��املِ��ا َقَفا 

ب�ِكربال  ال��َزكِ��يِّ  اب�ِِن  ��ْرسرُ  عرُ َص��حَّ  َم��آمِت��ا)5( َلئِْن  فِيها  األَْع�����َراسرُ  َك��اَن��ِت  َف��َق��ْد 

هرُ  ��ِه ب���ِ��ال��َط��فِّ َق���ْد َع���زَّ َف��ْق��درُ َدَع���ائِ���ا ع��ى َع��مِّ لِ���ل���َم���َع���ايل  الًّ  ذرُ وأْن����َق����ض 

ْخَصًة  ررُ لِلَموِت  أْع��ط��اهرُ  ��ْذ  مرُ ��ا أْض��َح��ى هل��ا ال��ِع��زُّ َن��اظِ��ا)6( وأْرَخ���َص  ��َعً ب���ِ��ِه أْدمرُ

ُه، لسان العرب: 419/14، مادة: شبا. )1( شبا: كّل شيء حدُّ طرفه وقيل حدُّ
)2( الَعْضب: السيف صار قاطًعا، لسان العرب: 609/1، مادة: رزم.

)3( الَخَفُر: ِشــدُة الَحَياء، اْمَرأة َخِفَرة ُمَتَخَفَرٌة، ونْســَوٌة َخِفرات، لسان العرب: 253/4، 
مادة: خفر.

)4( الحزيم: وسط الصدر، لسان العرب: 131/12، مادة: حزم.
)5( هــذه المســألة خالفيــة بين النفي واالثبــات عند المحقييــن مثل الســّيد علي محّمد 
 اللكنهــوي الملّقــب بـ )تاج العلماء( كتب رســالة في عرس القاســم بن الحســن
ســّماها )القاســمّية( كما جاء في الذريعــة للطهراني 4/17 رقــم 19، ومقتل اإلمام 

الحسين )مقتل المقّرم(: 264.
)6( قــد تداول بعض المؤرخين حتى أصبح مشــهوًرا بين الناس أن القاســم لما أراد 
القتال في معركة الطف، ظل يتوّســل بعمه اإلمام الحســين ليأذن له بالقتال وكان
←
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

���ا  َع���اِرَضً َق��بَّ��َل  ال���َت���ْوِدْي���عرُ  ��ِة  َمواِسا ويف َض��مِّ أْب���دا)1(  ��ْس��ِن  َع��ْن طِ���راِز احلرُ َل��هرُ 

��فرُ  ��وسرُ ��َق�����بِّ��لرُ يرُ َف���َواِض���َل���هرُ َزاَن������ْت لِ���ِف���ْي���ِه َم��َب��اِس��ا َع��َل��ي��ِه َق��ِم��ي��ٌص َل���ْو يرُ

َن��اِش��َئً��ا  ِة  ال���نرُ���َب���وَّ َدوِح  ِم����ْن  َع  ��َص��وَن ال��نَ��واِع��ا َت���َف���رَّ ف��أْخ��َج��َل ب���ِ��ال��َل��نِي ال��غرُ

َنْبترُهرُ  الَقْطررُ  ���َج)2(  َدبَّ َرْوٍض  ِم��ْث��َل  َنسائِا َزَه��ا  ال���َش���َاِل)4(   )3( َغ����ضُّ وأْن��َش��َق��هرُ 

ِه  َباِسا َت����َرْق����َرَق َرْي���َع���انرُ ال��َش��َب��اِب ب���ِ��َخ��دِّ  )6(
اْف���َتَّ احَل��َي��ا)5(  َب��ْرقرُ  َثْغِرِه  وَع��ْن 

���َدى ب���ِ��ال��راِح َي��ْص��ِف��قرُ َراَح���هرُ  وَي����ْق����َرعرُ فِ���ي���ِه ِس���نَّ���هرُ امَل���ْج���درُ ن��اِدم��ا َع��َل��ي��ِه اهلرُ

اجلوى  ��َرِق  حرُ ِم��ْن  فالِدينرُ  َق��َى  ا  �����الرُ َم������َذاَق ال��َش��ْه��ِد فِ��ي��ِه َع��الِق��ا َشْهيَدً َ خيرُ

ب�ِالَردى  َكالظِلِّ  ْمررُ  العرُ ِمنْهرُ  زاَل  َدائِ����ا َف��إْن  فِ��ي��ِه  َي����زْل  مَلْ  َط���وي���ٌل  ���ْزيِن  َف���حرُ

→
 اإلمام يأبى، وهذا مناف لما جاء في أخبار اإلمام ليلة عاشــوراء: »فقال له القاسم 
بن الحســن: وأنا فيمن يقتل؟ فأشــفق عليه فقال له: يا ُبنــّي! كيف الموُت عندك؟ 
َك، إِنََّك ألحد َمْن ُيقتل  ــِه! فِداَك َعمُّ قال: يا عم! أحلى من العســل! فقال: إي َواللّٰ
ِمــن الرجال معي بعد َأْن َتْبُلو بِبالء َعظيم«، الهداية الكبرى: 204، موســوعة كلمات 

.487 :اإلمام الحسين
)1( في األصل: »أبدا«، ولعّل ما أثبتناه هو الصواب.

)2( دبَّج: الشيء زينه ونقشه، لسان العرب: 262/2، مادة: دبج.
)3( الغض: النبات الطري، وقيل الطلع أو الثمر أّول ما يخرج، لســان العرب: 196/7، 

مادة: غضض.
)4( الشمال: الريح التي تهب من جهة الشمال أو ناحية القطب، لسان العرب: 364/11، 

مادة: شمل. 
)5( الحيا: المطر، لسان العرب: 211/14، مادة: حيا. 
: البرق تألأل، لسان العرب: 50/5، مادة: فرر.  )6( افترَّ
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اارسصلا مافي امسيسرهاا ميصلار دا  ااا  لاَحا رءلاجساللثاشااااا ا  لا(يا ايا اف سلراا ألفايا لي(سةداقا مفل

امل�شادر واملراجع
الفائقة: زكريا النصاري، حت�: عطية مصطفى، نرش:  الربدة  الرائقة ف رشح  1-الربدة 

كشيدة للنرش والتوزيع، )د.ت(.
2-دراسات أدبية: غالب ناهي، مطبعة أهل البيت -كربالء، )د.ت(.

3 -رشح هنج البالغة: ابن أيب احلديد، حت��: حممد أبو الفضل إبراهيم، نرش: دار إحياء 
الكتب العربية -عيسى البايب احللبي ورشكاه، 1962 م.

4-شعراء من كربالء: سلمن هادي آل طعمة، مطبعة اآلداب -النجف، )د.ت(.
5-شعراء الغري: عيل اخلاقاين، نرش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي -قم-

إيران، )د.ت(.
ومعاجم  النساب  ه�(،   1389 الطهراين)ت:  بزرگ  آقا  الشيعة:  أعالم  6-طبقات 

خمتلفة، النارش: دار إحياء الرتاث العريب-لبنان-بريوت، ط: 1، 1430 ه�.
السموي، حت�: كامل سلمن اجلبوري،  الشيخ حمّمد  الشيعة:  7-الطليعة من شعراء 

نرش: دار املؤرخ العريب – بريوت -لبنان، )د.ت(.
8-عمدة الطالب ف أنساب آل أيب طالب: لمحد بن عيل احلسيني)ابن عنبة(، حت��: 
الرشف،  -النجف  احليدرية  املطبعة  منشورات  نرش:  الطالقاين،  آل  حسن   حممد 

ط: 2، 1380-1961 م.
ِسن ف عدد زوجات احلسن: وسام البلدواي، نرش: قسم الشؤون الفكرّية  9-القول احلَ

والثقافّية/العتبة احلسينّية املقّدسة، ط: 1، 1429-2008م.
10-لسان العرب: العالمة أبو الفضل مجال الدين حممد ابن منظور اإلفريقي املرصي، 

نرش: دار صادر، بريوت، ط: 1، )د.ت(.
11-مقتل أيب خمنف: أبو جعفر حممد بن جرير الطربى، نرش: املكتبة العامة للسيد 
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وفصراا ماصإدا هيسارف ا  اح

شهاب الدين املرعيش النجفي، املطبعة العلمية -قم-إيران، )د.ت(.
للطباعة  الكتاب  دار  مؤسسة  نرش:  الصفهاين،  الفرج  ليب  الطالبيني:  12-مقاتل 

والنرش -قم -إيران، )د.ت(.
املقّرم،  حسني  حممد  تق��:  املقرم،  الرزاق  عبد  للسيد   ،احلسني اإلمام  13-مقتل 

منشورات قسم الدراسات اإلسالمية، )د.ت(.
الطربيس)ت: 1320 ه�(، حت�: مؤسسة  النوري  املريزا حسني  الوسائل:  14-مستدرك 
-بريوت  الرتاث  إلحياء   البيت آل  مؤسسة  نرش:  الرتاث،  إلحياء   البيت آل 

-لبنان، )د.ت(.
15-موسوعة كلمت اإلمام احلسني، جلنة احلديث ف معهد باقر العلوم، نرش: دار 

املعروف للطباعة والنرش، ط: 3، 1416 -1995 م.
16-مناقب آل أيب طالب: مشري الدين أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن شهرآشوب)ت 

588ه�(، املطبعة احليدرية ف النجف، )د.ت(.
17-معجم رجال الفكر والدب ف النجف خالل ألف عام: الدكتور الشيخ حممد 

هادي الميني، نرش: شبكة كتب الشيعة، )د.ت(.
18-اهلداية الكربى، للحسني بن محدان اخلصيبي، املطبعة: مؤسسة البالغ للطباعة 

والنرش والتوزيع -بريوت – لبنان، ط: 4، 1411 -1991 م.
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Endnotes
1. Biographical entries include (in Arabic): AmÐn, AÝyÁn al-ShÐÝa, 

v.9, p.182; KhwÁnsÁrÐ, RawÃÁt al-JannÁt, v.2, p.91 and (in 
Persian) TunukÁbunÐ, QiÒaÒ al-ÝUlamÁÞ, p.198; QummÐ, 
FavÁÞid al-RaÃawiyya, p.404; TabrÐzÐ, RayÎÁnat al-Adab, v.1, 
p.51. An analysis of the biographical entries on BihbihÁnÐ is found 
in Gleave, “The Akhbari-Usuli Dispute”.

2. A combination of the different versions of this story can be found 
in DavÁnÐ, VaÎÐd-i BihbihÁnÐ, p.123-126, together with other 
stories exemplifying the relationship between the two scholars.
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groupings).  Whether to count Usulis as merely misguided fel-
low Shi’a or heretical deviants from the true faith was never re-
solved, giving Akhbarism less coherence on such questions than 
their Usuli counterparts.  Because it had failed to resolve certain 
basic questions concerning its role within the Shi’i scholarly 
elite, a disruption of Akhbarism’s institutional structure (such 
as a reduction in the supply of high grade scholars following the 
1134–1135/1772–1773 plague) would therefore dent the pros-
pects of the school relative to their more intellectually coherent 
opponents.  Finally, whilst Akhbari legal theory was not devoid 
of an emphasis on scholarly authority, Usuli-mujtahid theory 
was, perhaps, be a more attractive theory for the Ulama.  It left 
little room for doubt as to who the keepers of religious knowl-
edge were, with its explicit division of the population into muj-
tahid and muqallid, and its pronouncement that the community 
need only follow the commands of a mujtahid without knowing 
the reasoning behind the command.  This, combined with the 
already established position in Shia fiqh concerning the distri-
bution of community taxes and the leadership of public prayers, 
made Usulism a clear favourite.  For the Ulama, jockeying for 
community loyalty (and the power that it might bring) at the be-
ginning of a new dynastic reign, Akhbari legal theory may have 
seemed too much of a risk, and too easily abused by those who 
wished to undermine their position as the keepers of religious 
knowledge within the community.
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lost.  With this setback, and whilst Akhbarism was attempting 

a recovery, al-Bihbahani and his pupils were able to establish 

themselves in the shrine cities.  Al-Bihbahani had been teaching 

Usulism in secret for some time, and al-Bahrani’s death enabled 

him to assume the position of scholarly pre-eminence in Najaf 

and Karbala.  Second, the assumption of power of Fath Ali Shah 

Qajar in 1134–1135/1772–1773 brought to the throne a mon-

arch who was intensely interested in religious movements.  This 

meant that the Shah’s personal religious preference for Usuli 

clerics (if not for Usulism itself), Sufism and even his flirtation 

with Sheikhism encouraged competitor schools to gain ground 

at Akhbarism’s expense.  This prevented a scholar of undoubted 

intellectual weight such as Mirza Muhammad from re-estab-

lishing Akhbarism within Iran following the set of the plague 

and al-Bihbahani’s death.  He did, it seems, attempt to gain the 

Shah’s favour through the famous Tsianov episode (in which 

he “magically” brought about the death of a Russian general), 

though the Shah seems to have reneged on their agreement.  

Whilst Akhbarism did not die out, its influence was restricted 

to marginal areas (southern Iran and the southern Gulf littoral).  

The patronage of court nobles, to be found in the major towns 

and cities was no longer available.  Third, as mentioned above, 

Akhbarism never managed to achieve internal coherence over 

its identity.  By this, I am referring to the intra-Akhbari debates 

about how to view their opponents (be they Usulis or other Shi’i 
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1205/1791), al-Bihbahani trained scholars, taught in the madra-

sas and wrote additional works of jurisprudence.  His pupils were 

Sheikh Kashif al-Ghita’ (d.1228/1813, and credited with defeat-

ing Akhbarism in Iran), Abu ‘Ali al-Ha’iri (d.1215/1800, author 

of an important Usuli work of Tabaqat), Muhammad Mahdi 

Bahr al-’Ulum (d.1212/1797-1798, who also gained an Ijaza 

from al-Bahrani) and Sayyid ‘Ali al-Tabataba’i (d.1231/1816, 

al-Bihbahani’s brother in law).  All of these scholars participat-

ed in the Usuli revival initiated by al-Bihbahani.  Some stayed 

in the ‘Atabat, but many of his pupils founded seminaries and 

teaching establishments in Iran.  However, they themselves were 

always quick to identify themselves as the pupils of al-Bihbaha-

ni and it is through their industry that Usulism flourished once 

more. Akhbarism is today restricted to a few villages in southern 

Iran, Bahrain and pockets of Akhbarism in India.  Al-Bihbahani 

died in 1205/1791 (the dates 1206/1792 and 1208/1974 are also 

mentioned) and was buried in the Graveyard of the Martyrs in 

Karbala, next to his father.

The demise of Akhbarism appears, rather, to have resulted 

from a confluence of historical accidents.  First, the plague which 

hit the Akhbari dominated shrine cities of Najaf and Karbala in 

1134–1135/1772–1773 claimed the lives of many learned schol-

ars, and one can presume that a generation of promising Akhbari 

scholars, who would have continued al-Bahrani’s legacy, were 
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age of 50 (i.e. between1165/1751 and 1170/1757).  In Karbala, 

he set up rival classes to those of Yusuf al-Bahrani, and the two 

scholars engaged in regular debates.  Al-Bihbahani is said to 

have declared that prayer behind Bahrani was invalid, implying 

that Akhbaris did not have the requisite ‘adala (moral probity).  

One story tells of how al-Bahrani and al-Bihbahani were seen 

arguing in the courtyard of the shrine of Imam Hussein in Kar-

bala one evening.  The gatekeepers wanted to close the shrine, 

so the two scholars carried on arguing in the outer courtyard.  

Eventually that too had to be closed and they moved out onto 

the street.  When the gatekeepers returned the next morning, the 

two scholars were still arguing. The time for dawn prayer came, 

the worshippers gathered in the haram, and al-Bahrani went to 

lead prayer.  Al-Bihbahani laid out his cloak in the courtyard 

and prayed in the courtyard, apparently refusing to join the wor-

shippers in the haram.(2)  Despite these differences, there was 

a certain scholarly respect between the two scholars.  Al-Bah-

rani left a request in his will that al-Bihbahani say his funeral 

prayers, which, by all accounts, al-Bihbahani did.

The death of al-Bahrani in 1772, due to the plague that hit 

southern Iraq, gave al-Bihbahani an opportunity to develop his 

Usuli madrasa in the ‘ Atabat. The Akhbaris were left without 

a leader, and a large number of al-Bahrani’s Akhbari scholars 

also died in the plague.  For the next 20 years (until his death in 
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Muhammad Baqir al-Bihbahani and his 
Relationship with Yusuf al-Bahrani

Al-Bihbahani’s life and travels are described in a number of 

biographical notices devoted to him.  However, these accounts 

do contradict each other and there is considerable uncertainty 

about the dates of the major events in al-Bihbahani’s life.(1)  His 

birth, as is commonly agreed, was in Isfahan, though his year of 

birth is put at 1116, 1117 and 1118AH (i.e. between 1704 and 

1707) by different biographers.  He studied first with his father, 

a scholar in his own right, and moved with his father to the town 

of al-Bihbahani in the Iranian province of Fars, at an unknown 

date.  It is said that the move was prompted by a down turn in 

Isfahan’s security, perhaps due to the Afghan capture of the city 

in 1135/1722 which marked the beginning of Safavid demise.  

Al-Bihbahani also spent time studying in the ‘Atabat, complet-

ing his seminary studies in the great madrasas of Najaf.  In Na-

jaf he married the daughter of Sayyid Muhammad al-Tabataba’i 

al-Burujirdi, one of the few Usuli scholars of the period.  This 

may have before moving to Bihbahan, or perhaps after his ini-

tial move there.  Whatever the exact itinerary of al-Bihbahani’s 

travels, he arrived in Bihbahan and spent 30 years there, teach-

ing, writing and involving himself in local politics.  He eventu-

ally returned to the ‘Atabat, settling in Karbala, probably at the 
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The Akhbariyya drew on the diverse areas of Safavid Twelver 

intellectual life.  There were Akhbaris who were influenced by 

mysticism and philosophy (such as Muhammad Taqi al-Majlisi 

(d.1070/1659-60) and Muhsin Fayd al-Kashani (1091/1680)), 

as well as the stricter, more legalistic manifestations of Shi’ism 

(such as, Mulla Muhammad Tahir al-Qummi (1098/1686) and 

al-Hurr al-Amili (d.1104/1693)).  What they shared was a com-

mon attitude towards the manner in which the Shari’a might be 

known.  They were, then, in the main a movement of law, and 

often referred to themselves as a madhhab (sect).  As an intel-

lectual force, the Akhbariyya died out in Iran and Iraq in the 

early 19th century, though they continued for a short time there-

after to be influential in India.  Even today, there continue to be 

scholars who follow a methodology similar to Akhbarism in the 

Shi’i world, particularly in the Persian Gulf area and southern 

Iran.
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both interpretation of the movement’s origins.  Early Muslim 

hersiographical works, such as al-Shahrastani’s al-milal wa’l-

nihal, talk of the division of the Imamiyya into mu’taziliyya and 

akhbariyya.  Whether these early Akhbaris can be linked to the 

later, better defined, the movement is unclear.

In biographical works, Muhammad Amin al-Astarabadi 

(d.1036/1626-7) is normally described as the founder of the 

movement, though al-Astarabadi views himself as its “reviv-

er”.  He was followed by a number of scholars who explicitly 

identified themselves with the Akhbariyya.  What united these 

scholars was a call for the return to the sources in a belief that 

the meaning of the Imams’ words and actions had been lost by 

centuries of excessive interpretation.  This excessive interpre-

tation they identified with the introduction of the doctrine of 

ijtihad into Shi’i legal thinking by Allama al-Hilli.  Akhbaris 

also criticized other juristic practices linked with the theory of 

ijtihad.  In particular, they viewed the “canonical four books” 

(al-kutub al-arb’a) of Twelver Shi’a hadith as containing only 

“sound” (sahih) akhbars.  The hadiths in these books should not 

be examined by the traditional means (critising their isnads or 

tawatur) of establishing historical accuracy.  Furthermore, these 

sound hadiths were never ambiguous in meaning, and were in 

no need of interpretation. In this sense, the Akhbariyya can be 

viewed as literalist, or even fundamentalist.



K
A

R
B

A
L

A
 H

E
R

ITA
G

E

31

The End of Akhbari School and the Beginning of Asuli School in Karbala: The Co-Relation 
between Sheikh Yousuf Al-Bahrani and Al-Wahid Al-Bahbahni

Introduction
The relationship between Sheikh Yusuf al-Bahrani and Mu-

hammad Baqir al-Bihbahani is one of the most interesting in the 

history of the ‘ulama of Karbala.  They were, of course, in op-

position to one another, since al-Bahrani tended towards Akh-

barism and Bihbahani was a staunch advocate and reviver of 

Mujtahid Usulism.  In this paper, I examine the lives of the two 

scholars, and their relationship during their time together in Kar-

bala.  The Akhbariyya was a legal movement in Twelver Shi’ism 

which emphasised a return to the sources of the law (Qur’an and 

hadith).  The hadith in the Twelver Shi’ism includes accounts of 

the sayings and actions of the Imams (normally termed akhbar).  

The Akhbariyya styled themselves as followers of the Imams 

through the texts (akhbar) which record their rulings, rather 

than the interpretations of these texts by later scholars.  The ori-

gins of the Akhbari movement are a debated point both within 

the Twelver tradition, and amongst Western commentators.  The 

Akhbaris themselves see their movement as the original Shi’ism 

which was later corrupted by scholars who had imitated Sunni 

methods of jurisprudence.  Their opponents, termed Usulis (or 

in some texts mujtahids) considered the Akhbaris an innovative 

(bid’a) movement, arising in the 16th century with the work of 

Muhammad Amin al-Astarabadi.  There is evidence to support 
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Abstract
Toward the end of the 18th. Century there was a heated de-

bate between the two schools: the Akhbari and the Usuli. The 

Akhbaris, headed by Al-Bahrani, believed that the sources of Is-

lamic jurisprudence were only The Quran and the Sunnah (The 

Prophet's Traditions). Their school was firm and solid at that 

time. Yet, the Usulis, led by Al-Bahbahni, thought that such two 

sources need elucidation and interpretation. Thus, they put for-

ward the theory of «Ijtihad» (i.e. independent reasoning or the 

thorough exertion of a jurist's mental faculty in finding a solu-

tion to a legal Islamic question; the independent effort used to 

arrive at the rulings of sharia).  

This present study would investigate the reason why the Akh-

baris were well known in Karbala, why it was weakened at the 

hands of Al-Bahbahni, in the last decades of the 18th. century, 

whose knowledge and published works with the efforts of his 

students paved the way to originate for the doctrines of Twelver 

Shi'ism in modern era.

Key words: Asuli School, Akhbari School, Al-Wahid Al-

Bahrani, Sheikh
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امللخص:
بني  ساخنة  علمية  مناقشة  هناك  كانت  امليالدي  عرش  الثامن  القرن  أواخر  يف 
أن مصادر  فيها  املدرسة األصولية  وكان رأي األخباريني  املدرسة األخبارية وبني 
– ومذهبهم كان االقوى يف ذلك الوقت. اعتقد  الرشيعة مها الكتاب والسنة فقط 
حاجة  هبام  والسنة(  )الكتاب  املصدرين  إن  األصويل(  املذهب  )علامء  األصوليون 
اىل التفهيم والتفسري ولذلك طرح األصوليون نظرية االجتهاد – بمعنى “استفراغ 
الوسع يف طلب ظن احلكم الرشعي” -  والذي كان الزًما لفهم مراد الشارع املقدس 

من النصوص الرشعية.
كان زعيم األخباريني آنذاك هو الشيخ يوسف البحراين، وزعيم األصوليني هو 
الوحيد البهبهاين ويف هذا البحث سنوضح سبب شهرة األخبارية يف كربالء وتاريخ 
القرن  من  االخرية  العقود  يف  البهبهاين  الوحيد  يد  عىل  األخبارية  املدرسة  ضعف 
الفقه  تأصل  ايًضا  تالمذته  ونتاج  ونتاجه  البهبهاين  الوحيد  وبسبب  عرش.  الثامن 

الشيعي األثنا عرشي يف العرص احلديث.
الشيخ  البهبهاين،  الوحيد  األخبارية،  املدرسة  األصولية،  املدرسة  املفتاحية:  الكلامت 

يوسف البحراين.


