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قواعد الن�شر يف املجلة 
القواعد  وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

اآلتية:
يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي . 1

وخطواته املتعارف عليها عاملًيا.
2 . )CD(وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 يقدم البحث مطبوًعا عىل ورق

simplified Arabic« عىل أن  بحدود)5000- 10000( كلمة بخط 
ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

ُتقبل النصوص املحققة ملخطوطات كربالء، عىل أن تكون حمققة عىل وفق . 3
فيها  يذكر  حتقيق)دراسة(  مقدمة  تتضمن  وأن  عليها،  املتعارف  املناهج 
الباحث املنهج املعتمد ومواصفات النسخة املعتمدة ومصدرها، ويرفق مع 

العمل املحقق صورة املخطوطة املعتمدة كاملًة.
يف . 4 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود)350( كلمة.

الباحث، وعنوانه، وجهة . 5 البحث عىل اسم  أن حتتوي الصفحة األوىل من 
اإللكرتوين مع مراعاة  اهلاتف، والربيد  الوظيفي، ورقم  العمل، والعنوان 
عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك. 

أواخر . 6 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار 
بأن  ــارة  واإلش التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصــول  وتراعى  البحث، 
تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، 
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سنة النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر 
اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

حالة . 7 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعى يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 
أسفل . 8 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن. 
للمرة . 9 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ُقّدم  قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشار  وأن  األوىل، 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 
ة وسيلة نرش أخرى. . 10 أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ
تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة . 11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات 
فنية. 

ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل . 12
أصحاهبا سواء أقبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: 

يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسّلم. 

خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها ب. 
وموعد نرشها املتوّقع.
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البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 	. 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل 

إعدادها هنائيًّا للنرش. 
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. د. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.ه. 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة و. 

مالية جمزية. 
يراعى يف أسبقية النرش: ـ. 13

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. أ. 
تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 	. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. د. 

ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة:. 14
)turath@alkafeel.net(

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
ع  )العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.
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كلمة العدد
ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

ألمدِه،  انقطاَع  اَل  متواصاًل  كثرًيا  محًدا  وباطِنة،  ظاِهرًة  نِعمِه  َعىل  هللِ  احلمُد 
والصالُة والسالُم َعىل خرِي خلقِه سّيدنا ونبّينا وحبيب قلوبِنا حمّمد وَعىل آل بيتِه 

الطيبنَي الطاهريَن. 

بنتاجاِت  احلافِلة  العلمّية  مسريِتا  ضوِء  يِف  كربالَء  تراِث  جمّلَة  فإّن  بعُد،  ا  أمَّ
باتْت  حّتى  الرائدة،  العلمّية  املجاّلِت  ِمن  أصبحْت  َقد  املتخصصنَي  الباحثنَي 
مصدًرا مهامًّ ِمن املصادِر اّلتي اَل يستغني َعنها الباحُث بصورٍة عاّمة، واملتخصُص 
بالرتاِث بصورٍة خاّصة؛ ألهّنا مجعْت بنَي األبحاِث األكاديمّية الرصينة، واألبحاِث 
احلوزوّيِة، فضاًل عىل اهتامِمها بتحقيِق الرتاِث املخطوِط ألعالِم كربالَء، وعلامِئها ، 
وَقد نرشْت املجّلُة يِف أعداِدها جمموعًة طّيبًة ِمن األبحاِث والتحقيقاِت يِف جماالٍت 
واألصوُل،  والفقُه،  القرآِن،  وعلوُم  واألدُب،  واللغُة،  التاريُخ،  ِمنها:  عديدة، 
رْت هيأَتا املجّلة إصداَر ملٍف خاصٍّ  وعلُم الكالِم، وغريها، أّما يِف هذا الَعدد فقرَّ
مرور  بمناسبِة  الشهرستاينُّ   الديِن  هبُة  السّيُد  وهَو  كربالَء،  أعالِم  ِمن  َعَلٍم  عْن 
َن ملُف العدِد بحًثا بعنوان: الفكُر اإلصالحيُّ للسّيد  ا َعىل وفاتِه، تضمَّ مخسنَي عامًّ
هبة الديِن الشهرستايّن، وحتقيق ثالث رسائل: األوىل بعنوان: حديٌث مَع الدعاِة، 
وهَو عبارٌة َعن حواٍر عقائديٍّ للسّيد هبة الديِن الشهرستايّن مَع بعِض املسيحينَي، 
والثانيُة يِف ِعلِم العروِض موسومة: برواشح الفيوِض يِف علِم العروض، والثالثُة: 
اهللِ  فر	  ديواِن  حتقيق  العدد  هذا  ضمَّ  كذلك  دوزي،  املسترشِق  نقِد  يِف  رسالٌة 
الفاضِل  النصوِص الرشعّية عنَد  يِف  قراءاٌت  األّوُل  احلويزّي، إضافًة إىل بحثني: 
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الدربندّي كتاب إكسري العباداِت يِف أرساِر الشهادات مثااًل، والثايّن موقف أهايل 
كربالَء ِمن ثورِة العرشين.

إضافًة  حتّقَق  وأْن  القّراِء،  رضا  والتحقيقاُت  األبحاُث  هذه  تناَل  أْن  ونأمُل 
جديدًة يِف حقوِل املعرفة.  

ويِف اخلتاِم ندعو الباحثنَي األفاضَل واملحققنَي الكرام إىل رفِد املجّلِة بأبحاثِهم 
القّيمة وحتقيقاِتم الدقيقِة اّلتي تصبُّ يِف خدمِة العلِم وطاّلبه.

أخَذ اهللُ بأيدِينا نحو السداِد والرشاِد وخدمة البالِد والعباِد. وآِخُر دعواَنا أِن 
احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والسالُم عىل حمّمد وآل بيتِه الطيبنَي الطاهريَن.

رئيس التحرير
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ر�شالُة املجّلة
الُم َعىَل أرشِف األنبياِء واملرسلنَي سيِّدنا  الُة والسَّ احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصَّ

ٍد وآلِه الطَّاهريَن املعصومنَي، أّما بعد: حممَّ

اِث ورضورِة العنايِة بِه وإحيائِه ودراســتِه من  فأصبــَح احلديُث عن أمّهّيِة الرتُّ
البدهّيــاِت التي ال حَيُســُن إطالُة الــكالِم فيها؛ فإنَّ األّمَة التــي ال ُتعنى برتاثِها وال 

تكّرُم أسالَفها وال تدرُس مآثَرُهم وآثاَرُهم ال ُيرجى هلا مستقبٌل بنَي األمِم.

ومن مّيزاِت ُتراثِنا اجتامُع أمَريِن:

أولهما: الغنى والشمولّيُة.

ثانيهم��ا: قّلُة الدراســاِت التي ُتعنــى به وتبحُث يف مكنوناتِــه وُتربزه، فإّنه يف 

الوقــت الذي نجد باقي األمِم تبحُث عن أّي يشٍء ماّديٍّ أو معنويٍّ يرتبُط بإرثها، 
وُتــربُزه وُتقيُم املتاحَف متجيًدا وتكرياًم لــه، وافتخاًرا به، نجُد أّمَتنا مقرّصًة يف هذا 

املجاِل.

فكــم من عاملٍ قىض عمــَره يف خدمِة العلــِم واملجتمِع ال يكاُد ُيعرُف اســُمه، 
فضــاًل عن إحياِء خمطوطاتِــه وإبراِزها لألجيــاِل، أو إقامِة مؤمتــٍر أو ندوٍة تدرُس 

نظرّياتِه وآراَءه وطروحاته.

لذلــك كّلِه وانطالًقا من تعاليِم أهِل البيِت التي أمرتنا بحفِظ الرتاِث اذ 
قاَل اإلماُم جعفُر الصادق للمفّضِل بِن عمر: »اكتْب وبثَّ علَمك يف إخوانِك، 
فإْن مــتَّ فأورث كتَبك بنيــك«، بادرت األمانُة العاّمُة للعتبِة العّباســّيِة املقّدســِة 
بتأســيِس مراكــَز تراثّيٍة متخّصصٍة، منهــا مركُز تراِث كربالَء، الــذي انطلقت منُه 



20

جمّلُة تراِث كربالَء الفصلّيُة املحّكمُة، التي سارت بخطًى ثابتٍة غّطْت فيها جوانَب 
متعددة من الرتاِث الضخِم هلذِه املدينِة املقّدسِة بدراساٍت وأبحاٍث علمّيٍة رصينٍة.

ملاذا تراثُ كربالء؟
إنَّ لالهتامِم والعنايِة برتاِث مدينِة كربالء املقّدسِة منطلقنِي أساسّينِي:

، يتلّخص بأّن تراُث هذِه املدينِة شــأُنه شــأُن بقّيــِة تراثِنا ما زاَل به  ُمنطَلٌق عامٌّ
حاجٍة إىل كثرٍي من الدراساِت العلمّيِة املتقنِة التي ُتعنى به.

ا  ، يتعلق هبذِه املدينِة املقّدســِة، التي أصبحْت مــزاًرا بل مقرًّ وُمنطَلٌق خــاصٌّ
وُمقاًما لكثرٍي من حمّبي أهِل البيِت، منُذ فاجعِة الطفِّ واستشهاِد سيِِّد الشهداِء 
 ،اإلمــاِم أيب عبد اهلل احلســني بن عيل بــن أيب طالب ســبِط رســوِل اهلل
فكان تأســيُس هذِه املدينِة، وانطــالق حركٍة علمّيٍة يمكــُن وصُفها باملتواضعِة يف 
بداياِتا بســبِب الوضع الســيايس القائم آنذاك، ثّم بدأت تتوّسُع حّتى القرِن الّثاين 
عشـــَر اهلجرّي إذ صارت قبلًة لطالِب العلِم واملعرفــِة وتزّعمِت احلركَة العلمّية، 
ابع عــرش للهجرِة، إذ عــادت حينذاك حركات  واســتمّرت إىل هنايــاِت القرِن الرَّ

االستهداف السلبي هلذه املدينة املعطاء.
فلذلك كّلِه اســتحّقت هذه املدينُة املقّدسُة مراكَز وجماّلٍت متخّصصًة تبحُث 
يف تراثِهــا وتارخِيها وما رشــح عنهــا ونتج منها وجرى عليها عــرَب القرون، وتربز 

مكتنزاِتا للعيان.

اهتماماتِ جملّةِ تراث كربالء

إنَّ أفَق جمّلِة تراِث كربالء املحّكمة يتّسُع بسعِة الرتاِث بمكّوناتِه املختلِفة، من 
العلــوِم والفنوِن املتنوعــة التي ُعني هبا أعالُم هذه املدينِة مــن فقٍه وأصوٍل وكالٍم 
ورجــاٍل وحديٍث ونحٍو ورصٍف وبالغٍة وحســاٍب وفلٍك وأدٍب إىل غرِي ذلك ممّا 
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ال يسُع املجاُل الستقصاء ذكرها، دراسًة وحتقيًقا.

ومّلــا كان هنــاك ترابٌط أكيٌد وعلقٌة تاّمة بني العلــوِم وتطّوِرها وبني األحداِث 
التأرخييَِّة من سياســّيٍة واقتصادّيــٍة واجتامعّيٍة وغريها، كانت الدراســاِت العلمّيِة 
التــي ُتعنــى بتأريِخ هذه املدينــِة ووقائِعها ومــا جرى عليها من صلــِب اهتامماِت 

املجّلِة أيًضا.

مَنْ هم أعالمُ كربالء؟

ال خيفــى أّن الضابطَة يف انتســاِب أّي شــخٍص أليــة مدينٍة قــد اخُتلَف فيها، 
فمنهم من جعَلها ســنواٍت معّينة إذا قضاها يف مدينٍة ما ُعّد منها، ومنهم من جعَل 
الضابطَة تدوُر مداَر األثِر العلمّي، أو األثر واإلقامة مًعا، وكذلك اختلَف الُعرُف 
ا لطالِب العلِم  بحســِب املدد الزمنّيِة املختلفِة، ومّلا كانت كربالُء مدينًة علمّيًة حمجًّ
وكانت اهلجرُة إليها يف مدٍد زمنّيٍة طويلٍة مل يكن من السهِل حتديُد أسامِء أعالِمها.

فكانت الضابطة فيمن يدخلون يف اهتامم املجّلة هي:

أبنــاُء هذه املدينِة الكــراِم من األرِس التي اســتوطنتها، فأعالُم هذه األرس   -1
أعالٌم ملدينِة كربالء وإن هاجروا منها.

2- األعالُم الذين أقاموا فيها طلًبا للعلِم أو للتدريس يف مدارِسها وحوزاِتا، 
ا هبا. عىل أن تكوَن مّدة إقامتِهم معتدًّ

وهنا ال بّد من التنبيِه عىل أّن انتساَب األعالِم ألكثر من مدينٍة بحسِب الوالدِة 
والنشــأِة من جهِة والدراســة والتعّلم من جهٍة ثانيٍة واإلقامة مــن جهٍة ثالثة أَلمٌر 
متعارٌف يف تراثِنا، فكم من عاملٍ ينســُب نفســُه ملدٍن عّدة، فنجُده يكتُب عن نفِســه 
مثــاًل: )األصفهايّن مولًدا والنجفّي حتصياًل واحلائرّي إقامًة ومدفنًا إن شــاء اهلل(.
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فمن نافلِة القوِل هنا أن نقوَل: إّن َعّد أحد األعالِم من أعالِم مدينِة كربالء ال 
يعني بأّيِة حاٍل نفي نسبته إىل مدينته األصلّيِة.

حماورُ اجمللّة

مّلــا كانت جمّلُة تراِث كربــالَء جمّلًة تراثّيــًة متخّصصًة فإهّنا ترّحــُب بالبحوِث 
الرتاثّيِة مجيعها من دراســاٍت، وفهــارَس وببليوغرافيا، وحتقيِق الرتاِث، وتشــمُل 

املوضوعاِت االتية:
تاريــُخ كربــالء والوقائُع واألحــداُث التي مــّرت هبا، وســرية رجاالتا . 1

وأماكنهــا وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كّل 
ما يتعلق بتارخيها الشفاهي والكتايب.

دراسُة آراء أعالِم كربالء ونظرياِتم الفقهّية واألصولّية والرجالّية وغريها . 2
وصًفا، وحتلياًل، ومقارنًة، ومجًعا، ونقًدا علميًّا.

واملوضوعّيــِة . 3 العاّمــِة،  أنواِعهــا  بمختلــِف  الببليوغرافّيــة  الدراســاُت 
، واملكانّية  كمؤّلفاِت أو خمطوطاِت علامِء كربالء يف علٍم أو موضوٍع معنّيٍ
كمخطوطاِتــم يف مكتبٍة معّينٍة، والشــخصّية كمخطوطــاِت أو مؤّلفاِت 

َعَلٍم من أعالِم املدينِة، وسوى ذلك. 
دراســة شعر شعراء كربالء من خمتلف اجلهات اسلوًبا ولغًة ونًصا وما اىل . 4

ذلك، ومجع أشعار الذين ليس هلم دواوين شعرية جمموعة.
حتقيق املخطوطات الكربالئية. . 5

وآخُر املطاِف دعوٌة للباحثنَي لرفــِد املجّلِة بكتاباِتم فال تتحّقُق األهداُف إاّل 
باجتامِع اجلهوِد العلمّيِة وتكاتِفها إلبراِز الرتاِث ودراستِه.
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وآخُر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي والصالُة والســالُم عىل أرشِف األنبياِء 
واملرسلنَي سيِّدنا حمّمٍد وآلِه الطاهريَن املعصومنَي.
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ملخ�س البحث
يعدُّ الرتاث مصدرا مهامًّ وأساسيًّا يف تكوين ذات األمة؛ ألنَّه األصُل املتجّذر 

فيه، والذي يعقد أوارصحارض األمة بامضيها.

مــن هنا ســعى البحُث إىل حتقيق خمطوطــة ديوان الشــاعر)فر	 اهلل احلويزي 
احلائــري(؛ وذلــك ملــا يمتلكــه الديوان مــن أمهّية تكمــن يف تســليط الضوء عىل 
شــخصّية هذا الشــاعر، وســامت احلركة الشــعرية يف ذلك القرن، فضاًل عن َفْهِم 

طبيعة احلياة العلمّية والثقافّية يف ذلك القرن.

الكلمات المفتاحية: فرج الله، الحويزي، شعراء كربالء، ديوان شعر.
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Abstract
Heritage is considered an important and basic source in forming the nation 

identity since it is the deep rooted origin which connects the nation present 

with its past.

On this base, the research worked to verify the poet manuscript divan (Fer-

ej ul Allah’s Al Huwaizi Al Ha’iri) due to the divan significance which under-

lines in shedding the light on this poet personality and the poetic movement 

characteristics in that century as well as understanding nature of the scientific 

and cultural life in that century.

Key words: Ferej ul Allah, Al Huwaizi, Kerbala poets   
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بسم الله الرحمن الرحيم

املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــني والصــالة والســالم عىل خــري خلق اهلل أمجعــني نبينا 

وحبيب قلوبنا حممد الطاهر األمني، وعىل آله الطيبني الطاهرين.

ا بعد... أمَّ

فيعدُّ القرن الثاين عرش اهلجري من القرون املهمة عىل خمتلف الصعد من أدب 
ورصف ونحو وعلم كالم وشتى جماالت املعرفة اإلنسانية.

إذ نبــغ يف هذا القرن شــعراء كثريون، ممن رفدوا ســاحة األدب بنتا	 ثّر، َبْيَد 
ــه مل حيظ كثري من هؤالء الشــعراء بفرصة أْن يــرى جهدهم األديب النور، وذلك  أنَّ
ملا مّرعىل العراق –وعموم البــالد العربية –من ويالت االحتالل البغيض، الذي 
أمهل –َعْمًدا-كّل نتا	 معريف شأنه أن يرفع األمة وُينري طريقها، فضاًل عن انتشار 

األوبئة واألمراض التي فتكت بالناس.

ولطاملا كنُت أتطّلع وأتوُق إىل أْن ُأســهم يف بّث الروح يف تراث األمة اخلالد، 
يف حقبــة زمنّية اكتنفها الغموض، حتى إّن كثرًيا من الدارســني والباحثني –وعىل 

خمتلف املستويات- اليعرفون شيًئا عنها.

مــن هنا غدت يب رغبة جاحمة يف إلقاء الضوءعىل َعَلم من أعالم ذلك القرن، 
فــكان مبهًجا يل أن أحصل عىل)خمطوطة( ديوان الشــاعر فر	 اهلل احلويزي، ذلك 
الشــاعر العامل الذي مل متد يد إىل خمطوطة ديوانه، إذ بقيت تلك املخطوطة يف حالة 
ســبات قابعة يف رفــوف املكتبات، وبعد التوّكل عىل اهلل)عزوجل(، شــّمرت عن 
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ســاعدي كي أحقق ديوان الشاعر، ومما دفعني للقيام هبذا اجلهد-باالضافة إىل ما 
تقــدم ذكره-إنارة طريــق الباحثني وجذب انتباههم إىل هــذه احلقبة الزمنية الغنية 

بكنوزاملعرفة.

ومــن اجلدير بالذكر واالهتامم أّن ديوان الشــاعر تكمن فيــه أمهية كبرية منها 
أّنه يقدم لنا تصّوًرا عاًما لطبيعة الشــعر يف ذلك الزمان، أضف اىل ذلك ينامز شعر 
الشــاعر بصدق العاطفة، وقــوة التعبري، وتدفق العواطف، إذ حيمل الشــاعر بني 
جنبــات روحــه اخلالدة األصالة واإلخالص املســتمّدة من متســكه بســرية النبي 
األعظم حممد، وأهل البيت األطهار، واقتدائه بالسلف الصالح لألّمة.

ويف ضوء حتقيق)املخطوطة( بذلنا جهًدا للتعّرف عىل شخصية الشاعر املهّمة 
يف تراث االمة، تلك الشخصية التي بدت لنا حتمل سامت التفّرد يف ساحة العلم، 
إذ مل تقترصمعرفة الشــاعرعىل ميدان الشــعر وحســب، بل كان شــاعًرا، وفقيًها، 
ونحوًيــا، وعروضيًّا، وعامًلا يف علم الكالم، ويف احلســاب واالصول، بل هوعامل 

رجايل من الطراز االول لعلم الرجال.

وقد اقتضت طبيعة البحث أْن ينقســم عىل مقدمة وقســمني رئيسني، وخامتة 
جاءت حمملة بأهم نتائج البحث.

خّصص القسم األول لدراسة الديوان، وقد َضمَّ أربعة فصول، جعل الفصل 
األول لدراســة حيــاة الشــاعر، أّما الفصل الثــاين فقد خّصص لدراســة أغراضه 
الشــعرية، وجاء الفصل الثالث لدراســة اخلصائص الفنية لشــعره، يف حني حدد 
الفصــل الرابع لوصف خمطوطة الديوان بشــكل دقيــق، وتوضيح منهج التحقيق 

املعتمد يف هذه املخطوطة.
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َص لتحقيق الديوان، وقد أحلقُت بمخطوطة الديوان  أما القســم الثاين َفُخصِّ
ملحقَا، استدركت فيه عىل املخطوطة ببيتني مل يذكرا فيها.

وغنــيٌّ عن الذكر اجلهــد والعناء الذي مرَّ بــه املحقق، بيدأنَّ لــذة إمتام عمل 
التحقيق يذهب كل اجلهد واملشقة.

وال يســعني يف هــذا املقــام إالَّ أن أتقــّدم بالشــكر لــكل َمن أســهم يف مّد يد 
العون واملســاعدة يف انجاز هذا العمل بدًءا من روح املرحوم الشــيخ حممد طاهر 
الســاموي)رمحه اهلل(ناســخ املخطوطة ومروًرا بإدارة مكتبة اإلمام احلكيم العامة، 
وانتهاء بمكتبة العتبة العباسّية املطهرة، وأخص بالشكر أخي وزمييل أ.م.د. فالح 
رســول احلســيني الذي لطاملا وقــف وقفة أخ يف إبــداء املشــورة وكذلك األخوة 

العاملني يف مركز تراث كربالء.

ويف اخلتام أرجومــن اهلل العيل القديرأْن أكون قد رفدُت مكتبة األدب العريب 
برافــد علمي متمثاًل بديوان الشــاعر)فر	 اهلل احلويزي احلائري(، لعله يســهم يف 

إغناء تراث أّمتنا اخلالدة.

وكلمــة البــد منهــا، أنَّ ما قــّدم من عمل هــو جهــد العاجز وقــدرة الفاين، 
فــان أصبــت يف يشء ففضله يعود كلــه اىل اهلل)عزوجــل( واىل الرســول الكريم 
حممدوأهــل بيته الطهــار، وإْن أخطأت يف يشء، فإّن اإلنســان خطَّاء ما 

.و أهل بيته حيى، والكامل وحده هلل)سبحانه وتعاىل(ولرسوله

واهلل من وراء القصد، واحلمد هلل أواًل وآخًرا ودائاًم.
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الق�شم االأول /الدرا�شة
اليلص األوح/لياة الخاعر/امسه، نسبه 

 هــو الشــيخ فــر	 اهلل بــن حممــد بــن درويش)1(بــن حممد)2(بــن حســني)3(

)1( ينظــر: أمــل اآلمــل، الحــر العاملــي: 215/2، تعليقــة أمــل اآلمــل، عبد اللــه أفندي 
االصفهاني: 225، رياض العلماء، المؤلف نفســه: 337، كشف الحجب، السيدإعجاز 
حسين النيسابوري: 132، روضات الجنات، الخوانساري: 339/5، إيضاح المكنون، 
اســماعيل باشــا: 275/1، هدية العارفين، المؤلف نفســه: 816/1، سماء المقال، أبو 
الهــدى الكلباســي: 280/1، الطليعــة، محمــد الســماوي: 106/2، ماضــي النجف 
وحاضرهــا، جعفر آل محبوبــة: 184/2، الذريعة، آغابــزرك الطهراني: 487/2، أدب 
الطــف، جواد شــبر: 214/5، الغدير، األمينــي النجفي: 263/11، مســتدركات علم 
رجــال الحديث، علــي النمــازي: 196/6، مســتدرك ســفينة البحار، المؤّلف نفســه: 
162/8، االعــالم، الزركلــي: 140/5، معجم رجال الحديــث، الخوئي: 275/14، 
معجــم المؤلفيــن، عمــر رضــا كحالــة: 59/8، المفيــد من معجــم رجــال الحديث، 
محمــد الجواهري: 453، موســوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسســة االمام 

.240/2 :الصادق
وقد تضافرت المصادر على اســم الشــاعر المذكور في المتن، بيد أن السيد محسن االمين-
وحده-تفــّرد عــن الجميــع فاســتبدل)أحمد( بـ)محمــد( وقال:»فــر	 اللــه أحمــد بن 

درويش...« أعيان الشيعة، محسن االمين: 587/2. 
)2( ينظــر: تعليقة أمل اآلمل: 225، كشــف الحجب: 132، روضــات الجنات: 339/5، 
إيضاح المكنون: 275/1، هدية العارفين: 816/1، الطليعة: 106/2، ماضي النجف 
وحاضرها: 184/2، أدب الطف: 214/5، معجم رجال الحديث: 275/14، معجم 

المؤلفين: 59/8، موسوعة طبقات الفقهاء: 240/2. 
)3( ذكــرت المصادرالســابقة التــي ترجمــت للشاعر)حســين( بعد)درويش( مباشــرة ولم 
تذكر)محمــد( المذكور بعد)درويش(، وصاحب الذريعة أطلق عليه)الحســين(، ينظر: 
أمــل اآلمل: 215/2، ســماء المقــال: 180/1، الذريعــة: 487/2، مصفــى المقال، 

آغابزرك الطهراني: 453. 
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أصــال)5( اخلطــي  أكرب)3(احلويــزي)4(  الدين)2(بــن  مجــال  محاد)1(بــن   بــن 

)1( ينظر: أمل اآلمل: 215/2، تعليقة أمل اآلمل: 225، سماء المقال: 280/1، الذريعة: 
487/2، معجم رجال الحديث: 275/14. 

)2( ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 184/2، أدب الطف: 214/5. 
)3( لــم تذكركل المصادر التي ترجمت لشــاعرنا)الدين( بعد اســم جمــال، بل ذكرت)بن 

جمال بن أكبر( ينظر: روضات الجنات: 339/5، الطليعة: 106/2. 
)4( ينظر:أمل اآلمــل:215/2، تعليقة أمل اآلمل:225، كشــف الحجب:132، روضات 
الجنــات:339/5، والحويزة تصغير الحوزة، وأصله من حــاز يحوزه حوزا إذا حصله، 
موضع حازه)دبيس بن عفيف األســدي(أيام الطائــع ألمر الله ونزل فيه وبنى أبنية، وتقع 
بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح، ينظر:معجم البلدان:326/2، 400، 

شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين األسترباذي:25/2. 
)5( ينظــر: الديوان)المخطوطــة(، الورقــة: 1، 35، الطليعــة: 106/2، أعيــان الشــيعة: 

177/1، األعالم: 140/5.
ويبدو للمحّقق أّن من عزا أصل الشــاعر الى)الخط( كونه أصاًل ينتمي إلى قبيلة)آل ماجد(، 
وقبيلــة)آل ماجد( مــن القبائل العريقة المهمة فــي مدينة)الخط(، ينظر: أنــوار البدرين، 

الشيخ علي حسن البالدي: 200.
وقدذكر الشــيخ محمد السماوي نسبة الشــاعر الى)آ ل ماجد(، ينظر: الديوان)المخطوطة(، 

الورقة: 35.
وقدصرح الشاعر بذلك االمر باحدى قصائده بقوله:)القصيدة: 6/البيت: 40()الخفيف(

ض������ا ع�����ن حم����م����ٍد وذوي��������ِه م���ن ب��ن��ي م���اج���ٍد رج������اِل ال��ع��دال��هوال������رِّ

ومدينة)الخط( قديًما تعــّد منطقة من مناطق البحرين، قال ياقوت الحموي: »والبحرين هي 
الخط والقطيف واآلرة وهجر...« معجم البلدان: 347/1، وقيل هي القطيف قال الشيخ 
حســن البالدي البحراني:»القطيف هي الخط« أنوار البدرين: 239، وقال:»القطيف... 

هي بالد الخط في السنة المتقدمين والمتأخرين« المصدر نفسه والصفحة نفسها.



ريضان ار  اا ايضيزا ايائرا )من أعالم القرن الثانا عخر احشرا( رراسة و قيا واستدراك

294
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

احلائري)1(.

أسرته/نخأته 

ينتســب شــاعرنا اىل أرسة عريقــة، هــو أحد أهــم أركاهنا؛ إذ تعــّد أرسة)آل 
احلويــزي( من األرس العلمية العربية، والتي يشــهد هلا بالــرشف والرفعة واملكانة 

السامية، ولعل من أهم سامت هذه األرسة هو اتصافها بالطابع الديني.

هاجرت أرسة آل احلويزي اىل مدينة النجف االرشف يف مطلع القرن احلادي 
عــرش اهلجري، فاســتوطنت هذه املدينة املرشفــة، إذ كان هــدف األرسة األوحد 

طلب العلوم الدينية، وحتصيل املعارف األخالقية)2(.

بيدأنَّ شــأهنم ومكانتهم كانــت باقية يف)احلويزة( إذ يعــدون من أعالم تلك 
املنطقــة وأصحاب الفتوى فيها، فضال عن تصدهيم للتعليم فيها، فكانوا يرتددون 
بــني الفينــة واالخرى عىل احلويزة، فـ»فلهم هبا مشــيخة اإلســالم ودورهم هناك 

مألف الوّفاد ومأوى القّصاد«)3(.

يف ظّل هذه األرسة العلمية العريقة نشــأ شــاعرنا)فر	 اهلل احلويزي(؛ إذ كان 
والده)أبو احلســن حممد بن الشــيخ درويش( من العلامء الكبــار الفضالء)4(، ويف 

)1( ينظــر: أعيــان الشــيعة: 587/2، إذ ذكــر المؤلــف أّن نشــأة الشــاعر كانت فــي مدينة 
كربالءالمقدسة.

ويعد لقب الحائري من االلقاب التي تتخذها االســر التي تســتوطن مدينة كربالء المقدسة، 
.نسبة للحائر المقدس لالمام الحسين

)2( ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 182-182/2. 
)3( المصدر نفسه: 182/2. 

)4( ينظر: أعيان الشيعة: 326/2، ماضي النجف وحاضرها: 187/2. 
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كنــف والده ترعرع الشــاعر، فدرس عــىل يديه علــوم العربية والفقــه وأحكامه 
وكان»عاكفا عىل طلب العلم من سبل كثرية، فأحاط علاًم ببعض الفنون، وشارك 

يف أنواع«)1( أخرى كثرية.

ومما ينبغي اإلشارة اليه، أّن أرسة الشاعر العلمية العريقة قد نبغ فيها عدد من 
الشخصيات يف خمتلف العلوم ويف صعد شتى ومنهم مثال:

 1-الشــيخ كــرم اهلل بــن حممــد بــن حســن بــن كــرم اهلل حبيــب احلويزي، 
عامل كبري، تويف حدودعام 1154هـ)2(.

2-الشــيخ حممد بن الشــيخ كرم احلويــزي، وصف باملــوىل املقدس، واحلرب 
املعظم، والعلم النحرير، ذي النظر السديد تويف سنة 1172هـ.)3(

3-الشــيخ إبراهيــم بــن عبــد اهلل... ابن الشــاعر الشــيخ فــر	 اهلل بن حممد 
 بــن درويــش... احلويــزي، عــامل عامــل، عارف مهــذب، أديــب لبيــب مدّقق، 

تويف عام 1197هـ)4(.

4-الشــيخ حســني بن نرصاهلل بن عبــاس... ابن الشــيخ فــر	 اهلل بن حممد 
احلويــزي تويف ســنة 1306هـ، كان ورًعــا تقيًّا فاضال، حوى حماســن الصفات، 

وكان شيخ اإلسالم يرجع اليه بالفتيا واألحكام)5(.

)1( موسوعة طبقات الفقهاء: 241-240/12. 
)2( ينظر: ماضي للنجف وحاضرها: 186/2-187، موسوعة طبقات الفقهاء: 480/12. 

)3( ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 190-189/2. 
)4( ينظر: المصدرنفسه: 183/2. 

)5( ينظر: ماضي النجف وحاضرها: 183/2
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وفضــاًل عــن ذلك، يوجد كثــري من العلــامء واالدباء الذين ينتمــون اىل هذه 
األرسة)آل احلويزي( هم أكثر من أن يذكروا يف هذا املقام)1(.

مكانته العلمية 

احتّل شــاعرنا مكانة علمية متميزة، حتى إنَّ مؤلفاته أصبحت مرجًعا يعتمد 
عليها يف خمتلف العلوم والفنون، وبخاصة يف علم الرجال من قبيل ضبط األسامء 

والكنى واأللقاب واألنساب وغريها)2(

وقــد ترجم له كثــريون، منهم العامل الكبري احلّر العامــيل يف أمل اآلمل إذ قال 
عنه: »فاضل حمّقق ماهر شاعر أديب، له مؤلفات كثرية«)3(.

وممّايؤّكــد نبوغ شــاعرنا يف حقل االدب والعلم، أّنه-الشــاعر-كان جالًســا 
يف جملــس، وذكر احلــارضون كتاب)عنوان الرشف()4(الــذي يتضمن علم النحو 
والعروض واملنطق وفقه الشــافعي، وملا سمع شاعرنابذلك عمد اىل تأليف كتاب 
مناظــر لذلك الكتاب من دون أن يرى الكتاب املذكور)5( وســامه تذكرة العنوان، 

)1( ينظر: المصدر نفسه: 187/2، 191-184. 
)2( ينظر: منتهى المقال، محمد بن إسماعيل المازندراني: 53/1، سماء المقال: 280/1، 
الكنــى وااللقــاب، عباس القمــي: 46/2، أعيــان الشــيعة: 439-438/2، 190/5، 

318/7، 210/10، معجم رجال الحيث: 275/14. 
)3( أمل اآلمل: 2/ 215. 

)4( كتاب)عنوان الشرف(، لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الحسني اليمني المتولد سنة 
765هـ والمتوفى ســنة 837هـــ، ينظر: أعيان الشــيعة: 395/8- 396، ماضي النجف 

وحاضرها: 186-185/2. 
)5( ينظر: أمل اآلمل: 216-215/2. 
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حتى وصف كتاب الشــاعر)فر	 اهلل احلويزي( بالعجيب وقال عنه احلر العاميل: 
»تذكرة العنوان عجيبة بعض ألفاظهابالسواد وبعضها باحلمرة تقرأ طواًل وعرًضا 

فاملجموع، وكل سطر من احلمرة علم يف النحو واملنطق والعروض«)1(.

وأثنى عىل شــاعرنا غــري واحد من العلامء واملؤلفني، قــال عنه العالمة الفقيه 
الرجايل الســّيد عيل أصغر بن حممد شفيع اجلابلقي: »العامل اجلليل رجايل ماهر«)2( 

وأخذ يذكرمؤلفاته ويثني عليه ثناء منقطع النظري)3(.

وقدوصفــه العالمة اخلوانســاري بـ»احلكيم البارع واألديب اجلامع شــيخنا 
فــر	 اهلل... احلويــزي«)4(، أمــا العالمــة حممد طاهر الســاموي فقال عنــه: »كان 
مصنًفــا وأديًبا...، وشــاعًرا معّرفا«)5(، وقد وصفه مجلة مــن العلامء)باملوىل( وهو 
لقــب حيمل بني جنباتــه مكانة رفيعة عند أهــل العلم واملعرفة)6(، وذهب الســيد 
جواد شــرباىل وصفه بـ»حمقق شــاعر أديب... لــه مؤلفات كثرية«)7(، أما الشــيخ 
االمينــي فعــرّب عنه بالرجايل)8(، وهــذا الوصف ينّم عن موصوفــه أنَّه عامل كبري يف 

)1( المصدر نفسه: 215/2. 
)2( طرائف المقال، السيد علي أصغربن السيد محمد: 640/2. 

)3( ينظر المصدر نفسه: 642-640/2. 
)4( روضات الجنات: 339/5. 

)5( الطليعة: 106/2. 
 ،437/1 الذريعــة:   ،395/8 الشــيعة:  أعيــان   ،640/2 المقــال:  طرائــف  ينظــر:   )6( 

 .148/13 ،487/2
)7( أدب الطف: 214/5. 

)8( ينظر الغدير: 263/11. 
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 علــم الرجال، وقــال عنه العالمة عــيل النــامزي: »فاضل حمقق شــاعر أديب«)1(
وقدُعّد واحًدا من الفقهاء ووســم باملتفنّن)2(، وأّنــه»كان عاكًفا عىل طلب العلم، 
فأحــاط علــاًم ببعــض الفنــون، وشــارك يف أنواع«)3(كثرية أخــرى، أّما األســتاذ 
عمر رضــا كحالة فأثنــى عليه بقوله:»أديب، شــاعر، عامل، مشــارك يف أنواع من 

العلوم«)4(ووصفه العالمة الزركيل بـ»مؤّرخ أديب«)5(.
آثـاره 

ترك الشــاعر فــر	 اهلل احلويــزي كتًبا مهّمة تنــمُّ عن علــم صاحبها، ومدى 
تضّلعــه من خمتلــف املعارف والفنون، وهــذا ماوجدناه من شــهادة املؤرخني، ملا 
وصفــوه بمختلف صفات العلــم واملعرفة، وقد بذل الباحث جهًدايف اســتقصاء 

كتب الشاعرفكانت عىل النحو اآليت:
1- الرجال، جملــدان)6(، واملوســوم بـ)إجياز املقال يف معرفــة الرجال(بيدأنَّ 
صاحــب كتاب طرائــف املقال ذهب اىل أن الكتاب يقــع يف)ثالثة(جملدات، جملد 
يف املقدمــات وبيــان تراجم الرجال من باب األلف اىل آخــر باب الزاي املعجمة، 
وجملد آخرمن أول باب الســني اىل آخر باب الالم، وجملد ثالث مشــتمل عىل بقية 

)1( مستدرك سفينة البحار: 162/8. 
)2( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 240/12. 

)3( المصدرنفسه: 241-240/12. 
)4( معجم المؤلفين: 59/8. 

)5( االعالم: 140/5. 
)6( ينظــر: أمل اآلمــل: 215/2، تعليقة أمــل االمل: 225، روضــات الجنات: 340/5، 
هدية العارفين: 816/1، أعيان الشيعة: 151/1، 395/8، ماضي النجف وحاضرها: 
185/2، الذريعــة: 473/1، 487/2، أدب الطــف: 214/5، االعــالم: 140/5، 

معجم رجال الحديث: 275/14. 
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أحوال الرجال)1(.
2- الرقعة، جملد واحد)2(.

3- فاروق احلق يف بيان الفرق)3(، وهوكتاب كبري يف علم الكالم يشتمُل عىل 
كالم عن خمتلف الفرق االسالمية)4(.

4- الغاية يف املنطق والكالم)5(.

5- قيد الغاية يف رشح كتاب الغاية)6(.

)1( ينظر طرائف المقال: 641-640/2. 
)2( ينظــر: أمــل اآلمــل: 215/2، ، 340، هديــة العارفيــن: 816/1، ، ماضــي النجــف 
الطــف: 214/5، معجــم رجــال  الذريعــة: 314/20، أدب  وحاضرهــا: 185/2، 

الحديث: 275/14. 
)3( ينظر: هدية العارفين: 816/1، موسوعة طبقات الفقهاء: 241/12

)4( ينظــر: أمــل اآلمــل: 215/2، أعيــان الشــيعة: 395/8، ماضي النجــف وحاضرها: 
185/2، الذريعة: 108/18، أدب الطف: 214/5، مستدرك سفينة البحار: 162/8، 

معجم رجال الحديث: 275/14. 
)5( ينظــر: أمل اآلمــل: 215/2، تعليقة امــل االمل: 225، روضــات الجنات: 340/5، 
هدية العارفين: 816/1، أعيان الشيعة: 395/8، ماضي النجف وحاضرها: 185/2، 
الذريعــة: 4/16، أدب الطــف: 214/5، االعــالم: 140/5، معجــم رجال الحديث: 
275/14، موسوعة طبقات الفقهاء: 241/12، وهذاالكتاب على نهج كتاب)التجريد( 
للمحقق الطوسي، والمحقق الطوسي هو: محمد بن محمد بن الحسن، ولد عام 597هـ 
وتوفــى عام672هـ، كان رأســا في العلوم العقلية، عالمة باالرصــاد والرياضيات، ، بنى 
مكتبــة كبيــرة اجتمع فيها نحــو)400000( الف مجلــد، من مصنفاته: تجريــد العقائد، 

شكل القطاع، تربيع الدائرة، تحرير اصول اقليدس، وغيرها، ينظر: االعالم: 30/7. 
)6( ينظــر: تعليقة أمل االمل: 225، روضات الجنات: 340/5، هدية العارفين: 816/1، 
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الــرشف(، وهــو يف  أيًضا)تذكــرة عنــوان  العنــوان، ويســمى  6- تذكــرة 
النحوواملنطق والعروض)1(

7- رشح ترشيح االفالك)2(.
8-تفسري القرآن الكريم)3(

ماضي النجف وحاضرها: 185/2، الذريعة: 4/16، أدب الطف: 214/5، موســوعة 
طبقات الفقهاء: 241/12. 

)1( وقــد وصــف هــذا الكتــاب بالعجيــب، إذ إنَّ بعــض الفاظه بالســواد والبعــض اآلخر 
بالحمــرة، يقرأطــوال وعرضا فالمجمــوع علم واحد، وكل ســطر من الحمــرة علم في 
النحووالمنطق والعربية والعروض، وســبب تســميته بهــذا العنوان أن مؤلفــا الف كتابا 
وســمه بـــ عنوان الشــرف، وقد ســمع الشــاعر به قبــل أن يراه فعمــد الى تأليــف كتابه، 
ينظــر: أمل االمــل: 215/2-216، روضــات الجنــات: 341/5، ايضــاح المكنون: 
النجــف  ماضــي   ،395/8 الشــيعة:  أعيــان   ،816/1 العارفيــن:  هديــة   ،275/1
 ،275/14 الحديــث:  رجــال  معجــم   ،140/5 االعــالم:   ،185/2  وحاضرهــا: 

موسوعة طبقات الفقهاء: 241/12.
 ومؤلــف كتــاب عنوان الشــرف هو: شــرف الدين اســماعيل بن ابــي بكر الحســني اليمني 
وحاضرهــا: النجــف  ماضــي   ،396-395/8 الشــيعة:  أعيــان  ينظــر:  837هـــ،   ت 

.186-185/2
)2( ينظر: أمل اآلمل: 215/2، هدية العارفين: 816/1، أعيان الشــيعة: 395/8، ماضي 
النجــف وحاضرهــا: 185/2، الذريعــة: 148/13، أدب الطــف: 214/5، الغديــر: 
263/11، االعــالم: 140/5، وكتــاب تشــريح االفــالك هو كتــاب للشــيخ البهائي، 
والشيخ البهائي هو: محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي، ولد عام 953هـ وتوفى 
عام 1031هـ، أســتاذ األســاتذة، صاحب تصانيف كثيرة بلغت نحو)77( مصنًفا، منها: 

الزبدة في األصول، والعروة الوثقى في التفسير، ينظر: الغدير: 284-249/11. 
)3( ينظر: أمل اآلمل: 215/2، كشــف الحجب: 132، ايضاح المكنون: 309/1، ماضي 

النجف وحاضرها: 185/2. 
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9- تأريخ كبري)1(
10-رسالة يف احلساب، ووسمه صاحب الذريعة بـ)كتاب احلساب()2(

11-رشح خالصة احلساب)3(
12- الصفوة يف األصول)4(

13-منظومة يف املعاين والبديع)5(
14-ديوان شعر)6(

15-رشف العنوان ألجــل هذا الزمان، يف فقه العبــادات، والكالم، وآيات 
األحكام، وأحاديث األحكام)7(.

)1( ينظــر: أمل اآلمل: 215/2، هدية العارفين: 816/1، أعيان الشــيعة: 395/8، ، أدب 
الطف: 214/5، االعالم: 140/5. 

)2( ينظــر: أمــل اآلمــل: 2/ 215، أعيــان الشــيعة: 395/8، ماضي النجــف وحاضرها: 
185/2، االعالم: 140/5، الذريعة: 7/7. 

)3( ينظــر: تعليقة االمــل: 225، روضات الجنــات: 340/8، هديــة العارفين: 816/1، 
أعيان الشيعة: 395/8، وكتاب)خالصة الحساب( هو للشيخ البهائي. 

)4( ينظــر: تعليقــة االمل: 225، روضــات الجنات: 341/5، ماضــي النجف وحاضرها: 
185/2، وكتاب)الصفوة( لشاعرنا، ألفه محاكاة لكتاب)الزبدة( للشيخ البهائي. 

)5( ينظر: أمــل اآلمل: 215/2، روضات الجنــات: 341/5، الذريعة: 145/23، وهذه 
المنظومة في نظم كتاب)شــرح تلخيص المفتاح( للتفتازاني، التفتازاني: هو مســعود بن 
عمر بن عبد الله الشــيخ سعد الدين التفتازاني، عالم بالنحووالتصريف والمعاني والبيان 
والمنطــق ولد عام 760هـ والمتوفى عام 791هـــ، ينظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين 

والنحاة، السيوطي: 285/2. 
)6( ينظــر: أمل اآلمل: 215/2، ايضاح المكنون: 275/1، هدية العارفين: 816/1أعيان 

الشيعة: 395/8، االعالم: 140/5. 
)7( ينظر: الذريعة: 180/24، موسوعة طبقات الفقهاء: 241/2. 
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16-الناســك الشــاه ورديــة، يف الــرصف، والنحــو، واملنطــق، والكالم، 
وأصــول الفقــه)1(

شيـضعـه 
يعــد والــد الشاعرشــيخه األول، إذ كان - والــده- مــن العلــامء الفضالء، 

وهوالشيخ أبو احلسن حممد بن الشيخ درويش... احلويزي)2(.
وقدأحىص العالمة الســيد عيل أصغر بن السيد حممد شفيع اجلابلقي مجلة من 
شــيوخ الشــاعر)3(، فقد ذكر من تلقى منهم علمه املعقول واملنقول، ومنهم شيخه 

مريزا ابراهيم بن املاّلصدرا الشريازي)4(
ــق  ــق ــح ـــب امل ـــســـي ـــن ـــب ال ـــي ـــس ـــداحل ـــي ـــس وكـــــذلـــــك أخـــــذعـــــن ال
ـــــــاد)6(، ـــــــدام ــــــو الـــــــــــــويل)5(، وعــــــن املـــريحمـــمـــدبـــاقـــر ال  شــــــاه أب

)1( صنفه باسم شاه وردي خان بن منو جهر خان بن حسين خان، ينظر: الذريعة: 180/24، 
طبقات أعالم الشيعة، المؤلف نفسه: 852/9. 

)2( ينظر: أعيان الشيعة: 326/2، ماضي النجف وحاضرها: 187/2.
)3( ينظر: طرائف المقال: 642-641/2. 

)4( الميرزا ابرهيم بن المالصدرا الشــيرازي، كان عالًما فاضاًل متكلًما، جلياًل جامًعا الكثر 
العلوم، والســيما العقليات والرياضيات، توفي في اواخر القرن الحادي عشرالهجري، 
ينظر: لمحات من التاريخ اإلســالمي، أحمد السعدني: 4، األسر العلمية في خدمة دين 

سيد البرية، السيد محمد جاسم العلي: 9.
)5( أبــو الولي بن محمد شــاه تقي الدين النســابة، مــن أعالم القرن الحادي عشــر، وصف 
بالفاضــل االلمعــي والمتبحــر اللوذعــي، وحيد عصــره وفريد دهــره، ينظــر: الذريعة: 

	9ق227/1، 253/17. 
)6( محمد باقر الداماد، متكلم، فاضل، ماهر في النقل والعقل، شاعر في العربية والفرسية، 
لــه مصنفات كثيرة منها)فضل ســورة التوحيــد، تعليقة حكمة االشــراق، الجنة الواقية( 

ينظر: الذريعة: 267/16، 402/21، طرائف المقال: 180/1. 
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ولده  وعن  الشوشرتي)2(،  عبداهلل  املال  الشوشرتي)1(وعن  نسيمي  السيد  وعن 
اللطيف  عبد  الشيخ  عن  وأخذ  الشوشرتي)3(،  املالعبداهلل  بن  عيل  املالحسن 

الشامي)4(، و الشيخ حسن الشامي)5(، وعن الشيخ عبد عيل احلويزي)6(.

واـاتـه 

فــمــنــهــم  ــــر،  ــــاع ــــش ال ـــــــاة  وف ـــة  ـــن املــــــؤرخــــــون يف س ـــف  ـــل ـــت اخ
1035هــــــــــــــ)7(، ــــة  ــــن ــــدودس ح يف  تـــــــويّف  أّنـــــــه  اىل  ــــــب  ذه  مـــــن 

)1( السيد نسيمي الركني الشيرازي، وصف بالسيدالحسيب، النسيب، العالم المدقق، توفي 
في اواخر القرن الحادي عشــر، ينظر: لمحات من التاريخ االســالمي: 2، األسر العلمية 

في خدمة دين سيد البرية:6
)2( العالمة عبد الله الشوشــتري وصف بالمحقق، ونجم الديــن، فقيه، محدث، من أعالم 
القــرن الحادي عشــرالهجري، من مصنفاته)جامــع االقوال(، ينظــر: الحدائق الناضرة، 

المحقق البحراني: 455/11. 
)3( عالم، فقيه، محقق، من أعالم نهاية القرن الحادي عشــرالهجري و-بداية -القرن الثاني 

عشر الهجري، ينظر: كشف الحجب: 8. 
)4( عبــد اللطيف بــن علي بن أحمد بن أبي جامــع العاملي، الملقب بالشــامي، كان فقيًها، 
عالًمــا فاضاًل، له مصنفات منها: كتاب الرجال، ذكر صاحب أعيان الشــيعة أنه توفي في 

منتصف القرن الثاني عشرالهجري، ينظر: أمل االمل: 11/1، اعيان الشيعة: 44/8. 
أديــب،  بالشــامي،  الشــهير  العاملــي،  الجبعــي،  الديــن  زيــن  بــن  حســن  الشــيخ   )5(
منهــا:  كثيــرة  تصانيــف  لــه  عشــر،  الحــادي  القــرن  أعــالم  مــن  شــاعر،  محــدث، 
ومــالذ  الديــن  ومعالــم  والحســان،  الصحــاح  األحاديــث  فــي  الجمــان  منتقــى 
خدمــة  فــي  العلميــة  األســر   ،227/3 المؤلفيــن:  معجــم  ينظــر:   المجتهديــن 

دين سيد البرية:77.
)6( الشــيخ عبد علي بن جمعة العروســي الحويزي، أســتاذ، عالم، محدث، فقيه، من أهم 

تصانيفه تفسير نور الثقلين، ينظر: الذريعة: 9ق 690/3. 
)7( ينظر: الطليعة: 107/2، أعيان الشيعة: 177/1. 
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أّن  رآى  ثالث  وقسم  ـــ)1(،  1100ه سنة  يف  كانت  وفاته  أّن  اىل  آخرون  وذهب 
وفاته سنة 1141هـ)2(، وذكر آخرون اىل أن سنة وفاته هي 1148هـ)3(، وحقيقة 
تأليف  سنة  هذه  أّن  يبدو  إذ  وفاته1035هـ،  سنة  تكون  نستبعدأن  األمرنحن 
عام  ولد  معارصه)احلرالعاميل(  أّن  كام  الرجال()4(،  معرفة  يف  كتاب)اجيازاملقال 
1033هـ)5(، وذهب صاحب)الذريعة( إىل أن سنة تأليف كتاب)تذكرة العنوان( 

كان يف سنة 1094هـ)6(.
وكذلــك ال نذهب اىل أّن وفاته يف ســنة 1100هـ؛ ألّن معارصه الشــيخ احلر 
العاميل)7(تويّف سنة 1104هـ)8(، وهناك َمن يؤكد أّن الشاعر كان حيًّا سنة 1103هـ)9(، 
ومن هنا نرجح أن تكون ســنة وفاة الشاعربني 1141هـ اىل1148هـ، واهلل العامل.

 ،852/9 الشــيعة:  اعــالم  طبقــات   ،275/1 المكنــون:  ايضــاح  ينظــر:   )1( 
معجم المؤلفين: 59/8. 

)2( ينظــر: ماضــي النجف وحاضرهــا: 185/2، أدب الطف: 214/5، موســوعة االدب 
العربي في االحواز، عبد الرحمن الالمي: 126 

)3( ينظر: كشف الحجب: 132، الذريعة: 48/15. 
)4( ينظر: أعيان الشيعة: 151/1. 

)5( ينظر: الحال في معرفة أخبار الرجال، محمد بن علي السمعاني:50/3. 
)6( ينظر: الذريعة: 14/8. 

)7( ينظــر: أمل االمــل: 215/2، هديــة العارفيــن: 816/1، الذريعــة: 487/2، مصفى 
المقال: 353، أعيان الشيعة: 395/8. 

)8( الحــر العاملــي هومحمدبــن الحســن بــن علــي، ينتســب الى الحــر الرياحي)شــهيد 
كربالءالمقدســة(، عالم معروف، من أهم مصنفاته: وســائل الشــيعة، امــل اآلمل، ولد 
عام 1033هـ وتوفّي ســنة 1104هـ، ينظر: الحر العاملي - ســيرُة علم-:60/2، األسر 

العلمية في خدمة دين سيد البرية:99
)9( ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء: 241/12. 
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اليلص الثانا/األشراّ الخعرية 

إنَّ امليــول الدينّيــة متأّصلــة يف ذوات الشــعراءمن البدايــات األُوىل لظهــور 
الشعرالعريب، بل إنَّ أقوى نظرّيات نشأة الشعر تعزى اىل التفسري الديني)1(.

ومــن هنــا إذا أمعنّا النظر يف شــعر فــر	 اهلل احلويزي، نلحظه متمّســًكا 
بعــرى ثابتة مل يبتعد عنها؛إذ وجد يف النبي حممد وأهل البيت ُهداه 
الذي يتوّجه اليه، فكان شــعره الخير	 عن غرضني أساســيني مها)املديح أو 
اهلجاء( فهو إما يمدحهم أوهيجو أعداءهم، وجاء غرض الرثاء ضمن 
قصيــدة مدح هبــا اإلمام احلســني)2(، أضف اىل ذلك أنَّ الشــاعر نظم يف 

االســتنهاض واحلكمة.

املـديـد 

عند استقراء ديوان الشاعر نجده يمدح أهَل بيت الرسول، إذ أفصح من 
خالله عن املشــاعر الدينّية القاّرة يف قلبه، فكانت تطفو إىل السطح بشعره، ويدور 
رحاها يف وجدانه، فاملديح الديني هوفنٌّ من فنون اإلفصاح عن املشــاعر الدينية، 
عن أفئدة مكتنزة باملشــاعر الصادقة،  التــي ختتلج يف كوامــن الفرد؛ألنَّه ال ينبع إالَّ
بالقيــم الســامية والفضائــل اخللقية، وأهــل البيتهم  فالشــاعراليمدح إالَّ
مصدرتلك القيــم، بل إنَّ الفضائل والقيم واملراتب االخالقية اســتوحت قيمتها 

.ملا جتسدت فيهم

)1( ينظر: تأريخ األدب العربي)العصر الجاهلي(، شوقي ضيف: 196. 
)2( ينظر االبيات)22/5-27( الرقم االول نعني به رقم القصيدة في الديوان، والرقم الثاني 

هو رقم االبيات ضمن القصيدة. 
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فقد مدح اإلمام عليًّا)1(بقوله:)4/1-9()البسيط(

وانتظامهللِ م��نْ ن���وِر ُق�����دٍس َق��د ت��ّس��َم يف واألْج���س���اِم  خ��رِياهَل��ي��اك��ِل 
خالُقها األف���الَك  َيلق  َل�����ْم  ق��ل�����امَل���ولُه  ول  ���ا  ل���وحاً هَل����ا  ولأع���������ّد 
قمٌر ول  شمٌس  لنا  أض���اءْت  ول اه��َت��دى أح���ٌد م��ن ح��رية وع��امول 

الـهشـاء 

اهلجــاء كــام هو معــروف ذكرالصفــات الســلبية يف املهجو، فالشــاعريمدح 
أهل البيتبذكــر فضائلهم، وهيجو أعداءهم بامفيهــم من صفات ال ترتقي 
اىل عــامل النبــل واالخــالق الســامية، إذ يقــول هاجًيــا عمــران بن حطــان)2(، )3( 

بقوله:)1/23-3()البسيط(

���ه���ِر ح��ي�����درة بتاَناآل��ي��َت��ه ب��ن��ع��اِل ال���طُّ ق���اَل  ع��ل��ٌج  ح��ط��ان  اب���َن  إّن 
��ا أْث��َن��ى َع���ل اب���ِن زَن��ا ق��ْد ك���اَن أك��ث��ر خ��ل��ِق اهللِ خ��راَن��اف��ي��ال��ُه م��ارقاً
ا ���ا ظ��ل��اماً وع���دواَن���ارج���ٌس ح��ب��اُه أم���رُي امل��ؤم��ن��نَي ي��داً ف��اغ��ت��ال��ه راك���عاً

اقستـنـهـاّ 

عمدالشــاعر إىل هذا اللون الشــعري ملا اكتنز صدره جوى الظلم الذي حلق 
بأهل البيت، فشعر االستنهاض أصبح ميداًنا رحًبا الستيعاب ما يعرتيه من 
أمل، فنلحظ جذوة الثورة تتقد عند الشــاعر ألخذ ثأرأهل البيت، ومن ذلك 

)1( ولمزيــد مــن الشــواهد ينظــر: االبيــات)34-9/6(، )30-15/7(، )29-11/8(، 
 .)24-5/10( ،)34-14/9(

)2( هــو عمران بن حطان بن ظبيان السدوســي الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
أمير المؤمنين، ينظر ترجمته: االصابة، ابن حجر العسقالني: 420/2. 

)3( ولمزيد من االمثلة، ينظر: االبيات)2-1/19(. 
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قوله مستنهضا االمام احلّجة)1(:)31/14-32()الطويل(

من عْند  ب��اَت  ال��ذي  بالثأِر  قدشنَّاوي��أخ��ُذ  الكفِر  غ��ارة  بْل  وبَغى  طَغى 
بقيام�ه ال������َورى  ربُّ  أم�َناوي��ب��دل��ُن��ا  خوِفنا  ِم��ن  بالسيِف  ونضتِه 

ايـكمـة 

ليس من الغريب أن نجد شــعراحلكمة عند شــاعرنا، فهي عنــده تأيت بمثابة 
خالصة أفكاره إزاء احلياة، وغالًبا مانجدها ضمن القصائدأوتأيت يف نتف متفرقة، 

من ذلك قوله:)1/28-2()الكامل(

ِفَعال�ه أس���اَء  ق��د  م��ْن  إىل  العَط�ْبأح��س��ْن  إساءتِه  من  توجُس  لوكنَت 
��ا ف��إنَّ ال��ن��خ��ي��ِل  ُص��ن��ِع  َطْبوان��ظ��ْر إىل  بالرُّ ترِمي  وهي  احلجارة  ُترمى 

اليلص الثاله/اخلائص الينية 

بناء الفني لهيكلية القصيدة: أول/ال

نظم الشــاعر)584( بيًتا جاءت يف)28( وحدة شــعرية)2(، وُنْعنَى يف دراسة 
البنــاء الفنــي بالقصائد التي يزيد عــدد أبياتا عىل}7{أبيات، وعنــد قراءة قصائد 

الديوان وجدناها تنقسم عىل قسمني:

أ-القصائد غري املبارشة)ذات املقدمات(.

ب-القصائد املبارشة)من غري مقدمات(.

)1( ولمزيد من الشواهد ينظر: االبيات)31-30/14(، )34-29/5(. 
)2( أعني بالوحدة الشعرية القصائدوالمقطوعات والنتف. 
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أ-القصائد غير المباشرة:

احتّلــت القصائد غري املبارشة مكانة مهّمة يف ديوان الشــاعر، فســلك بذلك 
مســلك الشــعراء القدامى يف تعامله مع النّص الشــعري، وتتأّلــف هذه القصائد 

من)مطلع، مقّدمة، حسن التخّلص، الغرض(.

1-املطلــع: اهتــّم الشــعراء بمطالع قصائدهــم، ألنَّه يمثل مرتكــًزا لعنارص 
القصيدة، فهو بمثابة مفتاح القصيدة)1(، ومن ذلك)2(قوله:)1/13()الكامل(

اآلراِمأم��س��ْك ف����ؤاَدك ع��ن ش��دي��ِد غ��راِم م����رب����ُع  ل���ع���م���رَك  ه�����ذا 
2-املقّدمــة: تعدمقّدمــة القصيدة وســيلة الشــاعرلالفصاح عــاّم يعرتيه من 
أحاسيس ومشــاعر، وهي الطريقة التي يوّظفها جلذب اهتامم املتلقي نحوه، ومن 
جانب آخر يسريالشــاعر عىل ســنّة القدامى يف افتتاح قصائدهم بمقّدمات، فضاًل 
عن كوهنا أداة طّيعة الســتدعاءاملعاين املنثالة يف خمّيلة الشاعرومن اجلديربالذكرأنَّ 

الشاعرنظم املقّدمة الغزلّية)3(، واملقدمة الطللّية)4(، واملقدمة الدينّية)5(.
ومن مقدماته الغزلية قوله:)1/14-2()الطويل(

امُلْضنى َقلبي  عَل  ذكُرأْحباِب  معَنىَجرى  ولحظُهم  حكاماً فشاهدُهم 

)1( ينظر: العمدة، ابن رشيق القيرواني: 218/1. 
 ،)1/7(  ،)1/6(  ،)1/5( االبيــات:)1/3(،  ينظــر:  الشــواهد  مــن  لمزيــد   )2( 

 .)1/12( ،)1/11( ،)1/9( ،)1/8(
 ،)14-1/7(  ،)9-1/6( االبيــات:)12-1/5(،  ينظــر:  الشــواهد  مــن  لمزيــد   )3( 

 .)12-1/9( ،)14-1/8(
 ،)10-1/12( الطلليــة:)5-1/11(،  المقدمــات  أبيــات  تنظــر:   )4( 

 .)7-1/15( ،)10-1/13(
)5( تنظر: أبيات المقدمة الدينية:)4-1/3(. 
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جوان�حي ناطقات  وأن���َت  ال��وس��َن��ىفنحُن  امل��ق��ل��ة  تستمطُر  أّن���ه  ل��ه 
3- حســن التخّلص: هو قدرة الشــاعر عىل أن ينتقل مــن املقدمة اىل غرض 
القصيدة بصورة طبيعّية ال تشعر املتلّقي باختالف كبري بني العنرص السابق والعنرص 
الالحق، وقدأجاد الشاعر يف هذا الفن، ومن ذلك)1(قوله:)12/5-13()الرمل(

اهَل����وى ق���ي���ِد  امل����أس����وُر يف  ِح�������ولف���أَن���ا  أق�������اِس  ع�����اّم  أج������ْد  مْل 
وع������يلٍّ امُل�����رت�����َ� أه�����ل ال���ُع���الَغ����ري ح���ّب���ي ل��ل��ّن��ب��ي امل��ْص��ط��َف��ى

4- اخلـامتـــة: وهي مســك ختام القصيــدة، و آخر مايقرع أســامع املتلقي)2(، 
ولقد منح شاعرنا خواتيم قصائده عناية خاصة؛اذ جاءت أغلبها متضمنة)الصالة 
والســالم( عــىل النبي حممــد، وأهل بيتــه، و الدعاء لنفســه وألهل بيته 

بالشفاعة وغفران الذنوب، 

ومن ذلك)3(قوله:)42/5-44()الرمل(

َف���َرٍج ِم���ن  اق��َب��ل��وا  الم����ِر  أوِل  ع��ب��ِدك��م م���اِدح���ك���م م���ا ح��ّص��الي��ا 
وأب وألّم�������ي  ل  وإلخ�����������������وايِن وأه���������يل مَج����الواش���ف���ُع�������وا 
َم�����ا اهللِ  ص�������ل���واِت  ق���درُك���م ج����ّل وذْك����راك����م َع��الوع�����ل��ي��ُك��م 

ب-القصائــد املبــارشة: هــي القصائــد التي يلج الشــاعريف غرضه بشــكل 
مبارشمــن دون أن يقدم لقصيدتــه مقدمة ما، فهويف مثل هــذا اللون من القصائد 

)1( لمزيــد مــن الشــواهد ينظــر: االبيــات:)10-9/6(، )11-10/8(، )13-12/9(، 
 .)29-28/14( ،)10-9/13( ،)11-10/12( ،)12-11/11(

)2( ينظر: العمدة: 239/1. 
)3( لمزيــد من الشــواهد ينظــر: االبيــات:)33-30/7(، )33-30/8(، )39-37/9(، 

 .)36-32/13( ،)43-39/12( ،)36-33/11(
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يكون أمام غرضه، ومن ذلك)1(قوله:

)ا/1-2()البسيط(

وس���امق��د أف��ل��َح امُل��ؤم��ن��ون ال��ق��ائِ��ل��ون بام ل���ُه  أرٍض  يف  اهلُل  أق��اَم�����ه 
إىل ال��دل��ي�����ِل  خ�����ري  اهل��م��ُه��م  العلاماهلُل  ق��دوة  ف��ك��اُن��وا  السبيِل  ن��ِج 

ثانيا/لغة الشعر: إعتنى الشاعربلغة قصائده، وجاءهذا نتيجة ثقافته الواسعة، 
واطالعه عىل املوروث الشعري للقدماء، ويتجىّل هذا يف ما يأيت:

1-األلفــاظ: حتتــّل األلفــاظ املــكان األهــم يف تكويــن القول الشــعري؛اذ 
اليســتطيع الشاعر أن ينقل جتربته، وما خيتلج يف كوامنه من أحاسيس إالَّهبا، فهي 
أداته الطّيعة يف تكوين املعاين املتمّيزة عن األســلوب النثري، ومن هنا نستطيع أن 
نرصد املعجم الشــعري أللفاظ الشــاعر، والذي تكون لديــه نتيجة عوامل عّدة، 
مثل املوروث الديني، واملوروث الشعري، وماحتّصل لديه من خزين معريف ومادة 
لغوّية وادبّية وتأرخيية واسعة، ومن األلفاظ التي كثرت يف معجمه الشعري ألفاظ 
األطالل مثل)الربوع، الكثيب، الوهاد، القفار، الدريس، وغريها()2(، ومن ذلك 

قوله:)1/11-2()الوافر(

ِد وا  ب�����ك�����لِّ  أه��ي�����َم  أْن  ط��ل��ي��ق ال���ّدم���ع م��أُس�����ور ال���ف���ؤاِدأجي��م�����ُل 
ال���ط���رَف يف رب����ٍع دري���ٍس َب��ع��ي��د ال��ع��ه��ِد م��ن ص���وِب ال��ع��ه��اِدأج��ي��ُل 

)1( لمزيد من الشواهد ينظر: االبيات:)9-1/4(، )3-1/16(. 
 ،)24-1/10(  ،)32-9/9( االبيــات:)9-2/8(،  ينظــر  الشــواهد  مــن  لمزيــد   )2( 

 .)22 ،17 ،13 ،10/14( ،)2-1/13( ،)5-2/11(
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ومماشــاع أيضــا يف معجمــه الشــعري ألفاظ احلــب، ومايتعلق بــه وذلك يف 
مقّدماتــه الغزلّية، مثل)الوجــد، الصب، الغــرام، احلبيب()1(، ومــن ذلك قوله: 

)9/14-10()الطويل(

مْن بقرِب  البخيُل  الدهُر  يْسمح  ليفَنىمتى  احل�����بِّ  ع��املِ  يف  هَل��م  بقائِي 
فَتى ف�ي  اهلَل  راق��بِ��وا  ق�لبِي  واحَلْزَناأح�بَّة  السهَل  يقطُع  هواكم  بفرِط 

وحتتــّل ألفــاظ األعــالم مكانــة مهّمــة يف معجم الشــاعر، وبخاصة أســامء 
املعصومني، فضاًل عن أسامءُأَخر)2(، ومن ذلك قوله:)13/5()الرمل(

وع������يل امل����رت����� أه������ل ال��ع��الغ����ري ح���ب���ي ل��ل��ن��ب��ي امل��ص��ط��ف��ى
ومما جتدر االشــارة اليه أّن أســلوب اســتعامل الشــاعر لاللفاظ، جــاء نتيجة 
امتالكه خزينًا لغوًيا هائاًل، ومتّكنه من انتقاء االلفاظ التي يوّظفها يف سياق تتالءم 
مع األلفاظ األخر، وتيش بقدرته الشعرية واللغوية)3(، مثل استعامله)جمَّه العفر()4( 

يف قوله: )24/5()الرمل(

���ه���ُرم���ْن���ه���ا ب����َدم ������ُه ال���ع���ف���ُر وع���اف���ْت���ه ال���َف���الوي���س���ي���ُل ال���نَّ مَّ

)1( لمزيد من الشــواهد ينظر االبيــات:)1/4(، )10/5، 5، 2(، )3-1/6(، )9-8/8(، 
 )11-7/12( ،)3-1/11( ،)17/10( ،)4-1/9(

 ،)11-10/6(  ،)  ،20  ،13/5(  ،)  ،8/4(  ،)19  ،1( االبــيــات:  ينظر:   )2( 
 )32 ،11/8( ،)32 ،17/7(

 ،)9/8(  ،)1/7(  ،)23  ،26/5(  ،)14/3( االبيــات:)16/1(،  ينظــر:   )3( 
 )9 ،12/12( ،)7 ،9 ،26 ،30/9(

)4( مّجه، مّج الشــراب والشيء، رماه، لســان العرب، ابن منظور، مادة)مجج( العفر: ظاهر 
التراب، المصدرنفسه: مادة)عفر(.
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2-اخلربوأســاليب الطلــب: قّســم علــامء البالغــة الكــالم عــىل قســمني 
خربوإنشاء)1(، واخلرب»كالم حيتمل الصدق والكذب لذاته«)2(، ولقد حفل ديوان 

الشاعرباجلمل اخلربية)3(، ومن ذلك قوله:)4/3()البسيط(

والوجِلف��ح��س��ُن ظ��ّن��ي ب���ربِّ وال���وث���وُق ب��ِه اخل��وِف  مقاِم  عن  أزال��نِ��ي 
و االنشــــــــــــاء هوالــــذي »الحيتمـــــل صدقــــًــا والكذبــًــا لذاتـــــــه«)4( 
 فقـــد وّظــف الشــــــــاعر األســـــــاليب الطلبّيــة يف شـــــعره مثــــــــل األمــر)5(

والنداء)6(واالستفهام)7(، ومن ذلك قوله يف االستفهام:)20/15()الكامل(

م��رشٌق وج��ه��َك  ون���وُر  ن���راَك  تفمَتى  تبدَّ الغروِب  ب��رِج  من  والشمُس 
ثالثا/علــم الـبديـــع: البديــع هو»علم يعرف بــه الوجوه واملزايــا التي تزيد 
الكالم حسنًاوطالوة... بعد مطابقته ملقتىض احلال«)8(، ومن الفنون البديعية التي 

استخدمها الشاعر:

)1( ينظر: جواهر البالغة، أحمد الهاشمي: 45. 
)2( المصدر نفسه. 

 ،)24-21/6(  ،)26-16/5(  ،)18-14/3( األبيــات:)1/1(،  ينظــر:   )3( 
 .)23-17/8( ،)26-16/7(

)4( جواهر البالغة: 63. 
ينظــر: األبيــات:)23/1، 11(، )13/4(، )43/5، 40، 1(، )27/7(، )10/8(،   )5(

 .)23-19/12(
 ،)33/12(  ،)28/10(  ،)33/4(  ،)2  ،38/3( األبيــات:)28/1(،  ينظــر:   )6( 

 .)1/15( ،)48/14(
)7( ينظر: األبيات:)22-12/1(، )15/4(، )26/8(، )8/10- 9، 17، 12(، )1/11(، 

 .)16 ،41/14(
)8( جواهر البالغة: 309. 
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1-اجلناس: و»هو تشابه لفظني يف النطق، واختالفهاميف املعنى«)1(ومن أنواع 
اجلنــاس، اجلناس التام و»هومــا اتفق فيه اللفظان املتجانســان...، نوع احلروف، 
عددهــا، وهيئاتااحلاصلة من احلركات والســكنات... مع اختــالف املعنى«)2(، 

ومن ذلك قوله:)1/5()الرمل(

ق����ْد ش����وى م���ْن���ه ف�������ؤاِدي وَق���لس����ْل ف��ت��اة احل����يِّ م���اه���َذا ال��َق��ال
وفيــه جانس)3(الشــاعر بني)قــال وقىل( قــال بمعنــى البغض، وقــىل بمعنى 

أنضجه)4(.

2-الـطبـاق: هوأْن يعمد الشاعر إىل أْن جيمع بني لفظني متقابلني يف املعنى)5(، 
ومن ذلك)6(قوله:)18/7()الطويل(

لل�وَرى اهلُل  أظ��ه��َر  ع�لِم  خالف اْنقراِض العلِم باجلهِل والظلِمُخ��زان��ة 
اءذلك، إيقاع موسيقي، متداخل  فالشاعرطابق بني العلم واجلهل، فتولد جرَّ
مع داللة النص، فالضدان ال يلتقيان، إذ إنَّ التأمل يف حقيقة العلم تؤدي إىل ادراك 

حقية اجلهل.

)1( المصدرنفسه: 343
)2( المصدرنفسه: 344. 

)3( لمزيــد مــن االمثلة علــى الجنــاس ينظراالبيــات:)3/3، 19، 23(، )2-1/4، 35(، 
 .)3/12( ،)2-1/7( ،)2 ،4/6( ،)3-2/5(

)4( لسان العرب مادة)قلى(. 
)5( ينظر: جواهر البالغة: 313

 ،)36  ،29  ،23/4(  ،)7-5/3( االبيــات:)30/1(،  ينظــر  الشــواهد  مــن  لمزيــد   )6( 
 )38/12( ،)29 ،14 ،2/11( ،)13/8( ،)38 ،9 ،5/6(
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آخــر  األلفــاظ»يف  أحــد  يكــون  أْن  وهــو  الصــدر:  عــىل  العجــز  3-رد 
البيــت واآلخريكــون... يف صــدر املــرصاع، أوحشــوه، أويف آخــره«)1(، مــن 

ذلك)2(قوله:)1/7()الطويل(
الوسِمي ِم��َن  ُسقيَت  أحباب  وسِميأمربَع  بِ��م  عناين  ما  يعاُنوا  مل  وإْن 

نلحظ تركيزالشاعر عىل لفظ)وسمي(بتكراره يف صدر البيت وعجزه، فيتأتى 
عــن ذلك زيادة يف التنغيم املوســيقي، فضال عن التكثيــف الداليل يف جذب انتباه 

املتلقي اىل معاناة الشاعر إزاء احلبيبة.
4-االقتبــاس: هــو»أن يضمــن الكالم شــيًئا مــن القــران أواحلديث العىل 
 أنــه منــه«)3(، وقــد حفــل شــعره باالقتباس مــن القــرآن الكريــم، مــن ذلك)4(

قوله:)7/1()البسيط(
طُهرت)5( إذ  الرجَس  عنه  أذهَب  ���ى وق���د عصاماهلُل  ���ا زكَّ ل��ه ربُّ ن��ف��ٌس 

5-التضمني: وهو»أن يضّمن الشاعرشــيًئا من شــعرغريه«)6(ومن التضمني 
قوله:)21/3()البسيط(

من أرشف  نسلِهااألسباُط  من  )مشى عل الرض من حاف ومنتعل(فجاَء 

)1( جواهر البالغة: 354
)2( لمزيد من الشواهد ينظراالبيات:)8/3(، )1/5(، )31/11( 

)3( االيضاح، الخطيب القزويني: 380/1
 ،)2/4(  ،)41  ،27  ،10  ،5/3( ينظراالبيــات:)28/1(،  الشــواهد  مــن  لمزيــد   )4( 

 )29 ،26 ،15/8( ،)33 ،27/7( ،)40/6( ،)7-5/5(
َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُه لُِيْذِهَب َعنُكــُم الرِّ َما ُيِريُد اللَّ )5( اقتبس الشــاعر قوله تعالى: »إِنَّ

َتْطِهيًرا« االحزاب: 33
)6( االيضاح: 383/1 
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إذ ضمن الشاعرشطًرا من بيت الشاعر السيدأيب الرضا احلسني)1(.

6-التخميس: هوأن يعمد الشــاعراىل بيت شعري لشاعرآخر، فيضيف عليه 
ثالثة أشــطرفيتكون بذلك مخســة أشــطر، ومن ذلك ختميس الشــاعرألبيات ابن 

مدّلل)2(، قال الشاعر:)1/2-2()الكامل(

الخ���وان نصيحة  ُه��دي��َت  ب���غ���رِيت���واينإس��م��ْع  وان������ْض هل���اع���ج���الاً
)ُزرب���ال���غ���ري ال���ع�������امِلَ ال���رب���ايني���ا أهي��اال��ع��ب��ُد ال��ض��ع��ي��ُف اجل���اين

ك���ن���َزال���ع���ل���وم وم����ع����دَن الي������امن(

7-الكالم اجلامع: وهوأن يعمد الشاعراىل نظم بيت يكون مجلته موعظة من 
املواعظ أوحكمة أومن احلقائق املتسامل عليهابني الناس فتجري جمرى االمثال)3(، 

من ذلك قوله:)1/28-2()الكامل(

فع�اله ق���دأس���اَء  م��ن  اىل  العَطبأح��س��ْن  أساءتِه  من  ت�وجُس  لوكنَت 
ف��إّن��ا ال��ن��خ��ي��ِل  اىل ص��ن��ِع  طبوان���ظ���ْر  بالرُّ ترِمي  وهي  احلجارة  ُترمى 

)1( هــو فضل الله بن الحســين بن علي الراوندي ت 570هـ، ينظــر: مناقب آل أبي طالب: 
278/1، أعيان الشيعة: 350/3، والبيت الشعري البي الرضاالحسني إذ قال:)البسيط(

ومنتعلحم���م���د خ����ري م���ب���ع���وث وأف����ض����ل م��ن ح��اف  م��ن  الرض  ع��ل  مشى 
ينظر: مناقب آل أبي طالب: 278/1. 

)2( الشــاعر ابن المدلل الحســيني الموصلي، عده ابن شهرآشــوب في كتابه)معام العلماء( 
من شــعراء أهــل البيتالمجاهرين، ينظــر: معالم العلماء، ابن شهرآشــوب: 183، 

180، مناقب آل أبي طالب: 99/3، أعيان الشيعة: 181/1، 279/2. 
)3( ينظر: أثرالجناس الداللي والصوتي عند العرب، حمزة عباس الدروبي: 50
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8-لـــزوم ماال يلــزم: هو»أن جييءقبــل حرف الــروي... بامليس بمالزم يف 
التقفية يف بيتني أوأكثر«)1(من ذلك)2(قوله:)2/4-3()البسيط(

ف��ي��ه وي��ْع��ل��وَس��ن��ام امل��ج��ِد م��اج��ُدهوت���س���رتُدح���ق���وٌق ب��ع��دم��اغ��ِص��ب��ت
ق��اط��ب��ة اهللِ  خل���ل���ِق  ط���اغ���وُت���م وم���وال���ي���ه وع�����اب��ُدهوي��س�����ت��ب��نُي 

9-التكرار: هوأن يعمد الشــاعر اىل أن يكرر حرًفــا أوكلمة أوعبارة»لنكتة، 
ونكتــه كثــرية، منها التوكيــد، ومنهــا التهويــل، ومنها التنويــه«)3(، مــن ذلك)4( 

قوله:)15/11()الوافر(
َوه������اٍد َن���ج���ُل ه����اٍد َن���ج���ُل َه����اِدَج������واٌد م����ْن َج������واٍد م����ْن َج����َواد

عمــد الشــاعر إىل تكــرار لفظ)اجلواد(و)هــاد(، إذ إنَّ تكرارهذين اللفظني، 
يفي إىل تكرار املضمــون الداليل، ومناوبتهام يف مدد زمنية حمددة، فينتج عن كل 
ذلك التأكيــد عىل صفة اجلواد، وهي صفة اإلمام حممــد بن عيل اجلوادالتي 
 وأكد الشــاعر يف الوقت نفســه أنَّ هذه الصفــة هي صفة آبائه ،عرف هبا

.أيضا، فضاًل عن صفة اهلادي التي يتصف هبا أئمة أهل البيت

10- التوجيه: يعمد الشــاعر اىل أن يكون كلامت أو مجاًل ويوّجهها اىل أسامء 
األعالم أو الفنون أو العلوم وغريها، فضاًل عن التوجيه بســورالقرآن الكريم)5(، 

)1( جواهر البالغة: 353. 
 ،)3-1/11(  ،)31-1/10( االبيــات:)43-1/6(،  ينظــر:  االمثلــة  مــن  لمزيــد   )2( 

 )35-1/13(
)3( أنوار الربيع، ابن معصوم المدني: 703

 ،)27-24/8(  ،)8-5/5( االبيــات:)11-7/3(،  ينظــر:  االمثلــة  مــن  لمزيــد   )4( 
 )8/16( ،)13-12/14(
)5( ينظر: جواهرالبالغة: 330
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من ذلك)1(قوله:)36/11()الوافر(
ع��ل��ي��ك��م دائ�����م�����ة  اهللِ  ب���نِ���ي ط����اَه����ا وي����اس����نْي وَص�����ادص������الة 

 ه الشــاعر أسامء ســور القرآن الكريم إىل أســامء أئمة أهل البيت إذ وجَّ
11-الرتصيــع: هوأن تتوازن ألفاظ حشــو البيــت)2(، مــن ذلك)3(قوله:)7/9(

)الكامل(
وجعودُكم ون��ودُك��م  وال���ل���ؤل���ُؤ امل��ن��ظ��وُم ب���نَي م��ب��اِس��موخ��دودُك��م 

12-التفويف: حيصل التفويف»عند تقسيم البيت الشعري اىل مجل متساوية 
وزنّيا قصارا أم طوااًل«)4(، من ذلك)5(قوله:)24/4()البسيط(

وال������رزُق م��ت��س��ٌع ُم����ّدت م��وائ��ُدهف��ال��ش��م��ُل م��ت��م��ٌع واحل�����ُق م��ّت��ب��ٌع
13-االنســجام: أن يكون»الكالم عذب االلفاظ، ســهل الرتكيب، حســن 

السبك، خاليامن التكلف والعقادة«)6(، من ذلك)7(قوله:)2-1/1(
وس��َم�����اق��دأف��ل��َح امُل��ؤم��ن��ون ال��ق��ائ��ل��ون بام ل��ه  أرٍض  يف  اهلُل  أق���اَم���ه 

)1( لمزيد من االمثلة ينظر: االبيات:)26/3(، )8-5/5( 
)2( ينظر: جواهر البالغة: 352

 ،)51/14(  ،)13/12( االبيــات:)15/11(،  ينظــر:  االمثلــة:  مــن  لمزيــد   )3( 
 )6/16( ،)11/15(

)4( أنوار الربيع: 241
 ،)19/9(  ،)19/7(  ،)16/6( االبيــات:)17/3(،  ينظــر:  االمثلــة  مــن  لمزيــد   )5( 

 )7/16( ،)19/12(
)6( أنوار الربيع: 419

 ،)34-29/12(  ،)5-3/4( االبيــات:)25-23/3(،  ينظــر:  االمثلــة  مــن  لمزيــد   )7(
 )33-31/14(
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اىل ال��دل��ي��ِل  خ�����رَي  أهل��م��َه��م  العلاماهلُل  ق���دوة  فكانوا  السبيِل  ن��ِج 
رابًعا/الصورالبيانّيــة: تعــّد الصور البيانّيــة من أهــم األدوات الفنّّية يف نقل 
التجربــة الشــعورية، فهي»تركيــب لغــوي لتصويرمعنى عقيل وعاطفــي متخّيل 

لعالقة بني شيئني يمكن تصويرمها بأساليب عدة«)8(.
وقد تضافرت الصورة التشــبيهّية والكنائّية واالســتعارّية، يف توّلد»كتلة حّية 
تصورانفعاالت الشاعر، ومشاعره الداخلية، والكشف عن هذا التجيّل إّنام يتّم عن 
طريق الصورة التي ينشئها تداخل العاملني ضمن عالقة لغوية«)9(، وعىل هذا األساس 
 متّكن شــاعرنا من توظيف خمتلف أنواع الصور البيانية، ومن صوره التشــبيهية)10(

قوله: )23/9( )الكامل(

��ا ع��ن��َده إي���ق���اُظ ُم��ْن��ت��ظ��ِر األح���ب���ة ن��ائِ��موك����أّن رج����َع امل��ي��ِت ح��يًّ
ومن صوره الكنائية)11(قوله:)36/9()الكامل(

ال��وَرى أق��الَم  جّف  فضلَك  ع���ن ب��ْع��ض��ِه م���ْن ن���اث���ٍر أون���اِظ���مم��ولَي 
ومن صوره االستعارية)12(قوله:)21/15()الكامل(

عصابة رق���اِب  يف  ي��ك��رُع  ��توالسيُف  َف��َض��لَّ ال��رق��ي��َب  اهلَل  ت��رق��ب  مل 
فالشــاعرخلع عىل الســيف صفات األنســان، مشــخًصا إياه يف صورة بيانية 
رائعة، فالسيف ال يكرع إنَّام الكرع صفة من له نفس، إذ إنَّ معنى يكرع تناوله بفيه 

)8( الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، د. صالح أبو اصبع: 31
)9( رماد الشعر، د. عبد الكريم راضي جعفر: 225

)10( ينظر: االبيات:)14/7(، )7-6/9، 11(، )15/10(، )18/13(، )42/14( 
)11( ينظر: االبيات:)24/1(، )32/3(، )6/10(، )15/12(، )16/14( 

)12( ينظر: االبيات:)25/4(، )9-8/14، 25-24( 
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من موضعه من غريأن يرشب بكفيه والبإناء)1(، بيد أنَّ ســيف الشــاعراخذ يكرع 
من رقاب االعداءلسعة ذلك السيف وتشوقه ألخذ حقوق اهلل)عزوجل(

خامـسـا/موســيقى الشــعر: تعد املوســيقى من أهم عنارص الشعرإْذ»تنفعل 
ملوســيقاه النفوس وتتأثربه القلوب«)2(، وتغدوعنرًصا مرتكًزا يف القول الشعري، 
اليستطيع الشاعُر االبتعاد عنه بأّي صورة من الصور، والتكوين املوسيقي يتألف 
يف النص الشــعري يف ضوء تضافر بنية املوســيقى اخلارجية واملوسيقى الداخلية، 

وعىل أساس هذا التصور تكون دراستنا ملوسيقى الشعر عند شاعرنا:
1-املوسيقى اخلارجية:

أ-الــوزن: إنَّ الــوزن من»أعظم أركان حد الشــعر، وأوالها به، خصوصية، 
وهومشــتمل عىل القافيــة، وجالب هلا رضورة«)3(، وقداحتــّل البحر الكامل حمل 
الصدارة يف شــعر الشــاعر قياســا بالبحور االخرى، إذ نظم عىل هذا البحر)12( 
 وحــدة شــعرية)4(مابني)قصيدة ونتفــة( بمجمــوع أبيــات بلغــت)170( بيتــا، 

من ذلك قوله:)4/9()الكامل(
لُكم م��ع��روٌف  وال��ف��ض��ُل  راح��ِمأح��ب��تِ��ي  بقلٍب  املْضنى  ع��ل  ع���وُدوا 

وجــاء بحر البســيط بعد بحر الكامل، فقد نظم الشــاعر عــىل هذا البحر)6( 
وحدات شــعرية)5(بمجموع أبيات بلغت)121( بيًتا، أما بحر الطويل فقد احتل 

)1( : لسان العرب مادة)كرع( 
)2( موسيقى الشعر، ابراهيم أنيس: 18

)3( العمدة: 134/1.
)4( ينظر: االبيات: )8/2(، )39-1/9(، )43-1/12(، )35-1/13(، )28-1/15(.

 ،)15-1/16(  ،)36-1/4(  ،)41-1/3( االبيــات:)31-1/1(،  ينظــر:   )5( 
 )3-1/23( ،)5-1/22( ،)3-1/18(
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املرتبــة الثالثــة عند الشــاعر، إذ نظم فيه)5( وحــدات شــعرية)1(بمجموع أبيات 
بلغــت)165( بيًتــا، ومن ثم جــاءت البحور تباًعــا بعد بحر الطويــل، وفيام يأيت 

جدول يوضح البحور الشعرية وعدد وحداتا وأبياتا)2(.

البحر
عدد الوحدات الشعرية

)القصائدواملقطوعات والنتف(
النسبة املئوية %عدد أبياتا

1116839،285الكامل
612121،428البسيط
516417،857الطويل
2467،142الرمل

1433،571اخلفيف
1363،571الوافر

143،571الريع
123،571الرجز

28584100املجموع

ب-القافية: تعد القافية الركن الثاين بعد الوزن يف النص الشــعري، ذلك إّن 
بنــاء القصيدة ال يكتمــل من غري القافية، فهي تعمــل عىل»ضبط املعاين، وحتديده 
ا وثيًقا بكيــان القصيدة العــام، ولوالها لكانت  حتديــدا كامال، وشــد البيت شــدًّ
حملولــة مفككة«)3(، وتقســم القــوايف عامة بحســب حروف الرويِّ عــىل القوايف 

)1( ينظر االبيات:)33-1/7(، )33-1/8(، )31-1/10(، )68-1/14( 
)2( أبعــد الباحــث من االحصائيــة الوحدات الشــعرية التي نظمت من قبل شــعراءآخرين، 

والنسبة المئوية للبحور الشعرية وليست لالبيات
)3( فن التقطيع الشعري والقافية، د. صفاء خلوصي: 221



أغمغرغ حممد عبد الرسضح لاسم السعدا

321

)2
ا)0
الثان
در 
/ الع
رس
سا
د ال
اجمللَّ
سة/
سار
نة ال
الس

20م
19
ران 
لزي
هـ /
14
40
رك 
ملبا
ان ا
مض
ر ر
شه

الذلــل)1(، والقوايف النفر)2(، والقوايف احلوش)3(، ومن القوايف الذلل حرف)الباء( 
قول الشاعر:)4/8()الطويل(

صدوِدكم بناِر  أْص��ل  أْن  احل��قِّ  ذن��بِأيف  ذا  أُك  ومل  رِشٍك  ذا  أُك  ومل 
ا عىل قسمني: ومن جانب آخر قسم العروضيون القافية تبًعا حلركة َرِوهيِّ

بإحــدى  متحــركا  روهيــا  يكــون  التــي  وهــي  املطلقــة:  أ-القافيــة 
ذلــك)5( ومــن  الفتحــة()4(،  الضمــة،  الثالث)الكــسة،   احلــركات 

قول الشاعر:)14/7()الطويل(
حيسدوننِي وه��م  م��ق��ت��وٌل  أَن���ا  مِّفها  بالسُّ امليِت  اىل  ي��أِت  ال��ذي  كمثِل 

ب-القافية املقيدة: وهي التي يكون روهيا ساكنا)6(، من ذلك)7(قوله:)18/4(
)البسيط(

عل اللئاِم  أرواَح  يصطاُد  مصائُدهوالسيُف  ختطى  ف��ال  ال��ك��راِم  أي��دي 

االتيــة:  الحــروف  أحــد  فيهــا  الــروي  حــرف  يكــون  التــي  هــي  الذلــل  القوافــي   )1( 
ب، ت، 	، ح، د، ر، س، ع، ف، ق، ك، ل، م، ن، واليــاء المتبوعــة بالــف االطالق)يا(، 

ينظر: المرشد الى فهم أشعار العرب، عبد الله المجذوب: 59-44/1
)2( القوافــي النفــر: هي التي يكون حرف الروي فيها أحد الحروف االتية: ز، ص، ض، ط، 

الهاء االصلية، ينظر: المصدر السابق: 63-59/1
 )3( القوافــي الحــوش: هــي التــي يكــون حــرف الــروي فيهــا أحــد الحــروف االتيــة:

ث، خ، ذ، ظ، غ، ينظر المصدر نفسه: 65-63/1
)4( ينظر التسهيل في علمي الخليل، اياد الباوي: 104.

 ،)33-1/8(  ،)44-1/5( االبيــات:)41-1/3(،  ينظــر:  االمثلــة  مــن  لمزيــد   )5( 
. )31-1/10( ،)39-1/9(

)6( ينظر: التسهيل في علمي الخليل: 104.
)7( لمزيد من االمثلة: ينظر االبيات:)36-1/4(، )43-1/6( .
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2-املـوســيقى الـداخـليــة: تتكون املوســيقى الداخلية مــن االيقاعات التي 
تبثها نغامت احلروف والكلامت، فتتحقق دفًقا موســيقًيا عالًيا، أضف اىل ذلك أن 
املوســيقى الداخلية تيش بعالقة الشاعر وإحساسه»باحلروف والكلامت، والعبارة 
احساســا خاصا جتــيء يف النص أو أجــزاء منه، متســقة ومتجاوبــة، بمعنى آخر 

االحساس بجامليات اللغة، وقيمها الصوتية، والرتكيبية«)1(.
ومن أبرزجتليات املوســيقى الداخليــة عند الشــاعرهي)التكرار، واجلناس، 
والطبــاق، والترصيــع، وردالعجز عىل الصــدر، والرتصيع()2(، ومــن ذلك قول 

الشاعريف التكرار)3(: )7/7()الطويل(
وصِلها غ��رَي  ي��رْد  مل  غ��راِم��ي  جِمم��ري��ُد  بالرَّ وأج��دُر  أح��رى  ا  طامعاً فيا 

اذ كرر حــرَف الراء)7( مرات ممــا أعطى إيقاًعا داخلًيا يتســاوق مع اإليقاع 
اخلارجّي ومن اجلناس)4(قوله: )12/15()الكامل(

��ام ف��َع��ال ُع��ال ال��رت��ب��ةم���وىلاً س���اَم ف���وق ال��سَّ يف  ب���ل���وُغ���ه  لي��س��ت��ط��اُع 
ومن الطباق)5(قوله:)21/14()الطويل(

ا م���ْؤرساً الصبابة  ق��ي��ِد  يف  ِسْجَناوي��ص��ب��ُح  له  البالِد  أقطاِر  وس��َع  َي��رى 
ومن الترصيع)6( قول الشاعر:)1/13()الكامل(

)1( رماد الشعر: 309.
)2( مــن الجديربالذكرأن الباحث فصــل القول في هذه الفنون عند دراســته لـ)علم البديع( 

عندالشاعر وهنا مجرد إشارات وشواهد، ابتعادا عن التكرار
)3( و لمزيد من االمثلة: ينظر: االبيات:)11-9/3(، )8/16( 

)4( ولمزيد من االمثلة ينظر: االبيات:)42/12( 
)5( ولمزيد من االمثلة ينظر: االبيات:)5/3( 

)6( التصريع هو»اســتواء آخر جزء في صدر البيت، وآخرجزء في عجزه في الوزن والروي 
واإلعراب«خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة الحموي:51/4
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اآلَراِمأْم��ِس��ْك ُف����ؤادَك َع��ن ش��َدي��ِد َغ��راِم َم����رَب����ُع  َل���ع���ْم���رَك  َه�����ذا 
ع الشــاعر بيته يف)غــرام(و)أرام( فتأتَّى من ذلك كثافة موســيقية أتى هبا  رصَّ
الشــاعرليفصح عن معاناته التــي ال تفتأ أن تذهب عنه، إذ هــو بصدد تذكر تلك 

املرابع وتلك األيام التي عاشها مع األحبة.

ومن الرتصيع قوله:)13/12()الكامل(

الج������داِده����اٍد ف��َت��ى ه����اٍد ف��َت��ى ه����اٍد ف��َت��ى اىل  ه�����اٍد  ف��ت��ى  ه�����اٍد 

اليلص الرابع /وص  املخطضطة ومنهج التحقيا 

وص  املخطضطة  
وصــل الينــا شعرالشــاعر)فر	 اهلل احلويــزي( عــن طريــق خمطوطــة بخط 
1360هـــ،  نســخها  وتأريــخ  الســاموي()1(،  طاهــر  الشــيخ)حممد  العالمــة 
 توجــد هــذه املخطوطــة يف مكتبــة االمــام احلكيــم العامــة، برقــم)2-633(، 
واحلجــم 6، 21 * 6، 11، عــدد صفحاتا)35(، وعدد االســطر)22( ســطًرا، 

ويبلغ جمموع االبيات)593()2(بيًتا.

)1( هو الشــيخ العالمة محمد بن الشــيخ طاهربن حبيب بن حســين السماوي، عالم جليل، 
اديب علم، شــاعر شــهير، ولد في مدينة السماوة 1292هـ، نشــأ فيها على أبيه، ومن ثم 
أكمل تعليمه في النجف االشــرف، واقام مدة في بغداد و كربالء المقدســة، ثم عاد الى 
النجف االشــرف، اذ عين قاضيا شرعيا فيها، عضو المجمع العراقي، له مصنفات تقرب 
من)28( مصنفا، منها)الطليعة في شــعراء الشــيعة، البلغة فــي البالغة( توفي في النجف 

االشرف 1370هـ، ينظر: شعراء الغري، الخاقاني: 475/10-503، ا687. 
)2( أضيــف هنا األبيات الشــعرية التي وردت في الديوان؛لكنها من نظم شــعراء آخرين، إذ 
إنَّ أبيات الشــاعر 584، يضاف اليها 9 أبيات ذكرت في الديوان لكنها لشــعراء آخرين، 
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جاء يف أول ورقة من املخطوطة:
»ديوان الشيخ أيب الفتح فر	 اهلل بن الشيخ حممد اخلطي املرتجم يف أمل اآلمل 

املتوىف سنة 1100هـ، بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال يمدح امري املؤمنني عليًّا صلوات اهلل عليه وسالمه وبركاته

امُل��ؤم��ن��ون ال��ق��ائِ��ل��وَن بام وس����اَم«)1(ق��ْدأف��ل��َح  ل��ه  أرٍض  يف  اهلُل  أق��ام��ُه 
والديوان غري مضبوط بالشــكل، وقد وضع الناسخ ثالث نقاط بني شطري 
البيــت الواحد، ووضــع التعقيبة يف أســفل كل صفحة، ويف هنايــة الديوان كتب 

الناسخ.

»هذا ماوجدته من شــعر الشــيخ أيب الفتح فر	 اهلل بن الشيخ حممد بن ماجد 
احلويــزي اخلطي أصاًل، وكتبتــه يف النجف وفرغت منه عــارش ذي احلجة احلرام 
ســنة ألف وثلثامئة وســتني من هجرة النبّي األمني صىل اهلل عليه وآله امليامني وأنا 

األقل حممد«)2(.

فيكون المجموع 593 بيتا.
)1( المخطوطة، الورقة: 1.
)2( المخطوطة، الورقة 35
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منهج التحقيا

1-نســخ املخطوطة عىل وفق الرســم احلــايل، من ذلك مثال ُرســَمت اهلمزة 
يــاء يف بعض املواطن، فكتبناها بالشــكل األصيل هلا، عىل ســبيل املثال ماليمي= 

مالئمي، وكذلك إثبات التدويرعىل الشطرين بصورة صحيحة

2-االعتامد الكيل عىل خمطوطة املرحوم الشــيخ حممدطاهرالساموي يف حتقيق 
نــص الديــوان، كوهنا النســخة الوحيدة للديــوان، مع ختريج بعــض القصائدمن 

مصادرأخرى ذكرتا واالشارة اليها.

3-استدرك الباحث عىل)املخطوطة( ببيتني للشاعر، مل يذكرا يف)املخطوطة(، 
فاثبتهام، ملحقا يف هناية الديوان مع ذكر املصادر التي ذكرتام ونسبتهام اىل الشاعر.

4-ختريــج اآليــات القرآنيــة املباركــة بذكــر الســورة ورقم اآليــة، وختريج 
األحاديث النبوية الرشيفة التي اشار اليها الشاعر.

5-ذكر الروايات واالخبار الواردة عن أهل البيت، وبحقهم، مع االشارة 
اىل أهم الشواهد التارخيية الواردة يف شعر الشاعر.

6-ترقيم الوحدات الشعرية ترقيام تصاعديا)القصائدواملقطوعات والنتف( 
وهذا يسّهل عىل القارىءالرجوع اليها.

7-ترقيم األبيات الشعرية لكل الوحدات الشعرية الواردة يف الديوان

8-اعتمدالباحــث يف قســم الدراســة)االحالة( عىل رقم القصيــدة أوال، ثم 
وضــع خــط مائل)/(ثم ذكررقــم البيت، حتى يســهل العودة إليــه يف القصيدة، 

مثاًل)5/1( نعني القصيدة رقم)1( والبيت رقم)5(.
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كل، مما يساعد القارئ عىل قراءة النصوص  9- َضْبُط النُّصوص الشعرية بالشَّ
بصورة صحيحة.

10-وضع اسم البحر الشعري إزاء كل قصيدة أو مقطوعة أو نتفة.

11-الرتمجةيف اهلامش لالعالم الذين وردت أسامؤهم يف الديوان، واالشارة 
اىل مصادر ترمجتهم.

12- الرجــوع اىل املعجــامت اللغويــة يف بيان معاين االلفــاظ، وايضاح مراد 
الشاعر يف بعض االبيات.

13-حذفنا أبياتا من الديوان؛خشــية أن تؤول أو حتســب عىل أهنا متس طرفا 
ما، ونحن يف زمن بأمس احلاجة إىل وحدة الكلمة وتوحيد الصف.

14- تصحيــح االغــالط التــي وردت - أحيانا - عىل املســتوى العروض، 
والنحــوي، واللغــوي، واالمالئي فيثبــت التصحيح يف املتن مع االشــارة اليه يف 

اهلامش.

15-اثبات صفحات مصورة من املخطوطة، ملا لذلك من أمهية علمية.
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الورقة االأوىل من املخطوطة



ريضان ار  اا ايضيزا ايائرا )من أعالم القرن الثانا عخر احشرا( رراسة و قيا واستدراك

328
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

الورقة االخرية من املخطوطة
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الق��ش�م الث�ان�ي
�ق�اًا �قًّ ال�ديوان ُمَ

]1[

بسم الله الرحمن الرحيم

قال يمُدح أمرَي املؤمنني عليَّا صلواُت اهلل عليه وسالُمُه وبركاُتُه:

)البسيط(

باِم الَقائُلون  امُلؤِمُنون  َوَس�����ام)1(1-َق�ْدأفلَح  َل�����ه  أرٍض  يِف  اهلُل  أَق��ام��ه 
إىل لي�ِل  الدَّ َخ�رَي  أهلَم�ُهم  الُعلام)2(2-اهلُل  ُقْدوة  َف�كاُنوا  بيِل  السَّ �ِج  َنْ
وَق��ْد أِمرَيامُلؤِم�ننَِي  َت��واَل��وا  َعَل�ام)3(3-َل�����امَّ  ى  اهُل��دَ أْوِج  ِف�ي  اهلُل  أَح�ّله 
يف تّسَم  قد  ُن�وِرُقدٍس  ِم�ْن  وانتظام)4(4-هللِ  واألجساِم  اهلي�اكِل  خرِي 

)1( التخريج: ماضي النجف وحاضرها: 186/2: من البيت1-19 وقد اقتبس الشاعرقوله 
تعالى:»قْدأفلــَح الُمؤمنــون« المؤمنــون: 1، وفي عجز البيت اشــارة الى فقــرة من دعاء 
رواه)رضــي الدين بن طــاووس( المروي عن االمام الحجة:)أقــام وليه علي بن أبي 
طالــب« مصبــاح الزائر، رضي الدين بن طاووس: 448، ســما: أصلها: ســماء، خففت 

الهمزة للقافية.
الطريــق  الســبيل:  العــرب: مادة)نهــج(،  بيــن واضــح، لســان  نهــج:  نهــج، طريــق   )2(
تعالــى: قولــه  الشــاعر  اقتبــس  مادة)ســبل(،  المصدرنفســه:  منــه،  وضــح   مــا 

بيل« النحل: 9، )الُعلما( أصلها)العلماء( خففت الهمزة للقافية.  »َوَعَلى الله ِقْصد السَّ
)3( أو	 الهدى: أعلى الهدى، أو	 المجد: أعلى مراتبه. 

)4( يشــير الشــاعر الى الحديث الروي عن الرســول:»كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله 
عزوجل...« روى الحديث أكثر من)25( مصدرا، ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي 
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َخالُقها األْف��اَلَك  ُلق  َيْ مَلْ  َق��َل��ام)1(5-َل�����ْوَلُه  َوَل  ��ا  َل�����ْوَحاً ���ا  هَلَ َوَلأَع�������ّد 
َقمٌر َوَل  َلَن�اَشمٌس  ِم�ْن ِحرَية َوَعَمى)2(6-َوَلأَض���اَءْت  اْه�َتَدى أَحٌد  َوَل 
جَس إْذَطُهَرْت َعَص�ام)3(7- اهلُل أْذهَب َعْنُه الرِّ َوَق��ْد  ��ى  َزكَّ �ا  َ َربُّ َلُه  َنْفٌس 
َله الَكِريِم  اهللِ  ِمَن  ُلْطَف�اًا  َوَك�اَن  َحَكام)4(8-  إْذ  اخَلْلِق  يِف  َت�َه  ُحجَّ أَق�اَم 
ُس��ْؤدِده تِْعَداِد  َع�ْن  حُمِّبيِه  َيكِفي  اخُلَصام)5(9-  بِِه  َماَقالْت  َبْعُض  َوَفْضلِه 
ِصَحاِحهم يِف  ا  ْيَعاً مَجِ احُلَكام)6(10-َوأْثَبُت�وُه  َيْبهُر  ألمٍرَعِظيٍم  َفاْعجْب 

المرتضى: 291، أما لفظة فالشــاعر يشير الى الخبر الموروي عن االمام جعفر 
بن محمد الصادق: »ان الله تبارك وتعالى جعل في النبي محمد... روح القدس 
 »...انتقل روح القدس فصار في االمام علي فبهــا حمل النبوة ولما قبض النبــي

بصائر الدرجات، الصفار: 454. 
)1( يشــير الشــاعرالى مــاروي عــن الرســول:»... مااســتقر الكرســي علــى العرش، 
والدارالفلــك، والقامــت الســماوات واألرض اال بــأن كتب اللــه عليها: الالــه اال الله 

محمدرسول الله، علي أمير المؤمنين« الفضائل، احمد بن شاذان: 313. 
)2( يشــير الشــاعر فــي صدر البيــت الى الحديــث المروي عن أهــل البيت:»قــال الله 
عزوجــل... إنِّي ماخلقت ســماءمبنية... وال قمرامنيراوالشمســا مضيئة... إالَّ في محبة 

هؤالءالخمسة« العوالم، عبدالله البحراني: 933/11
جَس أهل البيِت َويَطهرُكم  )3( إقتبــس الشــاعر قوله تعالى:»إنَّما يريُد اللُه ليذهَب َعنْكــم الرِّ

تطهيَرا« االحزاب: 33. 
)4( لطفا، اللطيف من صفات الله عزوجل واسم من اسمائه، ومعناه الرفيق بعباده، واللطف 

من الله تعالى التوفيق والعصمة، لسان العرب مادة)َلَطَف(. 
)5( الُســْودد: الشرف، وقديهمز، والسؤدد: من ســادهم وسيادة، المصدرنفسه مادة)َسود(، 

)الُخصما(، أصلها الخصماء خففت الهمزة للقافية. 
)6( الحكما، أصلها الحكماء، خففت الهمزة للقافية. 
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َفَقْد ا  َعليِّاً َواىل  َم�ْن  َواْعَتَصام)1(11-َفلَيْشُكراهلَل  اهللِ  بَِحْبِل  َي��َداُه  َف��اَزْت 
َظَلام)2(12-َوَم�ْن ُيَساوي أِمرَي امُلؤِمننَِي بَِمن الُكْفِرإْذ  ُظلاَمِت  يِف  َن�����اَواُه 
َع�اَدُته األْصَنام  ِعَب�اَدتُه  �ْن  َوَن���ام)3(13-أمَّ َه��ا  َك��ْرِ يف  َنَشا  َق��ْد  َك�َسّيٍد 
َب الْص� يِف َنْدباًا، َلَكمْن رَشِ الُنَدَما)4(14-َوَصائُم الصَّ يف  بَِشْهِراهللِ  ا  َن�َهاَراً �َص�ْهَبا 

)1( المخطوطــة فــي األصل)مــن والى علــي(، والصحيــح ماأثبتنــاه، اقتبس الشــاعرقوله 
تعالى:»َواعَتِصمــوا بِحبــِل اللــِه جميًعا َوالتفَرقــوا« آل عمران: 103، وفــي خبر مروي 
عن الرســول أن اعرابيا ســأل الرســول عن هذه اآلية، فأخذ الرسول يده 
فوضعها على كتف اإلمام علي فقال: »يا أعرابي هذا حبل الله فاعتصموا به« تفســير 

معين التالوة، الكاشاني: 63، وينظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 92/3. 
)2( ناواه، عاداه، لسان العرب: مادة)َنوَي(، جانس الشاعر بين)ظلمات وظلما( فالظلمات: 
ذهاب النور، أما ظلما: فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، المصدرنفسه: مادة)َظلَم(، 
 ،هو أفضل الخلق بعد رســول الله دلــت األدلــة والبراهين على أنَّ االمــام عليا
وذلك بنص القرآن الكريم والرسول، وقدحاول أحدالباحثين جمع اآليات القرآنية 
التــي نزلت بحق االمام علي والمتفق عليها بين جميع المســلمين، ينظر: الكشــاف 
المنتقــى لفضائل علي المرتضى: 473-475، وكذلك الحال مع االحاديث النبوية 

الشريفة، ينظر: المصدر نفسه: 481-476. 
)3( َنَشــا: أصلها نشــأ، خففت الهمزة للوزن، أجمع المسلمون أّن االمام عليا لم يسجد 
لصنــم قط حتى لقــب بـ)كرم الله وجه(، ينظر: لمحات من التأريخ األســالمي: 65، اما 
عجزالبيت فالشاعر يشير الى أمر تحطيم األصنام، فقد دأب االمام علي على تحطيم 
االصنــام منذ صغره، ، ينظر: الخرائج والجرائح، الراونــدي: 740/2، مدينة المعاجز، 
هاشــم البحرانــي: 140/2-141، وكذلك في عام الفتح الذي كســر أصنام الكعبة هو 
االمــام علي، وقدذكر هذه الحادثــة أكثر من)43( مصدرا، ينظر: الكشــاف المنتقى 

 .139-137 :لفضائل علي المرتضى
)4( المخطوطــة: وصائــم الصيــف ندبا الكمن شــرب الصهبا نهارا بشــهرالله فــي الندما، 
والصحيــح ما اثبتناه، إذ إنَّ البيت مدور، )ُندبا(: ندب القــوم الى االمر: دعاهم وحثهم، 



ريضان ار  اا ايضيزا ايائرا )من أعالم القرن الثانا عخر احشرا( رراسة و قيا واستدراك

332
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

ُفِحام)1(15-َوَم�ْن َيُق�ْل اَسأُلويِن َقْبَل ُمْفَتَقدي َوَق��ْد  أِقيُلويِن  َيُقوُل  َكَم�ن 
َزَما)2(16-َوي�وَم َخيَ�ٍَمْن َهدَّ احُلُصوَن وَقْد أْرَدى الُقُروَم َكَمْن َقْد َخاَب َواْنَ
َل اْسَتْحَيا َولاْحَتَشام)3(17-َوَم�ْن بِأْحٍد َوَق�ى اهَلادي بُِمْهَجتِه ا َكَمن َفرَّ َطوَعاً

لســان العرب: مادة)َنَدَب(، والنَّدب في اصطالح التشــريع اإلســالمي االمر المستحب 
غير الواجب، )الَصهبا(: اصلها الصهباء، خففت الهمزة للوزن، والصهباء: الخمرسميت 
بذلــك للونها، وقيل: هــي التي عصرت من مــاء العنب، المصدرنفســه: مادة)َصَهَب(، 
)النُدما(:أصلهــا الندماء، خففت الهمزة للقافية، وفي عجز البيت يشــير الشــاعر الى من 

شرب الخمرة، ينظرفي تفصيل هذا الموضوع: الغدير، االميني: 102-97/7
)1( يشير الشاعر في صدر البيت الى ما روي عن االمام علي:»فأسالوني قبل أن تفقدوني، 
فوالذي نفســي بيده التسألوني عنشيء فيما بينكم وبين الساعة... االأنبأتكم« شرح نهج 
البالغة، ابــن أبي الحديــد: 44/7، وقدذكرصاحب كتــاب الغديرأكثرمن مصدرذكروا 
الروايــة ينظر: الغدير: 193/6-194، أما عجز البيت فالشــاعر يشــير الى خبر االقالة، 
ينظر في تفصيل هذا الخبر: االمامة والسياسة، ابن قتيبة: 31/1، شرح نهج البالغة، ابن 

ابي الحديد: 169/1، المخطوطة:سلوني، الصحيح ماأثبتناه الستقامة الوزن. 
)2( يشــير الشــاعر الى معركة خيبر في عام)7( هـ، وما ســطره االمام عليمن شــجاعة 
فــي هدِّ حصون اليهود وهي أكثــر من حصن منها حصن)ناعــم، والقموص، والوطيح، 
والساللم(، وقدأعطى رسول الله رايته وكانت بيضاء لالمام علي، ينظر: السيرة 
 النبويــة، ابن هشــام: 303/1، 305-309، وفي هذه المعركة روي عن الرســول
أنــه قال:»ألبعثــنَّ عليهم رجــاًل يحب اللَه ورســوَله ويحبــه الله ورســوله يقاتلهم حتى 
يفتــح الله له ليس بفــرار...« روى هذاالحديث أكثرمن)161( مصدرا، ينظر: الكشــاف 
المنتقــى لفضائــل علــي المرتضــى: 292-299، )القــروم(، القــْرُم مــن الرجال: 
 الســيد المعظــم، وفي حديــث علي:»أناأبو الحســن القــرم« أي المقرم فــي الرأي، 

لسان العرب مادة)َقَرَم(. 
)3( يشيرالشــاعرالى شــجاعة االمــام عليفــي معركة أحد عــام)3( هـــ، وثباته مع 
الرســول، اذ لم يفر مــن المعركة بعد انهــزام الرماة، ينظر في تفصيــل هذه المعركة 
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َكَمْن امُلرْشِكنَي  أَباَد  بَِبْدٍر  ُمْكَتتام)1(18-َوَم�ْن  َك��ان  َعِريٍش  ��َت  حَتْ َتْلَق�اُه 
َزاِل َكَمن َعْمرو بَن وٍد يِف النِّ الَقَدَما)2(19-َم�ْن َقدَّ َلَيرْفَع  أْن  اخَلْوِف  ِم�َن  آىَل 
َفاِطَمة اخَللِق  إَل��ُه  َحَباُه  ��ا)3(20-َوَم�����ْن  ُرمِجَ ��ْد  قَّ دِّ  ال��رَّ بِِجَهاِت  َل��ُه  َك�َمْن 
َرَم��ى)4(21-َمْن َباَت َيْفِدي َرُسوَل اهللِ َلْيَس َكَمن ب��اُب  ال��دِّ ِفْيَها  َلْيَلة  َيْغَت�اُله 

علــى ســبيل المثــال ال الحصر: اإلرشــاد، المفيــد: 83/1، تأريــخ الطبــري، الطبري: 
 65/2، مناقــب آل أبي طالب: 195/3، )احَتَشــَما(، الحشــمة: االســتحياء والغضب، 

لسان العرب مادة)َحَشَم(. 
 2( هـ، إذ دفع الرسول(في معركة بدر عام يشيرالشــاعرالى شجاعة االمام علي )1(
الراية لالمام علي، وقتل االمام علي)70( مشــركا، ينظر:، مناقب آل أبي طالب: 

 .13-12 :144/3، أخالق الحرب عند االمام علي
)2( المخطوطة:)النزل(، ويبدو أنها مصحفة من النزال، والصحيح ما اثبتناه، يشيرالشاعرالى 
شــجاعة االمــام علي عندما قتــل عمرو بن عبــد ود العامري، ينظر فــي تفصيل هذه 
المعركة: شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد: 60/19-63، كنى الشاعر في عجز البيت 

عن احجام البعض عن مبارزة)عمروبن عبد ود( بكناية جميلة. 
)3( يشــير الشــاعر الــى موضــوع زوا	 االمــام علــي مــن الســيدة الزهــراء، وان 
 ،امرالتزويــج جــاء مــن اللــه تعالى، وذلــك في حديــث نبــوي روي عن الرســول
 روى هذاالحديــث بتفصيلــه أكثر مــن)10( مصادر، ينظر: الكشــاف المنتقــى لفضائل 

علي المرتضى: 160-159
)4( يشير الشــاعرالى قضيتين االولى فداء االمام علي للرسول ليلة الهجرة، عندما 
بات االمام في فراش الرســول، فانزل الله تعالى:»َوِمَن النَّاِس مْن َيْشــري َنْفَسه 
اْبتِغاِء َمرَضاِت الله« البقرة: 207، ينظر: تفســير معين التالوة: 32، وقد ذكرســبب نزول 
هــذه اآلية بحق االمــام عليأكثر من)55( مصدرا، ينظر: الكشــاف المنتقى لفضائل 
علي المرتضى: 21-24، أما القضية الثانية التي أشار اليها الشاعرفي عجز بيته، هي 
محاولة اغتيال النبي ليلة العقبة، ينظرفي تفصيل هذا الموضوع: مسندأحمد، أحمد 
بن حنبل: 390/5-391، صحيح مســلم، مسلم النيسابوري: 123/8، السيرة النبوية، 

الحلبي: 122-120/3
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باِم)1(22-َوَمْن َقَ� َدْيَن َخرِيامُلرَسلنَي َكَمن إَلْيِه  ِمْنُهْم  ِمْن  النَّاَس  َلَيْعِرُف 
بينهام)2(23-َفْلَيْنِظرالعاقلون املنصفون اىل الْض� بالعدِل  وليح�كموا  �ِضدين 
ُتُهم مِلَْن َكاَنت أئمَّ ا  ا َوُسْحَقاً َظ��ام)3(24-ُب�ْعداً بِيوِم  ُيْسَقوا  َل�ْم  ��ة  يَّ ال���َ رَشَّ 
َعَجٌب َفال  َضبَّاًا  ا  َباَي�ُعواً َصَنام)4(25-َلكنَُّهم  اهلُ�َدى  َبْعَد  إَذاَعَبُدوا  ِمْنُهم 
َعَق�ائِدِهم ِمْن  َبريٌء  لِ�َربِّ  لَِتْنَفِصام)5(26-إينِّ  َتأَبى  بُِع�ُرى  ُمْسَتْمِسٌك 

)1( يشيرالشــاعرالى الــى أن االمــام علياهوالــذي قضــى دين الرســول، روي عن 
الرسول أنه قال:»ياعلي أنت تغســل جثتي وتؤدي ديني وتواريني في حفرتي وتفي 
بذمتــي وأنت صاحــب لوائي في الدنيا واآلخرة« روى الحديــث أكثر من)16( مصدرا، 

 .449-448 :ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى
)2( المخطوطــة: فلينظــر العاقلون المنصفون الى الضدين وليحكمــوا بالعدل بينهما، لكن 
البيت مدور والصحيح ما أثبتناه، المنصفون، النَّْصف والنِّصفة واإلنصاُف، إعطاء الحق، 

وأنصف الرجُل صاحَبه إنصافا، أن تعطيه من نفسك، لسان العرب مادة)َنَصَف( 
)3( يشــير الشــاعر الى ما روي عن الرســول:»علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم 
القيامــة...« روى الحديث أكثر من)11( مصدرا، ينظر: الكشــاف المنتقى لفضائل علي 

المرتضى: 274-273. 
)4( يشير الشاعرالى حادثة مبايعة الضب، إذ إنَّ االمام عليا لما أراد الخرو	 الى معركة 
النهروان، تخلف مجموعة من االشــخاص ومنهم)شبث بن ربعي، واالشعث بن قيش، 
وجريربن عبدالله البجلي، وعمروبن حريث( ولماكانوا في الحيرة رأوا ضبا-وكانوا في 
 حالة ســكر-وقالوا للضب:»ُمدَّ يَدك لنبايَعك«، فلمــا دخلوا الكوفة كان االمام علي
يخطــب بالناس فقرأ قولــه تعالى:»َيوم َنْدُعوا كلَّ أناٍس بإمامِهم« االســراء: 71، ويروى 
عنــه أنه قال لهم:»بئس للظالميــن بدال، ليبعثكم الله يوم القيامــة مع امامكم الضب 

الذي بايعتم« ينظرفي تفصيل الحادثة، الخرائج والجرائح: 224/1
)5( اقتبس الشــاعر قولــه تعالى:»َفَمن َيْكفربالطَّاغــوِت َويؤِمن باللِه َفَقداْستْمَســك بالعروة 
الوْثقى الاْنفَصاَم لهاواللُه ســميٌع عليٌم« البقرة: 256، ينظر في تفســير هذه اآلية وســبب 

نزولها: تفسير معين التالوة: 42. 
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ريِق ُهدىاً َومْعَتصام)1(27-سأستقيُم عل ذاَك الطَّ ا]ل[  مْلجاً اآلَل  َوأْجعُل 
بيِدي خْذ  اهللِ  ي��اولَّ  ال��ك��رَم��ا28-ياسيَّدي  أط��ل��ُب  ف��ق��رٌي  َل��دْي��ك  إينِّ 
كم اهلُل أهَل البيِت عْقَد ِول سلام)2(29- ولَّ والُك���م  ��ْن  َف��مَ املسلمنَي  ِء 
ا فرجاً ياَسادت  فرٌج  يرُجوبكم  عظام30-  أو  َدقَّ  وه��مٍّ  ضيٍق  ك��لِّ  م��ْن 
ُة وال� الُة عليُكم والتحيَّ بسام)3(31- ثمَّ الصَّ أو  بِح  الصُّ ثغُر  اْفرَتَّ  َما  إْكَرام 

املخطضطة  الضر:ة  2-1                                  ]2[

ًسا أبيات ابن مدلل فيه، صلوات اهلل عليه:)4()الكامل( وقال يمدحه خُمَمِّ

اإلْخَواِن َنِصيَحة  ُهِدْيَت  اْسَمْع  بِ��َغ��رْيِ َت���َواِن)5(1-  ��ا َع��ِج��الاً �����ْض هَلَاً َواْنَ
اجَل��اين)6( ِعيُف  الضَّ الَعْبُد  ��ا  َ َب���اين2-َي��اأهيُّ )ُزْرَب���ال���َغ�������ِريِّ ال��َع�����امِلَ ال���رَّ

َك��نْ��َز ال��ِع��ُل��وِم َوَم���ْع���دَن اإلْي������اَمِن()7(

)1( المخطوطة:معصما:الصحيح ماأثبتناه، مابين المعقوفتين من وضع المحقق الســتقامة 
الوزن، إذ يوجد نقص في المخطوطة.

)2( اقتبس الشــاعر قوله تعالى:»إنَّما وليكم اللُه ورسوُله والذين آمنُوا الذين ُيقيمون الصالَة 
ويؤتوَن الزكاَة وهم راكعون«المائدة:55

: افترَّ األنســاُن ضحــك ضحكا حســنا، وقيل:هو من غيــر قهقهة، لســان العرب:  )3( افتــرَّ
مادة)َفَرر(، وفي البيت صورة استعارية عندما جعل للصبح ثغرا مبتسما.

)4( التخريــج أدب الطــف: 215/2، واالبيات داخل االقواس هي البــن المدلل يمدحه: 
.المقصود االمام علي

)5( المخطوطة: اســمع هدية نصيحة االخوان، والصحيح مااثبتناه، ُهديَت: يقولون هديت 
لك بمعنى: بينت لك، والهدى ضد الضالل وهوالرشاد، لسان العرب: مادة)َهِدَي( 

)6( الجاني، والجارم: المجرم المذنب، المصدرنفسه: مادة)َجنَِي(.
)7( يشير الشاعرابن مدلل الى ماروي عن الرسول:»علي باب علمي...« روى الحديث 
.271-270 :أكثرمن)13( مصدرا، ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى
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َدا أْحَ َواْجَعْل  اهلَل  ُهَناَك  َواْس��أل  َم��ْق��َص��َدا)1(3-  ِمْنه  اهَل�����اِدي��َن  ة  َوال��ِع��رْتَ
النَِدا َواْوِس�ْعه  ْيَدَرة  حِلَ اهُلَدى4-َواْخَضْع  َياَعَلَم  َع�َلْيَك  اَلُم  السَّ )َوُق��ْل 

���ان()2( ���ا ال��نَّ��َب��أ ال��َع��ظ��ي��ُم ال���شَّ َي���اأهيُّ
أْصَله َف  رَشَّ ��اُن  ْحَ ال��رَّ َل��ُه  ��َر َن��ْس��َل��ه5-َي��اَم��ْن  �����ُه ال��َع��ْل��َي��ا َوَط�����هَّ َوأْح��لَّ
أْهَله)3( الَبُتوَلة  َفاِطَم�ة  َتْش�هُدفضله.6-َوَح��َب��اُه  األْع���َراُف  َل��ُه  )َي��اَم��ْن 

َي���اَق���اِس���َم اجَل���نَّ���اِت َوال�����نِّ�����رَياِن()4(
املَْوِعِد َغَداة  بِ�َيِدي  ُخ�ْذ  َغ���ِد)5(7-َم��ْوَلي  َي��اَع��يِلُّ إىل  َخ�����ْرُت��َك  َف��َق�����ِدادَّ
َيِدي ِرْضَواَناًا  ُتْعِطي  أنََّك  َي��اَس��يِّ��ِدي8-َوَوثِْقُت  َقِسْي�َمَها  )َن��ارَت��ُك�����ون 

أَن�����ا آِم������ٌن ِم���نْ���َه���ا َع����ل ُج����ْث����اَميِن(
املخطضطة  الضر:ة  3-2                                          ]3[

وقال يمدُح الزهراَء صلواُت اهلل وسالمه عليهاوعىل أبيهاوبنيها:)البسيط(

)1( المخطوطة:)واسال(، والصحيح مااثبتناه
)2( النــدا، أصلهــا النداء، خففت الهمزة للوزن، اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»عمَّ َيَتَســآءلون 
عــِن النَّبأِ الَعظْيم« النبأ: 1-2، في رواية عــن االمام الباقر:»كان علي... يقول... 
أنا والله النبأ العظيم« ينظر: تفســيرمعين التالوة: 582، )الشــان(: أصلها الشأن، خففت 

الهمزة للوزن. 
)3( حباه، أعطاه، والحباء: العطاء، لسان العرب: مادة)َحَبا( 

)4( اقتبــس الشــاعرقوله تعالى:»َوعَلى األْعراِف رجــاٌل يْعَرفون ُكال بِســيماهم« االعراف: 
46، ذهب المفسرون الى أن اآلية المباركة نزلت بحق االمام علي، روى الخبر أكثر 

 .41-40 :من)8( مصادر، ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى
)5( غداة، الغدوة، بالضم: البكرة مابين صالة الغداة وطلوع الشــمس، وغاداه باكره، لســان 

العرب مادة)َغَدا( 
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ْت َعِن اجلدِّ يِف نيِل امُلَنى ِحَييل َخَليل)1(1- َق�لَّ دَتنِي  َعوَّ بَِم�ا  َفاْس�ُدْدإهَلِي 
ا َياَم�ن َعَوائُدُه اإلْحَساُن ُعْد َكَرَماً َي��اُم��ْن��َت��َه��ى أَم��يل2-  بِ��ال�����َع��ْف��ِو ِل  َع���يلَّ 
َفام األَن��اِم  َي�اَربَّ  ُج��وِدَك  َوَح�قِّ  ُمتََّكِل)2(3-  َج���ْدَواَك  َع�����َل  إلَّ َجَعْلُت 
بِه َوال�وُثوُق  بَِربِّ  َظنِّي  َف�ُحْسُن  َوالَوَجِل4-  اخَل��وِف  َمَقاِم  َع�ْن  أَزاَلنِي 
ُي�َع�ِدَدَها أْن  ْت  َج�لَّ اهللِ  َونِْعَمة  َواجُلَمِل)3(5-  التَّْفصيِل  َع�َل�ى  األَناِم  ُكلُّ 
َتَكأَدين َقْد  َذْنبِي  َك�ان  إْن  َموَلي  َقِل)4(6-  الثَّ ِمَن  ِفيٌف  خَتْ َفُلْطفَك  ُث�ْقالاً 
ا ُمْنَتِظَراً َلْسُت  َفإينِّ  َض�َلْلُت  َوإْن  ��َل��ِل7-  ال��ضَّ ِم���َن  ُيْن�ِجينِي  ُه�����َداك  إلَّ
بُِمْشَكلة َجْهٍل  َعل  َوَق�ْعُت  َوإْن  ُمْشَتَكِل)5(8-  َحلَّ  أْرُجو  َي�اَربِّ  َفِمْنَك 
َواْبَتَعُدوا األْدُنون  أَضاَع�نِي  ِوإْن  َوَخ���رُي َول9-  ِب  أْوَل�����ى  ��َك  َف��إنَّ ��ي  َع��نَّ
ي َعِن بُِلوِغ ُمَنى ِخَول)6(10-َوإْن َتَقاَصَ َحظِّ ُم�ْنَتَهى  َوَهَذا  َحْسبِي  َفأْنَت 

ــُد: اغالق الخلــل وردم الثلم، :  )1( ِحَيــِل، القــوة، لســان العرب: مادة)َحاَل(، اســدد، السَّ
المصدر نفسه: مادة)َسَدَد( 

)2( جانــس الشــاعر بين)جــودك وجــدواك( فالجــود بمعنــى الكــرم، وجــدواك: الجدا: 
المطرالعام، اليعرف أقصاه، المصدر نفسه:مادة)َجَدا( 

وا نِْعمة اللِه الُتْحُصوَهــا« النحل: 18، وقد طابق  )3( اقتبس الشــاعر قوله تعالــى:»َوإْن َتعدَّ
الشــاعر بين)التفصيل والجمل( التفصيل: التبيين، لسان العرب: مادة)َفَصَل(، والجمل: 

جمعت فأجمعت جمله، المصدر نفسه: مادة)َجمَل( 
)4( ضمــن الشــاعر فقرة من دعاء االمــام علي بن الحســين:»وقد نزل بي يــارب ما قد 
تكأدني ثقله« الصحيفة السجادية لالمام علي بن الحسين، الدعاء)7(: 38، َتَكأدني، 

، لسان العرب: مادة)َكأَد(  تكأَد الشيَء: تكلفه، وتكاءددني األمُر: ُشَق عليَّ
االمــور،  مــن  المشــتبهات  مشــتكل  أثبتنــاه،  مــا  والصــواب  المخطوطة)جهلــة(،   )5(

المصدرنفسه:مادة)شكل(.
)6( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»َفإْن َتَولواَفُقل َحْســَبي اللُه« التوبة: 129، واقتبس ايضا قوله 
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بِاألْوَزاِرحَيِمُلَها أَت�ْيُتك  ل)1(11-َوإْن  َتْشَفُع  ْهراء  الزَّ َف�َفاِطَمة  َظْهري 
ة الِعْقد التِي َظَهَرت ُسِل)2(12-ِستُّ النَِّسا ُدرَّ الرُّ َسيِّد  ال�اَيا  َخرِي  َظْهِر  ِمْن 
األزِل)3(13-َمْن إْسُمَها َفوَق َساِق الَعْرِش أْحرُفه يف  �ْعظيِم  التَّ بِْيِد  َمْكُتوَبة 
ا َحى يِف َدارة احَلِمِل)4(14- فهَي امُلضيئة يف األْفاَلِك ُصورُتَ ُتْزِري بِشمِس الضُّ
َلَها َوَفضَّ ا  َق�����ْدَراً ��ا  َف��هَ رَشَّ اهلُل  َوال��َزَل��ِل15-  اإلْث���ِم  مَجِ��ي��ِع  ِم��ن  بِِعْصَم�ة 
َرَها ْجَس َعْن�َها ُثمَّ َطهَّ باَِلَجَدِل)5(16- َوأْذَهَب الرِّ ا  كِرَتطِهرَياً الذِّ �كِم  حُمْ يِف 

تعالى:»َوإنَّ إلى َربَِّك الُمنَْتَهى« النجم: 42، ِخَولِي، الخال ماتوسمت به من الخير، لسان 
العرب: مادة)ِخَوَل( 

)1( في هذا البيت نجدمايعرف بـ)فن حســن التخلص( اذ تخلص الشــاعر من المقدمة الى 
غرض القصيدة، وأشارالشاعرالى مفهوم الشفاعة في القرآن الكريم قال تعالى:»َوالَتنْفُع 
لَِمْن أِذَن َله« ســبأ: 23، ينظر: تفســير معين التالوة: 431، الكشــاف  ــَفاعة ِعنْــَدُه إالَّ الشَّ

 .263 :المنتقى لفضائل علي المرتضى
)2( النِّســا، أصلهاالنســاء، خففــت الهمزة للــوزن، وأشارالشــاعر الى ما عرفت به الســيدة 
فاطمة من كونها ســيدة نســاء العالمين، روي عن الرســول: »انك ســيدة نســاء 

العالمين« مختصرذخائر العقبى، احمدبن محمدالطبري: 69
)3( يشير الشاعرالى الخبرالذي يروى في كتب المسلمين أن اسماء أهل البيت منقوشة 
على ســاق العرش، ينظر: الفضائل: 128، مدينة المعاجز: 56/4، تفســيرنور الثقلين، 

الحويزي: 12/2، األَزل: القدم، لسان العرب:مادة)َأَزَل(.
)4( يشــير الشــاعر الــى حقيقة نــور وجه الســيدة الزهراء يــروى عن الرســول أنه 
قال:»متى قامت في محرابها بين يدي ربها)جل جالله( زهر نورها لمالئكة الســماوات 
كمــا يزهرنــور الكواكب ألهل األرض« األمالــي، الصدوق: 175، ُتــْزِري: َزريُت عليه 
وَزَرى عليــه: َعاَبه، لســان العــرب: مــادة)َزِرَي(، دارة الحمل: الحمل: بــر	 من برو	 

السماء، المصدرنفسه: مادة)َحمَل(.
رُكْم  جَس أْهــَل الَبيِت َوُيَطهِّ )5( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»إنَّمايريُد اللــُه ليذهَب َعنْكم الرِّ
َتْطهيــَرا« االحــزاب: 33، اجمعــت مصــادر المســلمين علــى أن اآليــة نزلــت في أهل 
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َجَها اَها َوَزوَّ ُس��ْب��َح��اَن��ه بِ��أِم��رِي امُل�����ْؤِم��ن��ني َع���يل)1(17- ُث�مَّ اْصَطفاَها َوَصفَّ
َعَجِل)2(18- َوَك�اَن َخاِطَبَها ِجِ�يُل يِف املَأ ال� ِف�ي  َك  األْم��الَ َع  َوَقدمَجَ أْعل 
املََثِل)3(19- َلَيْشهُدوا ذلك األمالَك َفاْنَتَثَرْت َطيِِّب  بِِط�ْي�ٍب  َعَليهم  ُطوَبى 
النِّ�َحِل)4(20- َوَمْهُرَها ُخُس أْه�ِل األرِض َقاِطَبة أْع��َظ��ِم  ِم��ْن  نِْحَلة  َفَياهَلا 
)َمَشى َعل األرِض ِمْن َحاٍف وُمْنَتِعِل()5(21- َفَجاَء ِمْن َنْسلِها األْسباُط أرْشف َمْن
ِعَباَدِتا يِف  �اَرى  لُتَ التِي  َفهَي  الَعَم�ِل22-  َصالِح  ِوَليِف  الِعباِد  َربَّ 
اَم َصائَمة َتْقطُع األيَّ التِي  َوِه�َي  َم�����َل��ِل)6(23-  بِ��اَل  ا  ذْك���راً َقائِمة  ��ل  َوال��ل��يَّ

البيــت، روى ســبب نــزول اآلية في أهــل البيت اكثرمــن)143( مصــدرا، ينظر: 
.71-65 : تفسيرمعين التالوة : 432، الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى

)1( يشيرالشــاعرفي البيت)17و18( الى مقام السيدة الزهراء، وموضوع زواجها من 
160-159 :ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى ،االمام علي

)2( المخطوطــة: وكان خاطبهــا جبريــل فــي المأل األعلــى وقدجمع األمــالك في عجل، 
ر.  والصحيح ماأثبتناه إذ إنَّ البيت مدوَّ

)3( الطَّيــُب: خــالف الخبيــث، وهوما لــذَّ وزكا، ُطوبى: شــجرة في الجنة، لســان العرب: 
مادة)َطيَب(.

)4( يشيرالشــاعرالى الحديث المروي عن الرســول: »ياعلــي إن الله عزوجل زوجك 
فاطمــة وجعــل صداقهــا االرض فمن مشــى عليها مبغضا لك مشــى حراما« الكشــاف 
المنتقــى لفضائل علــي المرتضى: 440، : 20، اقتبس الشــاعرقوله تعالــى: »َوآُتوا 

النِّساَء َصُدقاتهن نِْحَلة« النساء: 4.
)5( ما بين القوســين هوتضمين عجزبيت شعر للسيد)أبي الرضاالحسني(، ينظر: مناقب آل 

أبي طالب: 278/1، أعيان الشيعة: 350/3.
)6( يشيرالشــاعرفي البيتين)22و23( الى عبادة الســيدة الزهــراء واألمثلة أكثرمن أن 
تحصــى، روى الحســن البصري قال:»ماكان في هذه االمة أعبــد من فاطمة، كانت تقوم 

حتى تورمت قدماها« لمحات من التاريخ االسالمي: 195



ريضان ار  اا ايضيزا ايائرا )من أعالم القرن الثانا عخر احشرا( رراسة و قيا واستدراك

340
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

ُمَت�ابَِعة ��اٍم  أيَّ َثالثة  َص�اَمْت  َتَنِل24-  َل�����ْم  املَ���اِء  َقِليِل  رُشِب  َوَغ���رَي 
َجارية ث��مَّ  َوَب��ُن��وَه��ا  َوب�ْعُلها  كَمِل25-  َع�ن  الَفْضل  إلَّ  ذاك  َف��اَم  هَل��ا 
ا األوِل)1(26- َف�أْنزَل اهلُل ِفيِهم)َهْل أَتى(َمدَحاً َس�الِِف  يِف  ِمْثلُهم  أَتى  َفَهْل 
ا َفاً �ْجُم أْهَوى هَلَا يِف َبيتِِها رَشَ ُمْنَتقِل)2(27-َوالنَّ َغ��رِي  لَِفْخ�ٍر  البِيوِت  ُدوَن 
َحاِمَدة هللِ  َوَغ�����َدْت  ْت  َف��َك���َّ َي���َزِل)3(28-  ك��ُرمَلْ  َوال��ذِّ َرب�َها  َوَسبَّحْت 
ِخْدَمتَها ِجْب�رائيَل  اهلُل  َوال��َزَم  َبِل)4(29-  النُّ أْماَلِكِه  ِم�ْن  ُيَضاِهيه  َوَم��ن 
َوي�ِه�ْز ِطْفلَها  ُيَن�اِغي  َفِج�ئيُل  غِل)5(30-  والشُّ النَّوِم  بَِح�اِل  َعْنها  �ُزاملَْهَد 
َوَذا لِل�ِعياِل  ا  ُقوتاً َيْط�حُن  َوذاَك  َعَمِل)6(31-  َك�ان ِمن  أّيا  الَبيِت  يف ِخدم�ة 

)1( يشــير الشــاعرفي االبيات)24و25و26( الى ســورة الدهر)االنســان( التي نزلت بحق 
االمام علي والســيدة الزهراءواالمامين الحســنين لما صاموا ثالثة أيام تقربا الى الله 
عزوجل، روى هذا الخبر بتفصيله أكثر من)34( مصدرا، ينظر: الغدير: 111-107/3، 

تفسير معين التالوة: 579. 
)2( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»َوالنَّْجم إذا َهَوى *َماَضلَّ َصاِحبُكم َوَماَغَوى« النجم: 2-1، 
عــن أنس قال: انقضَّ كوكٌب على عهد رســول الله فقال رســول الله: »انظروا 
الــى هــذا الكوكب فمن انقض في داره فهوالخليفة من بعــدي، فنظروا فاذا هو قد انقض 
فــي منزل علي، فانزل الله تعالى)َوالنَّجم إذاَهَوى...« روى الخبرأكثر من)20( مصدرا، 

ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى: 89، تفسير معين التالوة: 526. 
)3( المخطوطة:)حامده(، والصحيح ما اثبتناه. 

)4( ينظرفي تفصيل هذه الحادثة: مناقب آل أبي طالب: 330/3. 
)5( المخطوطة: فجبرئيل يناغي طفلها ويهز المهد عنهابحال النوم والشــغل، والصحيح ما 
اثبتنــاه اذ إن البيت مدور، ُيناغي: النُّغية: ما يعجبــك من صوت أو كالم، وناغى الصبي: 

كلمه بما يهواه ويسره، لسان العرب مادة)َنغَي( 
)6( يشــير الشــاعر في البيتين)30و31( الى كرامات وقعت للســيدة الزهــراء، ينظر في 

تفصيلها: مناقب آل أبي طالب: 337/3. 
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ُتْقبِلَها َفهَي  ال�ُحورَلْعَياًا  َوأكَرم  َت��يل)1(32-  نَساِء  الَّ أْم��ِر  ِم��ْن  َك��اَن  �اَم  َوكلَّ
املِ��َل��ِل)2(33- َهَذا َوَناِهيَك ِم�ْن َفْضٍل َوَمْنِزلة َس��ائ��ُر  َتنِْل�َها  مَلْ  ��ا  َربِّ ِم��ْن 
امُلْخَتار َمْدحُكم َياَبنِي  َياَس�اَدِت  أَج��يل34-  َيْن�َقِض  أْن  إىل  َع�يلَّ  َف��رٌض 
ٌف الَعَس�ِل35- َمْن أْخلَص الِودَّ يِف َقوٍم هَلم رَشَ ِم��ْن  أْح��ل  ِع��ْن��دُه  َفِذْكرهم 
لِعبِدك�م َعبٌد  َف�����َرٌج  اَم  َلِك�نَّ َج��يل)3(36-  اُف  َوالْع���رتِ َقْنَ�ٍ  أْو  َثْوب�ان 
اهَلِطِل37- َصلَّ َعليُكم ُأْوِل الُقْرَبى ُمِقرٌّ بُِكم ال��َواب��ِل  َقْط�ِر  ع��دِّ  َع��ل  ِمْنه 

املخطضطة  الضر:ة  4-3                                     ]4[

 ويستنهُض اإلمام املهدّي:)البسيط( وقال يمدح اإلمام احلسَن الزكيَّ

َواِج��ُدُه الَوجِد  َغليَل  َيبِلُّ  َن��اِج��ُده)4(1-َم�َتى  ُع��ضَّ  َزَم��اٍن  ِمن  َويْشتِفي 

)1( لعيا:اسم لحوراء من حور الجنة روي أنها نزلت في مولد اإلمام الحسينتقبل السيدة 
الزهراء، ينظر:مدينة المعاجز:426/3، ُتْقبلها: تولدها، لسان العرب: مادة)َوَلَد( 
)2( الكــالم عن فضل ومنزلة الســيدة الزهراءأكبرمن أن يحتويه كتاب أو شــاهد، ينظر على 

سبيل المثال ال الحصر: مختصر ذخائر العقبى: 72-57. 
)3( ثوبــان بــن بحــدد، ويقال بجدر، خادم الرســول، نقــل عنه أحاديــث كثيرة، مرض 
 ،فــي حمص وتوفــي فيها، ودفن في مسجد)وحشــي( قاتل حمزة بــن عبد المطلب
والمسجد يعرف اآلن بمسجد)وحشي وثوبان(، ينظرترجمته:المعارف، ابن قتيبة:147، 
البدايةوالنهاية، ابن كثير:335/5، تراجم الصحابة، عزسعد:54، قنبر: هو قنبر بن كادان 
الدوسي، مولى االمام علي، قتله الحجا	 الثقفي، قيل أن قبره في محلة قنبر علي في 

بغداد، ينظر: لمحات من التأريخ األسالمي: 35
)4( الَوجُد: وجَد به، في الحب الغير، وإنه ليجدبه بفالنة وجدا شديدا، إذاكان يهواها، لسان 
العرب: مادة)َوَجَد( المخطوطة)ناجذه( بيد أن صاحب لســان العرب يذهب الى)عض 
ناجذه( بالذال وليس بالدال، ويبدو أن الشــاعرصحف الذال الى الدال ألن القافية دالية، 
والنجذ: شــدة العض بالناجذ، وهو الســن بين الناب واالضــراس، وعض على ناجذه: 
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ُغِصبت َبعَدَما  ُحقوٌق  َم��اِج��ُده)1(2-َوُتسْت�ردُّ  املَ�جِد  َسَناَم  َوَيعلو  ِفيِه 
َقاِطَب�ة اهللِ  لِ�خلِق  َط��اُغ��وُت��م َوُم��والِ��ي��ِه َوَع�����ابِ��ُده)2(3-َوَي��ْس��َت��ب��نُي 
ُمْنَت�ِظٌم اهللِ  َرُس���وِل  آِل  ����م ُت��ْث��َن��ى َوَس�������ائِ���ُده)3(4-َوِدي����ُن  بِ��أه��ِل��ه َوهَلُ
ِبِم األْولَي�اِء  َخ��وَف  اهلُل  َتْص�ُفوَعَقائُِده5-َوُي��ب��ِدُل  َم��ْن  َوُي��ْص��ِل��ُح  ��ا  أْم��ناً
َفَغَدا أْحَشائِ�ِه  يف  �مَّ  السُّ ُيَكابُِده)4(6-َوأْن��َف��َذا  َح�اٍل  يف  مِّ  للسُّ َوالَقلُب 
��ا َوُهَ ه  َج���دَّ لَِيْل�َقى  َذائِ����ُده)5(7-َوَم�����اَن��َع��اه  َع�����زَّ  إْذ  َه��َج��اَم  َق��ْد  َعَليه 
وَمن ِمْنه  َيْدن  مَلْ  امُلْصَطَفى  انة  َي��ْق��اَله َي���ْدُن���وَوَلَزْج���ٌر ُي��َب�����اِع��ُده)6(8-َرحْيَ
يُن ُمْنَقِطٌع َش�����اِه��ُده)7(9-َفاْنَْض إَماَم اهُلَدى َفالدِّ َواهلُل  ِش��َك��اَي��َت��ه  ُي��ْب��ِدي 

تحنــك، ورجل منجذ: مجرب وهوالذي أصابته الباليا، وقــول العرب بدت نواجذه إذا 
اظهرها غضبا أو: ضحكا، المصدر نفسه: مادة)َنَجَذ(.

)1( السنام، سنام البعير: أعلى ظهره، وسنام كل شي أعاله، المصدرنفسه: مادة)َسنََم(.
)2( الطاغوت: ما عبد من دون الله تعالى، وكل رأس في الضالل طاغوت، المصدرنفســه: 

مادة)َطَوَغ(.
)3( وسائده، الوسادة : المخدة، والمتكأ، المصدرنفسه: مادة)َوَسَد(، وعبارة)تثنى وسائده( 

.كناية عن انتظام الدين ومقاليد االموربايديهم
)4( استشــهد االمام الحســن، إثر ســم دس إليه مــن قبل زوجته جعدة بنت االشــعث، 
بأمرمن معاوية بن أبي ســفيان، ينظر: شــرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد: 17/4، 11، 

4، الغدير: 15-8/11.
)5( ذائــده، ذاده عــن الشــيء ذودا وذيــادا، ورجل ذائــد أي حامي الحقيقة، لســان العرب: 

مادة)َذَوَد(.
 :بحق االمامين الحسنين 6( يشــير الشــاعر الى الحديث المروي عن الرســول(

»هما ريحانتاي من الدنيا« صحيح البخاري: 95/7، مختصرذخائرالعقبى: 209.
)7( عمدالشــاعرفي عجز بيته الى االستعارة عندما شــخص الدين وأنسنه لما جعله كأنسان 

يشكوالحال من االنقطاع واالبتعاد عنه 
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َوبَِمن َياَسي�ِدي  بِِه  أْوىَل  َواِح���ُده10-َفأْنَت  أْن��َت  َب��ْل  ُحْكِمِه  يِف  َيْنَقاُد 
َله َقاَم  ة املَْهديَّ  َم�������َواِرُده)1(11-َمَتى َنَرى ال�ُحجَّ ��ُل��و  حَتْ َم��ْن��ه��ٍل  إىَل  َداٍع 
ْجلتِها ْمُس َتْط�ِلُع ِمن َغْرٍب خِلَ َعاِضُده)2(12-والشَّ والنَُّ�  ا،  ُمرْشقاً ُنورِه  ِمن 
إىل امُلؤمننَي  ِديُن  ي�ُن  الدِّ َق��واِع�����ُده)3(13-َويرِجُع  ِفيَها  َث��ُب��َت��ت  َم��َس��ال��ٍك 
يُف َيْص�طاُد أْرواَح اللئاِم َعل َمَصائُِده)4(14-َوالسَّ َت�ْخِطى  َفال  الِكراِم  أْيِدي 
زائِ���ُده)5(15-َوالَعْدُل َواألْم�ُن واإلْياَمُن ُمْنَترِشٌ َي���زداُد  َب��ل  الَبِسْي�طة  َع��َل 

اُم َل اجَلاُه َمق�ُصوٌر َعَل َرُجٍل يَّ َمَقاِصُده)6(16-أَّ ْنَيا  ال�دُّ طلب  ِسوى  َتأَبى 

)1( منهل، النهل الشــرب، والمنهل المشــارب، والمنهل المورد وهوعيــن ماء ترده االبل، 
لسان العرب: مادة)َنَهَل(.

)2( يشــير الشــاعر الى عالمة من عالمات ظهور االمام الحجة وهي شــروق الشــمس 
مــن المغرب، ذكر هذه العالمة العشــرات من المصــادر، ينظر: معجــم أحاديث االمام 
المهدي : 211/2-217، وقد وظف الشاعر هذه العالمة توظيفا فنيا ببعد استعاري 
لما جعل طلوع الشــمس من الغــرب هوخجلها من نور االمــام، فاضفى عليها بعدا 

انسانيا عامدا الى تشخيصها.
)3( مســالك، المسلك: الطريق، لسان العرب: مادة)َسَلَك(، ويشير الشاعر الى حقيقة عودة 
الدين اإلســالمي الى نهجه القويم بظهوراإلمام الحجة، وقد تضافرت االخبار بهذا 

الشأن، ينظر: كمال الدين: 514/2.
)4( اللئام، اللئيم: الدنيء االصل الشــحيح النفس، لسان العرب مادة)ألم(، والشاعر يرسم 
لنا صورة لما جعل ســيف االمام يصطاد اللئام كما يصطاد االسد فريسته، وقد طابق 
الشــاعر بين)اللئــام والكرام( في بعد ضدي لســلوكين متناقضيــن، المخطوطة:تخطي: 

الصحيح ما أثبتناه.
)5(ِ  تضافــرت األخباربــأن االمام الحجة»يخر	 فيمأل االرض قســًطا وعدالً كما ملئت 

ظلًما وجوًرا«، روى هذا الحديث مصادر كثيرة، ينظر: الدر المنثور: 57/6.
)6( كنــى الشــاعرفي هذاالبيت عن تحقــق العدل و، االنصاف، والمســاواة، في زمن ظهور 

االمام الحجة، لذلك الناس سواسية فال طبقية مقيتة تفصل بين المجتمع.
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�ريِف َله ِع الشَّ ُي��َع��انِ��ُده17-َوَلامُلحقُق يِف الرشَّ وال��َب��اِق��ي  ِم�ْنه  َماَيْشتهي 
ِحَيٍل يِف  اهللِ  َح��قُّ  ��ُع  َجاِحُده)1(18-َوَلي��ض�����يَّ َيزويِه  َك�اَم  ُمْسَتهجَناٍت 
َوَم�ْعرَفة وإْي���اَمٌن  عَفاٌف  بِ��َدول��ة احَل���قِّ ملَّ��ا َق���اَم َق�����اِع��ُده)2(19-َل��ِك��ْن 
ُمّتبٌع َواحَل��قُّ  ُم�ْجتمٌع  َم�����وائِ��ُده)3(20-َفالَشْمُل  ت  ُم��دُّ ُمَتسٌع  زُق  َوال����رِّ
َساِعُده)4(21-َفَذلَك الَوقُت َسْعُد امُلؤمنني إَذا اْس� َواْش�تدَّ  اهُل��َدى  ِديُن  �َتَقاَم 
ُين�ِقُذنا الَعْ�ِ  بِإماِم  َلَنا  َلُنَكابُِده22-َفَمْن  َحتَّى  هِر  الدَّ َح�ادِث  ِمن 
َول امُلْسَتض�َعِفنَي  ِمن  ُنعدُّ  َق��ائِ��ُده)5(23-َوَل  ��وِء  َوال��سِّ لِْل�َباَل  َي��ُق��وُدَن��ا 
َمن َيِد  يِف  اهللِ  ِرَج�اُل  َوَوالِ����ُده)6(24-َوَلُت���َذلُّ  وَها  الشَّ �����ُه  أمُّ ب��ِه  َزَن���ْت 
َم�����َح��اِم��ُده25-آٍه َعل اجَلْ�ِ َبعِد الَك�ْرِ يف َزَمٍن ��ت  َع��مَّ َم���ْن  فيه  ��َن��ا  َي��ؤمُّ
َف��وائِ��ُده26-َذاَك امُلَنى َوالِغَنى َواألْمُن ِم�ْن َزَلٍل َج�لَّت  ال��ذي  َوامُل��ْس��َت��َف��اُد 

)1( مستهجنات، الهجنة من الكالم: مايعيبك، وهو الغلظ ايضا، لسان العرب: مادة)َهَجَن(.
)2( وشــح الشــاعر بيته بفــن الترصيــع، وطابق بين)قــام وقاعــده(، وهنا كناية عــن االمام 
الحجــة الذي يعرف بالقائــم، ينظر: المهــدي المنتظر في كتب المســلمين، عبد 

الحق علي الصادقي:160/1.
)3( يشيرالشــاعرالى اتســاع الرزق والخيرات فــي زمان االمام الحجــة، ينظر: الخرائج 

والجرائح: 622/2.
)4( المخطوطــة : فذلــك الوقــت ســعد المؤمنين إذا اســتقام دين الهدى واشــتد ســاعده، 

والصحيح ما اثبتناه إذإنَّ البيت مدور.
)5( اقتبس الشــاعر قوله تعالى:»َونريُدأْن نمنَّ على الذيَن أْســتضعُفوا في األرِض َوَنْجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين« القصص: 5، ينظر: تفسير معين التالوة : 385، )البال( : أصلها 

البالء، خففت الهمزة للوزن.
)6( الشــوها، أصلها الشــوهاء، خففــت الهمزة للوزن، والشــوهاء: العابســة والمشــؤومة 

والقبيحة، لسان العرب :مادة)َشَوَه(.
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َم��وائِ��ُده)1(27-أْكرْم بِرجعة أْه�ِل الَبيِت مْن َوَطٍر َطابْت  َم��ْن  َغ��ريْ  َيْقِضه  مَلْ 
َله َلَن�َفاَد  ُمق�يٍم  َن�ِعيٍم  َف�َواِقُده)2(28-َوِم���ن  ْكَل  الثَّ ُبَكى  َعَليه  َتبِكي 
ل بَِذاك الفتِح َواْعط بِه الْر َرائِ��ُده)3(29-َياَربِّ َعجِّ َيْرتاُد  َما  الَفت�ِح  أَبا  �َراجي 
يِن امُلَشار َله ا أْول األْمِر والدِّ َقَصائُِده)4(30- َسمَعاً ِف�يُكم  َحُسنْت  َمادٍح  ِمن 
بِه َي�ِقرُّ  َم��نْ  ِمنُكْم  اهلُل  ُب  ُيقرِّ ُي��َب��اِع��ُده31-  َم��ن  ِمنُك�م  اهلُل  َوُي��ْب��ِع��ُد 
ا أَبَداً َساَدِت  َعل�يُكْم  الم  السَّ ثمَّ  َوَع��ائِ��ُده32-  ُمْبديِه  اخَل�لِق  َخ��ال��ِق  ِم��ْن 

املخطضطة  الضر:ة  ء-ث                                  ]ء[

وقال يمدُح الشــهيَد اإلماَم احلُســني صلــواُت اهلل عليه، ويســتنهض اإلماَم 
املهدّي: )الرمل(

الَق�اَل؟ َم��اَه��َذا  احَل��يِّ  فَتاة  ��ي ُف����ؤاِدي َوَق����ل)5(1-َس���ْل  َق���ْد َش���َوى ِم��نِّ

)1( وطر، الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همة، المصدرنفسه مادة)َوَطَر(، وقد أفاد من 
ا َقَضى َزيٌد ِمنْها َوَطًرا« االحزاب: 37، وكنى الشاعر كناية جميلة)طابت  قوله تعالى:»َفلمَّ
موائده( عن الطعام الحالل، فمن طهر مطعمه كان من الصابرين المنتظرين في زمن غيبة 

.االمام الحجة
)2( اقتبس الشــاعر قوله تعالى:»يبشــُرهم َربُّهم برحمة ِمنْه َوَرضــواٍن َوجنَّاٍت لهْم فيَها نعيٌم 

ُمقيم« التوبة : 21.
)3( المخطوطة : يارب عجل بذاك الفتح واعط به الراجي أبا الفتح ما يرتاد رائده، والصحيح 

ما اثبتناه إذإنَّ البيت مدور.
سوَل َوأولِي األمِر  ها الِذين آَمنُوا أطيُعوا اللَه وأطيُعوا الرَّ )4( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»َيا أيُّ
ِمنْكم« النساء: 59، فسر)أولي األمر( بأهل البيت، ينظر: تفسيرمعين التالوة : 87.

)5( المخطوطة :)فوادي(، والصحيح ما اثبتناه، جانس الشاعر بين)قال وقلى(، قال: البغض، 
قلى الشيء انضجه على المقالة، لسان العرب: مادة)َقَلى(.
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ُيِفد مَلْ  ��ا  َدْم��َعاً ��بِّ  ال��صَّ َص��بَّ  بِ�����ال)1(2-إنَّ  إلَّ  جُيِ����ْب  مَل  َق����اٍس  ِع��ْن��د 
حْذِرَها عْن  ح��ْذَرَك��ْم  َلَت�����ُك��وُن��واِع��ب�����َرة َب����نْيَ املَ����ال)2(3-َيالَقوِمي 
ُحْسنَها َط�����ْريِف  دُت  َروَّ ُم��ْذ  ُم��ْس��بِ��ال)3(4-أَن���ا  ��ا  َدم��َعاً َيْس�كُب  لِ�ي  َردَّ 
َفْرعَها ُم���ْرَس���ال)4(5-َوَق��را)َوال��ل��ي��ل(َي��ْع��نِ�����ي  مثنَّى  َي��ْغ��َش�����اَه��ا  َف��ه��َو 
َطْلَعتَِها ��م�����ِس(يف  �����َج��ة ِع��ْن��َد احَل����ال)5(6-َوَق��را)وال��شَّ َوُض��َح��اَه��ا َبْ
تِ�����َه��ا َوال��ل��َي��ال ال��َع��ْش�����ر ِمْ���ا أْرِس�����ال)6(7-َوَق���را)َوال���َف���ج���ِر(يف ُغ��رَّ
���ْج�������م(يف أْع��ُي��نِ��ِه��ا ِح��ني َت��رِم�����ي َس��ْه��َم ق��وٍس ُن��َب��ال)7(8-َوَق���َرا)َوال���نَّ
إَذا هَي��ا  َخ��دَّ َورِد  َع��ن  حَلِ���َظ���ْت���ه ال��َع�����نُي أْب�����دى َخ��َج��ال9-َوَح��َك�����ت 

، صببت  بِّ ( صّب الماءونحوه: يصّبه صبًّا: أراقه، الصَّ بِّ )1( جانس الشــاع بين)صّب والصَّ
اليه صبابة : عاشق، مشتاق، ينظر: المصدر نفسه:مادة)َصَبَب(.

)2( المال: اصلهاالمأل أي القوم، خففت الهمزة للقافية.
)3( رودت، الريدة موضع االرتياد، وأرادالشــيء: أحبه وعني به، لسان العرب: مادة)َروَد(، 
بل: الَمطر، اسلب السماءوأسبل دمعه: هطل، المصدرنفسه:  : عاد ورجع، ُمْسبال: السَّ ردَّ

مادة)َسبَل(.
)4( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»َوالليل إَذا َيْغَشى« الليل: 1، وقد شبه الشاعرشعرالحبيبة في 

مقدمته)الغزلية ( بسواد الليل لكثافته وشدة سواده.
ــْمس َوُضَحاَها« الشــمس: 1، وقد شبه الشاعرطلعتها  )5( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»َوالشَّ

كاشراقة الشمس.
)6( اقتبــس الشــاعرقوله تعالى:»َوالَفْجــر َوَلَيــاٍل َعْشــر« الفجــر: 2، 1، ُغرتَهــا: الغــرة : 
 بيــاض في الجبهة، لســان العرب :مادة)َغَرَر(، وقد شــبه الشــاعر بيــاض جبهتها ببياض 

الفجرلشدة بياضه.
)7( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»َوالنَّجم إَذاَهَوى« النجم: 1، شــبه الشاعرلمعان نظرة عينها 

بلمعان النجم لشدته، نبال، النبل: السهام، لسان العرب :مادة)َنبَل(.
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َقا النَّ َه�اُغصُن  قدِّ َعن  َح���ال)1(10-َوَحكى  ا  َب�������ْدراً للغصن  ��ا  َوَع��ج��ي��باً
َلوعة َق��ل��بِ��ي  أْورَث  ���ي َرَح����ال11-َن��ْع��ُت�����ُه  �������ُ�َع���نِّ َن���زل���ْت َوال���صَّ
ِح������َول)2(12-َف��أَن��ا املَ��أُس��وُر يِف َق��ي��ِد اهَل��َوى أَق�����اِس  ِمْ�����ا  أِج����ْد  مَلْ 
امُل�ْصَطَفى للنَّبي  َوَع������يلِّ امُل�������ْرَت���َ� أْه�����ُل ال��ُع��ال13-َغ��رْيُح��بِّ��ي 
ال����َوَرى ُن�������َق���َب���اءاً ُن�������َج���َب���اءاً ُن����َب����ال)3(14-َوَب���نِ���ي���ه َخ�������رِيآٍل يف 
��م امُل����ْن����َزل)4(15-َلَت���س���ْل َع���امَّ َح��َب�����اُه��م َربُّ ال��ِك�����َت�����اب  إلَّ  ����ِ�ا  ُمْ
َحاِسُدُهم َش��اِه��ُده  جُي�����َه��ال)5(16-َفْضُل�ُهْم  أْن  َع�����ن  َج���لَّ  �����َذا  َوهِلَ
اهُل��َدى ���َج  َنْ ال���َول)6(17-أْوَض����َح اهلُل بِ��م  عْقَد  ��ْم  هَلُ اْخ��َت��َاَر  َم��ا  ِم�ثل 
َلَنا َورَض�����ْي��َن��اُه��ْم  َس�����اَدة َن���رُج���و بِ�����م َن��ي�����َل ال��ُع��ل18-َف��أَط��ْع��َن��ا 
ل)7(19-ُح���ج���ٌج َخ��اُت�����ُه��م َق��ائِ��م��ُه��م أوَّ َخ�����ْت��اَماً  ل��ل��رْس��ِل  ُه���م  َج���دُّ

)1( ُغصــن النَّقــا، َنَقا: امــرأة نقواء، دقيقــة القصب، نحيفة الجســم قليلة اللحــم في طول، 
المصدر نفسه: مادة)َنَقا(، في المخطوط كلمات مطموسة، التكاد تقرأ، واقترح الباحث 

أن تكون كما اثبته في المتن.
)2( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»َخالِديَن فِيِهااَلَيْبُغون َعنَْها ِحَوالَ« الكهف: 108.

)3( المخطوطــة : نقباءا نجباءا نبال، والصحيح ما اثبتناه. اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»َوَبَعْثنا 
 إنَّ عدد االئمة ِمنُْهم اْثنَي َعَشــَر َنِقيَبــا« المائدة : 12، وقد روي عن الرســول

بعدد نقباء بني اسرائيل وهم }12{، ينظر: تفسيرمعين التالوة : 109.
)4( حباهم: أعطاهم، والحباء: العطاء، لسان العرب مادة)َحَبا(.

)5( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»أْم َيحسدون النَّاَس على َما ءاَتاهم اللُه ِمن َفْضله« النساء: 54، 
روي عــن ائمة أهل البيتقولهم:»نحن الناس المحســودون علــى ماأتانا الله من 

االمامة...« أهل البيتفي كتب المفسرين، نور الدين محمد الجوهري:34/3.
)6( الوال: أصلها الوالء، خففت الهمزة للقافية.

)7( يشيرالشــاعر الى مكانة االمــام الحجة فهو خاتم المعصوميــن، ينظر: معجم 
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َتْقُفوُهم الِكَس�ا  أه��ُل  ��َس��ة  تِ��ْس��َع��ة أْب��ن�����ا احُل��س��نِي ال��ُف��َض��ال)1(20-َخْ
َوإَب��ا ا  ُج��وَداً األرِض  ���اذي َك�����ْرَب��ال)2(21-َخ�رُيأْهِل  ��ا َف��اْس��أل ِبَ َوم��َضاً
��م ��اَتُ َج��نَّ أص��َح�����اَب��ه  َح��َب��ا  َف���َرأْوَه�������ا ُن���ْص���َب َع���نٍي ُم���َث���ال)3(22-إْذ 
َف�������َف���دوُه بِ�������رَق���اٍب َوُط�������ل)4(23-َف��اْس��ت��اَمُت��وا َوأَب����ى َص�����اِرُم��ه
أْجساَمُهُم البيُض  ِم��ْف��َص�����الاً ق��دَوزَع��ْت��َه��ا ِم��ف��َص��ال)5(24-َواْقَتَسْم�َن 
َبْعدِهم الَقَضا ِمن  اجَل��َم��ال)6(25-َومَ� َسيُف  َوُي��ْث��نِ��ي  ني  ِص�فِّ ُي��ْب��دي 
��ْه��ُر ِم�����ْن��َه��ا بِ��َدم ����ُه ال��َع�����ْف��ُر َوَع���اَف���ْت���ه ال���َف���ال)7(26-َوَي���ِس���ي���ُل ال��نَّ َمَّ

أحاديــث االمــام المهــدي : 248/1، مثلما كان جده خاتــم االنبياء قال 
تعالى:»َولِكن َرُسول اللِه َوَخاَتِم النَّبيين« االحزاب: 40.

)1( يشير الشاعر الى عدد أصحاب الكساء }5{ وهم الرسول واالمام علي والسيدة 
الزهراء واالمام الحســن واالمام الحسين، وقد تواترت االخبار على ذكر 
أصحاب الكســاء، ينظر: لمحات من التأريخ االســالمي: 990، يشــير الشاعر أيضا الى 
عدد األئمة من ولد االمام الحســين وهم }9{، ينظر تفســير معين التالوة : 87، ابنا: 

أصلها: ابناء، خففت الهمزة للوزن.
)2( المخطوطــة :)ومضافــا ســال( والصحيح مــا اثبتناه، إبــا: اإلباء: أمتنع، لســان العرب: 

مادة)أبَِي(. كربال: أصلها: كربالء، خففت الهمزة للقافية.
، لسان العرب: مادة)َنَصَب(. )3( نصب عيني، يقال في الشيء القائم الذي ال يخفى عليَّ

)4( صارمه، الصرم القطع البائن وســيف صارم قاطع الينثني، المصدرنفســه: مادة)صرم(. 
الطلى: االعناق، وقيل هي اصول االعناق، والطالء: الدم، المصدر نفسه :مادة)طَلى(.

)5( البيض، االبيض: السيف، والجمع البيض، المصدر نفسه: مادة)َبَيَض(. مفصل)االولى( 
من المفصل: واحدمفاصل االعضاء، وهو ملتقى كل عظمين من الجسد، مفصال)الثانية( 
من الفصل: تْون مابين الشــيئين، وفصلت الشــيء فانفصل، اي قطعته فانقطع، المصدر 

نفسه: مادة)َفَصَل(.
)6( القضا: أصلها القضاء، خففت الهمزة للوزن.

ه، مج الشراب والشيء من فيه يمجه مجا ومج به: رماه، لسان العرب: مادة)َمَجَج(،  )7( مجَّ
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ُجثاَمُنه ��رى  ال��ثَّ َف�����وَق  َب��ال)1(27-َف��اْن��َث��ن��ى  أُس ال��َع��َوال ال��ذُّ َوَرَق���ى ال�����رَّ
َوُي�������َراب���يِ���ِه َوَي����ْدُع����و َح���ْي���َه���ال)2(28-َي���رَق�������ُب اآلِخ�������ُذ بِ��ال��ث��أِرَل��ه
َوامُل�ْلَتَجا ��ى  امُل��ْرَتَ اإلِم�����اُم  ال��َول امُل��ْب��ت��ل)3(29-  َص��اِح��ُب ال��َع��ْ�ِ
َلَنا اهللِ  م��ن  ال��ل��ْط�����ُف  ���ة َم���ا َب����نَي املَ�������ال)4(30-َوه�������َو  َوه����َو احَل���جُّ
َع����ْن َق��ل��ْي�����ٍل َوحي�����قُّ األَم�������ال)5(31-َوَس�����َي��أتِ��ي��َن��ا بِ�����َراَي��اِت اهُل��َدى

العفــُر: ظاهر التراب والجمع أعفار، المصدر نفســه: مادة)َعَفــَر(، الفال: أصلها الفالة : 
خففت الهمزة للقافية، والفالة المفازة وهي القفر من االرض النها فليت عن كل خيراي 

فطمت، المصدرنفسه: مادة)َفاَل(.
)1( انثنــى: مــن ثنيت الشــيء إذا حنيته وعطفتــه، المصدرنفســه: مادة)َثنــَي(، رقى: ارتقى 
يرتقي صعــد، المصدرنفســه:مادة)َرَقا(، العوالي: العالية : أعلى القناة، المصدرنفســه: 

مادة)َعاَل(.
)2( جســد الشاعر في البيت)27( الواقع المأســاوي في واقعة الطف، لما رفع رأس االمام 
الحســين علــى الرمح، لكن الشــاعر في هذا البيــت عمد الى انزيــاح الواقع المؤلم 
لرفع رأس االمام الحســين الى واقع آخر يتمثل بأنرفع الرأس الشــريف على الرمح 
كــي يكــون في مكان مرتفع حتى يرقب ويشــاهد اآلخذ بالثأر له، يرابيه: ربا الشــيء 
 يربــو ربــوا ورباء: زاد ونما، لســان العرب: مادة)َرَبــا(، َحْيَهاَل: من الكلمــات المنحوتة

ومعناها)تعال( وهي كلمة للحث واالستعجال.
)3( المخطوطــة :)الملتجى(، والصحيح ما اثبتناه، الملتجا، أصلها الملتجأ، خففت الهمزة 
 للــوزن، والملتجــأ: من لجــأ الى الشــيء والمكان، والجــأت أمري الى الله: اســندت، 

لسان العرب :مادة)َلَجأ(.
والجماعــة،  الرؤســاء  والمــأل:  للقافيــة،  الهمــزة  خففــت  المــأل،  أصلهــا:  المــال:   )4( 

لسان العرب مادة)َمأَل( 
الهــدي،  الــى  صحفــت  الهــدى  أن  ويبــدو  الهــدي(،  المخطوطة:)برايــات   )5( 

والصحيح ما اثبتناه.
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ا َغْرِبَ ِمن  َله  الش�مُس  أْق��َب��ال)1(32-َتْطلُع  إْذ  َش��خ��ِص��ِه  ِم��ن  َخ�����َج��الاً 
ام السَّ بِ��أْم��اَلِك  َج��ْح��َف��ال)2(33-َوه�َوَمْنُص�وٌر  ��ا  َج��ْي��َشاً اهللِ  َورَج�������اِل 
أْع�����َدائِ��ه ِم��ن  ُيْم�ِكن  ا ق��ْد َخ���ال)3(34-َم��ل��ٌك  ��ا َي��أِخ�����ُذ ث����أَراً َص��ارَماً
َبْعَدَما ا  ِقْس�َطاً األرَض  َيْماَل  ُم��ْع��ِض��ال)4(35-ثَّم  َوُظ��ْل��اَماً  ا  َج�����ْوَراً ُملئْت 
ِمَلتِه ع���َ��ن  �����ي��َم  ال��ضَّ املِ���َل���ال)5(36-َوي���زي���ُل  َوُي�����ف��نِ��ي  أْوُذوا  َب��ع��دَم��ا 
�������ال)6(37-َوُي���ْص�������يلِّ َخ��ل��َف��ه ع��ي��َس��ى ملا َف���ضَّ ت���َع���اىل  اهلُل  دي���َن���ه 
ِمن ال��ق��رآَن  َيْسَت�ْنِقُذ  ل)7(38-ِع��ن��دَه��ا  أوَّ ل��ل��َم��َث�����اين  َب�����اٍغ  َك����ِف 
َفلَقد ا  األم���ِربِ���َداراً ���ُ� َق�������ال)8(39-َص�����اح��َب  ة وال���صَّ َط���اَل���ت امُل�����دَّ

)1( التخريــج، الطليعة: 106/2، البيــت: 1، 3-4، 11-19، 39، أدب الطف: 213/5، 
البيت: 12-17، 21-27، دائرة المعارف الحسينية، ديوان القرن الثاني عشر الهجري، 
تواتــرت  البيــت 41-1.  الكرباســي: 231-227/2، 243-242،  محمــد صــادق 
الروايــات علــى أن من عالمــات ظهور االمــام الحجة طلوع الشــمس من المغرب، 
ينظر: معجم أحاديث االمام االمهدي: 211/2-217، إذ أحصى المؤلف عشــرات 

الروايات من كتب المسلمين في هذا الشأن. 
)2( السما: أصلها السماء، خففت الهمزة للوزن. 

)3( خال: خال قرن فقرن: أي مضى، لسان العرب: مادة)َخاَل( 
)4( يمال: أصلها: يمأل، خففت الهمزة للوزن. 

)5( الضيم، الظلم، وضامه حقه ضيما: نقصه إياه، لسان العرب: مادة)َضَيَم( 
)6( يشــير الشــاعر الى االخبار المتواترة والتي تفيد أن النبي عيسى يصلي خلف االمام 

 .670 :ينظر: المعجم الموضوعي ألحاديث االمام المهدي ،الحجة
ا مــَن الَمَثانِــي َوالُقــْرآن الَعظِيــم«   )7( اقتبــس الشــاعر قولــه تعالى:»َوَلَقــد آَتْينَــاَك َســْبَعً

الحجر: 87
)8( بدارا، بدرت الى الشــيء: أســرعت، وبدارا وابتدره: عاجله، لسان العرب: مادة)َبَدَر(، 
ويشــبه من قول شاعرنا قول الشاعر الســيد حيدر الحلي ت1304هـ عندما قال مخاطبا 

:االمام الحجة
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سّيِدي َعنَّا  ة  الُغمَّ ي���ِن َوح����ل امُل��ْش��ِك�����ال40-َواْك��ِش�����ف  َوع����ِن ال���دِّ
أْع���َدائِ���ه ِم�����ن  هللِ  ال��ِع��َل��ال41-َواْن���َت���ِق���م  َواْش�������ِف  اهللِ  َي���اَول�������يَّ 
َف��رٍج ِم��ْن  األْمِراْقبلوا  ��ال42-َي����اأْوِل  َع��ب��دِك�����م َم���ادِح���ِك���ْم َم���ا َح��صَّ
َوأب �����ي  َوألمِّ ِل  َوإلْخ���������������َواين َوأْه���������يل مَج����ال43-َواْش��ف��ع��وا 
َما اهللِ  َص�����ل��واُت  َق���درُك���ْم َج�����لَّ َوِذْك����راك����م َع��ال44-َوَع��ل��ي��ك��م 

املخطضطة  الضر:ة  ث-ا                                  ]ث[
وقال يمدح زيَن العباد اإلماَم عيلَّ بن احلسني السجاَد صلوات اهلل عليه:

)اخلفيف(
الَعَداَلة َعِدمَت  اهَل��َوى  يِف  ِع��َق��اَل��ه)1(1-َع��اذِل  َح���لَّ  املَ��ُش��وِق  َع��ق��َل  إنَّ 
َره���نٌي إلَّ  ال��َغ�����راِم  اإلَق��اَل��ْه)2(2-َم���اَغ���ري���ُم  ال��غ��راِم  ِم�ن  َيرُجو  َليَس 
َح��اَل��ْه)3(3-خ�����لَّ َم�������ْن ُب���يل بِ���َن���ْظ���رة َخ���ٍد َخ���اَل  �اَم  كلَّ ال��َوج��ُد  ��ه  َع��مَّ
ا َسديَداً َس�ْهاَماً  ال�لَح�اُظ  أْوَص��اَل��ْه)4(4-َوَرَم��ت��ُه  �عْت  َفَقطَّ ا  ش��ِدي��َداً َب��ْل 

رك ب����ان����ت����ظ����ا  ال����ت����ص�����  أهي�����������ا امل�������ح�������ي ال������رشي������ع������ة، م��������ات 
ديوان السيد حيدرالحلي: 37/1.

)1( عاذلي، العذل: اللوم، لســان العرب: مادة)َعَذَل(، المشــوق: الشــوق: نزاع النفس الى 
الشيء، ويقال شاقني الشيء، فهو شائق وأنا مشوق، المصدرنفسه: مادة)َشَوَق(.

يــن، الغــرام: الولــوع بالشــيء، ورجــل مغــرم: مولع بالنســاء،  )2( َغــرَم يغــرُم غرًمــا: الدَّ
المصدرنفسه: مادة)َغَرَم(.

)3( خّل، خّلي األمروتخلى منه وعنه: تركه، المصدر نفسه :مادة)َخاَل(.
)4( اللحاظ، لحظه يلحظه لحظا، نظره بمؤخر عينه، وهو أشــد التفاتا من الشــزر، واللحاظ 
مؤخر العين ممايلي الصدغ، المصدر نفســه: مادة)َلَحَظ(، ســديدا: سدالســهم يســد اذا 

استقام، المصدر نفسه :مادة)َسَدَد(.
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َنوٍم َطعَم  يذْق  مْل  �رِف  الطَّ م احَل�����بِ��ي��ُب َح���اَلَل���ْه5-َساهُر  َب��ع��دَم��ا َح����رَّ
��ام َم���رَّ أْم���ٌر �����بَّ ُك��لَّ ِم��ن َه����واِن اهَل���وى َع��ل��ي��ِه َح���اَل َل��ْه6-َل��ك��ن ال��صَّ
َم�����اَء َع��ي��َن��ي��ِه َق��ل��ُب��ه َوأَس�������اَل���ْه7-َف��ت��ن��ْت َق��ل�����َب��ُه ال��َف��َت��اة َف��أج��َرى
��اَه��ا �����َب��ى حَت���وُط ِحَ َل��ي��َس ِم��ْث��يل ُم��َك��ابِ��ٌد أْه�������َواَل���ْه)1(8-َظ��ب��ي��ة َوال��ظُّ
ِمْنَها الُقرَب  َيرَتِي  َظل  َمن  َوه���َي َت��ب��ِغ��ي ال��ُب�����َع��اَد ِم��ن ِف��َع��اَل��ْه9-َضلَّ 
َع�ليًّا َي��ؤمُّ  َغ��َدا  َم��ْن  َي��َت��َف��ّي��ا ِم���ن املَ�����ُخ��وِف ِظ���اَلَل���ْه)2(10-َواْه��َت��َدى 
بْ� احُلَسنِي  َن�ْجُل  الَعابِديَن  ��َب��اَل��ْه)3(11-َسّيُد  ال��نَّ َب�����اِدي  بيِل  النَّ َع���يِلِّ  ���ن 
األْط� لِْلَخمسة  النَّب�ي  آل  ���َه��اِر َف���رٌع َولِ��ْل�����ُه��َداة أَص���اَل���ْه)4(12-َدْوُح 
ا َوَص��َ�اً ا  ُخ�ْ�َاً احَلليُم  ����ه َع����َل ُك����لِّ َح�����اَل��ْه13-َوالَعليُم  ا َربَّ َش���اك���َراً

)1( ظبيــة، الظبي: الغــزال والجمع أظب وظباء، المخطوطة: والظبــا، والصحيح ما اثبتناه، 
فالظبة؛حد الســيف والســنان والنصل، وفي حديــث االمام علي : نافحــوا بالظبى، 

المصدر نفسه: مادة)َظبَِي(.
، األم: القصد، اقتبس الشاعر قوله تعالى:»أَولْم َيَروا إلى َما َخَلَق اللُه ِمن َشيٍء َيَتَفيؤا  )2( يؤمُّ
ظِاَلَله« النحل:. 48 المخطوطة : يتفيا، االصل يتفيأ، خففت الهمزة للوزن، يتفيأ: الفيء: 
ماكان شمســا فنسخه الظل، لســان العرب: مادة)َفَيأ(، المخوف: الخوف، الفزع وطريق 

مخوف ومخيف: تخافه الناس، المصدرنفسه:مادة)َخوَف(.
)3( المخطوطة: سيد العبدين نجل الحسين بن علي النبيل بادي النبالة، والصحيح ما اثبتناه 
إذ إنَّ البيــت مدور، ســيد العابدين هو أحد القــاب االمام علي بن الحســين، ينظر: أهل 
البيــت في كتب المفســرين:3/ 87، النباله: النبــل: الذكاء والنبيل العاقــل ونبيل الرأي 

جيده، لسان العرب: مادة)َنَبَل( 
)4( الدوح:البيــت العظيم الكبير، و الدوحة:الشــجرة العظيمة، المصدر نفســه مادة)َدَوح( 

المخطوطة: 
ال ل��ل��خ��م��س��ة  ال���ن���ب���ي  آل  ط����ه����ار ف�����رع ول����ل����ه����داة اص����ال����ه، ورح 

والصحيح ما اثبتناه.
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َن�ِجْيٌب َويٌّ  ِك����ْرَ َوَج��اَلَل��ْه)1(14-َه��اِش��م��يٌّ  َنَجاَبة  ِم��ن  َح��َوى  َك��ْم 
َفَلام ا،  رِسَّاً امُلعَتن�ني  أْف��َض�����اَل��ْه)2(15-ُم��ْط��ع��ُم  َت��ف��ق��ُدوا  َعنُهْم  َغ���اَب 
يِف َقائُم الليِل، َفاْن�ُظْر �����اِري ُدع�����اَءه َواْب��ت��َه��اَل�����ْه16-َصائُم الصَّ َم�����ْن جُيَ
َعن َص�َدَرْت  َصِحيَفة  مْن  هَلَا  ��َق��ى َول��ل��ِع�����ل��ِم آَل�����ْه)3(17-َيا  َس�����ي��ٍد ل��ل��تُّ
َثَفَناٌت ِسج�وِده  ِم��ْن  َل��ه  َم��َن��اَل��ْه)4(18-َم���ْن  َي��ن��اُل  َم�������وَلي أو  َغ���ري 
الَعْز أْول  َحتَّى  األبراِر  مَجيُع  واْح�����ت��اَمَل��ْه19-أْو  َص�����ْ�ُه  ُي��ق�����اُس��ون  ِم 
واْج��َت��َب��اه ب�����اَل��ه  اهلُل  َف�����َه��ا ل���ْه)5(20-أْص�����ل��َح  ��ع��ي��ِم َع��رَّ َوِج�����َن��اُن ال��نَّ

)1( هاشــمي: يشــير الشاعر الى النســب الطاهر لإلمام علّي بن الحســين بكونه من بني 
هاشــم، وكسروي يشــير الشــاعر الى ما تذكره المصادرأن أم االمام هي شــاه زنان بنت 

شيرويه بن كسرى ابرويز، ينظر: أهل البيت في كتب المفسرين: 34/3.
)2( المعتنــون: العنــاء: الضــر، ينظــر: لســان العــرب مادة)َعنَــا(، إذ كان االمــام علــي بن 
الحســين، يحمــل جــراب الخبــز علــى ظهــره بالليــل فيتصــدق بــه وكان يقــوم بذلك 
 يضــع علــى وجهــه شــيًئا حتــى اليعــرف، فلما استشــهد العمــل ســرا إذ كان
 فقــدوا الــذي يصلهــم فعرفــوا االمام بذلــك، ينظر: نــور العين فــي معرفة ائمــة الدين، 

بهاء الدين محمد الحقاني: 99
)3( المخطوطــة: يــا لها مــن صحيفة صدرت عن ســيدي للتقى وللعلم آلــه، والصحيح ما 
اثبتناه. يشــير الشــاعر الى الصحيفة الســجادية وهي كنز من كنوز أهل البيت فهي 
تحتــوي على االدعية بمختلف المضامين التربوية والعبادية وادارة الدولة، باالضافة الى 

كونها موئال مهما لمختلف علوم اللغة. 
)4( عرف االمام بذي الثفنات لكثرة صالته وســجوده، إذ تكونت في مواضع ســجوده 
ثفنات كثفنات البعير، ينظر: أهل البيت في كتب المفسرين:66/3، ثفنات: الثفنة 
من البعير، وهومايقع على االرض من أعضائه، إذااســتناخ وغلــظ كالركبتين وغيرهما، 

لسان العرب: مادة)َثفَن( 
َفَها َلُهم« محمد: 6.  )5( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»َوُيدخلهم الَجنَّة َعرَّ
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َوَج�لَّت ��ت  ��لَّ َتَ ِف��َع��اَل��ْه)1(21-َوَك�����َراَم��اُت��ه  أَراَد  مِلَ���ْن  َواْس��َت�����َن��اَرْت 
أْن َب�ْعَدَما  �����ِه  أُلمِّ ا  ِخْش�فاً ال��َغ��َزاَل��ة)2(22-َردَّ  إل��ي��ِه  مَلَّ�����ا َشكت  ِص��ي��َد 
الَبلْ� ُج�ِل  الرَّ َحِليَل�ة  أْحَيى  َل���ْه)3(23-ث��مَّ  أَت��َي�����ا  إْذ  امل����اَمِت  ب��ع��َد  ���ِخ��يِّ 
َلَئاٍل َمع  ا  َج�وَهَراً َصاَر  قْد  ال��ُغ��َس��اَل��ْه)4(24-حنَي  َم��اء  يديِه  َم��ْن  اإلَن��ا  يف 
لعلٍم اْم�رأتَك  اْع��ط  َق�اَل  �������َه���ا َت����ْس����أُل اإلم������اَم َن����َواَل����ْه25-ث��مَّ  إنَّ
عيل ب��ِن  حُم��م��ِد  َع�����ْن  ��ُه ِح���ني َق�������اَل ت��ل��َك املَ��َق��اَل��ْه26-َوروي  ع��مَّ
��ا ��َن�����ي َي��اُب�����ن��يَّ أْك��ب�����ُر ِس��نًّ َم���آَل���ْه27-إنَّ أك�����وُن  ِل  األْم���������َر  َف�����َذر 
أْوىل ِمْنك  أَن��ا  َب�ل  َياَع�مِّ  َل���ْه28-ق��اَل  أْوَص  إَم����اُم����ه  َم�������ْن  َف���أَن���ا 
َس��اَل��ْه29-َوأَن�����ا َن�����ْج��ل��ُه َوأن�����َت أُخ���وُه ال��رِّ بِ��ن�����ِت  دوِن  ِم���ْن  ألب��ي��ِه 
الْس� احل�جِر  إىل  ننَتهي  بنا  ح��ي��اَل��ْه)5(30-ق��ْم  ونح�ن  لنا  يشهْد  ����وِد 

)1( الكرامــة هي:»ظهورأمرخــارق للعــادة من قبل شــخص غيرمقــارن لدعــوى النبوة... 
ومــاكان مقرونــا بدعوى النبوة يكون معجــزة« التعريفات، ابوالحســن علي الجرجاني: 
103، تجلت:انكشــفت، لســان العرب:مادة)جــال(، جلــت: االمــر العظيــم، المصدر 

نفسه:مادة)جلل(.
)2( الخشــف: الظبي، وقيل هوخشــف أول ما يولد، المصدر نفسه مادة)َخشَف(، ينظر في 

تفصيل هذه الكرامة، بصائر الدرجات: 272-273، الخرائج والجرائح: 334/1. 
)3( المخطوطــة: ثم احيى حليلة الرجل البلخي بعد الممــات ا ذاتيا له، الصحيح ما اثبتناه، 
البيت مدور. يشيرالشــاعرالى كرامة لالمام ينظر: تفصيل هذه الكرامة: نور االبصار، 

محمدمهدي المازندراني: 37.
)4( اإلنا، أصلها اإلناء، خففت الهمزة للوزن، يشــير الشاعرفي البيتين)24و25( الى بعض 

كرامات االمام، ينظر في تفصيلها: نور االبصار: 36 
)5( المخطوطة:

الس�������ود احل�����ج�����ر  اىل  ب����ن����ا  ي���ش���ه���دل���ن���ا ون�����ح�����ن ح����ي����ال����ه، ق�����م 
الصحيح ما اثبتناه، البيت مدور. 
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أتياه إْذ  ��ؤاِل  بِ�����ال��سُّ ُس���ؤاَل���ْه)1(31-َف��اْب�����َت��َدا  جُي�����ي��ُب  َل  ��ه َوه���َو  َع��مُّ
بَِسالٍم ه�ُرَفاْنَثَنى  الطُّ َوَث���َن���اٍء أْح�����َف��ى بِ���ِه َوَدَع�����ا َل����ْه)2(32-َوَث��َن��ى 
شْك باِل  أن��َت  اإلم�اُم  ق��اَل  َم���َق���اَل���ْه33-ث��مَّ  بِ���أْج���ل  َولِري����َب���������ة  ٍك 
��ْزين حِلُ إلَّ  ��واَد  ال��سَّ لبس�ُت  َل����ْه)3(34-َم��ا  أَس��َف��ا  َوا  ال��َق��تِ�����ْي��ل  ألب��ي��َك 
�����اَل��ْه)4(35-ك����ََّ احَل���ارضون ُك��الاً َوَزاَل���ْت حُمَ ب��دع��َوى  ع��ي  امُل��دَّ ُشبَهة 

ِخَض�مٍّ َخ��وَض  َلأْستطيُع  اإلَطاَلْه)5(36-أَن��ا  َخوَف  الَكالَم  َفاْقت�ُت 
ِمْنُكم ل  ُي�ؤمِّ َعْبدُكم  ك����لَّ َخ�����رٍي َف��َح�����ِق��ق��وا آَم�������اَل���ْه37-َس���اَدت 
ثِقاٍل ِذن��وٍب  ِم��ْن  هِر  الظَّ ��ُف��وا أْث���َق���اَل���ْه)6(38-ُمثقُل  َف���ارُح���وُه َوَخ�����فِّ
َقد َوم�����ْن  َظ�امليُكم  اهلُل  اإلَق���اَل���ْه)7(39-َل��ع��َن  َوَراَم  كْم  َح�قَّ ك��م  َب��زَّ
أين األْم���ِر  أْول  َي��ا  اهلَل  ُط����وَل ُع��م�����ري ُم���ك���ذٌب أْق���واَل���ْه40-ُأْش��ه��ُد 

)1( فابتدا، االصل فابتدأ، خففت الهمزة للوزن.
)2( أحفــى به، الحفــاوة المبالغة في الســؤال عن الرجــل والعناية في امره، لســان العرب: 

مادة)َحَفا(.
)3( المخطوطة :)لحزني( الصحيح ما اثبتناه.

)4( الشــبهة : االلتبــاس، لســان العــرب: مادة)َشــَبَه(، محالة:أتى بمحال، المصدر نفســه: 
مادة)َحــاَل( يشيرالشــاعرمن البيت24-33، الى رواية تفيــد أن محمد بن الحنفية طلب 
منصــب االمامة من االمــام علي بن الحســينفتحاكموا= =الى الحجر االســود، 
فحكم الحجراالســود الى االمام علي بن الحســين، ينظرفي تفصيل هذه الحادثة 

: نور العين في معرفة ائمة الدين: 77.
)5( َخوَض: خاَض الماء: َمشــى فيه، لســان العرب: مادة)َخَوَض(، خضم: البحرلكثرة مائه 

وخيره، المصدر نفسه مادة)َخضَم(.
)6( المخطوطة :)وخفعوا اثقاله( وهي مصحفة من)وخففوا(، الصحيح ما اثبتناه.

ه يبزه بزا: غصبه، لسان العرب:مادة)َبَزَز(  كم، بزَّ )7( بزَّ
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ِمن ��ا  َف��َرَجاً بِكْم  َي��ْرَت��ي  َح��اَل��ْه41-َف���رٌج  ُي��ْص��ِل��ُح  واهلُل  ِض�����ي��ٍق  ك���لِّ 
َض���ا َع��ن حُم��م��ٍد َوَذوي����ِه ال��َع��َداَل��ْه)1(42-َوال���رِّ ِرَج���اِل  َماجٍد  َبن�ي  ِم��ْن 
ِشعٌر ِق��ي��َل  َم�ا  ُكلَّ اهللِ  ��ب��يَّ َوآَل����ْه43-َوم����ن  َص�����َل��واٌت َت��ْغ��َش��ى ال��نَّ

املخطضطة  الضر:ة  ا-10                               ]7[

وقال يمدح اإلماَم الباقر عليه من اهلل الصالة والسالم:

)الطويل(

َوْسِمي)2(1-أَمربَع أْحَباب ُسقيَت ِمَن الَوْسِمي ِبِم  َعَنايِن  َما  ُيَعاُنوا  مَلْ  َوإْن 
بَِج�َهالة اهَل��وى  أْع��ب��اَء  ��ي)3(2-حَتملُت  َهِّ ِمي  ِهَ َعل  َيْعلو  أْن  أْدر  َومَلْ 
بِلْحِظِها الُعيوِن  ُنْجُل  ِهِم)4(3-َوتْص�َطاديِن  السَّ ِمن  أْمَ�  اهللِ  َلعْم�ُر  َفذاَك 
َحواجٍب ِقِس�يِّ  ِمن  �اٍظ  حِلَ َت��ْرِم��ي)5(4-ِسهاُم  ِفْتَيانم  احَل��ي  َفَتَي�ات  ��ا  ِبَ

)1( يشــير الشاعرالى اسم ابيه محمد والى قبيلته من بني ماجد، ينظر: أمل االمل: 215/2، 
روضات الجنات: 339/5، المخطوطة، الورقة: 36

)2( جانس الشــاعر بين)الوســمي و وســمي( الوســمي: مطرأول الربيع، ألنَّه يسم االرض 
بالنبات فيصّيربها أثرا، وْسمي: الوسم: أثر الكي، فتقول: موسوم، وقيل: نجوم الوسمي 
أولها فروع الدلو المؤخر، ثم الحوت ثم الســرطان ثم البطين ثم النجم، لســان العرب: 

مادة)َوَسَم( 
)3( جانس الشــاعر بين)هّمــي وهمي( هّمي)االولى(: الهم: الحــزن، همي)الثانية(: همت 

عيناه هْميا وهمّيا: صبت دمعها، المصدر نفسه: مادة)َهَمَم( 
)4( نجــل، نجل الشــيء: أي رمــى، ونجله بالرمح: اي طعنه، والنجل ســعة شــق العين مع 

حسن، وعين نجالء واسعة، المصدرنفسه:مادة)َنَجَل( 
)5( قســي، القوس الذي يرمي عنها، المصدر نفســه: مادة)َقَوَس(، وقد رسم الشاعر صورة 

لما شبه نظرات العيون بالسهام، والحواجب االقواس.
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ا َ إنَّ النَّاُس  �ا  َ أهيُّ َيا  ِحْذَركم  ُتْصِمي)1(5-ِخُذوا  َدائ��امَاً  َيْرَت�ادَها  َمن  ألْنفُس 
ي�طاُن رائُد ُحْسنَِها مُس والشَّ بِالنَّْجِم)2(6-ِهي الشَّ َق  َتَعلَّ َشْيط�اٍن  َوي��ل  َفيا 
َوْص�ِلَها َغري  يرْد  مَلْ  َغراِمي  ْجِم)3(7-ُمريُد  بالرَّ َوأْجدُر  أْح�َرى  ا  َطاِمَعاً َفَيا 
بِطْيٍف َوموِعٍد َنفِس�ي  َقنع�ْت  لِم)4(8-َفلو  َلكنُت َكَمْن َيس�تْبدُل احَلرَب بالسِّ
َم�َطامٍع بِروُق  َعقيِل  اعل َعْظِم)5(9-َوَلَصع��تْ  َفأْصبحُت َمْيَت احَل�ي ِجلداً
ُبوا َفَتجنَّ ِب  اُق  ا ِمن ُنُح�وِل َوِمن ُسْقِمي10-َوَلاْع�تَ�الُعشَّ َمَقامي ِحذاَراً
بِشيٍب َوَل َباَن النُّحوُل َعل ِجْس�ِمي)6(11-َفلوَلِف�راُق البِيِض َما اْبَيضَّ ِمْفَرِقي
دِّ َوالَقال م)7(12-َفلم أْدِر َما أْش�ُكو ِمَن الصَّ أِم الَواِش ِمثِل الَك�ْلِب َيأُكُل ِمْن حَلْ

)1( ُتْصمي، كل ما أْصميُت اي ما اصابه من الســهم، وأصمى الرمية أنفذها، المصدر نفسه: 
مادة)َصَما( 

)2( ضمــن الشــاعرالحديث الــذي يروى عن الرســول:»إنَّ الشــمَس تطلــع بين قرني 
شيطان« قال الحربي: هذا مثل، يقول حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين له، 

المصدر نفسه: مادة)َشطَن(، و النهاية في غريب الحديث واألثر: 475/2. 
)3( مريُد وتمرد: اقبل وعتا، لسان العرب: مادة)َمَرَد( 

)4( َطيــف، َطيــُف الَخيــال: مجيئــه بالنــوم، المصــدر نفســه: مادة)َطَيَف(، طابق الشــاعر 
بين)الحرب والسلم(.

)5( بروق، البرق: واحد بروق الســحاب، والبروق الوهم، ناقة بارق: تشــذر بذنبها من غير 
لقح، المصدر نفســه مادة)َبَرَق(، وعبر الشــاعر باســلوب جميل في عجز البيت لما شبه 
نفســه)بميت الحي( اي هو حي فيه الروح، لكن روحــه معلقة بالحبيب، فلم يبق منه إاّل 

الجلد والعظم. 
)6( جانس الشــاعر بين)البيض وماابيض( البيض وهو كناية عن النســاء، قال تعالى:»كأَّنَّهنَّ 
َبْيــٌض َمْكنون« الصافات: 49، ابيض: البياض ضد الســواد، )المفرق(: المفرق: وســط 

الراس، لسان العرب: مادة)َفَرَق(.
)7( المخطوطة:فلم أدري، الصحيح ما أثبتناه ضمن الشاعررواية عن االمام علي يصف 

الغيبة:»اجتنب الغيبة فإ نَّهاإدام أهل النار« معجم رجال الحديث: 203/20 
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)1(13- أَل أْبع�َد اهلُل الُوش�اة َوَما اْنَطوْت اجَل��مِّ احَل�َسِد  ِم�َن  َجآِجيَها  َعليِه 
ُسدوَننِي حَيْ َوُه�ْم  َمْق�توٌل  أَنا  م14ِّ-َفَها  بالسُّ املْيِت  إَل�ى  َيأتِ�ي  الِذي  َكِمثِل 
ِش�َكاَيتِي أُبثُّ  أينَّ  َيْع�لُموا  الِعْلِم)2(15-أمَلْ  َب�اقِر  َسّي�ِدي  ُذْخري  مِلَوَلَي 
َوَسَلْيله امُل�صطَف�ى  النَّبيِّ  واحُلْكِم)3(16-َسِم�يِّ  واحِل�لِم  الِع�لِم  يِف  َوَواِرثه 
َضا ْهرَواحَلَسِن الرِّ )4(17-ُهَوابُن احُلَسنِي الطُّ لِ���وال���ِدِه ال�����ِع��زُّ امُل�����ن��ي��ُف ولِ����أمِّ
لِْلَوَرى اهلُل  أْظ�هَر  علٍم  لِم)5(18-ِخزانة  ِخالَف اْن�قراِض الِعلِم بِاجلهِل َوالظُّ
رَشْي�عة َوأْحَيى  ا  أْحكاَماً )6(19-َفجدَد  ُأِميَتْت بِقوٍم أْن�َكروا النَّ�صَّ يف ُخمِّ
ْعِم20-َكراَماته جّلْت َع�ن احَلِ�َفاْغتدْت الطَّ يف  هِد  الشَّ ِمَن  أْحَل  لَِساِمِعَها 
َج�ابٍر رَساَلة  إلَّ  َيُك�ْن  مَلْ  ��ي)7(21-َفَل�و  اأُلمِّ ال�ُهَدى  َنبِي  م�ْن  بِساَلٍم  َلُه 

)1( جآجيها، الجؤجؤ: عظام صدر الطائر، والجؤجؤ: الصدر، لسان العرب: مادة)َجأَجأ(. 
 ،2( هذا البيت هو)حسن التخلص( إذ دخل الشاعر في غرض قصيدته مدح االمام الباقر(

ولقب باقر العلم لقبه به الرسول، ينظر: تفسيرمعين التالوة: 87. 
)3( ســمي، وســمّيك: المسمى باسمك، لســان العرب: مادة)َســَما(، وقد عمد الشاعر الى 

ترصيع عجز البيت.
)4( المنيف، ناف الشيءنوفا: ارتفع واشرف، المصدر نفسه: مادة)َنوَف( 

)5( يشيرالشــاعرالى الدورالكبيرالــذي اضطلــع بــه االمــام الباقــر به فــي احياءالعلوم 
والمعارف اإلسالمية، ينظر: نور االبصار: 44-42. 

)6( يشيرالشــاعرالى ما روي عن الرســولبحقِّ االمام علي في غديرخم:»من كنت 
مواله فعلــي مــواله...« رويالحديث اكثرمــن)172( مصدرا، ينظر: الكشــاف المنتقى 

395-387 :لفضائل علي المرتضى
)7( يشيرالشــاعرالى الســالم الذي أرســله الرســول الــى االمام الباقــر عن طريق 
جابراالنصــاري)رض(، روي عنــه قوله:»ثم محمد بن علي المعــروف في التوراة 
بالباقروســتدركه ياجابــر، .. فأقرئــه منــي الســالم« ينظــر: تفســيرمعين التــالوة: 87، 

ي« االعراف: 157  ِذيَن َيتَّبُِعوَن النَّبيَّ األمِّ اقتبسالشاعرقوله تعالى:»الَّ
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َم�الِِه إلْظ�َهاِر  ا  ِع�ْلجاً ْغِم)1(22-َوإْحياؤُه  الرَّ َعل  ِمنُه  يعِي  الشِّ الولِد  إىل 
ه َعمِّ بِ�ِن  َزيِد  �نْي  ِسكِّ َوقدكاَن َخْصاماً بْل أَشدُّ ِمَن اخَلْصِم)2(23-َواْنَطاقُه 
�ام الُعجِم)3(24-َوَتكليم�ُه األطياَر إْذ َتشتِكي الظَّ ُمْس�َتْنطَق  األْمواَه  َفاْسقاُهم 
ا ِبَ َدَع�ا  ملَّا  األْش�جاَر  )4(25-ِواْنَط�اقُه  ُصمِّ َحَجٍر  ِمْن  لِْلَم�اِء  َواْخراج�ُه 
أَج�ابه إلَّ اهلَل  َي�ْدُعو  كاَن  احَلْتِم26-َوَم�ا  ِمَن  َحْتاَماً  األم��ِر  َقَض�اُء  وك��اَن 
�َقى التُّ هِرإلَّ ِمثل فعل أْولِ�ي الَعزِم)5(27-َفاْفَع�ل َموَلَنا األَبُر أِخي  َمَدى الدَّ
َها َح�دُّ ُي��درُك  َليس  َم�ا  ْسِم)6(28-َمن�اِقبُه  َوأنَّى َوقد َفاقْت َعل احَلدِّ والرَّ
َعْثرت إَقاَلة  أْرُج�و  َذا  أَنا  جرمي29-َف�ها  َعن  والتََّج�اوَز  َربِّ  ِعنَد  بِه 
�بي امُلْص�َطفى َوَوصّيه )7(30-أيا اب�ن النَّ مِّ الشُّ َعل  الَف�ائَقاِت  املََعاِل  َوَي��اَذا 

)1( المخطوطة)الــى الوالد(، والصحيح ما أثبتنــاه، ألنَّ الرواية تتحدث عن ولد وليس عن 
الوالــد، ينظرفي تفصيل الموضوع، الخرائج والجرائح: 598/2، مناقب آل ابي طالب: 

226/2، نور األبصار: 53-52
)2( ينظر في تفصيل هذا الموضوع، نور االبصار: 62- 63

)3( الظمــا، أصلهــا الظمأ، خففت الهمــزة للوزن، االمــواه: جمع الماءأمواه ومياه، لســان 
العــرب: مادة)َمــَوَه( الُعجم: جمع األعجم الذي اليفصــح، واألعجم الذي يجمع على 

عجم ينطبق على مايعقل وما اليعقل، المصدر نفسه: مادة)َعجَم( 
)4( ينظــر: فــي تفصيــل هــذه الكرامــات: بصائرالدرجــات: 273، الخرائــج والجرائــح: 

272/1-299، نوراألبصار: 51
سل« االحقاف: 46  )5( اقتبس الشاعرقوله تعاى:»َواْصبْر َكَما َصَبَرأْولي الَعْزِم ِمَن الرُّ

)6( جانــس الشــاعر بين)حّدها وعلــى الحد( حدها: منتهى كل شــيء، على الحد: حددت 
الدارأحدهــا حــدا: ميزهــا، لســان العــرب مادة)َحــَدَد(، والحــد والرســم مصطلحان 
منطقيان؛فالحد:هــو التعريف بجميع ذاتيات المعرف، والرســم هو التعريف بالخاصة، 

ينظر:المنطق، الشيخ المظفر:119-117.
 ،7( المخطوطة: أيا ابن المصطفى...، والصحيح ما اثبتناه، وصيه المراد منه االمام علي(
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َوِسيلتِي َفأنَت  َفاْقْبلنِ�ي  والَغم31ِّ-أَتي�ُتَك  الَكْرِب  َكاش�ِف  َكريٍم  لِربٍّ 
مٍد حُمَ ب��آل  أْرُج���و  َف�����رٌج  ��ي واخَل�����اَلص ِم��ن اإلْث��ِم32-أَن�����ا  َت��ف��رَج َهِّ
الُعرِب والُعْجِم)1(33-َوَصلَّ َعليُكم َمْن َلُكْم َفرَض الَول َياَس�ادة  َعل َخلقِه 

املخطضطة  الضر:ة  10-12                          ]ا[

وقال يمدح االمام أبا عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق صلوات اهلل عليه:

)الطويل(

َقلبي يف  األِح�بَّة  ِذْكر  َفَجَرى  لبِّي)2(1-َطَرا  َل��ُه  َوح�����اَر  َعْقيل  َل��ه  َفَط�اَش 
َوأْهلها ُبوُع  الرُّ تِلَك  لِ�ي  الُقرِب)3(2-َوُخّيَل  َغ�اية  األْحباِب يف  ِم�َن  َبأينِّ 
أَراُه��م َكأنِّ�ي  أَن�اِدهيم  )4(3-َفقمُت  وا إىل اإلْنَص�اِف يف رِشعة احُلبِّ َهلمُّ

روي عن الرســول مخاطبا االمام عليــا:»إن هذاأخي ووصيــي وخليفتي فيكم 
فاســمعوا له« روى الحديث أكثرمن)38( مصدرا، ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي 
المرتضى: 163-165. الشــّم، الشــمم: االرتفاع، وجبل أشم طويل الراس، لسان 
العــرب مادة)َشــَمَم( وهنا كنى الشــاعرعن مناقب االمام الباقر أنهــا ظاهرة واضحة 

حتى أنها أبين من الجبال المرتفعات. 
ها الذيَن آَمنُوا َصلُّوا  )1( اقتبس الشــاعر قوله تعالى:»إنَّ اللَه َوَمالتكته ُيصُلوَن َعَلى النَّبي َياأيُّ
َعَليه َوَســلُموا َتْســِليَما« االحزاب: 33، واشارالشــاعرالى ما روي عن الرسول:»أنا 
ينظــر:  مصــدرا  اكثرمــن)42(  الحديــث  روى  ســيدالعرب«،  وعلــي  آدم  ســيدولد 
 الكشــاف المنتقــى لفضائــل علــي المرتضــى: 171-173، الوال: اصلهــا الوالء، 

خففت الهمزة للوزن.
)2( طرا، أصلها طرأ، خففت الهمزة للوزن، وطرأ: إذا جاء مفاجأة، لسان العرب :مادة)َطَرأ(.

)3( الربوع، االحياء والربوع: اهل المنازل، المصدر نفسه: مادة)َرَبَع(.
والطريــق،  المنهــا	   : شــرعة  مادة)َهُلــم(،  نفســه  المصــدر  ردوا،  هلمــوا:   )4( 

المصدر نفسه :مادة)َشَرَع(.



أغمغرغ حممد عبد الرسضح لاسم السعدا

361

)2
ا)0
الثان
در 
/ الع
رس
سا
د ال
اجمللَّ
سة/
سار
نة ال
الس

20م
19
ران 
لزي
هـ /
14
40
رك 
ملبا
ان ا
مض
ر ر
شه

)1(4-أيِف احلّق أْن ُأْصل بِ�َناِر ُصُدوِدكم ذْن��بِ َذا  أُك  َوَل�ْم  رِشٍك  َذا  أُك  َومَلْ 
َفإنَّني ��الِم  ال��سَّ َردَّ  َتْن�ُعوا  ألْرَض، َوإْن ك�اَن اجَلواُب مَن العْتِب5-َوإْن 
ا َخائِفاً األِح�بَّة  َيرَعى  الِذي  ِب)2(6-َوإنَّ  الرِّ آِمُن  يْرع�َها  مْل  َلديُكْم وَمْن 
الذي َفأَنا  َطيَفكم  �رُموين  حَتْ َوهبُت َلُكْم َنفِس�ي َوَماِل وَما أْجبِي)3(7-َوإْن 
جا الرَّ ُمْ�تنُع  الَوْصِل  ُوُجوَد  الّن�ْدِب)4(8-َوإنَّ  واِج��بُ  ِمْنُكم  وإنِّ�ي  َعيلَّ 
ب ِواكٌف ْحِب)5(9-َسَقى َربَعُكْم من مدمِع الصَّ ق�ي ِمَن َوابِ�ِل السُّ ُغنِيُتم بِه يف السَّ
بَِغرِيِكم أمّل  مَلْ  إْن  َقَساَماً  َفَي�ا أْع�ذَب الَعْذِب10-ِخ�����ُذوا  وإْن َطاَل َتعذيبِي 
حُممٍد بِن  َجْعَفِر  إَماِم�ي  ادُق املَْشهوُريف الُع�ْجِم والُعْرِب11-َوح��ّق  ُهوالصَّ
ُه َج��دُّ أْح��ُد  ِب��َذا الس�م  ُيْنبِي)6(12-َح��ب��اُه  َم�ْن  أْش�رُف  اهللِ  َصالة  َعليه 
بِِه َواْم��ت��أت  اهللِ  دي��َن  �ْرِق والَغْرِب13-َفأظ�هَر  أْولوالعلِم واإلياَمِن يف ال�شَّ
وال�ّرْكِب14-ُهو الَعلم املَْقصوُد ِم�ْن ُكلِّ ِوْجَهة �فِن  بالسُّ حُن  الرَّ مِلَافرَض 
يٌن َح��َب��اُه إَلُه���ُه بِالَكْس�ِب)7(15-َف��ِع�����ل��ٌم َل����دُّ ُأْح�ِرَز  اآلباِء  ِم�َن  َوعلٌم 

)1( أصلى، صلي باالمر إذا قاسيت حره وشدته، المصدرنفسه :مادة)َصاَل(.
)2( السرب، يقال خل سربه اي طريقه، المصدر نفسه: مادة)َسرَب(.

)3( أجبي، جبى الماء في الحوض، ويجبي الخرا	: جمعه، لسان العرب:مادة)جبَِي(.
)4( الرجــا، اصلهالرجــاء، خففــت الهمزة للــوزن، الندب، نــدب القوم: دعاهــم وحثهم، 

المصدر نفسه: مادة)َنَدَب(.
)5( الصب، الصبابة : الشوق، وقيل: رقته وحرارته، المصدرنفسه :مادة)َصَبَب(.

 ،لما ذكراســماء المعصومين 6( يشــير الشــاعر الى الحديث المروي عن النبي(
 ومنهــم االمــام الصــادق، ينظر: تفســير معيــن التــالوة : 87، ينبي، أصلهــا: ينبيء:

خففت الهمزة للوزن.
ا ِعْلَمــا« الكهف: 65، ينظر في تفســير  )7( اقتبــس الشــاعر قوله تعالــى: )َوَعلْمنَاه ِمــْن َلُدنَّ
اآلية المباركة : تفســير معين التالوة : 301، المخطوطة : لفظة الكســب غير واضحة إذ 
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أَجابم إلَّ ��ّؤاُل  ال��سُّ َت�أتِه  �ْلِم واحَل�ْرِب16-َفلم  َجواَباًا َس�ِديَد الَقوِل للسِّ
َم�ْذهٌب الَ�ية  َب��نَي  َل��ُه  النَّْص�ِب)1(17-َف��ش��اَع  أْولو  �املون  الظَّ َشَناُه  َرفيٌع 
َوأنَّى َوَقد َض�اقْت ِباَساح�ة الُكْتِب)2(18-ّلُه ُمْعِجَزاٌت أْعجَز النَّاَس َحْ�َها
َعِظيمة َوهَي  املَْيِت  َحي�اة  ُيْنبِي)3(19-َفْمنَها  َكَم�ا  َيأت  بِالَغ�يِب  َوإْنباؤُه 
َلُه َشَك�ْت  مَلَّا  لِْلشاة  رِب)4(20-َوتْكليُمه  اِعي با َوهَو يِف الدَّ ا ِمَن الرَّ ُفُجوَراً
َلُه َفاْن�َحَنى  َيابٍس  بِجِذٍع  طِب)5(21-َوَناَدى  الرَّ َط�ِب  الرَّ ِمَن  ِغلاَمَناًا  َوأْجَناُه 
ا قاَل َذا َك�يُد َساحٍر َل ِج�ْلَفاً الَكلِب)6(22-َوحوَّ َحال�ة  إىل  األْوىَل  احَلالة  ِمن 
َوَغ��ريُه امُل�علَّ  ِمثل  لِب)7(23-َوإْخ�����ب��اُرُه  يعة األْبراِربالقت�ِل والصَّ ِمَن الشَّ
)8(24-َوكْم ردَّ ِم�ْن عنٍي َتكفَّ ِضياؤَها بِّ بِحْكَمة َربِّ الَعرِش، َل ِح�ْكمة الطِّ

كتبت)بالكـا(، والصحيح ما اثبتناه.
)1( شناه، أصلها: شنأه، خففت الهمزة للوزن.

)2( كنى الشاعر عن كثرة معاجز االمام الصادق بـ: ضاقت بها ساحة الكتب.
 ،366/3 طالــب:  ابــي  آل  مناقــب   : الكرامــة  هــذه  تفصيــل  ينظرفــي   )3( 

نور االبصار: 104-81.
)4( المخطوطة : لما)سكت(، والصحيح مااثبتناه إذ إنَّ الكلمة مصحفة.

طب:  طب( الرطب، نضيج البســرقبل ان يتمــر، والرَّ طــب، والرَّ )5( جانــس الشــاع بين)الرُّ
ضداليابس، لســان العــرب: مادة)َرَطَب(، ينظرفي تفصيل هــذه الكرامة : مناقب آل ابي 

طالب: 366/3، مدينة المعاجز: 120-119/6.
)6( الجلــُف، يقــال للرجــل إذا جفــا: فالن جلــف جاف، وقيــل: االحمق، لســان العرب: 

مادة)َجَلَف(، ينظرتفصيل هذه الكرامة : نور االبصار: 94.
 )7( ينظــر تفصيــل هــذه الكرامــة : نــور االبصــار: 84-85، والمعلــى هــو المعلــى بــن 

.خنيس مولى اإلمام
)8( تكّف ضياؤه: الضرير الذي فقد بصره، لسان العرب:، مادة)َكَفَف(.



أغمغرغ حممد عبد الرسضح لاسم السعدا

363

)2
ا)0
الثان
در 
/ الع
رس
سا
د ال
اجمللَّ
سة/
سار
نة ال
الس

20م
19
ران 
لزي
هـ /
14
40
رك 
ملبا
ان ا
مض
ر ر
شه

َوَبّرُه الُعَباَب  الَبح�َر  َقطَع  ال�ِحْزِب)1(25-وكْم  أْك��رم  ِحْزبِه  يف  بِساعتِه 
باُخ ألْمِره ِب)2(26-َوكْم َجرْت األرُض السِّ ال�����رشِّ َسائِغ  رِشُب��ه  َمعنٍي  بِ��امٍء 
بِه َدَعا  ثمَّ  املَ�نصوُر  َك��اَدُه  ْعِب)3(27-َوك��ْم  بال�رُّ َفادهَش  اغي  الطَّ َقتلِه  إىل 
َداَره اِر  بِالنَّ املَْنصوُر  بِال�غلِب)4(28-َوقْدأْحرَق  َويْف�خُر  َيْمِش  ِبا  َفقاَم 
أَج�����اَب��ه إلَّ َي�����ْدع  مَلِ  ��ُه  الَكرِب29-َوَل��ك��نَّ َكاِش�ف  ��ه  َربُّ األَم��اين  بِنيِل 
َعث�َرت إَقالة  أْرُج�و  الذي  رب)5(30-َفَهذا  ِمْن  َوالَع�ْفو  اخُللِد  َوِجَنان  بِه 
َذِخي�رت أْنُتم  حِن  الرَّ ة  ِخرْيَ َحْس�بِي)6(31-أَي��ا  وَذا  َعليُكْم  حَمْسوٌب  َوإيّن 
ُم�َحمٍد آَل  أْح�ببُت  َف��رٌج  �ْلِب)7(32-أَن���ا  َوالصُّ ائِب  َ الرتَّ َبنَي  َوَواليتُهم 
ُد َفْض�َلُهْم ائراِت َعل�ى الُقطِب)8(33-َفصلَّ َعليهم َمْن ُي�َعدِّ بِعدِّ النِّجوِم الدَّ

)1( ينظرتفصيل هذه الكرامة : نور االبصار: 94.
)2( اقتبــس الشــاعرقوله تعالى:»َهــَذا َعْذب ُفَراٌت َســاِئٌغ َشــَراُبه« فاطــر: 12، ينظرتفصيل 
 ،119/6 المعاجــز:  مدينــة   ،366/3 طالــب:  ابــي  آل  مناقــب   : الكرامــة   هــذه 

نوراالبصار: 95.
)3( ينظرتفصيل هذه الكرامة : نور االبصار: 114-97.

)4( ينظر تفصيل هذه الحادثة : المصدرنفسه: 96.
ـة الُخلــِد التِــي وِعــَد الُمَتُقــون«   )5( اقتبــس الشــاعر قولــه تعالى:»ُقــْل أَذلــَك َخيــٌر أْم َجنَـّ

الفرقان: 15.
)6( عمد الشــاعر فــي البيت)31( أن ضمنــه البيــت)32( ونقصد بالتضميــن هنا هو»بيت 
يبنــى على كــالم يكون معناه في بيــت يتلوه من بعــده مقتضيا له« الجامــع في العروض 
والقوافي، ابو الحســن احمد بن محمد العروضي: 285، جانس الشــاعر بين)محسوب 
 وذا حســبي( محسوب، الحســب: العّد والمعدود، الَحَسب، الشــرف الثابت في اآلباء، 

لسان العرب: مادة)َحسَب(.
ْلِب َوالتََّراِئب« الطارق: 86.  )7( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»َيخُرُ	 من َبيِن الصُّ

)8( كنى الشــاعر عن الخالق عزوجل فهو الذي يســتطيع وحده ان يعد النجوم وكل شــيء، 
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املخطضطة  الضر:ة  13-12                            ]9[

وقال يمدح أبا إبراهيم اإلمام موسى الكاظم عليه الصالة والسالم:)الكامل(

الاَلئِم َل�����وَم  أنَّ  �ة  األِحبَّ م�اَلئِمي)1(1-َزع�����َم  منه  َوأَراُه  ل��ه  أص��ِغ��ي 
بِأنَّنِي العذوُل  ِعل�َم  قْد  احَلاكِم)2(2-َهيَهاَت  بُِح�ْكِم  ُروِح�ي  ْكُتكْم  َملَّ
َخاَصْمُته َعاذلِ�ي  أَت���ايِن  �����اِس ه��ذا َظ��املِ��ي3-َفلئْن  َوَه��ت��ف��ُت ب��نَي ال��نَّ
َلكْم َمْعروٌف  والَفضُل  َراِح��ِم)3(4-أأِحب�تِي  بقلٍب  امُلضَنى  ُع��وُدواَع��ل 
اْشَتَكى إَذا  األس��رَي  أنَّ  آَدِم)4(5-َوَتَيّق�ُنوا  ِع���رتة  ��ْت�����ُه  َرِحَ أْس�������رِه  يف 
ِح��دوُدَص�����واِرِم)5(6-َفوَح�ّق ُحسِن وُجوهُكْم َوِقُدوِدُكْم ِفيَها  �����اج��ٍر  َوحَمَ
َوُجُعوِدُكْم َوُنوِدُكْم  َمب�اِسِم)6(7-َوِخ�ُدوِدُكْم  ب��نَي  املَ�ْنظوِم  َوال��ل��ؤل��ِؤ 

هاالذيَن  وقــد اقتبس الشــاعر قولــه تعالــى:»إنَّ اللــَه َوماَلئَكته ُيِصُلــوَن َعَلــى النَّبــي َياأيُّ
آَمنُواَصلُّواَعلْيه َوَســلُموا َتْســليَما« االحزاب: 56 الُقطب: قطب الفلــك: مداره، وقيل: 

كوكب بين الجدي والفرقدين يدور عليه الفلك، لسان العرب:مادة)َقَطَب(.
)1( َزعَم، قيل: هو القول يكون حقا ويكون باطال، لســان العرب: مادة)َزعَم(، المخطوطة: 

ماليمي، والصحيح ما اثبتناه. 
)2( العذول، اللوم، المصدر نفسه: مادة)َعَذَل( 

)3( المضنى: المضنى من المرض، الضنى: السقم، المصدر نفسه: مادة)َضنَا( 
)4( عترة الرجل: أسرته وولده وفصيلته رهطه االدنون، المصدر نفسه: مادة)َعَتَر( 

العيــن،  جميــع  مــن  البرقــع  مــن  وبــدا  بهــا  مــادار  محجرالعيــن،  المحاجــر،   )5(
المصدرنفســه:مادة)َحجَر(، وقد شــبه الشــاعرحدود عيون الحبيبة بالســيوف الصوارم 

لحدتها.
)6( نهودكــم، نهد الثــدي: إذاكعب وانتبر وأشــرف، المصدر نفســه:مادة)َنهَد(، جعودكم: 

الجعد من الشعر خالف السبط، المصدرنفسه: مادة)َجعَد(.
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َهائِم8-َوبمن�ِطٍق َعذٍب َسِمعْت بَِصوتِكم أْكب�َر  َف���ِ�ُت  األنِ��ي��س  ذاَك 
فوا َتَتَعطَّ أْن  األْعَطاف  اِج��ِم)1(9-َوبِ�تِْلُكْم  ال��وَ األس��رِي  بِّ  الصَّ عل  َمّنا 
َساَعة ِم��ن  أنَّنِي  َعلْم�ُتم  بَِنائِِم)2(10-أَف���ال  لسُت  األْظ�عاُن  ا  ِبَ َس��اَرْت 
َها أُظنُّ الَسائراِت  �ُجوَم  النُّ مَلَ���َع���اِت أُوُج��ِه��ُك��م ب��َظ�����نٍّ َج���اِزِم11-أْرَعى 
الِذي وأَنا  لِِص�ُدودِكم  َوَما  َلِزِم12-َماِل  رَضَب��ة  َص��ار  َق��ْد  بِكْم  َشغِفي 
الَكاِظِم)3(13-َهْل َفْوق َما اْش�َتاقُكْم َشء ِسَوى اإلَم���اِم  مِلَ���وَلي  َش�وِقي 
َوبِ��َف��ْض�����ل��ه َب�������ْغ���داُد َب����نَي ال���َع���امَل14ِ-ُموَسى بُن َجْعَفر ال�ِذي َفَخرْت به
َق� َقد  ِمْن�َها  الَغربِّ  أْم�����ٌر مِلُ��وَس�����ى ِم��ن إَل���ٍه َراِح�����ِم)4(15-بِاجَلانِب 
َنا إهَلُ َح�َباُه  َم��ْن  الَبِسيَطة  بِ��اَم�����اَم��ة َوَك���َراَم�������ة َوَم����َك����اِرِم)5(16-ُن���وُر 
َقى بِ��ال��َع��امِلِ)6(17-َبْحرالنََّدى والِع�ْلُم َساِح�ُله التُّ َرى  ال���وَ يِف  ُب  َوه�َوامُللقَّ

عطفــه  الرجــل  منكــب  االعطــاف:  وتتعطفــوا(  بين)االعطــاف  الشــاعر  جانــس   )1(
وبــره،  وصلــه  عليــه:  تعطــف  تتعطفــوا،  وشــمال،  يميــن  عــن  وجانبــه   وابطــه، 

المصدر نفســه: مادة)َعَطَف(. 
)2( االظعان، الظعن: سيرالبادية لنجعة أوحضوره ماءأوطلب مربع، والظعن إالَّلإلبل التي 

عليه الهواد	، المصدرنفسه: مادة)َظَعَن(.
)3( تخلــص الشــاعر فــي هــذا البيت الى غــرض قصيدتــه مدح االمام موســى بــن جعفر 

.الكاظم
 )4( اقتبــس الشــاعر قوله تعالــى: »َوَماُكنْــَت بَِجاِنــِب الَغْربــي إْذ َقَضْينَا إلى ُموَســى األْمر«

القصص: 44
)5( رصع الشاعر عجز بيته، كرامة: له علي كرامة أي عزازة، مكارم: المكرمة والمكرم: فعل 

الكرم، لسان العرب:مادة)َكَرَم( 
)6( شــبه الشــاعركرم االمام الكاظم بالبحر، وماروي عن كرمه، اكبرمن ان يذكرفي 

هذا المقام ينظر:نورالعين في معرفة أئمة الدين: 101-100
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امُل�َتَعاِظِم)1(18-)َوالَكاِظِمنَي الَغْيظ َوالَع�اِفنْيَ َعن( َش��أنِ��ِه  يِف  أْن��ِزَل��ْت  َق��ْد 
الْص� وامُلتَصّدُق  اُم  الَق�وَّ ��ائِ��ِم)2(19-الَعابُد  ال��صَّ بِامُلص�يلِّ  أْك��رْم  ���َص��َواُم 
��د ّي���ة َوال��َوِص�����يِّ َوَف��اِط��ِم20-َف����رٌع َزِك�����يٌّ ِم��ن ُذَؤاَب����ة أْحَ َخ���رْيِ ال���َ�ِ
َزْو ثمَّ  َعبٍد  ألَف  أْعتَق  َك�اَن  أَك����اِرِم21-َمن  ِف��ْع��ل  اهللِ  لِ��وْج�����ِه  َوَج��ه��ْم 
َها أَقلُّ الَباِه�راِت  امُلْع�ِجزاِت  إْظ���َه���ار َم��ْك�����ُت��وٍم ل��ِس�����رٍّ َك��اتِ��ِم22-ُذو 
ِعْنده َح�يَّاًا  املَْيِت  َرْج�َع  ��ة َن��ائِ��ِم)3(23-َوك��أنَّ  إْي��َق��اُظ ُم��ْن�����َت��ِظ��ِر األِح��بَّ
ُمْستْقبٍل َع�ن  ِع��ْن��د اإلَم�������اِم ال��ِع��ْل��ُم بِ��امُل�����َت��َق��اِدِم24-َوكأنَّاَماإلْخ�َباُر 
بِعَصابة لَِق�ْتلِه  ِش�يُد  الرَّ ��ائِ��ِم25-َوَدَع��ا  َبَ ُع���ُق���وُل  اً��ا  ِدي��َن��� َي��ع��رُف��وا  مَلْ 
َفاْغَتَدى ِغاَلٌظ  َطَم�اِطَمة  احَل�����اِزِم)4(26-َق��وٌم  بِ��ع��ْزِم  ُيكِرُمُهم  َه���اُروُن 
بِ��َداِره َعليِه  أْهجَم�ُهْم  اجَلاثِِم)5(27-َف��ل��َذاَك  الَفريِس  َعل  األُسوِد  َهْجَم 

ـاِس َواللــُه ُيُحــبُّ  )1( اقتبــس الشــاعرقوله تعالى:»َوالَكاظِِميــَن الَغْيــظ َوالَعافِيــَن َعــِن النَـّ
الُمْحِســنِين« ال عمــران: 134، وظف الشــاعرهذااالقتباس فــي ذكرمنقبة)كظم الغيظ( 

عنداالمام الكاظم ينظر: أهل البيت في كتب المفسرين:6/. 3 
)2( ينظر تفصيل هذه الخصال والمناقب: نور االبصار: 133-130، 137.

 3( عمد الشــاعرالى صورة تشــبيهية رائعة لما شــبه احيــاء الميت عند االمــام الكاظم(
 بســرعة ويسروكأنه ايقاظ نائم المتوفى، ينظر في تفصيل: هذه المنقبة: أهل البيت

في كتب المفسرين:99/4.
)4( طماطمــة، الطمطمة: العجمــة، والطمطمي: االعجمي الذي اليفصح، لســان العرب: 

مادة)َطَمَم( 
)5( جانب الشــاعر الصــواب في هذا البيت في تشــبيهه، إذ إن المعصوم اليشــبه)بالفريس 
الجاثــم(، الن المعصوم يــدرك من هاجمه ويعلم، فضال عن ذلك جانب الشــاعر الدقة 
بتشــبيهه العدوباالســود، ولكن من جهــة أخرى كأن الشــاعر اراد من تشــبيهه هذا بيان 

شراسة ووحشية العدو ووداعة وبراءة المعصوم. 
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َفَتَساَقُطوا �َرابِه  حِمْ يف  �����اِدِم28-َوَرأوُه  لِ��وُج��وِه��ِه��م َي��ْب��ك��وَن ِف��ْع��َل ال��نَّ
بِأْمرِهم َوَك�اَن  َلَطَفُهم  َع���امِلِ)1(29-َوهَناَك  أْف��ه��َم  ال�نِّاِس  يِف  َوُل��َغ��اِتِ��ْم 
َي�َراُهم ِشْيد  الرَّ َوَه���اُروُن  َج��اِح��ِم)2(30-َه��ذا  يف  َوُف�������ؤاُدُه  َداِرِه  ِم��ن 
ُبْل�َداِنم إىل  إْذٍن  بِ��اَل  َغَنائِِم)3(31-َفمُضوا  أْخَذ  األْم�َواَل  َواْسَتْغَنُموا 
َرأْي��ُت��ه َق�����اَل  الَبْلِخيِّ  اِعِم)4(32-َوِرَواي����ة  النَّ �َراِب  التُّ ِمن  احَلِجيَج  َيْسقي 
ِخْلُته َسَقاين  َفُمْذ  الَك�ثِيِب  ��اِع��ِم33-ِعْند  �����ٍر ل��ْل��طَّ َم����اَء ال���ُف���َراِت بِ��ُس��كَّ
ام السَّ َربَّ  َدَعا  إَذا  امُلجاُب  ائِِم)5(34-َوهَو  الدَّ الَكريِم  َعل�ى  َوهَوالَكريُم 
ِه بُِحبِّ اإلل��ُه  َي�ْعُفو  َمآثِمي35-َوه��َوال��ِذي  مَج��ي��ِع  َع��ن  َب�����ْل  ��تِ��ي  َزلَّ َع��ن 
َع��ن َب��ْع��ِض��ِه ِم�����ْن َن��اثِ��ٍرأو َن��اِظ��ِم)6(36-َموَلي َفْضُلك َجفَّ أْقاَلَم الَوَرى
َعاِصِم37-َولقْد أَتى َفرٌج ُيريُد بِجاهَك الْس� َوِعْصَمة  اًا  َفَرَج� َل��ُه  �َسامي 
امُل�����رَتاِك��ِم)7(38-ِوإليَك َيا َباَب احَل�وائِج َمْقَصدي بِجودَك  َع��يلَّ  َفاْعطْف 

)1( هذا البيت يؤيد الى ما ذهبنا اليه في البيت)27( فالمعصوم يعلم بامرهم، من جانب 
آخر االمام يعرف لغة االعاجم ويعي ما يقولون. 

)2( جاحــم: كل نارُتوقدعلــى نارَجحيــم، فهــي ناٌرَجاِحمــة، ويقــال للنــار: َجاِحــم: أي 
َتوقدوالتهاب، لسان العرب: مادة)َجَحَم( 

)3( استغنموا، غنم الشيء غنما: فاز به، المصدر نفسه: مادة)َغنَم( 
)4( يشيرالشــاعرفي البيتين)32-33( الى مجموعة كرامــات جرت لإلمام الكاظم مع 

شقيق البلخي، ينظر: تفصيل هذه الكرامات والحوادث: نور االبصار: 153-152. 
)5( السما، أصلها السماء خففت الهمزة للوزن. 

)6( كنى الشــاعرعن كثرة فضائل االمام بان اقالم الكتاب والشــعراءجفت عن ان تصل 
الى تعداد تلك الفضائل.

)7( بــاب الحوائــج هو أحد القاب االمام، ينظر: أبواب النجــاة في معرفة األئمة الهداة، 
أحمد محمد الترابي: 66.
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َوآل��ِه النَّبي  َعل�ى  اإلل��ُه  َخ���رْيِ ال��َ�ي��ة م��ْن ُس�����اَلل��ة َه��اِش��ِم39-َص���لَّ 
املخطضطة  الضر:ة  13-ء1                          ]10[

وقال يمدح اإلمَام أبا احلسن عيلَّ الرضا صلواُت اهلل عليه وسالمه:)الطويل(

��ام َوَي��مِّ بِاملََط�اَيا  ُع�وَجا  ��ام)1(1-َخِلييَل  َوَس��لِّ اإلَم���اِم  َقْب�ِر  َع��ل  بِطوٍس 
بُِن�وِرِها إليِه  َت�ْهدي  ��ام)2(2-َفُبْقعُت�ه  ال��سَّ قبَّة  يف  �مِس  َكالشَّ ��ُت��ُه  َوُق��بَّ
َمَعارٌج �اَمِء  السَّ ألْم���اَلِك  َما)3(3-َوفيَها  ُمَكرَّ ا  َعزيَزاً اعي  الدَّ ُدَع�ا  لِرفِع 
امُل��َع��َظ��ام4-َوف���ي���ِه ل���َربِّ ال��َع��امل��نَي ِخ�����َزاَن��ة ال��َب��ه��يِّ  �����وَر  ال��نُّ َتَضَم�نْت 
اِمي ابُن ُموَسى بُن َجْعَفٍر َضاالسَّ َسام)4(5-َعيلُّ الرِّ َمْن  أْك�رُم  اهللِ  َرُس�وِل  َسِلْيل 
َخلَقه اهللِ  إَل�ى  َيْدُعو  ُهَدى  الَعَمى)5(6-إَم��اُم  ِمَن  لِْي�هدَي  َفرٌض  َوَطاَعُته 
ُشبَهة َردَّ  َكْم  اإلْس�اَلِم  ِمّلة  أْف��َه��ام)6(7-َفعْن  َولِْل�حقِّ  َشتَّى  ِم�لٍل  َع��ل 

)1( عوجا، العو	 االنعطاف، وعا	 الشيءعوجا وعياجا: عطفه، لسان العرب:مادة)َعَوَ	(. 
.طوس: مدينة في إيران ضمت جسد اإلمام علي بن موسى الرضا

)2( شــبه الشــاعرقبة االمــام الرضا بالشــمس، لهدايــة القاصدين اليها، فكما الشــمس 
 تهــدي بنورهــا النــاس من الظلمــة، كذلــك الحال، قبــة االمــام تهدي النــاس الى 

طريق الهداية والرشاد. 
)3( معار	، المعار	: المصاعدوالدر	، لسان العرب: مادة)َعرَ	(. 

)4( سما، السمو: االرتفاع والعلو، المصدرنفسه: مادة)َسَما( 
)5( كنى الشاعر)بالعمى( تعبيرا عن الضاللة واالبتعاد عن طريق الرشاد، فاإلمام يهدي 
الضال الى طرق الله تعالى طرق الرشــاد، والشاعر يشــير الى قوله تعالى:»َوَمْن َكاَن في 

َهذه أْعَمى َفهَو فِي اآلِخَرة أْعَمى َوأَضلُّ َسبِْياَل« االسراء: 72.
)6( يشــير الشــاعر الى مواقف كثيرة وقفها االمام في الدفاع عن اإلســالم والمسلمين، 

ينظر: الصفاء في الهداية الى خير األوصياء، علي حسين كاظم:66
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ا َوَكْم َحجَّ ِقسيُس النََّصاَرى َوأْس�َلام)1(8-َوَكْم بِابِن ُم�وَسى أرشَد اهلُل َحائَراً
ا َفاْظَهُروا اغوَن َكْيَداً ُيرَتَج�ام9-َوكْم َك�اَدُه الطَّ َل��ْن  ها  َع�دُّ ُم��ْع��ِج��زاٍت  َل��ُه 
َفريسة باِع  السِّ َم�اَبنَي  َفاْرَتَى10-َوال��ق��اُه  لِْل�قتِل  الَعبَّاِس  بنِي  ُطغاة 
��ام)2(11-َوقْد َحلَّ يف َوْس�ِط األسوِد َفسّلَمْت ��كَّ حَتَ بِالَقَض�اِء  َوِفْي�هم  َعليِه 
خِلَِصاِمه ا  أْس�ُقَفاً وا  أّعدُّ َقْد  ُم��َزنَّ��ام)3(12-َوكْم  ��ا  َوِرْج��َساً ا  َوِزْن�ِديَقاً ا  َوَح��َ�اً
يِن َفاْغَتَدوا َتَكَلام13-َوَخاَصمُهم َموَلَي يِف الدِّ َل�����اّم  �����ُص��وِم��نَي  َوَمْ َح��َي��اَرى 
بِ��ُس��ؤَدٍد ال�ُمؤمنني  َولُّ  َوأْك�����َرَم��ا14-َف��س��اَد  ال�����ع��ب��اِد  ب��ِه ربُّ  َح��ب��اُه 
َك�َراَمة الَكريُم  اهلُل  أظهَر  ُتْكَتام15-َوَك��ْم  َلْن  الت�ي  مِس  َكالشَّ َفهَي  َل��ُه، 
آَية َك��اه  َق�َدم  يف  َقدميِه  ام)4(16-َفِم�ْن  الظَّ بِه  خرأْرَوى  الصَّ َماٍء  َوَينبوُع 
مِل واحَلص َواْن���َع���ام)5(17-َوَكْم َسيدي أْعَطى ِمَن الرَّ َف�اْغَنى  ا  تِ����ْ�َاً ف��ٍد  مِلُ��ْس��رَتْ
َضا أْرُض ِطيبة ��ام18-َومول�ُدَموَلَي الرِّ ��تَّ حُمَ َوُت���ْرب���ُت���ه يف ُط�������وَس أم����ٌر 

)1( يشــير الشــاعر الى ماروي عن االمام لما استطاع هدي قسيســا الى االسالم، ينظر: 
المصدر نفسه: 165. 

)2( يشيرالشــاعر فــي البيت)10و11( الى بعــض كرامات االمــام، ينظرتفصيلها: أهل 
البيت في كتب المفسرين: 42/7. 

 3( يشيرالشاعرفي البيتين)12و13( الى المناظرة التي أعدها المأمون بين االمام الرضا(
والجاثليق من النصارى ورأس الجالوت ومن اليهود والزنادقة والمالحدة، حتى أفحمهم 
االمام والقمهم حجًرا:ينظرتفصياللحادثة: الخرائج والجرائح: 344/1-346، مزنما: 

الزنيم موسوم بالشروهوالدعي، لسان العرب: مادة)زنم( 
)4( ينظرفي تفصيل هذه الكرامــة: نور االبصار: 203، الظما، أصلها الظمأ، خففت الهمزة 

للقافية.
لســان  والصلــة،  العطــاء  مســترفد:  مااثبتنــاه،  والصحيــح  الحصــا،  المخطوطــة:   )5(

العرب:مادة)َرَفَد(.
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��دَج��ّده أْحَ اهللِ  َرُس�����وَل  َع��ل��ي��ِه إل���ُه ال�����َع��رِش َص���لَّ َوَس��ل��ام19-ألنَّ 
َواْن��ُج��ام)1(20-َلقْد ق�اَل ِمنِّي يف ُخَراَسان بِْضَعة بِ����ُدوَرا  َف�اقْت  ُم��َط��َه��رة 
َها ا لواِج�ِب َحقِّ ��ى21-َفَمن َزاَرَه�ا َقْصداً ِحَ َل��ه  ��اَن  اجِل��نَ اهللِ  َع�ل  َضمنُت 
ام)2(22-َوإْن َزاَرَه�ا ُذو اهَلمِّ والَغ�مِّ َوالَعَنا َوالسَّ َواألْرِض  ال�َعرِش  إلُه  َكفاُه 
َما)3(23-َفإْن ُزْرته َيا َص�اِح َفالَث�م رَضحَيه بالدِّ ْمَع  الدَّ ِواْم��ُزج  ِعل�يه  ِكئيبِاًا 
قى َن الِعْلَم والتُّ �اًا ُضمِّ أْسُجام)4(24-َوقْل َيا رَضحْيَ امُلزِن  ِمن  ا  احَلَيا َسحَّاً ُسقيَت 
أْجَرَما25-َوتبَقى َعل َمْن َخاَن يف الَك�وِن لعنٌة هِر  الدَّ ِف�ي  ال�ُجرِم  أي  ليعلَم 
ِش�ْيد ومْن َسَعى ام)5(26-َوَيْقُفو اْبن َسهٍل والرَّ َصمَّ الَبغي  يف  َحيث  لعٌن  لَِكيدَك 
اْنَتَمى27-أَل َيابن ُموَس�ى َكاِظم الَغْيِظ وال�ِذي َح��ي��َدَرة  ار  َوال��َك�����رَّ ���د  أِلْحَ

)1( يشــير الشــاعر في االبيات)20-23( الى الحديث المروي عن الرسول:»ســتدفن 
في أرض خراسان بضعة مني اليزورها مؤمن اال أوجب الله له الجنة وحرم جسده على 

النار« نور االبصار: 203. 
)2( العنا، أصلها العناء، خففت الهمزة للوزن.

النــداء،  فــي  بالترخيــم  مايعــرف  وهــو  اليــاء  حذفــت  ياصاحــي  أصلهــا  ياصــاح،   )3(
المخطوطة:)وامز	 الدم بالدما(، والصحيح مااثبتناه، الن الحزن يســتعي الدموع فضال 
ما.  م بالدِّ عــن مز	 الدمع بالدم حزنا عليه، أضف الى ذلــك ال معنى للقول امز	 الدَّ

الدما، أصلها: الدماء، خففت الهمزة للقافية.
)4( الحيــا: المطرالحيائــه االرض، لســان العــرب: مادة)َحَيا(، ســحا: المطرة التي تقشــر 
االرض لشــدتها، المصدر نفسه: مادة)َسَحا(، اسجما: اســجمت السحابة: دام مطرها، 

واسجمت السماء: صبت، المصدر نفسه: مادة)َسجَم(.
)5( ابن ســهل هو الفضل بن ســهل والذي عرف بذي الرياســتين؛ ألنه تقلد الوزارة ورئاسة 

الجند، ينظر: نور االبصار: 208.
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بَِموِقٍف احِلس�اِب  َي�وَم  ا  َج��َه��ّن��ام)1(28-َوَياَواِقَفاً َع����ذاَب  حُم�بيِه  لِيكَفي 
َقص�يدة امُل�ؤمنني  َول�يَّ  ��ام)2(29-إل��َي��َك  َن��ظَّ بِحبِّك  امُل�����ْغ��رى  َف���رُج  هَل��ا 
ار لْل�ِغنى َوَمْغَنام)3(30-َفخ�ْذ بيِدي يِف هذِه الدَّ َنَجاة  األْخ��رى  النَّشأة  َويف 
ُم�حمٍد َيابَن  اهلُل  َعليَك  َم���ا)4(31-َوَص�لَّ  َوَك���رَّ ا  َك�����ثِ��رياً َتْسلياَماً  َوس��ل��َم 

املخطضطة  الضر:ة  ء17-1                          ]11[

وقال يمدُح اإلمام أبا جعفر حممد اجلواَد صىّل اهلل عليه وسّلم وكّرم:)الوافر(

واِد بِ�����ُك��لِّ  أِه��ي��َم  أْن  ���م���ُل  ال��ُف��َؤاِد؟1-أجَيْ َم�����أُس��وَر  ْم��ِع  ال��دَّ َطليَق 
��رَف يف َرْب�����ٍع َدري��ٍس الِعَهاِد)5(2-أِج��ي��ُل ال��طَّ َص�وِب  من  العهِد  َبعيِد 
َدْم�ِعي وأُب�����ثُّ  َصباَبتي  َع���ل تِ��ْل��َع��انِ��ه َوَع�����ل ال����ِوَه����اِد)6(3-أب���ثُّ 
أَن����اِدي)7(4-أَن���������اِدي����ه َع����ل َط���َم�������ٍع ب���أين إَذا  َوَلجُيِ�����ي��ُب  ُأَج����اُب 

)1( ليكفى، كفى يكفي كفاية: إذا قام باالمر، لسان العرب:مادة)َكِفَي(.
)2( المغــرى، الغراء: الذي يلصق به الشــيء، قيل: يغرى فــي صدري: اي يلصق به، وغري 

بالشيء: أولع به، المصدرنفسه: مادة)َغَرا(.
)3( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»َوأنَّ َعلْيه النَّْشأة األخَرى« النجم: 47

َها الِذين آَمنُوا َصلُّوا  )4( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»إنَّ اللَه َوَمالئَكته ُيَصُلون َعَلى النَّبي َيا أيُّ
َعلْيه َوَسلُموا َتْسليَما« االحزاب: 56.

)5( أجيــل، جــال يجــول جولــة : إذا دار، بمعنــى أطــّوف واديــر الطــرف، لســان العرب: 
مادة)َجــَوَل(، جانــس الشــاعر بين)العهــد والعهــاد( العهــد: الزمــان، وقيــل: المنــزل 
 المعهــود بــه الشــيء، العهــاد: المطــر االول، وهــو بعدمطــر يــدرك آخــره بلــل أوله، 

المصدر نفسه: مادة)َعهَد(.
)6( التلعــان، أالرض المرتفعة الغليظة، المصدر نفســه :مادة)َتلــَع(، الوهاد: المطمئن من 

االرض، المكان المنخفض كأنه حفرة، المصدر نفسه :مادة)َوهَد(.
)7( استعمل الشاعر فن ردالعجزعلى الصدر»ان يكون احدهمافي آخرالبيت، واالخرفي... 
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ت ُظ��ع��وٌن احَل���َواِدي)1(5-َوأْس�����أُل��ه أَه���ْل َم���رَّ ��دو  حَتْ َوَخ�لفَها  َعليَك 
َترِمي ��رِف  ال��طَّ احِل����َداِد)2(6-َعليَهاَقاَصاُت  َلواحِظ�َها  ِم��ن  ��ا  ِس��َه��اَماً
َوُتْصمي ا  ُمَهجاً َحوَله  �����َواِد)3(7-َف��َت��ْ�ُع  ال��سَّ َذاَك  من  الَقلِب  ُسويَد 
��ا َوَت��ْي��َهاً ا  َع�َجَباً َف��ت��ْب��ِس��م َع���ْن َل��ئ��اٍل يف نِ��َض�����اِد)4(8-َوَت��ْن��ظ��ُرَح��اهَل��ْم 
ال��َغ��َواِدي)5(9-ِه��َي األْزه��اُر يف َرْوَض��اِت ُحسٍن ِمن  الُبكاُء  َفُيْضُحُكَها 
أْقَسى �اِق  الُعشَّ َعل  قلٌب  ��اَلِد10-هَلَ��ا  �����مِّ ال��صِّ لِ��َش��ْق��وتِ��م ِم���ن ال��صُّ
َك�ثيٍب َع��ل  ب��اجَل��واِد  ال��ِق�����َي��اِد)6(11-َوَن���ْج���ُل  ُذلِّ  يف  ال��ب��ي��َد  جُي��ي��ُب 
ا َوأْرُج����و َف��ْض��ل َم���وَلي اجَل����َواِد)7(12-َسأْطوي ُدوَن أْهِل الُبْخِل َكْشحاً

المصراع االول« جواهر البالغة : 354.
)1( الحــوادي، تحــادت اإلبل: حدا بعضها بعضــا، والحوادي االرجل النهــا تتلوااليدي، 

لسان العرب مادة)حدا(.
)2( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»َوِعنْدهم َقاِصراُت الّطرف ِعين« الصافات: 48.

)3( جانس الشاعر بين)سويد والسواد( سويد، سواد القلب وسواديه: حبته وقيل دمه، السواد: 
نقيض البياض، لســان العرب: مادة)َســوَد( يبدو الشاعر كنى عن شــعر الحبيبة بالسواد.
)4( لئال، اللئالة : بوزن اللعالة : حرفة الّلأْلآل، المصدرنفسه:مادة)ألأَلَ(، إذشبه الشاعراسنان 

الحبيبة باللؤلؤ.
)5( رســم الشــاعر صورة رائعة متحركة متداخلة، فالحبيبة شــبهها باالزهار، وهذه االزهار 
تضحك لما تبكي الغوادي، والغوادي هي الســحابة، وبكاؤها مطرها، وضحك االزهار 

ارتواؤها من المطر.
)6( نجل، السير الشديد، لسان العرب :مادة)َنَجَل(.

)7( تخلــص الشــاعرفي هذا البيت الــى غرض قصيدته مــدح االمام الجــواد، واقتبس 
الشــاعر فقرة من خطبة لالمام علي :»وطويت عنها كشــحا« شرح نهج البالغة، ابن 
ابــي الحديد: 151/1، والكشــح: مابيــن الخاصرة الــى الضلع الخلــف، وقيل: مابين 

الحجبة الى االبط، وقيل: الخصر، لسان العرب: مادة)كشح(.
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ال�ْر َع�����يّل  َف��َت��ى  ��ق��ي  َواألي�����اِدي)1(13-حُم��ّم��ٌدال��تَّ املَ��ك��ارِم  َرّب  ���ِرَض��ا 
ا َق���ْت َب��ْغ�����داُد ُن�����وَراً ه�����ا َوَب��������اِد14-إَم����اٌم أرْشَ بِ���ق���ب���تِ���ه حِل�����������ارِضِ
َج�واٍد ِم��ن  َج�����واٍد  ِم��ن  َوه����اٍد َن��ْج�����ُل َه���اٍد َن��ْج��ُل َه����اِد)2(15-َج����واٌد 
أُصوٍل إىل  الِك�راُم  اْنَتَسَب  ���َداِد)3(16-إَذا  ال���شِّ ��ب��ِع  ال��سَّ َع�ل  َف��دوح��ُت��ُه 
َحباُه َفقْد  احُلط�اَم  َوِرُث��وا  ال���ِع���َب���اِد)4(17-َوإْن  َربُّ  األن��ب��َي�����ا  بِ�����إرِث 
ملك َفهَو  بُِملٍك  َفَخ�ُروا  ��ْش�����أت��نِي بِ�������اَل َن���َف���اِد18-َوإْن  بِ��ح��ك��ِم ال��نَّ
َمْوىل َفهَو  الَفَضائَِل  وا  َع�دُّ َف��َض��ائِ��ل��ه َتِ�������لُّ َع����ِن ال��ع�����َداِد19-َوإْن 
ا َبصرَياً األْعَم�ى  ه  َردُّ َف��َت��ى َم��ي��ُم��ون َص���ايِف الْع��تِ�����َق��اِد)5(20-َفِمنَها 
امُلغَطى األْم�ِر  َحقيقة  َن�����اِد)6(21-َوَكشُف  ��اِر ِم��ن َح��َج��ِرال��زِّ َك��ق��دِح ال��نَّ

)1( المخطوطــة: محمــد التقــي فتــى علــي الرضــا رب المــكارم وااليــادي، الصحيــح 
مااثبتنــاه فالبيــت مــدور، االيــادي، اكثــر ماتســتعمل في النعــم ال في االعضاء، لســان 
 العــرب: مادة)َيــدَي(، وهنا كنى الشــاعر بهذا التعبيــر واراد به انــه صاحب الكرم، 

كما يقال: إنَّ له عليَّ يًدا.
)2( عمد الشاعر الى اسلوب التكرار مما اضفى ايقاعا داخليا يتساوق مع االيقاع الخارجي.
)3( األصول: الحســب، لســان العــرب مادة)أَصَل(، دوحته: الشــجرة العظيمة المتســعة، 
َســْبَعا  َفوَقَكــم  )َوَبنينَــا  تعالــى:  قولــه  الشــاعر  اقتبــس  نفســه:مادة)َدوَح(،  المصــدر 
 ِشــَداَدا« النبــأ: 12، وهنــا كنــى الشــاعر بهــذا التعبير عن علــو كعب نســب االمام 

.كونه ينتمي الى الرسول
)4( االنبيا، أصلها االنبياء، خففت الهمزة للوزن.

 )5( يشــير الشــاعر الى إحدى كرامــات االمام، ينظــر: الخرائج والجرائــح: 372/1، 
نور االبصار: 253.

)6( نلحظ تشبيها فيه الجدة عندما شبه سرعة اخبار االمام عن بعض القضايا بسرعة اشتعال 
النار من حجر الزناد، ينظرتفصيل الكرامة: نوراالبصار: 253-248. 
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َيوٍم َب�عَض  املَدينة  من  إىل ُط���وٍس َع��ل َح��س��ِب امُل�������َراِد)1(22-َوس���اَر 
ُتوف�ي َوق�����ْد  الَكريِم  �����اِت َن������اداُه امُل�������َن���اِدي23-لِ��وال��دِه  َولِ��ْل�����َج��نَّ
�����َن��ه َوَص�����ل ��َل��ه َوَك��فَّ األَع�����اِدي24-َف�����غ��سَّ ُرغ�������ِم  َع�����ل  َوَواَراه 
َطرٍف َك�َرْجِع  احِلجاِز  إىل  َب��س��ب��ِق ال��َف�����ض��ِل َلَس�����ب��ق اجَل����َواِد25-َوردَّ 
ال� َوال�َجواُب  أْكَثم  ابن  ال��ّس��داِد)2(26-َوَمْسألة  َحس�ِب  َع�ل  َل��ه  ُمبني 
�����ا لِ��ُي��ْخ�����َج��ل��ه ب��أم��ٍر َم���ن املَ����أم����وِن ِف�����ي َق�������وٍم َوَن�����اِد27-أَت������اُه ِبَ
َتِ��ْدَه��ا تَِها  َمَظنَّ ِم��ن  ِم���َن ال��ف��ق��ِه اجَل�����ل��ي��ِل امُل��ْس��َت��َف��اِد)3(28-َف�خْذَها 
حتَّى اهلُل  َح��ب��اُه  َف��ض��ٍل  أق����رَّ ل����ُه ال�����ُم�����وال َوامُل����َع����ادي29-َوك�����ْم 
ا ��َداً َمْ ُتْغنيِه  َفْضلِه  ���اَلِد)4(30-َط�����واِرُف  ال���تِّ َع��ن  أْن�����َص��ُف��وُه  ُه��م  إَذا 

)1( يشيرالشــاعرفي االبيــات)22-25( الى كرامة ما يعرف بـ)طــي االرض( والتي عرفت 
عند المعصومين وهواالنتقال من مكان الى آخر بسرعة زمنية خارقة للعادة، إذ انتقل 
االمــام الجواد من المدينة المنورة الى خراســان لدفن االمــام الرضا ثم عاد في 
نفــس اليوم الى المدينة، ينظرتفصيل الكرامة: الخرائج والجرائح: 66/2، نوراالبصار: 
228-229، 237، وطبيعة فكرة طي االرض ذكرت في القرآن الكريم بقوله تعالى:»أَنا 
آتِيــَك بِه قبَل أْن يْرتدَّ إليَك َطْرُفك« النمــل: 40وهناقام الذي عنده علم من الكتاب بنقل 

عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين كالبرق الخاطف.
)2( يشيرالشــاعرفي االبيــات)26-28( الــى الحادثة التي جرت بيــن االمام ويحى بن 
أكثم، إذ أراد األخيرأْن يســأل االمامبسؤال قاصدا إحراجه فاشتق االمام من 
ســؤاله أســئلة كثيرة، وســألها إياه، فلم يســتطع ابن أكثم االجابة، أصبحت أسئلة اإلمام 
الجوادأجاباتــه هي القاعدة عند العلماء في اســتنباط مســائل صيــد المحرم، ينظر: 

تفصيل الحادثة: مناقب آل ابي طالب: 488/3.
)3( مظنتها، مظنة الشيء: موضعه، لسان العرب مادة)ظنن(.

)4( َطَوارف، الطَّارف من المال: المستحدث، لسان العرب: مادة)َطرَف(، تاَِلد: التَّالد: المال 
القديــم االصلي الذي ولدعندك، المصدرنفســه: مادة)َتلَد(، طابق الشــاعربين)طوارف 
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َعَذاٌب املَ��وىَل  َعل  الَعادي  �����م َك���ع���َذاِب َع�����اِد)1(31-َع��ل  بِ��ن��اِرَج��ه��نَّ
َعْنَها احَل��قُّ  َي��ُق��وُل  َخ����رُيَزاِد)2(32-ِوَلَي��ُت�����ُك��ْم  ِه��َي  التي  ��ْق��َوى  ال��تَّ َه��َي 
��ا َك��ال��آل ��ي نِ��َظ��اَماً ا َي����ِوم املَ��َع��اِد33-َف��خ�����ْذ ِم��نِّ َوُخ����ْذ َب��ي�����ِدي َغ����َداً
ِعنَدَقْوِمي َوَف��ْخ��ري  َف�رٌج  بِ�����أينَّ َع��ب��ُد َس�������اَدات ال���ِع���َب���اِد)3(34-أَن��ا 
ي رُضِّ َكْشَف  ي  ُأَرجِّ َذا  أَنا  بِ��َم��ن أْص�����ف��ي��ُت��ُه��ْم حَم���َض ال�����ِوَداِد35-َفَها 
َعلْيُكْم َدائ��َم��ة  اهللِ  َب��نِ��ي َط�����اَه��ا َوَي��اِس��ْي�����ٍن َوَص����اِد)4(36-َص�������اَلة 

املخطضطة  الضر:ة  17-ا1                          ]12[

وقال يمدح االمام أبا حممد عيّل اهلادّي عليه الصالة والسالم:)الكامل(

َياَحاِدي ُهَن�ْيَئة  ُعوِن  بالظُّ َوُف���ؤاِدي1-ِق��ْف  ُمْهَجتِي  َبَقّية  َواْرَح�������ْم 
آَث��اَرُك��م أْق�َتفي  َث���اَلٍث  ِم��ْن  َوق��َت��اِد)5(2-أَن���ا  َع��وَس��ٍج  بِشوكة  َح�����اٍف 

وتالد(.
)1( العادي، العدو الظالم، عاد: قوم ذكروا في القرآن الكريم. 

اِد التَّْقوى« البقرة: 197. دوا َفانَّ َخيَر الزَّ )2( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»َوَتزوَّ
)3( كنــى الشــاعرعن أهــل البيت بـ)ســادات العباد( فالشــاعر يســتحضر مــاروي عن 
الرسول:»ادعوا لي سيد العرب، فقالت... الست سيد العرب قال: أنا سيد ولد آدم« 
روى الحديــث أكثر من)41( مصدرا، ينظر: الكشــاف المنتقى لفضائل علي المرتضى: 

.173-171
)4( عمد الشــاعر الى فن التوجيه وهو أن يقوم الشاعر بتكوين مفردات أو تراكيب ويوجهها 
الى أسماء سور منسجمة، من العلوم وأسماء القرآن الكريم، ينظر: جواهر البالغة: 33، 
ومــن التوجيــه هنا وجه الشــاعر حديثه عن أهل البيت نحو اســماء ســور من القرآن 

الكريم)طه، ياسين، ص(.
)5( العوســج: شــجر من شجر الشــوك، وله نبات احمر، لســان العرب:مادة)َعَسَج(. قتاد: 

شجر شاك صلب، وشوكه امثال االبر، المصدر نفسه: مادة)َقَتَد(.
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ملَ����ا ُش�����ق��ي��ُت بِ��ش��ق��ة َوُب�����َع�����اِد)1(3-ُجّرْعُت َكأَس املَوِت يف َجرَعاتُِكْم
َمأُسورُكم أَن�ا  َه�ا  لِْلَهَوادِج  َف���اِد)2(4-ُق��ْل  الَعزيزة  وِح  ب��ال��رِّ ِجئُت  ق��ْد 
بِقبوهِلِم َبّش�رَتني  إْن  ُم���راِدي5-َوإل��ي��َك  بلغُت  َف��ق��د  اجَل����َزاء  ِم��نِّ��ي 
��ام َف��إنَّ ال�����ِوُج��وِه  بِ��ي�����َض  َي��ا  ِش��ي��َم�����ة األْج������َواِد)3(6-اهلُل  ��َج���ِّ َت���رك ال��تَّ
الذي َفأَنا  ِعيونِكْم  بِِس�حِر  أل��َق��ي��ُت يف َي���دِه َم�����نِ��ي��َع ِق���َي���اِدي)4(7-َقَساَماً 
َف��ه��َي ال��ل��َئ��الُء يف ِس��ل��وِك ن��َض��اِد8-َوَمَباِسٍم َضحَكْت َعل أْهِل اهَلَوى
َوب�َعْنَدِمْي ِق�ُدوِدُكْم  بِ��ُس��َع��اِد)5(9-َوبَِسْمَهِري  ��اَم  َلِس��يَّ ِخ�����ُدوِدُك��ْم  ِي 
ُرق����اِدي10-إينِّ َقَنعُت بَِطيِفكم َعن َوْصِلكم َع�����يلَّ  وا  ُردُّ َف��بِ��َف��ْض��ِل��ك��م 
أْه���َدى بِ��ُن��وٍر ِم�����ْن َع��يل اهَل����اِدي)6(11-َولِئْن َضللُت بِحبُِّكْم َفأَن�ا الِذي
امُلْجَتَبى التَّق�يِّ  ابِن  التَّقيَّ  َزاِك���ي األُروَم����ة َط��اِه��َر املِ���ي���اَلِد)7(12-أْعني 

)1( جانس الشاعربين)شقيت وشقة( شقيت: الشقاء ضد السعادة، مصدرنفسه:مادة)َشَقَا(، 
شقة: السفر البعيد، المصدر نفسه: مادة)َشَقَق(.

)2( الهواد	: من مراكب النساء، المصدر نفسه: مادة)َهدَ	(، والشاعر هنا عمد الى المجاز 
بقوله: قل للهواد	...، أي قل للنساء الالتي في الهواد	.

)3( كنى الشاعر عن كرم الممدوح وطيب أخالقهم بـ)بيض الوجوه(.
)4( اراد الشاعر هنا، أنه باالصل صعب االنقياد إلى أحد ولكنه اعطى الحبيبة حرية قيادته.

)5( المخطوطة: 
خ�������دودك�������م لس����ي����امب����س����ع����اد، وب���س���م���ه���ري ق����دودك����م وب��ع��ن��دم��ي

ليــب العــود، لســان العرب:  مــُح الصَّ ــْمهري: الرِّ والصحيــح مااثبتنــاه، البيــت مــدور، السَّ
مادة)َســمَهَر(، َعنْدمي: شــجر أحمروقيل: دم الغزال، المصدر نفسه: مادة)َعنَدَم(، وهنا 

شبه الشاعرقوام الحبيبة بالرمح الستقامتها، وحمارخدودهابشجرالعندم.
.6( في هذا البيت تخلص الشاعر الى غرض قصيدته، وهو مدح االمام الهادي(

)7( التقــي من القاب االمــام الهادي فضاًل عن القاب ُأخــرى مثل)النجيب، المرتضى، 
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َفَتى َه��اٍد  َفَت�ى  َه��اٍد  َفَتى  َه����اٍد إىل األْج������َداِد)1(13-َه���اٍد  َف�����َت��ى  َه����اٍد 
َها ُكلَّ ال�ّية  َس��اَد  ق�ْد  كاَن  واألْوَلِد14-َم��ْن  واآلَب���������اِء  ��ف��ِس  بِ��ال��نَّ
واهُلَدى والَك�َراَمة  اإلَمامة  ع��ام��ة يف ُت�����َق��ى َوأَي�����اِد)2(15-َفْخُر  َع���ال ال��دَّ
الَوَرى إْدَراك  َطرَفاُه  أَبى  َف���ت���ح���ريوا بِ����ط���������َواِرٍف َوتِ������اَلِد16-َفْضٌل 
هم أَحلَّ الَكريِم  اهللِ  ِم�ن  ��ه��م ف��ي��ِه َع�����ِن الْن�������َداِد)3(17-َفْضٌل  َف��أَج��لَّ
لَِسادة ال��ِوُج��وِد  ُمْ�تنُع  �������اِد)4(18-َف��ال��ن��دُّ  �����ة اإلجْيَ ُه����ْم ل��ْل���ي��ة ِع�����لَّ
َفَب�ْحره عليك  َوَلَح�رٌج  ْث  ��اِدي19-َحدِّ َت����روي ِرَواَي�������ُت���ه ُف����ؤاَد ال��صَّ
َجى اِم يف َغَس�ِق الدُّ ْث َعن القوَّ واألْوَراِد20-َحدِّ �����ل��واِت  وال��صَّ ك��ِر  بِ��ال��ذِّ

الهادي، العالم، الفقيه(.
)1( تميــز الشــاعر بفن التكراربمســتوياته كافة، وهنا من أصدق االمثلــة، إ ذكرر لفظة)هاد( 
5مرات وفتى4مرات، باالضافة الى االنسجام مع الداللة المنبثقة من التكرار ومن أجلى 

مصاديقها التاكيد.
)2( عالــي الدعامة: عماد البيت الذي يقوم عليه، لســان العرب: مادة)َدَعَم(، وهنا كناية عن 

.علو االصل والنسب لالمام
)3( جانــس الشــاعر بين)أحلهــم وأجلهــم( أحلهم: حــلَّ بالمــكان: نزل، المصدرنفســه: 

مادة)َحَلَل(، أجلهم: جل الشيء: عظمه، ينظر: المصدر نفسه: مادة)َجَلَل(.
)4( استعمل الشاعربعض المصطلحات العقائدية والمستعملة في علم المنطق، منها)ممتنع 
»الموجودات تنقســم من حيث الوجودوالعدم الى االقسام االتية، واجب  الوجود( إذ إنِّ
الوجــود، ممكن الوجود، ممتنع الوجــود« الصفاء في الهداية الى خيــر األوصياء: 55، 
وكذلك)علة االيجاد( وممايذكرفي هذا المعنى»إن النبي... علة االيجاد« المصدرنفسه: 
53، و»مماذكرأنهــم عليهــم الســالم علة االيجاد علــة فاعلية وماديــة وصورية وغائية « 
المصدرنفســه: 6، فالشــاعر أراد ان ال وجود بالمطلق الند)النظير( فالند ممتنع الوجود، 

ازاءاهل البيت الذين هم علة االيجاد.
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اِم أْغ�َلب َدْهِره ْث َعن الصوَّ األْك��َب��اِد)1(21-َحدِّ ُمْنشف  َص�يٍف  وْق��ِت  يِف 
احَلليِم وِعْل�ِمِه احَلِ�  ْث َعن  ���اِد22-َحدِّ بِ���احل���اِل َق��ْب��ل َم�����َس��ائ��ِل ال���ُوفَّ
جِل الذي أْعطاُه ِمن ْث َعن الرَّ اإلْرَف�����اِد)2(23-َحدِّ َط�الب  امُل��َص��لَّ  حَت���ِت 
ا َفائقاً ا  َسبيَكاً اًا  َذهَب� بِه  ���َق���اِد24-َف��م��َ�  أْم���ث�������اَل���ه ف�����ي َراَح���������ة ال���نُّ
َظاهٌر املََخ�ال  َت��لِّ  يف  لِ���آن ُم�����ْش��َت�����ه��ر بِ��ُك�����لِّ بِ�����اَلِد)3(25-َواألْم����ُر 
��ُل املَ�����غ��روُر يف ال�����َواِد26-مَل���ا أَت��ى امُل��َت��وكِّ َذاك  ِم����لْء  َك��ث�����رٍي  َج��ي��ٍش 
الْ� َمع  َله  امُلَشار  التَّل  عل  األْج�����َن��اِد)4(27-َفرَقى  ع��ل  لِيْش�رَفه  ���َه��ادي 
َجيِشِه بِ�َكثرة  َرْهبتُه  واألْزَواِد28-َوأراَد  األْع���������داِد  َوب��ك��ث�����رة 
َتَرى أْن  ��وى  أَتْ َل�ُه  اإلَم��اُم  األْع���َداِد؟29-ق��اَل  ِم�ن  َوَم�اِعندي  ُجْندي 
ام السَّ َف�َفّتَحت  أِرين  ل��ت أْم�����الُك َس��ْب��ع ِش����َداِد)5(30-َف��أَج��اَب��ه  َوَت��َن��زَّ
ا َمَشاِرَقاً بِاجِلَهات  أَحاَطت  َع���َواِدي)6(31-َحتَّى  األس��وِد  ِمث�َل  ��ا  َوم��َغ��اِرَباً
أْشِعَلت ِح�راٌب  بِأْيِدهيِم  ��الِم ُي�����َن��اِدي32-َوهَل��م  ا وُك����لٌّ ب��ال�����سَّ َن�����اراً
بِ��أْرِض��ه ال�َعظيِم  اهللِ  ��ة  �����اِد33-َي��اُح��جَّ ُم���رَن���ا بِ�����أم��ِرك َي�����اَف��َت��ى األْمَ

)1( منشف االكباد، كناية عن شدة الحر.
)2( يشيرالشــاعر فــي البيتين)23-24( الى بعض كرامات االمــام: ينظر: نور االبصار: 

.303 ،283-282
 ،3( يشيرالشــاعرفي االبيــات)25-37( الحادثــة التي وقعــت بين المتــوكل واالمام(

ينظر:نور العين في معرفة ائمة الدين: 22.
)4( المخطوطة: فرقى على التل المشــار له مع الها دي ليشــرفه علــى االجناد، الصحيح ما 

اثبتناه، فالبيت مدور.
ا ِشَداَدا« النبأ: 12 )5( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»َوَبنَْينَا َفْوَقَكْم َسْبَعً

)6( طابق الشاعر بين)مشارقا ومغاربا(.
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َقْد املَ�ْغروُر  امُلَتوّكُل  أْغ���ِم���ي َع�����ل��ي��ِه لِ�����ُرْع��ب��ِه امُل�����زَداِد34-َفهَنالَك 
ام السَّ أِفِق  يف  �����ا ألْم�������ٍر ِم���ن إم�������اِم َرَش����اِد35-َوتصاعَداألْمالُك  عاً رُسْ
ُقُعوُدنا لي�َس  َياَمغروُر  أَي��اِد)1(36-َودَع��اه  لِ��ِق��ْ�ِ َه�����ذا  ُمل�ِكُكْم  َع��ن 
�����َن��ا يف أْم���ِره ب���املِ���رَص�������اِد)2(37-َل��ك��ْن أَط��ْع�����َن��اَربَّ واهلُل  ُس��ْب��َح��اَن��ه، 
َفاْقبُلوا َك�ثرٍي  ِم��ن  َقليٌل  وَداِدي38-َه���ذا  لِ���ِص���ْدِق  ��ي  ِم��نِّ َي���اَس���اَدت 
ام السَّ اِر  َجبَّ ِعْنَد  ِل  ُعوا  َف��ل��ق��ْد َرَج�����وُت��ك��ُم لِ���ي���وِم َم��َع��اِد39-َوَتَش�فَّ
�����ُه��م ُع��ل��وُج َف��َس��اِد)3(40-َوبِرئُت ِمن أْعدائِ�ُكْم َوَهَجرُتم َوَع��ِل��ْم��ُت أنَّ
َوِمْثله األثِيُل  ُدُكم  َمْ أَع�����اِدي41-َفاملَ�ْجُد  بِ��َك�����ي��ِد  ُي��ْع��َب��أ  ِل  َت�����اهللِ 
باِم َف��رٍج  َع�ل  لُتم  َتَفضَّ َي���ْرُج���وه ِم��ن َف���رٍج َف����ذاَك ُم����َراِدي42-َفلئْن 
َربُّكم َواْصطَفاُكم  َعليُكْم  ��اِد واألْض�����َداِد)4(43-َصلَّ  َرغ���اَماً َع��ل احُل��سَّ

املخطضطة  الضر:ة  ا20-1                          ]13[

وقال يمدُح اإلمام أبا حممداحلسن العسكريَّ صلوات اهلل عليه وسالمه:

)الكامل(

َشديِدَغَرامي َعن  ُف��ؤاَدَك  اآلَراِم)5(1-أْمسْك  َم���ْرب���ُع  َل�����َع��ْم��رَك  َه���ذا 

)1( قصراياد، كناية عن العجز، اي اننا لم نقعد عن ملككم عن عجز وضعف.
)2( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»إنَّ َربََّك َلبالِمْرَصاد« الفجر: 14.

)3( علو	، العلج: الرجل الشديد الغليظ، لسان العرب: مادة)علج(. 
َها الِذيَن آَمنُوا َصلُّوا  )4( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»إنَّ اللَه َوَمالئكَته ُيَصلُّون َعَلى النَّبي َياأيُّ
َعلْيه َوَســلُموا َتْسليَما« االحزاب: 56، واقتبس الشــاعرقوله تعالى:»إنَّ اللَه اْصَطَفى آَدَم 

ا َوآل إْبَراِهيم َوآل ِعْمَران َعَلى الَعاَلِمين« ال عمران: 34-33.  َوُنوَحً
)5( اآلرام: األعالم: حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، لسان العرب :مادة)َأرَم(.



ريضان ار  اا ايضيزا ايائرا )من أعالم القرن الثانا عخر احشرا( رراسة و قيا واستدراك

380
كمة

حمـ
ية 

�صل
ة ف

جمل
  -

الء 
كرب

ث 
ترا

َقى النُّ َرْمل  يِف  الِغْزلن  ُرَغ����اِم)1(2-َوَماَلعُب  َف���وَق  الِفْتَيان  َوَم��َص��ارع 
ُيْفَتَدى َل  أِس��رَيَه��ا  بِ��َج��زي��ِل َم���اٍل أْوَج��زي��ِل ُح��َط��اِم)2(3-َف��اْح��َذرَف��إنَّ 
َمَضْت إْذ  األعّزة  لِسْطوَتا  ��ت  َغ��اِم4-َذلَّ ال���َف���ارِس ال��رضِّ أْس��ي��اُف��َه��ا يف 
َفُجْندها ماَم  الزِّ هَلا  امُللوُك  َب���نَي املَ���واك���ِب َن�����ارُشاألْع�����اَلِم)3(5-ألَقى 
ا واْنَقَضْت أحَل��اُظ��َه��ا ِم��ن َص����ارٍم َوُح���َس���اِم)4(6-َفُقدوُدها اْعتقلْت ِرماَحاً
َنْبلِها َراِم�����ي  َي�حَظ  مَلْ  ُها  َراِم)5(7-َوقسيِّ ِم��ن  َف��َي��اَل��ه  ال��ُق��ل��وِب  ُح���ّب 
ُل�ؤلٍؤبِثُغوِرِها َخ��زائ��َن  ������اِم)6(8-حَت��م��ي  ���غ���ُرحُم���ت���اٌج جل��ي��ِش حُمَ وال���ثَّ
َما الدِّ َسَفَك  احِلَمى  ذاَك  َداِم)7(9-َفبَطاريِف  ُه��ن��ال��َك  َب���ط���ٍل  َك�������ْم  هللِ 
ُجندِها من  بِ�َعسكٍر  َف��َش��ك��وُت��ه لِ��ْل��َع�����ْس��ك��ريِّ إَم��اِم��ي10-َوَلَقدُرميُت 
الُعال أبو  كُي  الزَّ احَلس�ُن  يُد  اِمي11-السَّ الَفَخارالسَّ أُخ��و  َو  الُعاَل  َواب��ُن 

)1( الرغام: التراب، وقيل رمل مختلط بتراب، المصدر نفسه: مادة)َرغَم(.
)2( جزيــل المــال: العظيــم، جزيــل حطــام: الجــزل: الحطــب اليابــس، المصدر نفســه: 

مادة)َجزَل(.
)3( رســم الشــاعر صورة تشبيهية مجازية، اذ تحدث الشاعر عن شــعر حبيبته فشبهه لكثرته 

بالجنودوالشعرة الواحدة كالعلم لما ينشر ويتفرق.
)4( يعــج شعرالشــاعر بالصوراالســتعارية، وهنــا قدود حبيبتــه اعتقلت الرمــاح والحاظها 

اصبحت تنقّض بالصارم.
)5( شبه الشاعر حاجب الحبيبة باالقواس؛ لجمال تقوسها، وألنَّ نظرات عيونها تصيب من 

تنظر اليه بدقة.
)6( شــبه الشــاعر فم الحبيبــة بالثغر، والثغــر: كل فرجة في جبل أو طريق مســلوك، لســان 

العرب: مادة)َثغَر(.
)7( الدمــا، أصلهــا الدماء، خففت الهمزة للــوزن، فبطارفي: الطرف الناحيــة من النواحي، 

المصدرنفسه: مادة)َطرَف(.
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الَوَرى يِف  امُلهيِمن  هللِ  ِم12-ُهوَص�فوة  َوَخ�����ل��ي��ف��ٌة ل���ل���َواح�������ِد ال���َع���الَّ
َظ��اَلم13-َف��َع��يلُّ اهَل���ادي أُب�����وُه واْب��ن��ه ال� َوُن�����وُر  وه��َوُه��دى  �َمهدي 
بِنورِه امُلْس�َتضُء  اإلم��اُم  أه���ُل اجِل���َن���ان َك�����ِم�����ث��ِل ب���دِر َتَ���اِم14-َه��ذا 
هم َع��ن ن���ورِه ِم�����ن رب��ق��ة اإلْس�����اَلِم)1(15-َخرَج الذين َعموا لَِشْقوة َح�ظِّ
ال� ِه�َداية  اإلماِم  ِم�ن  نِ��َظ��اِم��ي)2(16-َفامُلُستفاُد  َق�ليِل  ف�ي  َقليالاً  ِمْنَها 
ه أَجلَّ اجَل�الِل  وُذو  اإلم�اُم  امُل�����َت��َع��اِم��ي)3(17-َه��ذا  ��َت��د  هَيْ مَلْ  وإْن  أْع��َم��ى 
َفاْسَتِمع نّي�ة  السَّ الَكَراماُت  َواإلْك�����َراِم18-َوَله  ال��َف��ض�����ِل  يِف  ��ُه  َوأَح�����لَّ
َعل ُظلاَماً  بِح�ْبسِه  الَعدوُّ  األْص��َن��ام)4(19-أَم���َر  َع��اب��َد  ُيَضاِهي  من  َي��ِد 
َع��داوة �باِع  السِّ َب��نَي  بِه  �����اِم20-َف��َرَم��ى  اً��ا م���ن األيَّ َوَش����َق����اوة َي�����وَم���
بِه َفَعلْت  الذي  َما  لِينظَر  ��ُه بِ��َس�����اَلِم21-َوأَت��ى  ��ب��اُع َت�����ُخ�����صُّ َف����اَذا ال��سِّ
ملَا َصَع��ى  َحولِه  ِم��ن  ��ا  َ َواألْع���َظ���اِم)5(22-َوك��أنَّ لِ���ْ�ْج���الِل  َص�نعتُه 
َبيَنها ُي��َص�����يّل  اِم)6(23-َه���ذاَوَم���وَلَن���ا  َن��ْف��الاً َوَذل�������َك َع�������اَدة ال���َق���وَّ

ــوا كثيــٌر ِمنْهــم« المائــدة : 71. ربقــة  )1( اقتبــس الشــاعرقوله تعالى:»ُثــمَّ َعُمــوا َوصمُّ
 االســالم: الربــُق: الخيــط والحبــل، واخر	 ربقة اإلســالم مــن عنقه: فــارق الجماعة، 

لسان العرب: مادة)َربَق(.
)2( المتعامي: تعامى: اظهر العمى يكون في العين وفي القلب، المصدر نفسه: مادة)َعِمَي(.

نية، سنا الى معالي االمور: ارتفع، المصدر نفسه: مادة)َسنَا(. )3( السَّ
)4( يشيرالشاعرفي االبيات)19-24( الى كرامة من كرامات االمام، واالبيات تتحدث 

عن نفسها بنفسها، ينظر: نور االبصار: 331.
)5( شــبه الشاعرجلوس االسود حول االمام العســكري بـ)الصرعى( وذلك الستقراره 

وسكينتهم حوله من دون حركة.
)6( ارادالشــاعربـ)نفال( من جهة كنى الشــاعرعن عــدم اكتراث االمام باالســود، ومن 

جانب آخراالمام يؤدي العبادة المستحبة في كل األوقات.
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ا َ َفإنَّ أْخ��رُج��وُه  َن���اَدى  األْع����َواِم24-َف��ه��ن��اَك  ة  ُم�����دَّ الَفِض�يَحة  َل�����ه��َي 
ُعْرة امُل��وال  َبعُض  َله  اهَلاِمي)1(25-َوش��َك��ا  أُخوال�نَّواِل  َوهَوالَكريُم 
األْوَه����اِم26-َفَحنا َوَحكَّ بِسوِطِه َوْج�َه الثََّرى يِف  َي�����ْج��ر  مَلْ  بِ���اَم  َوأَت�����ى 
َف��َم��َ� ب��ا يف َس�����اب��ِغ اإلْن���َع���اِم)2(27-بَسبْيَكة يِف احَلاِل ِمن َذَهٍب َصَفا
بُِسْؤهلِم ائل�ني  السَّ أَجاَب  َك���اَلِم28-َوَلَكْم  بِب�ْعِض  ُيَكِلْفهم  َل�����ْم  َب���ْل 
ِقلوِبِم َوْس�َط  حلَّ  َقْد  وَل��ك��ن َب��ْح��ر ِع��ْل�����ٍم َط����اِم)3(29-َفَكأنَّه  َك��الَّ
ُحلوه َواجَلواهِر  املَ��وارِد  �اِمي30-َع��ذُب  الظَّ َوَي�������روي  ��ل��ه  ُم��ؤمِّ ُي��ْغ��ن��ي 
ُيْعطه َم��امَلْ  أْعطاُه  َمن  أح����ٌد ِس����َوى أْم��َث�����الِ��ه األْع�����اَلِم31-ُسْبحاَن 
َعْثَرت إَق��اَل��ة  أْرُج��و  إْج��َراِم��ي32-َفبُِحبِِّهم  وال��َع��ْف��َوع��ن  َخالِقي  م��ن 
َكَراَمة األَن�����اُم  ُخلَق  َواإلْب������َراِم)4(33-َي��اَس��ادت  �ْقِض  النَّ وأْه���ل  ���ُم  هَلُ
أُم��وِرِه لِضيِق  َف�رٌج  ِم34-َيرُجوبكم  ��اَوَي��ْس��َت�����ْع��دي َع��ل ال��ّظ��الَّ َف��َرَجاً
ربُّكم م  َوَسلَّ َص�لَّ  َه���َذا َوَه�������َذا ال��َق�����وُل َخ���رُي ِخ��َت��اِم35-َوَعليُكْم 

املخطضطة  الضر:ة  22-20                          ]14[
ة املهــديَّ املنتظرصلوات اهلل وســالمه  وقال يمــدح اإلمام الثــاين عرشاحلجَّ

عليه:)الطويل(

مْعَنى)5(1-َجَرى ِذْكُرأْحَباِب َعل َقلبَي امُلْضَنى َوَلِحظهم  ُحْكاَماً َفَشاِه�ُدهم 

)1( يشــير الشــاعرفي االبيات)25-27( الى كرامة من كرامات االمــام، ينظرتفصيلها: 
نوراالبصار: 319-318.

)2( ينظرفي تفصيل معنى هذاالبيت: العوالم: 933/11.
)3( ينظرتفصيل هذه الكرامة : أبواب النجاة في معرفة األئمة الهداة:76.

)4( طامي: طما الماء يطمو: ارتفع، لسان العرب: مادة)َطَما(.
)5( الُمْضنى: السقيم، لسان العرب :مادة)ضنا(.
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َجوانِِحي َن�اِطَقات  َوأنَت  الوسَنى)1(2-َفَنْح�ُن  َتْستْم�ِطُرامُلقلة  ��ه  أنَّ ل��ُه 
بِّ َصبَّ َمَداِمٍع امُلْزَنا)2(3-َفلْم َيْطف َناُر الصَّ َغَدا َسْكُبَها من َغاِدَياِت احَلَيا 
َجا َنا)3(4-َفَها أَنا َبنَي الَيأِس يف األْمِر َوالرَّ َلَتْ َفال�َمِعيُشة  َوأْحَيى  أُم��وُت 
َوِف�ْكَرة َه��مٌّ  َف�هَو  ��اري  َنَ ��ا  َولييل َفَقد َجاَف�ى الَكَرى ِمنَّي اجِلْفَنا)4(5-َف��أمَّ
وِق َوالنَّْرِ َواْعِفنِي يِف الِذي مَلْ َيرد َمْهَنا)5(6-َفَسلنِي َعِن ال�َعيُّ َعن النَّوِم َوالطَّ
َجى َغنَّى)6(7-أبِيُت َسمرَي الِورِق يِف َغسِق الدُّ أْو  َناَح  إْن  وِح  الدَّ يف  أَطارُحه 
بِمهَجتي احَلياة  أْغَصاُن  ا)7(8-َفت�ْذبُل  َغنَّ َدوحة  َعل  َورٌق  َسجعْت  إَذا 
هُر الَبخيُل بِقرِب َمن َلَيْفَنى)8(9-َمتَّى َيْسُمح الدَّ احُل��بِّ  َع��املِ  يف  هَل��ْم  َبقائي 

مصدرنفســه  القلــب،  عــن  لجنوحهــا  الترائــب  تحــت  الضلــوع  اوائــل  جوانــح:   )1(
 مادة)َجنََح(، الوســنى: امرأة وســنى: فاترة الطرف وشــبهت بالمرأة الوســنى من النوم، 

المصدر نفسه :مادة)َوَسَن(.
)2( جانــس الشــاعر بين)غــدا وغاديات( غــدا: البكرة بيــن صالة الغداة وطلوع الشــمس، 

الغاديات: السحابة التي تنشأ غدوة، المصدر نفسه: مادة)َغَدا(.
)3( المخطوطة : اموت واحي، الصحيح مااثبتناه، تهنا: أصلها تهنأ، خففت الهمزة للقافية.

)4( كنى الشاعر في عجز بيته عن قلة نومه وسهره الدائم.
)5( الَعيــوق، كوكــب احمرمضــيء بحيــال الثرياويطلــع قبــل الجــوزاء، لســان العــرب: 
مادة)َعَوَق(. النســر، النسران: كوكبان في السماء معروفان على التشبيه بالنسر، المصدر 
نفســه: مادة)َنسَر(، كذاك كنى الشاعر عن ســهره المتواصل بسؤاله عن العيوق والنسراذ 

هو بسهره يرقب الكواكب والنجوم.
)6( الورق: الحمامة ويقال لها ورقاء، ينظر: مصدرنفسه مادة)َورَق(.

)7( رسم الشاعر صورة استعارية اذ جعل للحياة اغصانا تذبل، وهومكابدة الشاعر ازاء فراق 
الحبيبة، غنّا: أصلها غنَّاء، خففت الهمزة للقافية.

)8( شــخص الشاعرالدهر فاضفى عليه صفات انســانية وهي البخل، فدهره بخيل ألنَّه أبعد 
األحبة عنه.
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َفتاًى يف  اهلَل  َراِق�ُبوا  َقلبي  هَل َواحَلْزَنا)1(10-أحبَّة  بِفرِط َهَواُكْم َيْقطُع السَّ
َقى ُحْزَنا)2(11-إَذا َم�رَّ بِالَباَن�اِت من َكثِب النُّ َلُكْم  َوَن��اَح  ا  ُحْس�ناً َتثَّلُكْم 
بِأْوِجٍه ين  النَّريِّ ضوء  ْجَنا)3(12-َوُيْغِريه  الدُّ الليَلة  لْل�َوالِه  َبا  أَضاءْت 
َواملَْغَنى)4(13-وإْن َشبَب ال�َحادي بِذكِر َمَرابٍع بَع  ال�رَّ بِه  امُل�عَنى  ُرُه  ُيذكِّ
ألْيُته َوهَو  الُعذريُّ  اهَل�وى  أْدَن��ى)5(14-أَماَد  أْو  املََح�بَّة  يف  هَوأْق�َص  مِلْن 
ا)6(15-لقْدَكلَّ َط�رُف الْنتظاِر َفَهل َلُكْم نَّ الظَّ َفأْس�َتْيقن  َم�ْطالاً  َوَلو  بِوعٍد 
ٌل ُموكَّ أينَّ  اإلْن�صاِف  عة  رِشْ ْعَنا16-أيِف  الظَّ �ُق  أحْلَ ا  َماش�َياً الَفي�ايِف  بِقطِع 
الَوْجَنا)7(17-أُناِدي َوَناُرالَوجِد َتلَهُب يِف احَلَشا َلَتزجر  األْظ�عاِن  َسائَق  أيا 
َوَمنّيتِي ُم�نيتِي  َعلي�َه�ا  ُيْمَنى18-َف���إنَّ  اجَلَفا  ِب��َذا  ِم�ْثيل  َينب�ِغي  َوَه��ل 

)1( الســهل: االرض الســهلة الواسعة، لســان العرب مادة)َســهَل(، الحزن: المكان الغليظ 
الخشن، المصدر نفسه: مادة)َحزَن(.

)2( البانــات: شــجر لها ثمــر ترّبب بافاويــه الطيب، ثم يعتصــر دهنها طيبا، لســان العرب: 
مادة)َبوَن(.

)3( َيْغربــه: الغرب خالف الشــرق، هوالمغرب، المصدر نفســه:مادة)َغرَب(، المخطوطة: 
الدحنــا، الصحيح ما اثبتناه، فالكلمة مصحفة مــن الدجنا، والدجنا: ظل الغيوم في اليوم 

المطير، المصدرنفسه: مادة)َدجَن(.
)4( المخطوطة: يذكرة، الصحيج ما اثبتناه. 

)5( أماد: ماد الشيء: تحرك ومال، ينظر: المصدر نفسه: مادة)َميَد(.
)6( شــخص الشاعر شــعور االنتظارفجعل له طرفا تعبا في صورة اســتعارية جميلة، مطال: 
التســويف، المصدرنفســه: مادة)َمطَل(، وقد رسم صورة فنية لما جعل وعد الحبيبة وان 

كان تسويفا فهو بمثابة اليقين.
)7( الوجنــا: أصلها الوجنــاء خففت الهمزة للــوزن، الوجناء: ناقة تامــة الخلق غليظة لحم 

الوجنة، المصدر نفسه:مادة)َوَجَن(.
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َمراَرة الِفراِق  َكأِس  مْن  ��َرُع  َرْهَنا)1(19-َوجَيْ أْسقامِه  َك�فِّ  َل�َهايف  َيكوُن 
ُشُعوره النَّسيِم  َمرِّ ِمن  يْشعرالُيْمَنى20-َويْذَهُب  َومْل  يْشعرالُيْرى  َفلْم 
ا ُمْؤرَساً بابة  الصَّ َق�ْيِد  يف  ِسْجَنا21-َويْصبُح  لِه  الَباِلِد  أْق�طاِر  وْس��َع  َي��َرى 
ة َعَشيَّ َظاِعننَي  َرْك�َب�اًا  اهلُل  ا)2(22-َرَع��ى  نَّ السِّ أْقرُع  َب�ْعدُهْم  ُفويِن  َخلَّ َوإْن 
ُه��م َدرُّ َدرَّ  َف�اَل  لُِع�ّذال  ا  َوْزَن���ا)3(23-َوُب��ع��داً هَلم  َلأِق�ْيم  أْن  َيْعلموا  أمَل 
َس األْحَبا ُب ف�ي ربِع ُمهجتِي فَنا24-لقْد أسَّ السُّ ُي�ْغِرُق  َبحرِه  يف  اهَل��وى  َف��إنَّ 
ُيبَنى25-إَذا اْخرضَّ واِدي�ِه�م بِوابِِل أْدُمِعي َخالَصتي  َص�رُح  َعليه  ا  أَساَساً
ا َنى)4(26-ُهَو احُلبُّ َياَه�َذا ُفحْد َعْنه َمْسَلكاً َفَزهُر اشتِياِقي من ِرياٍض هَلم جُيْ
َفنَّا27-َوَدْعنِي أَقاِسيِه َف�َلوُكِش�َف الِغَطا َوَل  ا  َيِقيَناً َف�نِّي  يِف  اْزدُدُت  َف��اَم 
إَعادة الَعال�منَي  إَل�َه  لِ�ي  ألْحَباِب َقلبِي ِمن َعوائِ�دِه احُلْسَنى)5(28-َوَس��ْل 
َعْ�َنا َص�احِب  ا)6(29-لِيأُمَربِاملَ�ْهدّي  َعنَّ األَذى  ُيميَط  َحتَّ�ى  اهُلَدى  إَمام 
ا َط�ال َغْمده ا َقاط�َعاً ُنْلَنا)7(30-َويشهُر َسيفاً َوَم��ا  ا  ِمنَّ هُر  الدَّ َف�َناَل  َعليَنا 

)1( رسم الشاعر صورة استعارية لما جعل للفراق كأس مرارة يسقيه أللم الفراق.
نا: قرَع فالُن سنَّه من النَّدم، المصدرنفسه: مادة)قرع(. )2( اقرع ُالسِّ

ه: اي الكثرخيره، المصدرنفســه مادة)َدَرَر(، اقتبس الشاعرقوله تعالى:)َفاَلُنِقيُم  درُّ )3( الدرَّ
َلُهْم َيْوَم الِقَياَمة َوْزَنا( الكهف: 10.

)4( شبه الشاعردموعه بالمطر لكثرته، ورسم صورة استعارية لما جعل الشتياقه زهرا يجنى.
)5( إعادة: عاد له بعد أن اعرض عنه، عوائده: ماعاد عليك من صلة او فضل، المصدرنفسه: 

مادة)َعوَد(.
)6( تخلــص الشــاعرفي هذا البيــت الى غرض القصيــدة مدح االمام الحجــة، واقتبس 
ماروي عن الرسول:»االســالم نيف ســبعون بضعة اعالها شــهادة ان ال إله اال الله، 

وادناها إماطة االذى عن الطريق« الصفاء في الهداية الى خير األوصياء: 99.
.7( طال غمده كناية عن طول مدة غيبة اإلمام الحجة(
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ا)1(31-َوَيأخُذ بالثأِر ال�ِذي َباَت ِعْندَمن َطَغى َوَبغى َب�ل َغاَرة الُكْفر َقد َشنَّ
بِقَياِم�ه ال�َوَرى  َربُّ  أْمَنا)2(32-َوُيْبِدُلُنا  َخوِفَنا  ِمن  ي�ِف  بالسَّ َونضتِِه 
يد َي�وَم ُظهوِره َنى)3(33-ُظهوُر املِلوِك الصِّ حُتْ لَِطاعتِه  ُرْغَم�اًا  َوأْعَناقُهْم 
ه بِكفِّ ُتل�َقى  اخللِق  أْمِر  أْذَن��ا)4(34-َمقالِ�يُد  ُيوِس�عُه  جَير]منه[َليس  َفلم 
والنَّْص�ِرأيَِّدت بِالفْت�ِح  جَع�ان َلَتعرُف اجُلْبَنا)5(35-َوراَياته  َوأْنصاُره الشُّ
��ٍد ��مَّ حُمَ ال�نَّبي  أْن��َص��ار  ة  ْعَنا)6(36-َك�����ع��دَّ َب والطَّ م�َي والرضَّ بِبدٍرُتيُد الرَّ
اكي َوِعيَسى بُن َمريم ال� ِضْمَنا)7(37-َلُه اخِلرُضالزَّ َتْتبعُه  �اِب  احُلجَّ ِمن  �َمِسيح 

)1( طغــى: ارتفع وغالفي الكفر، لســان العرب: مادة)َطَغى( بغــى: عدل عن الحق، مصدر 
نفسه مادة)َبَغا(.

)2( اقتبــس قولــه تعالى:»َولِيبِدَلنَّهــم ِمْن َبعــْد َخوفِِهم أْمنَا« النــور: 55، نزلت االية في اهل 
البيت ينظر: تفسير معين التالوة: 357.

يــد: هو الذي يرفع رأســه كْبرا، وقيل للملك أصيد النه اليلتفت يمينا وال شــماال،  )3( الصِّ
لسان العرب: مادة)َصَيَد(.

 ،4( المقاليــد: الخزائن، ينظر: المصدر نفســه: مادة)َقَلَد(، وهنا كناية عن ســلطة اإلمام(
مــا بين المعقوفتين من وضع المحقق، إذ إن عجز البيت في المخطوطة مضطرب الوزن 

وباضافتنا هذه استقام الوزن.
)5( يروى عــن االمام علي:»إذاهّزرايته اضاء لها ما بين المشــرق والمغرب... فاليبقى 
مؤمــن االّصارقلبه أشــدمن زبرالحديد، واعطاه الله تعالى قــوة اربعين رجال( نور العين 

في معرفة أئمة الدين: 41.
)6( تذكــر الروايات ان عــدد قادة جيش اإلمام)313( وهو نفس عــدد اصحاب بدر، ينظر: 

نور االبصار: 424.
)7( المخطوطــة: لــه الخضر الزاكي وعيســى بن مريم المســيح من الحجــاب تتبعه ضمنا، 
الصحيــح ما اثبتنــاه فالبيت مدور، تذكــر الروايات ان بعض االنبيــاء يكونون من 

أنصار اإلمام، ينظر: أبواب النجاة في معرفة األئمة الهداة: 91.
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�ْهِي َجالٌس ا)1(38-َوَموَلَي َربُّ األْمِر والنَّ َعل خَتِت ُم�لٍك َيْملُك اإلْنِس واجِلنَّ
َربِّه أْم�الَك  األْم�الَك  َيْشَنا)2(39-َوَيسَتخدُم  َوَمن  اإلَماَم  َيْقل�ي  َمن  َفَياوَيل 
ه َجدِّ أْح�َمد  اهللِ  َرُس�وِل  أْقَنى)3(40-َشبيُه  َماِرنه  �لِت  الصَّ ا  يَّ حُمَ َصبِيح 
ِرفعة َداوود  ب�ُن  ُسليامُن  ُحْسَنا41-َفأْين  ُصورته  َت�ْبُدو  أْن  ُيوُسف  َومن 
لِم أْسدَلْت ْك��َن��ا)4(42-ُهَو الَبدُر َل�ك�ْن ُظلُمة ال�ظُّ ال��دَّ َم��الءَت��ا  ا  َق�����ْراً ُدون��ه  َلَنا 
��ام َوإنَّ اخَلافقني  ب�نَي  وُر  النُّ اْكمنَّا43-ه��َو  َق��ْد  ��ا  َخ��وَفاً األْح�باِب  بِأفئدة 
ُحبَّه َن  َتضمَّ َق�ْد  لِقلٍب  ُجنَّا44-َفُطوَبى  َل��ق��ْد  ُي�����ق��اُل  َح�تَّى  بِ���ِه  َوَه����اَم 
ُغْبَنا)5(45-ُهناَك َيَرى النُّصاُب َديَنهُم الذي اْر َوَصْفَقُتهم  ا  ُشْؤَماً َل�ُهم  َتَضوُه 
اَعل الِعَدى ا َكاَن ُشؤَماً ُيْمَنا46-َفيالَك َيوَماً َوَل��ه  ال�ُهَدى  َولِ��َس�����اَداِت  َب��ل 
لَِعظِمه ��ا  ِمَّ املَك�نوُن  َيظهُر  ُجنَّا47-ب��ِه  َله  َصْوَناًا  ي�ن  والدِّ اهُل��َدى  ِجَنان 
الْش� املََنابِرباْسِمِه  َهاِم  ُكنَّى)6(48-َويعُلوَعل  َقْد  بِاألمِس  َع�ْنه  َول  �رَشيف 

)1( كناية عن أن حكم اإلمام يكون لكل الخلق من االنس والجن. 
)2( تذكــر الروايات ان الله تعالى يجعل المالئكة في خدمــة اإلمام، ينظر: نوراالبصار: 

422، يشنا، أصلها يشنأ، خففت الهمزة للقافية.
)3( اجمعــت الروايات على أنَّ االمام أشــبه الناس بالرســول، ينظــر: نور العين في 
معرفة ائمة الدين: 59، المارن: األنف، لسان العرب:مادة)َمرَن(، اقنى: ارتفاع في اعلى 

االنف واحد يداب في وسطه وسبوغ في طرفه، المصدرنفسه: مادة)َقنَا(.
)4( رسم لنا صورة استعارية لما جعل لظلمة الظلم ستارا تسدل مالءة دكنا، المالءة: االزار 

والريطة، المصدر نفسه:مادة)َمأَل(.
)5( مخطوطــة: هنــاك يــرى النصــاب دينهــم الــذي ارتضــوه لهم شــؤما وصفقتهــم غبنا، 
 ،الصحيــح ما اثبتناه، فالبيت مــدور. النصاب، النواصب: قــوم يتدينون ببغضة علي 

المصدرنفسه: مادة)َنَصَب(.
)6( يشــير الشــاعر الى أن في زمن الغيبة ال يصرح باســمه الشــريف وإنَّما يكنى عنه، ينظر: 
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َوِشْقوة َوْيٌب  ُثمَّ  َوَوْي�ٌح  ا)1(49-َفوْيٌل  مِل�ْن فرَض النَّصَب اخَلبيَث َوَمن َسنَّ
رَقا َوَمن َقاَل َقوهَلم بِنْص�ِب َرَحى لْلحقِّ َتْطحنهْم َطْحَنا)2(50-َفبرّشْ َبنِي الزَّ
َثْغُره َيْف�رُتُ  اهللِ  دي��ُن  ُسْخَنا)3(51-ُهَن�الَك  أْع��نيٌ  َلُه  ْت  َق�رَّ إْذ  َوُيْبسُم 
ُل�ْذَنا52-َونحُن بِحمِد اهللِ َق�د َزاَل َضيُمَنا ب��ِه  إْذ  ُن�����وُراهُل��َدى  بِمهدّيَنا 
ُثْرَنا)4(53-َفاَلَغرو أْن ُق�ْمَنا وقْد قعَد الِعَدى بَنا  غاة  الطُّ ف�عِل  مْن  َوبالثأِر 
َحِن َتْغَشى وُجوههم ُجْرَنا)5(54-ُهُم َلعنة الرَّ َوَما  َعل�يَنا  َجاروا  بِطغياِنِم 
ُبوا َتَنكَّ َق��ْد  اهُل��َدى  َن��ُج  ���م  ُ ريِق وَما ِحْرَنا)6(55-ألنَّ وا َوَجاُروا يف الطَّ َفَضلُّ
��ا)7(56-أَباالَقاسم انض سّيدي َواْنَتقْم َلَنا ِم��نَّ ��َق��ُم��وا  اْن��تَ ِمْثل�اَم  ِمْنُهم  َوهللِ 
َوِحكَمة َعْدلاً  اهللِ  بِ�أرِض  َثّنى)8(57-َوبثَّ  َله  َوَج�ْهالاً  ُظْلاَماً  ُملئْت  َك��اَم 

الصفاء في الهداية الى خير األوصياء: 81.
)1( ويح: قبوٌح، وقيل زجرلمن أشــرف على الهلكة، لسان العرب: مادة)َوَيَح(، ويب: قيل: 
بمعنى ويل وقيل للتصغيروالتحقير، ويشــيرالى ماروي عن الرسول : »من سن سنة 

سيئة كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها الى يوم القيامة « نوراالبصار: 1.
)2( الزرقا، أصلها الزرقاء خففت الهمزة للوزن.

: ضحك حسنا، ينظر: لسان العرب:مادة)َفَرَر(، ثغر: الفم، المصدر نفسه:مادة)َثَغَر(،  )3( يفترُّ
سخنا: الحار، المصدرنفسه:مادة)سخن( والشاعررسم صورة استعارية لما اْضفى على 

الدين صفات انسانية مشخصا اياه، لما جعل له ثغرا يفترويبسم فضالعن له عين تقر. 
)4( الغرو: ال عجب، المصدر نفسه مادة)َغَرا(.

)5( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»َسَرابِيلهم ِمْن َناٍر َوَتْغَشى وُجوههم النَّار« ابراهيم: 50.
)6( تنكبوا: نكب عن الشيء: عدل، لسان العرب:مادة)َنكَب(.

)7( المخطوطة: أبا القاســم ســيدي انهض وانتقــم لنا، والصحيح ما اثبتنــاه إذ إّن البيت فيه 
تقديم وتأخير أدى الى اضطراب الوزن أبو القاسم من كنى االمام الحجة، وهنا اشارة 

الى ما روي عن الرسول:)... وكنيته كنيتي( كمال الدين:286.
)8( يشيرالشاعرالى ماروي عن الرسول:»فيمألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا« 
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َضا َوالرِّ د  امُلختارأْحَ َوارَث  أْقَنى)1(58-أَيا  َوَم�ن  اإلَل��هُ  أْغَنى  َوَمن  َعيل 
بِخلِقِه الَع�امَلنَي  َربِّ  لْطف  َم��ّن��ا)2(59-َويا  َوُم��وِج��دُه  َفْض�الاً  َوُم��ْظ��ِه��ُره 
ِمْعَشارَفْضله َمعَشاَر  أَبى  املَْتَنا60-َوَياَمن  َلَتْرَتقي  َواإلْف�َهاِم  ِح  الرشَّ َعِن 
تِي أئمَّ ِخَت�اَم  َيا  ِمنِّ�ي  اآلْن  اللْحَنا61-ُخ��ْذ  أَب��ِت  َم�ْنُظومة  َوَقائِم�ُهْم 
ا آِخَذاً َرأيتَك  إنِّ�ي  َبي�ِدي  يِف ِمْنَك بِه املَْعَنى)3(62-َوُخ��ْذ  َبايف الَكَرى َوالطَّ
أْخَنى)4(63-َفَهل َكلُبُكْم َي�أِوي لَغرِي بُِيوتِِكم ُعْم�ِره  يف  هُر  الدَّ َعليه  َما  إذا 
امُلْدَنا64-أَناَفرٌج يف َمدِحكم َشاَب ِمْفرقي بِه  أُط��وُف  ا  َف�ْخراً بِذا  َوَحْسبي 
َولوالدي َساَدت  ِل  َفاْشَفُعوا  ُعْدَنا65-أَل  بَِنا  َوأّم��وا  أْه�َوى  َوَم��ْن  ��ي  وأمِّ
احُلْسَنى)5(66-َعليُكم َصالة اهللِ َياأْحَسن الَوَرى بِ�اْس�اَمئه  َما]دعا[َداع  َمَتى 

املخطضطة  الضر:ة  22-ء2                        ]ء1[

وقال يمدحه أيًضا ويستنهُضُه صلواُت اهلل وعىل آباِئه الطَّاهرين:)الكامل(

بِ�َجْس�َرة الِقَفاَر  َيْط�وي  ا  دي��اِرأِح��ّب��تِ��ي)6(1-َياراكبِاً َع�ل  َم����رْرَت  َه��الَّ 

المصدرنفسه: 287. 
)1( اقتبس الشاعرقوله تعالى: »َوأنَّه هَو أْغنَى َوأْقنَى« النجم: 48.

ــه( الصف: 9، وقوله:)َوُنريــُد أْن َنُمنَّ َعَلى  يِن ُكلِّ )2( اقتبــس قولــه تعالى:)لُيْظِهَره َعَلى الدِّ
الِذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي األرض( القصص: 5.

)3( الكرى: النوم والكرى: النعاس، لسان العرب:مادة)َكَرا(.
)4( أخنى، أخنى عليه الدهر إذا مال عليه، المصدر نفسه: مادة)َخنَا(.

)5( مابيــن المعقوفتين من وضع المحقــق إذ إن المخطوطة في األصل ناقصة فيكون الوزن 
مضطربا وبوضعنا لتلك اللفظة اســتقام الوزن اقتبس الشــاعر قوله تعالى:»َوللِه األْسَماُء 

الُحْسنَى َفاْدُعوُه بِها« االعراف: 180.
)6( الجسرة: الناقة الطويلة الضخمة، لسان العرب:مادة)َجسَر( 
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ا ُمَب�اِدراً َفاْوِص�َلنَّ  وَصلَت  َت�ِحيَّتِي)1(2-َفلئْن  َخري  ور  النُّ اجَلناب  ذاَك 
إَذا َعّن�ي  َنائَبا  َفديُت�َك  َلوَعتِي3-َواْخضْع  واْذكرُهن�الَك  احِلَمى  َلَح 
تِي)2(4-َواْستعطف األْحباَب ِل إْن ُك�نَت من ِحجَّ َمثوبة  واْحرز  احِلَجا  أْهِل 
بَِصَبابتِي5-َوارْشْح َل�هْم َحاَل امُلحبِّ إَذا َن�أت َي��ع��ل��ُم��وا  َك�����ي  أْح��ب��اُب��ه 
َف�ُمنَيتي لْل�َوَفاِء  اْستَقاُموا  َفَخيَبتِي6-ف��إن  بِ��اجَل��َف��اِء  اْس�����َت��َدام��وا  َوإن 
اجَل��زا َم�واعيَد  َم�طُلوا  ��م  ُ أنَّ ت)3(7-أْو  ُق���وَّ َم��راب��ُع  أْق�����َوْت  ال��َع��َزا  َفعِن 
ام ه�ُت َوْجهَي لْل�ذي َفطَر السَّ لَِدْعوت)4(8-َوجَّ َفهوامُلستجْيُب  َواألرَض 
ة)5(9-بِقياِم َدولة صاحِب الَعص�ِر الفَتى ال� الغمَّ بكشِف  وامُل�ْعنى  �َمهديِّ 
أْرض��ِه ِف�ي  َربِّن�ا  َخليفة  احِلْكَمة)6(10-أْعني  يف  بَِخلِق�ِه  ِمْنه  َواللْطف 
احَلْيَدري �ديُّ  األْحَ ��تِ��ي)7(11-اهَلاِشم�يُّ  ال��َف��اِط��م��يُّ ِخ��ت�����اُم َخ�����ري أئ��مَّ
ُعال َفَعاَل  �اَم  السَّ َفَوَق  َساَم  ت��َب�����ة)8(12-َموىل  ال��رُّ ف�ي  بلوُغه  َلُي��ْس��ت��ط��اُع 

)1( الجناب: الناحية، المصدرنفسه:مادة)َجنََب( 
)2( الحجا: العقل، المصدرنفسه مادة)َحَجا(، حجتي، حج بيت الله الحرام.

)3( الجزا، أصلها الجزاء، خففت الهمزة للوزن، العزا، أصلها العزاء، خففت الهمزة للوزن.
ــَماوات َواألرض« االنعام: 79،  هــُت َوْجِهــَي لِلــِذي َفَطَرالسَّ )4( اقتبــس قولــه تعالى:»َوجَّ

وقوله:»َفإنِّي َقريٌب أجيب دعوة الداع إذا دعان« البقرة: 186.
)5( المخطوطة: بقيام دولة صاحب العصر الفتى المهدي والعنى بكشــف الغمة، الصحيح 
ما اثبتناه، فالبيــت مدور، و)العنى( مصحفة من)المعنى( وهــو الصحيح، المعنى: اهتم 

وعني باالمر، لسان العرب: مادة)َعنَِي(.
)6( اقتبس الشاعرقوله تعالى:)إنِّي َجاِعٌل فِي األرِض َخليَفة( البقرة: 30.

.7( يشير الشاعر إلى النسب الشريف الذي حازه األمام الحجة المنتظر(
)8( جانس الشــاعر بين)ســما والسما( سما: السمو واالرتفاع، الســماء: السماوات السبع، 

لسان العرب:مادة)َسَما(.
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ِعَباَده اإلَل��ُه  َرِح�����َم  ب��ِه  ح��ة)1(13-َموَل�ى  بِ��ال�����رَّ �����الاً  ُم��َت��ِف��ضِّ ي���زْل  مْل  إْذ 
ال� َوديُن�ه  امُلبنُي  احلقُّ  لَفري�َضة)2(14-َفوجودُه  �����ة  وُج��نَّ امل��ت��نُي  �َحبُل 
�َها ُكلَّ امل��ك�����ارَم  أْورث�����ُه  ة15-اهلُل  ِم���ن َف��ض��ِل أْه����ِل إَم��ام�����ة َوُن�����ب��وَّ
أْرَض���ه لِيم�َأ  أْب��ق�����اُه  َبق�يَّة)3(16-واهلُل  َخ�ري  َفهَو  َوَع���دلاً  ا  ِقْسَطاً
ه الْن� ه يف َم�����ك��ة)4(17-َوَقَ� َله الَفتَح امُلبنَي وَخصَّ ���َن��َ� ال��ع��زي��َزَك�����ج��دِّ
ِه َجدِّ َوم�ْولُد  �َرُجُه  َمْ الَك�عبة)5(18-َفالبيُت  َحوَل  يِن  ال�دِّ َكعِب  لِعلوِّ
ْع َشمَلَنا ة19-َفاْنْض إَماَم الَعِ� َوامْجَ ���ُ� َش��ت��ت�����ه َط���وْي���ل امُل����دَّ َف���ال���صَّ
ِت20-َفمَتى َنراَك َوُنوُر وجهَك ُمرشٌق تبدَّ الُغروِب  َوْج��ِه  من  مُس  َوالشَّ
��ِت)6(21-والسيُف َيْكرُع يف رقاِب عصابة ف��ض��لَّ قي�ب  الرَّ اهلَل  ت��رق��ب  مل 
أْرَبابِِه يدي  ِف�ي  َيظهُر  يُن  ���تِ���ي)7(22-َوالدَّ ��ا والَّ ��ت��يَّ يف َج�����ْه��رة ب��ع��د ال��لُّ

)1( اقتبس الشاعرقوله تعالى:)َوَكاَن َفْضُل اللِه َعَلْيَك َعظْيَما( النساء: 113.
)2( المخطوطة: فوجوده الحق المبين ودينه الحبل المتين وجنة لفريضة، الصحيح ما اثبتناه 

فالبيت مدور. 
)3( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»َبقيُت اللِه َخْيٌر َلُكم إْن ُكنُْتم َتْعَلُمون« هود: 86.

)4( المخطوطــة: وقضى لــه الفتح المبين وخصه النصر العزيزكجــده في مكة، الصحيح ما 
ا َفْتَحنَا لَك َفْتَحا ُمبينَا« الفتح: 1، وهويشبه فتح  اثبتناه، البيت مدور، اقتبس قوله تعالى:»إنَّ

االمام بفتح الرسول لمكة المكرمة. 
)5( يشيرالشاعر الى مكان خرو	 االماممن مكة المكرمة، ينظر: أبواب النجاة في معرفة 

األئمة الهداة: 96.
)6( شــخص الشاعر ســيف االمام في صورة اســتعارية إذ جعله يكرع من دماء االعداء، 
والكــرع من صفات من له روح، يكرع: تناوله بفيه من موضعه من غير ان يشــرب بكفيه 
 وال بانــاء، لســان العــرب مادة)َكــَرَع(، المخطوطة)نرقــب(، الصحيــح ما اثبتنــاه إذ إنَّ 

الكلمة مصحفة.
)7( اللتيــا والتي، قيل يراد باللتيا تصغير اللُّتي وهي الداهية الصغيرة، والتي الداهية الكبيرة، 
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ِقي َت�شوَّ الَعِظْيم  الَيوم  َولِ��س��ي��دي أْع�����ددُت َط��ائ��ل ُن��ْ�ت23-َفلذلَك 
ُمؤم�يل َفأنَت  بِيدي  ُخْذ  ��ب��تِ��ي)1(24-َموَلي  َوحَمَ َوَوسيَلت�ي  َوذري��َع��تِ��ي 
ُحَزانتي َوأْه�ل  اخَواين  َق��ص��ي��َدت)2(25-َوكذلك  �امعني  َوالسَّ ت  َوم���ودَّ
بَِجاره حَي��لَّ  أْن  أْم��ن��ُع  َج��ري��رة26-َف��أن��َت  ب���أيِّ  ُيْص�مى  وأْن  َض��ي��ٌم 
ت27-َواْستجِل بِكَرالِفكِرِمن َفرٍج َعَسى َف���رٌج بِ��َج�����اِه��َك أْرَت�����ِج��ي��ِه لِ��ش��دَّ
اُب ياْب� َوال��ِع��رْتة28-َصلَّ َعليَك ال�َخالُق الَوهَّ َوامُل���ْرَت���َ�  امُلْصطَفى  ���ن 

املخطضطة  الضر:ة  ء2-ث2                         ]ث1[
وقال يمدح أهَل البيت صلوات اهلل عليهم بقصيدة مهملة احلروف:)3()البسيط(

َهُِل هم  ُكلُّ إّل  َدْه�����رَك  َعِمُلوا)4(1-َماأْه�ُل  لِْلُعاَل  أَراُه��ُم  ِك�راٌم  َل��ْوَل 
َم��َواِرِدُه��م أْح�َل  َحاهُلُم  َواألَم��ُل2-ُم��َس��دٌد  األْم��واُل  ُهم  م�اِح  السِّ ِورُد 
آلملِهم َسعٌد  ها  ُك�لُّ وا َوَما َرَحُلوا3-أُم��وُرُه��م  َوُهم أْوُلو احَلمِد َما َحلُّ
ُه��م ِودِّ أْه�ل  َم�رَعى  اهلُل  ���ل  َوالطلُل)5(4-َلأحْمَ َواألوَعاُر  �هُل  السَّ َماأْمطَر 
َرَدُعوا َوَكم  ا  َداَراً �ُروا  َعمَّ َكم  ا َوَكم َح�َكُموا َعْدلاً َوَكم َعدُلوا)6(5-هللِ  َعاَداً

لسان العرب: مادة)لتا(.
َهاالِذيــَن آَمنُوااتَّقــوا اللــَه َواْبَتُغــوا إلْيــه الَوِســيَلة«   )1( اقتبــس الشــاعر قولــه تعالــى: »َياأيُّ

المائدة : 35.
)2( ُحزانتي: عيال الرجل الذين يتحزن المرهم ولهم، لسان العرب: مادة)َحَزَن(.

)3( مهملة الحروف، بمعنى الحروف من غير نقط، إذ نظم كل القصيدة من حروف بال نقط 
ممايشهد ببالغته.

)4( همل: الهمل: السدى المتروك، لسان العرب: مادة)َهمَل(.
)5( أمحل: المحل نقيض الخصب، وهواحتباس المطر، ينظر: المصدرنفسه: مادة)محل(، 

االوعار: المكان الحزن ضدالسهل، المصدر نفسه :مادة)َوعَر(.
)6( الســمة االيقاعية بادية في البيت، إذ كررحرف العين)5( مرات والواو)6( مرات اضافة 
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َصَوارمُهم وآَس�اٌد  ِعل�ٍم  َك��ل��ُل)1(6-أْع��الُم  �َها  َلَم�سَّ َدٌم  ُع��اَله��ا  ��ٌر  ُحْ
َوُس�������ؤدٍد َوُه�����م لِ��ْل��ع��امَلِ ال��ِع��ل��ُل7-ُهُم اهُلدى آل َطاها أْصُل ُكّل ُعال
َوَصُلوا)2(8-ُه��م األَط�����اه��ُرأْوَلد األَط��اِه��ِرأْو َساَم  َما  األَطاِهِرأْسَم�ى  لُد 
َوأْكرمُهم ا  أْم�����َداَداً اهلُل  ِع��ل��اماً وِح��ل��اَماً َوُه�����م أْه���ٌل مِل��ا َحِ��ُل��وا9-أْعَطاهُم 
َله َلَمردَّ  ا  األْمِرأْم�راً أْوُلوا  كمُلوا)3(10-َوُهم  ُهُم  ملّا  َك�مالاً  الَورى  َساُدوا 
أَمٌد َوَل  َح�دٌّ  َماَل�َها  َسأُلوا11-أْع��اَمهُل��م  مِلَ��ا  َمْسُم�وٌع  ُه��و  َوُس�����ْؤهل��م 
ُهم لِسْعِدهُم َعَطُل)4(12-َوَمالُك امُل�لك َحالَّ ��م  هَلُ َوأْع��داُه��م  ال��َك��اَمِل  ُدّر 
َحَرٌم َوَل  حلٌّ  ملَا  ُعاَلُهم  َعمُل13-َل��وَل  َوَل  َه�����مٌّ  َوَل  رِسوٌر  َوَل 
ا َكاَلَما ملَوَلُكم َوَماِدحُكم َع���دّو أْع��دائ��ُك��م َم��اَح�����ال��ه ِح���َوُل14-َسمَعاً
َلُكم َداَم  اهللِ  َساَلُم  سوِل  الرَّ الرسُل15-آُل  َم��اُأرِس��َل  أْرَواَح��ك��م  َوع��مَّ 

املخطضطة  الضر:ة  ث27-2                           ]17[

وقال فيهم عليهم الصالة والسالم:)الكامل(

اَدا1-أَنا كلُب َحائِطُكم َرأيُت ِخوانُِكم وَّ �������اَد َوال��������رِّ ق���ْد أش���ب���َع ال���ُوفَّ

الى الجناسات الواردة فيه.
)1( جمع أهل البيت كل الفضائل فهم في العلم األعالم وفي الحرب كاالسود 

وسيوفهم التتعب من النزال.
)2( كنــى الشــاعر فــي هــذا البيــت عــن النســب الرفيع ألهــل البيــت مســتعمال فنا 

ايقاعيا)التكرار( ينسجم مع داللة البيت.
سوَل َوأولِي األْمِرِمنُْكم« النساء: 58،  )3( اقتبس الشــاعرقوله تعالى:»أطِيُعوااللَه واطِيُعواالرَّ

ينظر: تفسير معين التالوة : 87.
)4( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»ُقل اَللهمَّ َمالِِك الُمْلك« آل عمران: 26. عطل: المرأة تعطل 

عطال اذالم يكن عليها زينة، لسان العرب :مادة)َعطَل(.
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ثريدة حل��وٍم  من  أْط��ل��ُب  زاَدا2-فأتيُت  حِل������رشَي  ألْج��ع��ل��ه  َع���ظ���اماً 
املخطضطة  الضر:ة  31                                    ]ا1[

الة والسالم:)البسيط( وقال يف أمري املؤمنني عليه الصَّ

�����اَم أخ��َف��ى َف��َواض��َل��ه ا والِعدى َحَسَدا)1(1-إَم��اُم��َن��ا ُك��لَّ الوَلية َخوَفاً أْه�ُل 
لَِكْثرِتا نَيا  الدُّ سعة  َبا  َفاْرَفضَّ ِمْنها الذي مْل حيتسْب َعَدَدا)2(2-ضاقْت 
ُمعلنة ��وِر  ال��نُّ َب���وادي  ب��َدا)3(3-َوأْب�����رزت��ُه  ياِء  بالضِّ ��اٌر  َنَ َي�َفى  وكيَف 

املخطضطة  الضر:ة  31                                   ]19[

وقال يف أعدائه عليه السالم مقتبًسا:)الكامل(

���ارة َم��ْع��رَشٍ بالَعَمى)4(1-َت����اهللِ َم��اَربِ��َح��ْت ِتَ اهلَِداية  َباُعوا  ُسوِقِهم  يِف 

)1( يشــير الشــاعر الى القول الذي يروى عن الخليل بن احمد الفراهيدي، عندما ســئل عن 
أمير المؤمنين، فقال:»كيف أصف رجال كتم أعاديه محاســنه حسدا، واحباؤه خوفا، 
ومابين الكتمين مأل الخافقين« الصفاء في الهداية إلى خير األوصياء: 94، والخليل هو: 
الخليــل بن احمدبن عمروبن تميم ولد عــام 100هـوالمتوفى 175هـ، عالم فاضل علم 
من أعالم االمة، وضع علم العروض، وفضله اشــهرمن ان يذكر، ينظر: المصدرنفســه: 

54، وهناك من ينسب القول المذكور آنفا للشافعي، ينظر: المصدر نفسه: 105.
)2( ضمن الشــاعرماروي عن الرســول :»لــوأن الغياض أقالم، والبحرمــداد، والجن 
حساب، واالنس كّتاب ماأحصوا فضائل علي بن أبي طالب« روى الحديث أكثر من)6( 

.351-350 : مصادر، ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى
)3( نلحظ تعبيبرامتميزاعندماشــبه علم االمام بالنــور، وعلمه ظاهرواضح للقاصي والداني 

اليخفى على أحد.
اَلَلة بِالُهَدى َفَماَربَِحْت تَِجارتهم َوَما  )4( اقتبس الشاعرقوله تعالى:»أْوَلئَك الذيَن اْشَتَرواالضَّ

َكاُنواُمْهَتِدين« البقرة : 16.
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َو)اْر الَبْغَي  وا  َفأمُّ نَيا  الدُّ ْتم  َبْع�َدَما()1(2-َغرَّ ِمن  أْدَب��اِرِه��م  َعل  وا  َت��دُّ
املخطضطة  الضر:ة  32                                    ]20[

قال يف النواصب:)الكامل(

األْع��ظ��ُم1- قاَل النَّواصُب: َنحُن أْحسُن َمذَهَباًا ��واُد  ال��سَّ يْتب�ُعنا  ك���اَن  إْذ 
��ام إنَّ ي��َداُك��م  ��ْت  ت��بَّ فأْجبت�ُهم:  امُلظلُم2-  ��واُد  ال��سَّ ه��و  ��واُد  ال��سَّ ذاَك 

املخطضطة  الضر:ة  32                                   ]21[

وقال فيهم كذلك:)الرجز(

احل���قَّ يف أنَّ  ��ص��اُب  ال��نُّ ���ه���م أْع����اَمُه����م1-َت��ع��ت��ق��ُد  َك����ْث����رتِ����م َوغ���يُّ
وق��ْد َق�ليلون  اهَل���ادي  ق����َاَل اإلل��ُه)وَق��ل�����ي��ٌل َم���اُه���م()2(2-َوِش��ي��ع��ة 

املخطضطة  الضر:ة  33                                 ]22[

وقال بعض النواصب هيزأ باملهدي عليه السالم وبالشيعة:)3()الكامل(

الذي يلَد  أْن  داِب  ل��ْل��رِّ آن  ُت����وُه بِ��َج��ْه��ِل��ُك��ْم إْن��َس��اَن��ا1-َم��ا  َص����رّيْ
ألنَّكم ال��َع��ف��اُء  ِعقولِكم  ��ث��ت��ُم ال�����َع��ن��ق��اَء وال��ِغ��ي��الَن��ا2-َف��َع��ل  َث��لَّ

ــْيَطان  واَعَلــى أْدَباِرِهم ِمْن َبْعِدَماَتَبيََّن َلهُم الُهَدى الشَّ )1( اقتبــس قوله تعالى:»إنَّ الذيَن اْرَتدُّ
ل َلهم« محمد: 25. َسوَّ

الَِحات َوقِليل َماهم« ص: 24. )2( اقتبس قوله تعالى:»إاّلالذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
)3( ذكــر ابن حجرالهيتمي االبيات قائال:»قد أحســن القائل:« ثــم ذكراالبيات مع اختالف 
الكلمة االولى في العجز، ذكرهاابن حجر)كلمتموه(، ينظر االبيات، الصواعق المحرقة: 
483/1، وابــن حجرهــو: ابو العباس شــهاب الدين احمد بن حجــر الهيتمي، من قرى 

مصرت 973هـ، ينظر في ترجمته: الصواعق المحرقة: 	-ز.
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املخطضطة  الضر:ة 34-33

فأجابه:)الكامل(

��ن��ا َوربُّ بِ��ال��ع��َذاِب  َكاَنا)1(1-َتْستعجلوَنا  َق��ْد  ال��ذي  الَوعَد  لَف  ُيْ لْن 
بَثالٍث ال��َع��َف��اُء  ِدَي���اِرُك���ْم  َي��أت َواملَ��س��ي��ح َزَم���اَن���ا)2(2-َف��َع��ل  لِ��ْل��ِخ��رْضِ

املخطضطة  الضر:ة  34                                  ]23[

وقــال عمران بــن حطان)3(يمدح عبد الرمحــن بن ملجم لقتلــه أمرياملؤمنني 
صلوات اهلل عليه:.)الكامل(

َبا أَراَد  َم��ا  َت��ق��ي  م��ن  رْضَواَنا1-َي���ارَضب���ة  الَعرِش  ذي  من  ليْبلَغ  إّل 
َفأحسبه ��ا  َي�����وَماً ألْذك����ره  �����ي  ِم��ي��َزاَن��ا2-إنِّ اهللِ  ِع��ْن�����َد  ال���َ�ي���ة  أْوَف 

املخطضطة  34

فأجابه إذ سمعها، وقال:)البسيط(

�����ْه��ِر َح��ْي��درة تاَنا1-آل��ي��ُت��ه بِ��ن��َع��اِل ال��طُّ ُبْ َق���ال  ِع��ل��ٌج  ��ان  َح��طَّ اب���َن  إنَّ 
ِزَن��ا اب��ِن  َع��ل  أْثنى  ��ا  َم��اِرقاً اَن��ا)4(2-َفياَله  ُخ��ْرَ اهللِ  َخْلِق  أكثَر  ك��اَن  قْد 

)1( اقتبــس الشــاعرقوله تعالى:»أَتى أْمُر اللِه َفاَل َتْســَتْعِجُلوه« النحــل: 1، وفي عجز البيت 
نَا آتِنَا َماَوَعدتنَا َعَلى ُرُسِلك« آل عمران: 194. اقتبس قوله تعالى:»َربَّ

)2( يشــيرالى ظهورالخضروعيســى في زمــان ظهوراالمام، ينظر: صحيح مســلم: 
247/1، االصابة: 250/2.

)3( ينظرتخريج البيتين: شعر الخوار	: 26، وهما لعمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن 
الحارث بن سدوس السدوسي الخارجي، ينظر: االصابة: 420/2.

)4( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»ُقْل َهل ُننَبِئكم بِاألْخَسِريَن أْعَماالَ« الكهف: 103، روي عن 
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ا َي��َداً أمرُياملؤمنني  َح��ب��اُه  َوُع���ْدَواَن���ا3-ِرْج���ٌس  ُظ��ْل��اَماً  ��ا  َراِك��َعاً َفاْغت�اله 
َجَنٍن بذي  أْذيِن  َماَسِمعْت  ِم��ي��َزاَن��ا)1(4-َت��اهللِ  اهللِ  ِع���دوَّ  ِم��ْن��ه  أْخ�����فَّ 
وأل��َع��ن��ه ���ا  ي���وَماً ألْذك�������رُه  اَنا5-إينِّ  َحطَّ ب��َن  ِع��ْم��ران  الَكلَب  وألعُن 

املخطضطة  الضر:ة  34                                 ]24[

وقال بعض الناصبة)2(يف ذم العلوية ومدح يزيد:)السيع(

َول َي���زْي���دا  اهلَل  َب  ِرْج���ِل���ه1-َلَع�����������ذَّ إىل  ���وِء  ال���سُّ َي����ُد  ُم�������دْت 
ُق�����ْدرة ذا  ك�����اَن  ق���د  �����������ُه  َع��ل اْج��ت��ث��اِث ال��َف��رِع م��ْن أْص��ِل��ه2-ألنَّ
�������ُه أْب���ق���ى ل���َن���ا ِم��ث��ل��ك��م ِف��ْع��ِل��ه3-ل���ك���نَّ ُي���ع���ذَر يف  ل��َك��ي  ا  َع���م�������َداً

املخطضطة  الضر:ة 34

فاجابه إذسمعها فقال:)السيع(

وَم���ن ا  َي���زي���داً اهلُل  ِف��ْع��ِل��ِه1-َي���اَق�������ات���َل  ال���ُك���ْف���ِر م���ن  َي���ْع�������ذُره يف 
���ا َب��ْع��ُض��ه ا ُم���رشَقاً ���ِه2-أْط�����َف��أ ُن����وراً َي�������دلُّ ب���ال���َف���ض�������ِل َع�����ل ُك���لِّ

الرسول:»أال احدثكم باشقى الناس...، والذي يضربك ياعلي« روى الحديث أكثر 
.132-128 :من)80( مصدرا، ينظر: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى

)1( َجنَن: القبر لستره الميت، وهو الكفن ايضا، لسان العرب مادة)َجنََن(.
)2( لــم تنســب االبيات بشــكل صريح الى شــخص معين، ولكــن ذكر أن الوزيــر ناصر بن 
مهــدي وجــد يوما في دواته رقعة فأنكرهــا، فاذا فيها االبيات، فاضطــرب من ذلك، فلم 
يعلــم من القائل، ينظــر تخريج االبيات: تحفة الطالب: 39، ســمط النجوم، عبد الملك 
بن حســين: 131/4-132. والوزيرهو: ناصر الدين علي بن المهدي البطحاني، تولى 
الــوزارة ببغداد ممن الناصر العباســي، ت617هـ، ينظر: عمــدة الطالب، ابن عنبة: 72، 

تحفة الطالب: 39، سمط نجوم العوالي: 132-131/4.
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عل َرغ����اماً  ال���َف���رَع  أْب��ق��ى  أْص��ِل��ِه3-واهلُل  م��ن  ال��ِع��ْرق  َق��ْط��َع  َراَم  َم��ن 
ي���ن ب���ِه ِواهُل�����َدى �������ادة ِم����ن ن��س��ِل��ِه4-لِ��ي��ظ�����ه��َر ال���دِّ َوجي����ع����َل ال���سَّ

املخطضطة  الضر:ة 34-ء3                           ]ء2[

وقال أحد األُمويني شامًتا ُمْفتخًرا)1(:)الطويل(

َنخلة ِج��ْذِع  َع��ل  ا  َزي���َداً َلكم  ُيْصلُبَصلبَنا  اجِل���ذِع  َع��ل  َمهديَّاًا  ن��َر  ومْل 
املخطضطة  الضر:ة  ء3

فاجابه إذ سمعها وقال:)الطويل(

َكأنَّكم زي���ٍد  َص�����ل��ِب  يف  ��م  ��كُ واأآلإنَّ َتألبُّ املَ��س��ي��ِح  َص��ل��ِب  َع��ل  ���وٌد  هَيُ
املخطضطة  الضر:ة  ء3                                ]ث2[

وقال يف اإلمام عيّل عليه السالم بمعنى أعجمّي:)الرمل(

��وَه��ا َزَن����ْت)2(1-َح����ي����دُر ال����َك����راُر َلُي��ب��ِغ��ُض��ُه ���ُه ال��شَّ َغ��رُي َن�����ْغ��ٍل ُأمُّ
م��ي��زن��ت)3(2-َوال��������ذي َي���ْغ���ض���ُب ِم��اُق��ل��ُت��ه رضوري  ب���دي���وار  رس 

)1( البيتان للشاعر حكيم بن عياش الكلبي، والبعض صحف)حكيم وعياش( الى الحكم بن 
العباس، ولما بلغ االمام الصادق ابيات الشاعردعاعليه بان يسلط عليه كلبا، فافترسه 
أســد في الكوفــة، ينظرتخريج البيتيــن: االصابة، 182/2، معجم األدبــاء، 248/10، 

الغدير: 197/2. 
)2( يشير الشاعر الى ماروي عن الرسول:»من لم يعرف عترتي... فهوالحدى الثالث: 
امــا منافق، واما ولــد زانية، واما امرؤ حملــت بهامه في غير طهــر« الصواعق المحرقة: 

103، الغدير: 4/: 322-323، الشوها، أصلها: الشوهاء، خففت الهمزة للوزن.
)3( المخطوطــة: ســربدي وار زوري ميزنــت، الصحيح مااثبتناه، وترجمــة البيت هو: فأنه 

المحالة يضرب رأسه في الحائط( أو)وهو المحالة يضرب رأسه في الحائط(.
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املخطضطة  الضر:ة  ء3                                   ]27[

وقال يف أئمة االطهارعليهم السالم وكثرة فضلهم:)البسيط(

أَم��ُد هَل��ْم  ُي���درْك  َل�ْم  ����م َخ��َل��َق��ا1-أئ��م��ة احل��قِّ  َوَلُي��َس�����اوهيِ��م َم���ْن َربُّ
َفَرَقا)1(2-أْخَفوا َفَض�ائِلَهم َخَوَف الِغلوِّ ِبِم َوالْص��دَق��ا  ُبْغضة  َوضدهم 
َمَعا)2(3-فشاَع من بني َذا َفضٌل هَلم َمأ الْس� باق  الطِّ بَع  َوالسَّ األَقاليم  �َسبع 

املخطضطة  الضر:ة ء3

هــذا ماوجدُتــُه مــن ِشــعر الشــيِخ أيب الفتح فــر	 اهلل بــِن الشــيخ حممِد بن 
ماجٍداحلويــزّي اخلطّي أصــاًل و كتبُتُه يف النجف، وفرغــت، منه عارشذي احلجة 
احلرام ســنة ألف وثالثمئة وســتني ِمــن هجرة النّبــّي األمني صــىّل اهلل عليه وآله 

امليامني وأنا األَقلُّ حمّمد)3( 

)1( االصدقا، أصلها االصدقاء، خففت الهمزة للوزن.
)2( اقتبس الشاعر قوله تعالى:»ألْم َتَروا َكيَف َخلَق اللُه َسبع َسَماوات طِباَقا« نوح: 15، كذا 

وردت القافية بالعين، ال بالقاف.
)3( محمد هو الشيخ محمد طاهر السماوي.
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امللحق)امل�شتدرك على خمطوطة الديوان(
                                                                               ]ا2[

قال:)1()الكامل(

ِفعاَله أَس��اَء  َق��د  َم��ْن  إىل  الَعَطْب1-أْح��س��ْن  إَساءتِه  ِمن  ُتوجُس  ُكنَت  َلو 
ا َفإنَّ النَّخيِل  صنِع  اىل  َطْب2-َواْن��ُظ��ر  بالرُّ َترمي  َوهَي  احِلجاَرة  ُترمى 

)1( هــذان البيتان لم يذكرهما الناســخ فــي مخطوطة الديوان، بيــد أن المحقق وجدهمافي 
مصادر عدة نسبتهما إلى الشاعر، ينظر: أمل اآلمل: 215/2، رياض العلماء: 338/4، 
معجم رجال الحديث: 275/14، أعيان الشــيعة: 396/8، موســوعة طبقات الفقهاء: 
240/12، موســوعة األدب العربــي فــي االحــواز: 125، وكذلك ذكر البيتين الشــيخ 
محمد طاهر الســماوي في كتابه الطليعة: 106/2، ونسبهما الى الشاعرولكن باختالف 

بسيط في االبيات:
ِف��َع��ال��ه أَس�����اَء  َق����ْد  َم����ْن  إىل  ال��َع��َط��ْبأْح���ِس���ْن  إَس���اَءَت���ه  أْب�����َدْت  إَذا  ��ى  َح��تَّ
��ا َ ف��إنَّ ��ِخ��ي��ِل  ال��نَّ ُص���ْن���ِع  إىل  َط��ْبَواْن����ُظ����ْر  ال��رُّ َت��ْرِم��ي  بِ��ِح��َج��ارة  َت��ْرِم��َه��ا  إْن 
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اخل�امتة
عمــد الباحــث اىل مجع ودراســة وحتقيــق خمطوطة ديــوان الشــاعر فر	 اهلل 

احلويزي احلائري، وكان من النتائج التي توصل إليها:

حققت خمطوطة الديوان، وبذلــت يف ذلك جهًدا كبرًيا، وزدت عليها بيتني . 1
وجدتام يف بعض املصادر.

رصد الباحث شــخصية معرفية علمية، إذ مل يكن فر	 اهلل احلويزي شــاعرا . 2
فحســب، بــل كان عامًلا يف النحــو والرصف والبالغة، فضــال عن علمه يف 
املنطق وعلم الكالم وعلم الرجال بل زاد عىل ذلك علمه باحلساب والفلك.

أحــىص الباحث مصنفات الشــاعرومجعها مــن مظاهناحتى بلغــت ما يربو . 3
عىل)16(مصنفا.

انامز شــعر الشاعر بصدق املشــاعر وتدفق العواطف وصفاء النفس النابعة . 4
من رقة القلب.

نظم الشــاعر يف املديــح واهلجاء –بشــكل مبارش-فضالعن االســتنهاض . 5
واحلكمة، وجاء الرثاء ضمن األغراض األخرى.

تفرد الشــاعر بلغة شعرية تنتمي اىل عرص الفصاحة -يف كثري من االحيان-. 6
وذلك يف ضوء استعامله الفاظا فصيحة حتتا	 اىل املعجم العريب لبيان معناها.

تنوعــت اجلمل اخلربية واالســاليب الطلبية يف شــعره، من أمر واســتفهام . 7
ونــداء، وغريها موظفا إياها يف تطويع النص الشــعري بام ينســجم وطبيعة 

املعنى املراد.
شــكل فن البديع حضوًرا يف شــعره وتفنن يف اســتعامله من جناس وطباق . 8
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وتضمني وتوجيه وغريها.
رسم الشاعر بكلامته الشــعرية صوًرا تشبيهية وكنائية واستعارية، سجل يف . 9

كثري منها التميز.
تنوعت البحورالشــعرية يف شعره من الكامل والبســيط والطويل وغريها، . 10

واجاد يف ايقاع موسيقي داخيل متثل يف اجلناس والطباق والتكرار والتدوير.
حاولنــا تســليط الضوءعىل هــذا القرن بغية رفــع ركام الزمــن عنه واظهار . 11

خبيآت ارساره وكنوزه.
ومــن هنا أدعــو الباحثــني اىل العمل اجلــاد واملتواصل يف حتقيــق خمطوطات 

شعرائنا وعلامئنا فهم كنز االمة اخلالد، والتنهض أمة بغري تراثها.
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امل�شادر واملراجع
أوقاً  القرآن الكريم

ثانيًا  الكتب

أبــواب النجاة يف معرفة األئمة اهلداة، أمحد حممد الــرتايب، ط3، دار العلم للطباعة . 1
والنرشوالتوزيع، لبنان، 2003م.

أثــر اجلناس الداليل والصويت يف االدب العريب، محزة عباس الدرويب، مطبعة العلم . 2
احلديث، ط1، االردن، 1010م.

أخــالق احلرب عنــد االمام عــيل، حممدعيدان العبــادي، داراالمــني للطباعة . 3
والنرش والتوزيع، ط1، بريوت، لبنان، 2005م.

أدب الطف أو شــعراء احلســني من القــرن االول اهلجري حتــى القرن الرابع . 4
عرش، جواد شرب، دار املرتىض، بريوت، لبنان، ط1، 1988م.

االرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن النعامن العكربي . 5
البغدادي امللقب بالشــيخ املفيد ت413هـ، حتقيق: مؤسســة آل البيتلتحقيق 

الرتاث، دار املفيد للطباعة، ط3، بريوت، لبنان، 1995م.
األرس العلميــة يف خدمة دين ســيد الربية، حممد جاســم العــيل، دار احلق للطباعة . 6

والنرش، ط1، سوريا، 2018م.
االصابــة يف متييــز الصحابــة، شــهاب الديــن أمحــد بن عــيل بن حجرالعســقالين . 7

ت852هـ، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، 1340هـ.
األعالم-قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني . 8

بــريوت،  للماليــني،  العلــم  دار  الزركــيل،  الديــن  خــري   واملســترشقني، 
لبنان، ط15، 2002.
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أعيان الشــيعة، السيد حمســن األمني، حققه وأخرجه: حسن األمني، دار التعارف . 9

للمطبوعات، بريوت، د. ط، 1983م.

بابويــه . 10 بــن  موســى  بــن  احلســني  بــن  عــيل  بــن  حممــد  جعفــر  أبــو  األمــايل، 

االســالمية،  الدراســات  قســم  حتقيــق:  الصــدوق،  بالشــيخ   املعــروف 

مطبعة مؤسسة البعثة، قم، ط2، 1419هـ.

املعــروف . 11 الدينــوري  مســلم  بــن  اهلل  عبــد  حممــد  أبــو  والسياســة،  االمامــة 

املعرفــة،  مؤسســة  الزينــي،  حممــد  طــه  د.  حتقيــق:   قتيبة)ت276هـــ(،   بابــن 

االردن، ط3، 2012م.

أمل اآلمل، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل)ت1104هـ(، حتقيق: السيد امحد . 12

احلســيني، مكتبة االندلس، بغداد، مطبعة االداب النجــف االرشف، النارش: دار 

الكتاب االسالمي، 1962م.

الشــيخ . 13 والبحريــن،  واالحســاء  علامءالقطيــف  تراجــم  يف  أنوارالبدريــن 

األعلمــي، مؤسســة  البحراين)ت1340هـــ(،  البــالدي  حســن  بــن   عــيل 

بريوت، ط1، 1994م.

أنوار الربيع يف أنواع البديع، عيل خان بن أمحد بن معصوم احلسيني، طبعة حجرية، . 14

د. م، 1903م.

أهل البيــتيف كتب املفسين، نور الدين حممد اجلوهــري، ط5، مطبعة احلق، . 15

سوريا، 2000م.

االيضــاح يف علــوم البالغــة، جــالل الديــن أبوعبــد اهلل حممــد بــن عبدالرمحــن . 16

ط5،  غــزاوي،  هبيــج  حتقيــق:  ت739هـــ،  القزوينــي  باخلطيــب   املعــروف 

دار إحيا ء العلوم، بريوت، 1999م.
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الكتــب . 17 أســامي  عــن  الظنــون  كشــف  عــىل  الذيــل  يف  املكنــون  إيضــاح 
والفنــون، اســامعيل باشــا بــن حممــد امــني البابــاين، عنــي بتصحيحــه: حممــد 
العــريب،  الــرتاث  احيــاء  دار  الكليــيس،  بيلكــة  ورفعــت  الديــن   رشف 

بريوت، د. ط، د. ت.
البدايــة والنهاية، عامد الدين أبو الفداء إســامعيل املعروف بابن كثري)ت774هـ(، . 18

حتقيق:عيل شــريي، دار إحيــاء الرتاث العريب، بــريوت، لبنــان، د.ط، 1408هـ، 
1988م.

بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد، أبوجعفر حممد بن احلســن بن فروخ . 19
الصفار)ت290هـ(، تقديم وتعليق وتصحيح: مريزا حمسن كوجه باغي، مؤسسة 

االعلمي، مطبعة االمحدي، د. م، 1404هـ
الرمحــن . 20 عبــد  الديــن  جــالل  النحــاة،  و  اللغويــني  طبقــات  يف  الوعــاة  بغيــة 

السيوطي)ت911هـ(، مطبعة املعرفة، القاهرة، 1416هـ.
تأريخ األدب العريب العرص اجلاهيل، د. شوقي ضيف، ط7، دار املعارف، القاهرة، . 21

مرص، د. ت.
جريــر . 22 بــن  حممــد  جعفــر  أبــو  وامللــوك-،  األمــم  الطربي-تاريــخ  تأريــخ 

الطربي)ت310هـ(، املطبعة الرشقية، القاهرة، 1370هـ.
حتفة الطالب بمعرفة أنســاب من ينتســب اىل عبد اهلل وأيب طالب، الســيدحممد بن . 23

احلسن بن عبداهلل احلسني الســمرقندي املدين)ت 996هـ(، حتقيق: الرشيف انس 
الكتبي احلسني، منشورات اخلزانة احلسنية اخلاصة)3(، د. م، د. ط، د. ت.

تراجم الصحابة، عز ســعد، ط1، دار اهلداية للطباعــة والنرشوالتوزيع، القاهرة، . 24
مرص، 2005م.

التســهيل يف علمــي اخلليل)العروض والقافيــة(، اياد ابراهيم البــاوي، طرابلس، . 25
ليبيا، 2001م
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التعريفات، أبو احلســن عيل بن حممد اجلرجاين)ت 816هـ، (دار الشؤون الثقافية . 26
العامة، بغداد، 1986م

تعليقــة أمل اآلمل، املــريزا عبد اهلل أفندي االصبهاين من أعــالم القرن الثاين عرش . 27
اهلجري، حتقيق: الســيد أمحد احلســيني، مكتبة آية اهلل املرعيش، مطبعة اخليام، قم، 

ط1، 1410هـ
تفسريمعني التالوة، وهبامشه اآليات النازلة يف العرتة الطاهرة، نورالدين الكاشاين، . 28

حتقيق: حممدصادق تا	، داراجلوادين، بريوت، ط1، 2012م
تفســرينورالثقلني، الشــيخ عبدعــيل بن مجعة احلويــزي، حتقيق: هاشــم املحاليت، . 29

مؤسسة اسامعليان، قم، د. ط، د.ت.
جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، الســيد أمحد اهلاشــمي، ارشاف: صدقي . 30

حممــد مجيــل، مؤسســة الصادقللطباعة والنــرش، طهران، مطبعــة أمري، ط2، 
1383هـ

احلــال يف معرفــة أخبــار الرجــال، حممــد بــن عــيل الســمعاين، ط1، دار األمــل . 31
للطباعةوالنرش، سوريا، 2000م

احلدائــق النارضة يف أحــكام العــرتة الطاهــرة، يوســف البحراين)ت1186هـ(، . 32
مؤسسة النرشاالسالمي، مطبعة مجاعة املدرسني، قم، د. ط، د. ت

احلــر العاميل ســريُة ِعلم، أمحد عــيل الفاطمــي، ط2، دار اهلدايــة للطباعة والنرش . 33
والتوزيع، لبنان، 2012م

احلركة الشــعرية يف فلســطيناملحتلة منذعام 1948م حتى عام 1975م، د. صالح . 34
أبو إصبع، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، ط1، 1979م

اخلرائــج واجلرائح، قطب الديــن الراوندي)ت573هـ(، حتقيق: مؤسســة اإلمام . 35
املهدي، د. مط، د. ط، د.ت
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خزانــة األدب وغايــة األرب، أبــو بكــر عــيل بــن عبــد اهلل املعروف بابــن حجة . 36
احلموي)ت837هـ(، دراســة وحتقيق د.كوكب دياب، دار صادر، بريوت، لبنان، 

ط1، 1425هـ، 2005م.
دائرة املعارف احلسينية -ديوان القرن الثاين عرشاهلجري، حممدصادق الكربايس، . 37

املركزاحلسيني للدراسات، لندن، ، ط1، 2009م
الدراملنثوريف التفســري باملأثــور، جالل الدين عبد الرمحن الســيوطي)ت911هـ(، . 38

الطبعة امليمنية، مرص، 1318هـ
ديوان السيدحيدر احليل)ت 1304هـ(، تقديم عيل اخلاقاين، مطبعة النور، النجف . 39

االرشف، 1324هـ
ديوان كعب بن مالك األنصاري)ت50هـ(، حتقيق: ســامي مكي العاين، ساعدت . 40

جامعة بغداد عىل نشـره، مطبعة النهضة، بغداد، ط1، 1966م
الذريعة إىل تصانيف الشــيعة، العاّلمة آقا بزرك الطهــراين، دار االضواء، بريوت، . 41

ط3، 1983م
رماد الشــعر –دراســة يف البنيــة املوضوعية والفنيــة للشــعرالوجداين احلديث يف . 42

العــراق، د. عبد الكريم راض جعفر، دار الشــؤون الثقافيــة العامة، بغداد، ط1، 
1998م

روضات اجلنات يف أحوال العلامء والســادات، العالمة املريزاحممد باقر املوســوي . 43
اخلوانساري)ت1313هـ(، الداراإلسالمية، بريوت، ط1، 1411هـ

ريــاض العلــامء وحياض الفضــالء، املريزا عبــد اهلل األصفهاين من أعــالم القرن . 44
الثاين عرش اهلجري، حتيق: الســيد أمحد احلسيني، منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش 

النجفي، قم، د. ط، 1403هـ
حتقيــق: . 45 الكلبايس)ت1356هـــ(،  أبواهلــدى  الرجــال،  علــم  يف  ســامءاملقال 

حممداحلسيني، مطبعة أمري، قم، ط1، 1419هـ
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سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، عبد امللك بن حسني بن عبد امللك . 46
املكي)ت1111هـــ(، حتقيــق: عادل أمحــد عبد املوجود وعيل حممــد معوض، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طذ، 1998م
السرية النبوية للحلبي، عيل بن برهان الدين إبراهيم احللبي)ت1044هـ(، مطبعة . 47

األصالة، األردن، ط، 1996م
السرية النبوية)ابن هشام(، ابوعبد اهلل حممد بن اسحاق بن يسار املطلبي)ت151هـ(، . 48

هذهبــا أبوحممد عبد امللك بن هشــام)ت 218هـ(، حتقيق: حممــد حميي الدين عبد 
احلميد، مكتبة حممد عيل وأوالده، مرص، د. ط، 1965م

رشح شافية ابن احلاجب، رض الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي)ت686هـ(، . 49
حتقيق: حممد نور احلسن و حممد الزفزاف وحممد حميي عبد احلميد، مطبعة املعارف، 

مرص، ط5، 1970م
رشح هنــج البالغة، ابن أيب احلديداملعتزيل)ت 656هـــ(، حتقيق: حممد ابو الفضل . 50

ابراهيــم، داراحياء الكتب العربية، عيســى البايب احللبــي ورشكاه، ط3، القاهرة، 
1963م

شــعراء الغري أو النجفيــات، عيل اخلاقاين، دار البيان، املطبعــة احليدرية، النجف . 51
األرشف، 1955م

شعر اخلوار	، د. احسان عباس، دار املعرفة، بريوت، 2010م. 52
صحيــح البخــاري، أبــو عبــداهلل حممدبن اســامعيل بــن ابراهيــم البخــاري، دار . 53

الفكرللطباعة والنشـر، بريوت، 1983م
صحيح مسلم، مســلم بن احلجا	 النيســابوري)ت261هـ(، دار املعرفة للطباعة . 54

والنشـر والتوزيع، دمشق، ط1، 1980م
الصحيفــة الســجادية الكاملة، االمام عيل بن احلســني بن ايب طالــب، تقديم: . 55

السيد حممد باقر الصدر، مؤسسة الثقلني، سوريا، ط3، 2012م
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الصفــاء يف اهلدايــة إىل خــري األوصياء، عيل حســني كاظم الســعداوي، ط5، دار . 56
البهجة للطباعة والنرش والتوزيع، سوريا، 2010م.

الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة، أبو العباس أمحد بن حممد . 57
بــن حممدبن حجــر اهليتمي)ت973هـ(، حتقيــق: عبد الرمحن بن عبــد اهلل الرتكي 

وكامل حممد احلر، دار البالد، ط3، الرياض، 3003م
طبقاتأعــالم الشــيعة)الكواكب املنتــرشة يف القرن الثــاين بعدالعــرشة(، آغابزرك . 58

الطهراين، داراحياءالرتاث العريب، بريوت، ط1، 2009م
أصغربــن . 59 الســيدعيل  العالمــة  الرجــال،  طبقــات  معرفــة  يف  املقــال  طرائــف 

السيدحممدشــفيع اجلابلقي)ت1313هـــ(، حتقيق: الســيد مهــدي الرجائي، نرش 
مكتبة آية اهلل املرعيش، قم املقدسة، ط1، 1410هـ

الطليعة من شــعراء الشيعة، الشــيخ حممد الســاموي)ت1370هـ(، حتقيق: كامل . 60
سلامن اجلبوري، دار املؤرخ العريب، بريوت، ط1، 2001م

عمــدة الطالــب يف أنســاب آل أيب طالب، مجــال الدين أمحد بن عيل احلســيني ابن . 61
عنبة)ت828هـ(، حتقيق: حممدحسن آل الطالقاين، املطبعة احليدرية، ط2، النجف 

األرشف، 1961م
رشــيق . 62 بــن  احلســن  عــيل  أبــو  ونقــده،  وآدابــه  الشــعر  حماســن  يف  العمــدة 

القريواين)ت456هـــ(، حتقبــق: حممد حميــي الدين عبد احلميــد، دار اجليل، ط5، 
بريوت، 1981م

العوامل-عوامل العلوم واملعارف واألُُصول من اآليات واألخبار واألقوال-، الشيخ . 63
عبــد اهلل البحراين، حتقيق: مؤسســة اإلمام املهدي، قم املقدســة، مطبعة أمري، 

1415هـ
الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، عبد احلسني أمحداألميني النجفي، دار الكتاب . 64

العريب، بريوت، ط3، 1967م
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الفضائل، ابو الفضل ســديد الدين شــاذان القمي)ت660هـ(، املطبعة احليدرية، . 65
النجف االرشف، 1962م

فن التقطيع الشعري والقافية، د. صفاء خلويص، د. مط، ط3، بريوت، 1966م. 66
الكشــاف املنتقى لفضائل عيل املرتىض، كاظم عبود الفتالوي، مكتبة الروضة . 67

احليدرية، النجف األرشف، العراق، ط1، 2005م
كشف احلجب واالســتارعن أسامء الكتب واالســفار، اعجازحسني النيسابوري . 68

ت1240هـ، مطبعة االستقالل، قم، 1416هـ
كــامل الديــن وإمتام النعمة، أبــو جعفرحممدبن عيل بن احلســني املعروف بالشــيخ . 69

الصدوق)ت381هـ(، حتقيق: عيل أكربغفاري، مؤسسة النرش االسالمي، قم، د. 
ط، 1405هـ

الكنــى وااللقاب، الشــيخ عباس القمــي، مطبعة املعرف االســالمية، قم، د. ط، . 70
1410هـ

لسان العرب، ابو الفضل مجال الدين حممدبن مكرم ابن منظوراالفريقي)ت711هـ(، . 71
مطبعة املعارف، القاهرة، د. ط، 1980م

ملحات من التاريخ االســالمي، أمحد الســعدين، مطبعة املعرفــة، القاهخرة، ط1، . 72
2011م

ماض النجف وحارضها، الشــيخ جعفر آل حمبوبــة، دار االضواء، بريوت، ط2، . 73
1986م

جممــع النوريــن وملتقــى البحريــن، الشــيخ أبو احلســن املرنــدي، مطبعــة املعامل . 74
االسالمية، قم، ط1، 1360هـ

امحدبــن . 75 العبــاس  أبــو  القربــى،  ذوي  مناقــب  يف  خمترصذخائرالعقبــى 
حممداملكي)ت694هـ(، مكتبة االمني، قم، 2004
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مدينــة املعاجز-معاجــز آل البيت-، السيدهاشــم البحراين، مؤسســة النعامن . 76
للطباعة والنرش، ط2، بريوت، 1993م

املرشــد اىل فهم اشــعار العرب وصناعتهــا، د. عبد اهلل الطيــب املجذوب، مطبعة . 77
حكومة الكويت، ط3، 1989م.

مســتدركات علم رجال احلديث، عيل النامزي الشاهرودي)ت1405هـ(، مطبعة . 78
حيدري، طهران، ط1، 1415هـ.

مستدرك سفينة البحار، عيل النامزي الشاهرودي)ت1405هـ(، حتقيق:حسن عيل . 79
النامزي، مؤسسة النرش األسالمي، قم املرشفة، د.ط، 1419هـ.

مسند أمحد، أمحد بن حنبل، الدار العلمية، سوريا، ط4، 1990م.. 80
مصبــاح الزائــر، رض الدين عيل بــن طاوس)ت664هـــ(، حتقيق: مؤسســة آل . 81

البيت، مطبعة ستارة، قم، ط1، 1417هـ.
مصفــى املقال يف علم الرجال، آقا بزرك الطهــراين، حتقيق: أمحد منزوي، جابخانة . 82

دولتي ايران، ط1، 1959م.
املعارف، عبد اهلل بن مسلم الدينوري املعروف بابن قتيبة)ت276هـ(، حتقيق:ثروت . 83

عكاشة، ط2، دار املعارف، مرص، 1969م.
معــامل العلــامء، ابن شــهر آشــوب)ت 588هـــ(، مطبعة االســتقالل، قــم، ط1، . 84

1370هـ.
معجــم أحاديــث االمام املهدي، مؤسســة املعــارف اإلســالمية حتت ارشاف . 85

الشيخ عيل الكوراين، مطبعة هبمن، قم، 1411هـ.
معجم االدباء، شــهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت احلموي)ت626هـ(، دار الفكر . 86

للطباعة والنرش والتوزيع، ط3، 1980م.
القاســم . 87 أبــو  للســيد  الــرواة،  طبقــات  وتفصيــل  احلديــث  رجــال  معجــم 

اخلوئي)ت1413هـ(، مطبعة الرسالة، بريوت، ط6، 1993م.
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املعجــم املوضوعي الحاديــث االمام املهدي، الشــيخ عيل الكــوراين، مطبعة . 88
الرمحة، قم، ط1، 1426هـ.

معجم املؤلفني-تراجم مصنفــي الكتب العربية -، عمررضاكحالة، مكتبة املثنى، . 89
دارإحياء الرتاث العريب، بريوت، د. ت.

املفيد من معجم رجال احلديث، حممد اجلواهري، مكتبة املحاليت، املطبعة العلمية، . 90
قم، ط2، 1424هـ.

مناقب آل ايب طالب، أبو عبداهلل حممد بن عيل بن شهرآشوب)ت588هـ(، حتقيق: . 91
جلنة من اســاتذة النجــف االرشف، املطبعــة احليدرية، النجــف االرشف، د. ط، 

1956م.
منتهى املقال يف معرفة احوال الرجال، حممدبن اسامعيل املازندراين)ت1216هـ(، . 92

حتقيق: مؤسسة آل البيت، قم، 1995م
املنطق، الشــيخ حممــد رضا املظفر، مؤسســة النرش األســالمي التابعة جلامعة . 93

املدرسني، قم، ايران، د.ط، 1986م.
املهدي املنتظر يف كتب املسلمني، عبد احلق عيل الصادقي، ط3، بريوت، لبنان، دار . 94

اجلوادللطباعة والنرش، 2010م.
إمــاريت . 95 حكــم  األحوازخــالل  يف  العــريب  األدب  موســوعة 

الدارالعربيــة  مــي،  الالَّ كريــم  عبدالرمحــن  د.  والكعبيــني،   املشعشــيني 

للموسوعات، د. ط، د. ت.
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