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1- السيد فخار بن معد احلائري

املتوىف سنة 630 هـ
هو السيد اجلليل اإلمام شمس الدين ابو عيل فخار بن معد بن فخار بن معد بن أمحد 
ابن حممد بن حممد بن أيب الغنائم بن احلسني املوسوي احلائري من ساللة السيد إبراهيم 

املجاب بن حممد العابد بن اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم املتوىف سنة 630 هـ. 

كان أحد أقطاب الفكر يف القرن السابع اهلجري، عاملًا ضليعًا يف احلديث والرواية 
والنسب والرجال، وهو من الشعراء، يروي عنه املحقق وابن ادريس احليل وشاذان بن 
ذكره  الرشيف،  احلسيني  احلائر  يف  ودفن  هـ   630 سنة  تويف  وسواهم،  القمي  جربئيل 
الشيخ حممد بن احلر العاميل املتويف سنة 1104 هـ  فقال: السيد شمس الدين فخار بن 
معد بن فخار املوسوي احلائري، كان عاملًا فاضاًل أديبًا حمدثًا، له كتب منها كتاب )الرد 
عىل الذاهب اىل تكفري أيب طالب( حسن جيد وغري ذلك، يروي عنه املحقق وهو عن 
ابن ادريس احليل، وعن شاذان بن جربئيل القمي وغريهم)1(. وقال العالمة الشيخ حممد 

الساموي يف أرجوزته: 

العلم  ــوك  ــل م مـــن  ــرى  ــ أخ ــاك  ــ ــر عـــيـــلـــم خــضــم وه ــحـ مــــن كــــل بـ

ــد احلـــائـــري  ــع ــن م ــل فـــخـــار بـ ــث ــل احلـــائـــر م ــ ــي ــ ــوم ودل ــلـ ــعـ ــود الـ ــ طـ

ــت كــــل عــلــوي  ــغـ ــوى هبــــا فـ ــ ــ لـــــوي)1(  ث ــوا أســاعــد شهم قــد  وأرخـ

)1(  أمل اآلمل - للشيخ حممد بن احلر العاميل ج2 ص124. 
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ومن شعره الذي أورده صاحب )روضات اجلنات( هذه األبيات:

الـ  وأهجر  احلسان  أشعاري  الــقــوافــيــاسأغسل  حييت  ــا  م وأقـــي  قـــوايف 

وأغتدي  عنقي  اآلداب  عن  ــوي  قانياوأل الــقــوم  أرى  مــا  حتى  بعد  هلــا 

مــالــٍك أم  يـــا  اآلداب  أرى  ــروم ثــنــائــيــا)2(  فـــإين  ــ ــد الــفــتــى عــا ي ــزي ت

هذا وتعرض لذكره الكثري من املؤرخني )3(. ومن أشهر تصانيفه كتابه القيم )احلجة 
املتطرفني  آراء  فيه  أدحض  هـ،  املطبوع سنة 1351  أيب طالب(  تكفري  اىل  الذاهب  عىل 
أبا طالب قد مات وهو يؤمن  أّن  أثبت املؤلف  الذين ذهبوا اىل تكفري أيب طالب، وقد 
باإلسالم إيامنًا عميقًا ال شائبة فيه، إذ كانت مواقفه املرشفة يف الدفاع عن ابن أخيه حممد 
بن عبد اهلل تعد من مآثره التي خلدته عىل مر العصور، وكان قد ُعِرَض هذا الكتاب 
عىل عز الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املعتزيل املتوىف سنة 655 هـ / 1257م فكتب 

عىل ظهره قطعة شعرية رائعة منها: 

ــه  ــ ــن ــ ــو طــــالــــب واب ــ ــ ــًا فــقــامــاولــــــــوال أبـ ــص ــخ ــن ش ــديـ ــل الـ ــث ــا م ملـ

ــب ــالـ طـ أيب  جمـــــد  رّض  تــعــامــىومـــــــا  ــر  ــص ب او  ــى  ــغ ب جـــهـــول 

مــالــٍك أم  يـــا  اآلداب  أرى  ــروم ثــنــائــيــا)1(فـــإين  ــ ــد الــفــتــى عــا ي ــزي ت

)1(  حمايل اللطف بأرض الطف )الشيخ حممد الساموي ص67(.
)2(  روضات اجلنات: للسيد حممد باقر اخلونساري ص509، حتفة العامل يف رشح خطبة العامل للسيد جعفر 

بحر العلوم ج1 ص197 - 199.
)3(  أنظر: عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب - للسيد أمحد بن عنبة الداودي ص216 )طبع النجف(، غاية 
االختصار يف البيوتات العلوية الساملة من الغبار املنسوب البن زهرة نقيب حلب ص88، دائرة املعارف 
السابعة -  املائة  العزيز صاحب اجلواهر )فاريس( ج1 ص187، األنوار الساطعة يف  اإلسالمية - لعبد 
للشيخ أغا بزرك ص129، اعالم العرب - لعبد الصاحب الدجييل ج3 ص25، مدينة احلسني- للسيد 

حممد حسن الكليدار آل طعمة ج2 ص122. 
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من شعر فخار بن معد املوسوي: 

وقال خماطبًا )2( السيد صالح بن تاج الدين احلسن بن عيل بن املختار العلوي العبيديل 
النقيب:

أقـــطـــع جـــوايب   مل  الـــديـــن  تـــــواين أفـــخـــر  وال  لــــديــــك  ألمهــــــــال 

املـــعـــايل  يـــابـــن  يـــطـــق  مل  ــم لـــســـاينولـــكـــن  ــ ــك ــ ــول ــ ــق ــ جمـــــــــــازاة ب

و منها:

ــار فــيــنــا  ــتـ ــخـ ــا بـــنـــي املـ ــ ــد والــــــرف اهلــجــان  فـــأنـــتـــم ي ــجـ ــاة املـ ــنـ بـ

وجاء يف كتاب )قصص العلامء(: 

أديب  فاضل  عامل  احلائري  املوسوي  فخار  بن  معد  بن  فخار  الدين  شمس  السيد 
حمدث وللمحقق إجازة منه، ومن تأليفاته كتاب الرد عىل الذاهب يف تكفري أيب طالب 
وهو حسن، يروي عن ابن إدريس وله منه إجازة كام ان له إجازة من شاذان بن جربئيل 
القمي، وقد توقف ابن ايب احلديد العنيد يف إسالم أيب طالب وقال: أرسل يل السيد فخار 
كتابًا اختار فيه إسالم أيب بكر فكتب ابن أيب احلديد عىل ظهر ذلك الكتاب أشعارًا يف 
مدح أيب طالب بدون أن خيتار إسالمه، وملحمد بن صالح الدوربستي إجازة منه رمحه 

 .)3(اهلل تعاىل وسالم اهلل عىل أيب طالب

)1( حمايل اللطف بأرض الطف )الشيخ حممد الساموي ص67(.
)2(    تلخيص جممع اآلداب من معجم األلقاب / ابن الفوطي. 

حققه: د. مصطفى جواد، القسم الثالث ص185، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي - دمشق 1965. 
)3(    قصص العلامء / حممد بن سليامن التنكابني / ترمجة الشيخ مالك وهبي ط1، )1413 هـ / 1992م(. 
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2- فضولي البغدادي

املتوىف سنة 963 هـ
هو حممد بن سليامن املعروف بـ فضويل البغدادي، أحد شعراء القرن العارش اهلجري، 
التقشف  اىل  يميل  لالعتزال،  جانحًا  وكان  والعريب،  والفاريس  الرتكي  الشعر  قرض 
والزهد والتصوف، ودعا اىل ذلك يف شعره، وكان له حظه من الصدق واألصالة ونصيبه 

من الرباعة والقوة. 

قبيلة  اىل  نسبه  يرجع  العزاوي  عباس  فالباحث  فيه،  ختتلف  فالروايات  أصله،  اما 
وهم  الرتك  من  قبيلة  أغز  من  بطن  وهي  قدياًم)1(،  العراق  استوطنت  التي  )بيات( 
الرتكامنية، وأدعى صاحب )نمونة أدبيات( أنه ينتمي اىل الكرد ونسب هو فرد اىل الكرد 

وخصصهم كريمسكي بكرد أذربيجان)2(.

وكام اختلف الرواة يف أصله، اختلفوا يف حمل وتاريخ مولده، يروي الدكتور حسني 
عيل حمفوظ فيقول، أنه ولد يف العراق كام حكى يف مقدمة ديوانه فقال: أبو الضياء توفيق 
وشهاب الدين سليامن وعىل جانب أنه ولد بكربالء وقال حممد جالل وهوارث وبراون 
أنه ولد ببغداد وال أدري ربام كان مسقط رأسه بلده احللة فقد كان والده مقياًم هبا، ومهام 
يكن من خالف فقد استوطن فضويل احللة وشب فضيل فيها)3( ونقل الدكتور حسني 
نجيب املرصي عن كتاب خمطوط بمكتبة جامعة استانبول واسمه )كنه األخبار( لعايل إن 

و102  و101   100  ،99 ص98،  وج4  ص370،  ج3  العزاوي  عباس  احتاللني،  بني  العراق  تاريخ    )1(
و103. 

)2(  فضويل البغدادي ، للدكتور حسني عيل حمفوظ ص7. 
)3(  املصدر السابق ص11 و 12. 
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فضويل بغدادي املولد واملقام وأمري الشعر الرتكي يف املاملك الرشقية)1(.. الخ ويف )جممع 
اخلواص( لصادقي وهي تذكرة بالرتكية اجلفنائية ألفها صاحبها سنة 1018 إن فضويل 
السلطان سليامن استوطن  إبراهيم خان وملا هزمه  بغداد وهو يف خدمة  بيايت وقد واىف 
فقد كتب عن  البيايت  العزيز سمني  اما عبد  العلوم)2(،  بتحصيل  نفسه  احللة وقد شغل 
مولده ومسقط رأسه فقال: أما مسقط رأسه فغري متفق عليه أيضًا وقد ورد ذكر مدينتي 
مل  ولكنهم  واملحدثني  األقدمني  كتب  أكثر  يف  الشاعر  رأس  كمسقط  وكربالء(  )احللة 
الظن  قائمة عىل  دية ملموسة وكل احكامهم  ما  او  تارخيية  بأدلة  إليه  ما ذهبوا  يدعموا 
والتخمني ومما ال غبار عليه أن الشاعر سكن احللة وكربالء وقىض يف األخرية الشطر 
األكرب من حياته ولكن هذا ال يقوم دلياًل عىل كون إحدامها مسقط رأسه فام أكثر الذين 

يولدون يف مكان ويعيشون ويقضون يف مكان غريه)3(.

الباحث  بسنة 910 هـ  وقال آخرون عام 900 هـ، وخّصه  وأرخ بعضهم والدته 
الشيخ حممد حرز الدين بدراسة عنواهنا )فضويل احلائري( تضمنت تاريخ حياته ونّوَه أنه 
ولد يف العرشة األخرية من القرن التاسع للهجرة النبوية حدود سنة 894 هـ ويؤثر عنه 

أنه أقام ببغداد ثم يف كربالء احلاير احلسيني حتى آخر حلظة من عمره... الخ)4(.

ومحل إيلَّ صديقي األديب حسن عبد األمري املهدي غداة إيابه من اإلحتاد السوفيتي 
كتاب )مطلع االعتقاد( وديوان فضويل ومها من مؤلفات الشاعر العرفاين الكبري الشيخ 
الفضويل، وقد جاء يف مقدمة الكتاب بقلم أحد املسترشقني أن حممد بن سليامن فضويل 

ولد بمدينة كربالء عام 1498م، وعىل هذا فهو من كربالء مولدًا ومدفنًا. 

)1(    يف األدب اإلسالمي ، فضويل البغدادي، د. حسني جميب املرصي ص26. 
)2(    املصدر السابق ص28. 

)3(    شاعرية فضويل البغدادي، عبد العزيز سمني البيايت ص9. 
)4(    معارف الرجال، للشيخ حممد حرز الدين ج3 ص316. 
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هو  الشاعر  هذا  هبا  اشتهر  التي  فضويل  لفظة  أن  رسكيس  يعقوب  األستاذ  ويرى 
ختلصه، أما اسمه فهو حممد واسم ابيه سليامن وكانت والدته يف احللة واشتهر بنسبته اىل 

بغداد لقضائه معظم أيام حياته فيها)1(.

أما بالنسبة لوفاة الشاعر، فاألقوال فيها خمتلفة أيضًا، ولعل األصوب واألقرب اىل 
الصواب هو سنة 963 هـ ويستطرد األستاذ يعقوب رسكيس بقوله: وقد جاء يف األوىل 
من الرتاجم التي أرشت إليها اىل أن وفاته كانت سنة 968 أو سنة 970 ويف الثانية سنة 
970 ويف الثالثة سنة 963 أو 969، ويف فهرست املتحف الربيطاين املنوه به عن قنايل 
زاده أهنا كانت يف نحو سنة 970 وعن عهدي يف سنة 963، وجاء يف كشف الظنون يف 
بقوله يف  نفسه  املؤلف  تويف يف سنة 963 وخالف  أنه  له  السعداء( وهي  مادة )حديقة 
املخطوطات  أن وفاته كانت يف سنة 971، ويف ذيل فهرست  مادة - ديوان فضويل - 
اإلسالمية خلزانة كمربدج )الص70 العدد 404 و 405( نقاًل عن كتاب علم العروض 
  )2( أو يف سنة970  أن وفاته كانت يف سنة 963  الربيطاين )جب(  للمسترشق  العثامين 
ويذكر لنا األستاذ عباس العزاوي نبذة من تاريخ حياة فضويل فقال: عرف أديبًا وشاعرًا 
من أكرب شعراء الرتك يف بغداد ومن أكرب شعراء األدب الفاريس، ويعد من شعراء العرب 
أيضًا شهد دخول العثامنيني بغداد سنة 941 هـ - 1534م وأرخ دخول السلطان سليامن 

القانوين بقوله: 

ــه  ــ ــايـ ــ ــيـ ــ بـــــــــادشـــــــــاه قــــــــــامــــــــــدار)3(كــــــلــــــدي بـــــــــرج أولـ

)1(  جملة ]االعتدال[ السنة اخلامسة، العدد 9 السنة 1359 هـ / 1940 م ص578 بحث )الشاعر فضويل 
البغدادي( بقلم األستاذ يعقوب رسكيس. 

)2(  املصدر السابق ص578. 
)3( تاريخ األدب العريب يف العراق: عباس العزاوي ج2 ص251 . 
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البكتاشية)2(،  تكية  يف  ودفن  الطاعون)1(  بمرض  1555م   / 963هـ  سنة  وتويف 
عباس  االستاذ  تصور  كام  البكتاشية  تكية  داخل  يدفن  مل  فضويل  إن  أقول  وللحقيقة 
العزاوي، بل أنه دفن يف مقربة الدرويش عبد املؤمن دده الكائنة يف اجلهة املقابلة لباب قبلة 
سيدنا احلسني. وكان له مقام يزار ويقال أنه قلد يف شيخوخته مهمة إرساج مصابيح 
املشهد احلسيني، وبقي يؤدي مهمته خملصًا حتى وافته املنية سنة 963 هـ عىل األرجح 
الشاعر  وصديقه  معارصه  رواية  اىل  استنادًا  كربالء  يف  الطاعون  وباء  تفيش  إثر  وذلك 
)عهدي البغدادي( يف كتابه )كلشن شعرا( ودفن يف مقربة دده قرب رضيح عبد املؤمن 
بابا مؤسس تكية البكتاشية الواقع عىل خطي جنويب صحن الروضة احلسينية جتاه باب 
القبلة)3(، ولدى فتح شارع احلائر املحيط بالصحن احلسيني، هدم قرب الشاعر فضويل، 
وصار ضمن الشارع، وبنى له قرب يف رأس سوق القبلة بالقرب من قربه السابق وهو ذو 
غرفة صغرية هلا شباكان وباب ثم أزيل ذلك بسبب توسيع الشارع، ويف مدخل مكتبة 
بالكايش  جدارها  عىل  نقش  احلسيني  الصحن  قبلة  باب  عند  الكائنة  احلسينية  الروضة 
إسمه ومولده ووفاته ختليدًا لذكراه، وقد عني بفضويل الكثري من املؤرخني سواء كانوا 
من األتراك أو اآلذرباجيانيني أو الرتكامن أو غريهم، وصنفوا يف سريته وشاعريته كتبًا 
كثرية ودراسات وأبحاثًا مستفيضة، ألنه شاعر فنان عبقري عظيم وأديب إسالمي بكل 
ما تنطوي عليه الكلمة من معنى، وقد تسنم مكانة مرموقة يف الشعر العريب والفاريس 

والرتكي. 

)1(    املصدر السابق.  
)2(    املصدر السابق ج4 ص152.  

)3(    فضويل البغدادي - د. حسني عيل حمفوظ ص36 - 38.  
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آثاره 
بني  موزعة  والفارسية،  والرتكية  العربية  املكتبة  أغنت  آثارًا  فضويل  الشاعر  ترك 

الدواوين والرسائل، بلغ عددها 16 مؤلفًا وهي مزيج من الشعر والنثر. 

ونحن هنا نصنف آثاره حسب اللغات: 

آثاره يف الرتكية)1(:

الرسول . 1 مدح  يف  قصائد  وثالث  التوحيد  يف  مطولة  قصيدة  عىل  اشتمل  الديوان: 
الكريم حممد وقصيدة يف مدح اإلمام عيل وآل بيته إضافة اىل قصائد يف اغراض 
أخرى كمدح عدد من شخصيات الدولة يف العهدين الصفوي والعثامين إضافة اىل 

قصائد الغزل والفنون الشعرية األخرى. 

شكارتنامه: وهي رسالة نادرة كتبت بالرتكية تدلل عىل اتساع باعه وعلو كعبه. . 2

مناظرة 3.  بيتًا، وهي  مثنوي عدته )448(  )البنج واخلمر( وهو  )بنك وباده( ومعناه 
لطيفة بني اخلمر والبنج، وقد أهدى فضويل منظومته هذه اىل الشاه الصفوي لدى 

مقدمه اىل بغداد. 

ليىل وجمنون: ملحمة شعرية عدهتا )3398( بيتًا رسد فيها قصة جمنون ليىل املعروفة، . 4
من  بغداد  اسرتد  عندما  القانوين  سليامن  السلطان  اىل  امللحمة  هذه  فضويل  أهدى 

قبضة الصفويني. 

بالفارسية . 5 ألفه  الذي  الشهداء(  )دوحة  لكتاب  تركية  ترمجة  وهو  السعداء:  حديقة 
حسني الواعظ الكاشفي. 

)1(    شاعرية فضويل البغدادي: عبد العزيز سمني البيايت ص46. 
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ترمجة أربعني حديثًا نبويًا: كان حديث الرسول الكريم )َمن حفظ ِمن أمتي أربعني . 6
حديثًا من أمر دينها بعثه اهلل يف زمرة الفقهاء والعلامء( باعثًا لفضويل عىل ترمجة أربعني 

حديثًا نظاًم عن منظومة الشاعر الفاريس جامي.

رسائل فضويل: وهي أربع رسائل موجهة اىل نشانجي باشا وأمحد بك وإياس باشا . 7
والقايض عالء الدين وغريهم من شخصيات عرصه. 

يف . 8 فضويل  كليات  ضمن  واحدة  نسخة  توجد  والفقري(:  )امللك  ومعناه  وكدا  شاه 
مكتبة جامعة ليننغراد. 

آثاره يف الفارسية)1( :

وبعدها . 1 التوحيد،  يف  عربية  قصيدة  ثم  حياته،  سرية  من  شيئًا  فيه  ذكر  الديوان: 
)الغزليات( ويليها باب املقطوعات. 

ساقي نامه وتسمى أيضًا )هفت جام( أي األقداح السبعة وهي منظومة تتألف من . 2
316 بيتًا.

أنيس القلب: منظومة شينية عّدهتا 134 بيتًا متثل فلسفته يف احلياة. . 3

رسالة املعميات، املعمى رضب من رضوب األحجية وااللغاز. . 4

)الروح . 5 أو مناظرة  أو )روحنامه(  أيضًا )حسن وعشق(  صحت ومرض: وتسمى 
واجلسد( اعتمد فيها فضويل أسلوب النثر العلمي. 

رند وزاهد: وهي حماورة بني زاهد وصويف تبنّي الفروق بني عقيدة الفقهاء واملتصوفة. . 6

آثاره يف العربية: 
ديوان فضويل: عدته 365 بيتًا اشتملت يف مدح الرسول األعظم حممد وابن عمه . 1

 .اإلمام عيل بن أيب طالب

)1(    املصدر السابق ص19. 
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مطلع االعتقاد: وهو الديوان املطبوع من قبل أكاديمية العلوم يف أذربيجان السوفيتية . 2
االشرتاكية )باكو( سنة 1958 م. 

شاعريته: 
أشهر  فهو  الشاعرية،  يف  وأصالة  احلس  يف  رهافة  الشعراء  أصدق  من  فضويل  يعد 
لفصاحة  مجيل  بكل  شعره  معارصوه  وصف  وقد  الرتك،  عند  القديمة  املدرسة  شعراء 
من  فام  صناعته،  يف  تكلف  وال  جناسه  يف  تكرار  ال  نظمه،  وبديع  ألفاظه  وعذب  لغته 
متذوق للشعر إال وشغف فيه واحبه وذلك ألنه شاعر الوحي والسجية، غنى للحياة 
يف أفراحها وأتراحها، وسرب أغوار النفوس يف هدوئها وثورهتا ويف انفتاحها وإنطوائها 
وأحاط بعلوم عرصه وفنونه، مجع ذلك رقة الشعر اىل دقة العلم، فهو مل يرتك غرضًا من 
أغراض الشعر إال وطرقه، لتفاعله املستمر مع أحداث عرصه، وأبرز هذه األغراض: 

1- املدح، 2- الغزل، 3- التصوف، 4- اإلصالح االجتامعي، 5- احلكمة. 

وقد اخرتنا من شعره العريب هذه األبيات يف التصوف حيث يقول: 
ــدي وأبــــــى بـــايل  ــسـ ــى الـــضـــنـــى جـ ــنـ أفـ

الــبــال  ــوى  ــلـ بـ وازداد  اهلـــــوى  غــلــب 

يـــنـــهـــاين  اهلــــــــوى  أمل  مـــــن  ــل  ــ ــق ــ ــع ــ ال

ــن فـــــرط اهلــــــوى يـــأبـــى يل  ــ والــــبــــال م

ــن املـــحـــبـــة رغـــبـــة  ــ ــبـــي حــــــوى حمـ ــلـ قـ

ــايل ــب ــيـــس ي وهـــــو الــــــذي بـــالـــنـــصـــح لـ
 

التي  ابنة استاذه حبًا عنيفًا وتزوجها، وكانت عروس شعره  يقال إن فضويل أحب 
أهلمته، ولنقرأ معًا هذا النص من شعره الغزيل حينام يرصد من خالله مجاالً رائعًا وحبًا 

عارمًا، فيقول: 
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حايل  عــن  ســألــت  ــا  ف ــواك  هـ مــن  سقمت 

ــي  دوائ دبـــرت  فــا  ــاألدواء  ــ ب منك  ومنيت 

أيـــامـــي  هـــكـــذا  ــي  ــ مت أن  ــك  ــيـ ــرضـ أيـ

ــي وروحـــــــي  ــ ــن ــ ــي ــ ــي وع ــائـ ــنـ ــسـ يـــــا حـ

اجلليلة  ومـــــواليت  وحــبــيــبــتــي  ــيـــديت  وسـ

وقال: 

تــرتحــم   ومــــا  حــــاىل  تــــرى  تعلم أراك  لست  أم  ــون  ــواش ال أيمنعك 

وقال: 

احلشا يف  متــكــن  ــد  ق بــوجــد  ــي  ــاه يشاأب ــن  م يــؤتــيــه  اهلل  فــضــل  ــك  ــ وذل

ــوى ــدرين عـــذل الـــعـــواذل يف اهل ــك أطرشاي كنت  قوهلم  مــن  ليتني  فيا 

وقال: 

إنـــــاء حمبة   مـــن  أنارشبــــت رحـــيـــقـــًا  ومــن  ــاء  اإلن ما  أدري  عــدت  وال 

قامة الغضا   ســا  قــد  حبيبًا  الساهويت  ــق  أف يف  الــبــدر  يفوق  ووجــهــًا 

ــه  ــال ــال مج ــ ــك ــ ــل إمجــــــال ال ــض ــف ــا ســوى م ــة م ــن ســوي ــزه حــســن ع ــن م

ــه حــظــرة  ــن ــراب م ــحـ ــه املـ ــب ــواج ــة لــلــدعــاح ــ ــاب ــ ــع املــصــى واإلج ــم جل

حريمه خــول  العمر  بطول  اجلفاسعيت  ثمر  ــوى  س سعي  مــن  زاد  فــا 
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وعندما قدم السلطان سليامن القانوين خليفة آل عثامن وفتح العراق )936 - 974هـ( 
امتدحه الشاعر بأبيات عزاء باللغتني العربية والفارسية وهي:

املسلمني  أمـــن  اآلفـــــاق  يف  ــهــم  ــل ال أيـــد 

ــن  ــان دي ــط ــل ــت بــايــنــده س ــ بــــــإدوام دولـ

البقاء  مــصــبــاح  ــام  ــ اإلس يف  الــلــهــم  نـــور 

زمــني  روي  شاهنشئه  حشمت  بــإثــبــات 

ــان  ــزم ــى ال ــاه ــه ب خــلــد الــلــهــم ســلــطــانــًا ب

برين  فــردوس  ملك  فضاي  أو  زفيض  شد 

وقال: 

املنى  أبــواب  فتاح  يا  اللهم  الغنابإسمك  برهان  فيه  من  يا  الذات  غني  يا 

الوجود آثار  فياض  يا  اجلود  مفيض  الفنايا  يغره  مل  من  يا  امللك  قديم  يا 

يا طبيب القلب يا حال إشكال العنا يا عميم اللطف يا وهاب لذات الرسور 

تاب ثم  ذنوبًا  الدنيا  من  قلبي  جنى  جناقد  قد  ما  له  فاغفر  مستغفرًا  أتى  قد 

أناأنت مسجودي ومعبودي ومل أعبد سواك  أعــلــم  ومل  ورزاق  خــاق  أنــت 

واعتنىنالك قدري منك معراج املعايل واعتا املعاين  أرسار  منك  قلبي  حار 

الثناقد رشحت الصدر فاحلل من لساين عقدة بتوفيقي  ــًا  مت أعطيتها  نعمة 

لنا قد وهبت النطق قد رًا عى حسن املقال أظهرها  الشعر  يف  اخفيتها  حكمة 

غنا أفضل األلطاف إدراك املعاين يف الكام  ما  فضويل  أعطى  الذي  اهلل  أمحد 
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ومن شعره الفاريس قوله يف كربالء: 

بست  قدرش  نميشود  شود  كرخاك  ــال كــه هست ــوده كــربــا هبــر ح آسـ
ميكردانندش أز رشف دست بدست)1( ــازنــدش ــحــه مــي ــد وســب ــدارن ــي ــرم ب

وذكر مؤلف كتاب )رحيانة األدب( أن قصائده تلك احتفظ هبا الوايل إبراهيم باشا 
وأجرى له راتبًا من مال األوقاف)2(.

وقد حدثني العالمة السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية أنه كان يملك 
الشاعر فضويل نسخت بخط جيد يدعو اىل اإلعجاب،  نفيسة من ديوان  نسخة خطية 
قدمها هدية اىل الوايل مجال باشا الذي زار كربالء سنة 1329 هـ، ومن املهم هنا أن نشري 
اىل ان الشاعر فضويل كان يدعو يف شعره اىل مدائح ومراثي آل البيتوعىل األخص 
تعقد يف  التي  املجالس  أيامه  أواخر  بن عيل، وكان حيرض يف  رثاؤه لإلمام احلسني 
والباشوات  الشعراء  وجيالس  احلسيني،  الرشيف  الصحن  مدخل  يف  البكتاشية  تكية 

الذين كانوا يؤموهنا حينذاك، وابنه فضيل سار عىل هنجه. 

* * *

)1( تاريخ جغرافياي كربالي معىل: عامد الدين حسني أصفهاين )فاريس(ص51 .
)2(    رحيانة األدب، للشيخ حممد عيل التربيزي ج2 ص222. 
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3- فضلي بن فضولي البغدادي

كان حيًا سنة 978 هـ
أحد شعراء املتصوفة يف القرن العارش اهلجري، نشأ يف كنف والده الشاعر فضويل 
البغدادي، وتلقى عليه وعىل أفاضل عرصه تعاليم الدين واللغة واآلداب، ونحا منحى 
عرفانيًا، ونال قسطًا وافرًا من املعرفة، فشب أديبًا جيالس الباشوات والشعراء القادمني 
من اسطنبول، وذلك يف تكية البكتاشية داخل الصحن الرشيف احلسيني، وكان متبحرًا 
يف فنون العلم، وعندما شيد جامع املرادية يف بغداد أرخ بناءه الشاعر الشهري بالفضويل 

صاحب الديوان الرتكي بقوله: 

معا  ميدر جرخ  كاهنك خاد  در  كم  سلطان جوان خيت سليم أول شه عادل  

دنيا ومــلــجــأ  ديـــن  عــبــدتــك  داراي  ممالك  ــد  ــداون خ إســـام  رسور  أول 

كم قلدي انك مهتي بو مسجدي انشا وايل  ايــلــدي  كرمي  ــل  اه بــر  ــغــداده  ب

لطف ايتمش اكاعز وعى حرضة موىل ازلدن كه  اوله  مراد  قدر  فلك  باشاي 

متنا  ايله  ــراد  م بــاك  أي  مسجده  كل  فضي ديدي بو مسجد اجيون صدق ايلة تاريخ

فلام  الكاشاين  عيل  حسن  بخط  اجلامع  باب  صدر  يف  مكتوبة  األبيات  هذه  وكانت 
جددت احلكومة تعمريه)1( إال إن الباحث يعقوب رسكيس ينفي كون األبيات املتقدمة 

لألب فضويل، ويقول إهنا لالبن فضيل، ويعقب عىل ذلك بقوله:

)1(  تاريخ مساجد بغداد وعلامؤها: للعالمة حممود شكري اآللويس مطبعة دار السالم 1346 هـ بغداد ص 
63 و64. 
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قائل  وأن  تتأخر عن سنة 971  مل  وفاته  أن  للمرتجم فضويل  مما سبق  لنا  بان   وقد 
األبيات هو )فضيل( بغري واو، فقد دعاين هذا االمر اىل االرتياب يف صحة نسبة األبيات 
باملرادية(  )املعروف  اجلامع  ذلك  قيلت يف  ابياتًا  قرأت  كنت  أين  فتذكرت  منهام  اي  اىل 
وباقية يف كتاب تاريخ بغداد املسمى )كلشن خلفا( بالرتكية لنظمي زاده مرتىض أفندي 
األبيات  الكتاب فوجدت  اىل  احلقيقة فرجعت  اللثام عن  ما يكشف  لعل هناك  وقلت 
بالنص الذي نقله املرحوم اآللويس، وحلسن احلظ إن كلشن مل يضن علينا بتعريف اسم 
الناظم فقد قال أنه فضيل بن فضويل فحل املعضلة )راجع كلش املطبوع الطبعة الثانية من 
الورقة 64 وما بعدها( وإذا كان هذا الكتاب من النوادر فلمن يريد التأكد من كالمي أن 
يرجع اىل كتاب تاريخ بغداد )بالفرنسية( للمسترشق هوار )الص 44( فيجد األبيات 
واسم قائلها فضيل بن فضويل نقاًل عن كلشن املار ذكره، رأينا أن لفظة فضويل هي خملصة 
وإن اسم صاحبها هو حممد بن سليامن ولكنا مل نطلع عىل اسم االبن الذي خملصه فضيل، 
والذي أظنه أنه عباس لعلمنا أن صاحب هذا االسم إذا أراد أن يضيف خملصًا إليه قال 
)عباس فضيل( والبد أن سبب اختاذ هذا املخلص هو أن كنية صاحب هذا االسم هي 

أبو الفضل وهكذا فإن بعض من اسمه عباس يسمى ابنه فاضاًل... 

وأخريًا بعد أن عرفنا أن هذه األبيات لالبن وهو فضيل يل أن أقول إن نظمه للشعر 
التي نحن يف صدد  لألبيات  أيضًا، ونظمه  الذي البيه  الغريب جدًا من  كأبيه وخملصه 
الكالم عليها يف زمن ليس ببعيد عن الوقت الذي كان يعيش فيه والده أو هم من قال 
إن األبيات املنوه هبا من نظم فضويل فآخر هذا الذهاب اىل تاريخ وفاته سنني)1(، وذكره 
صاحب )معجم املؤلفني(: فضيل بن فضويل أديب شاعر من أهل العراق قرض الشعر 

)1(  راجع بح الشاعر فضويل البغدادي تاريخ وفاته وابنه الشاعر فضيل، للباحث األستاذ يعقوب رسكيس / 
جملة االعتدال - السنة الرابعة ص577 - 582.
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بالرتكية والفارسية والعربية من آثاره ديوان شعر كان حيًا سنة 1014 هـ - 1605م)1(، 
ابن  فقال: فضيل هذا  العراق بني احتاللني(  )تاريخ  العزاوي يف  البحاثة عباس  وذكره 
يزال  ال  والطبع،  الذكاء  مستقيم  الذهن،  صايف  بقوله  البغدادي  عهدي  ونعته  سابقه 
مشغوالً يف علوم الظاهر، معتزالً يف زاوية بقناعة تامة، أخذ بنواحي الشعر يف اللغات 
التواريخ، وأبيات عشقية فريدة جاذبة  الثالث وله مهارة يف املعمى، وقدرة معجزة يف 
يزال حيًا عند  أنه ال  أمثلة ال حمل اليرادها، واملفهوم  له  القلوب وأورد  آخذة بمجامع 
حترير التذكرة )كلشن الشعراء( ومن تذكرة عهدي البغدادي وتاريخ بناء اجلامع )كذا( 
وفاة  بعد  ما  اىل  بقى  أنه  وامللحوظ  السنة  هذه  اىل  حيًا  يزال  ال  أنه  978هـ  سنة  املرادية 

عهدي البغدادي. 

تاريخ  بغيًة يف  بيان احواله، وقد حترينا مراجع عديدة فلم نظفر  والرتاجم قليلة يف 
وفاته)2(.

فضيل   - للمرتجم  هي  الــواردة  األبيات  أن  عىل  العزاوي  عباس  األستاذ  ويؤكد 
الكالم عىل جامع  فقال يف حوادث سنة 987 هـ / 1580م بخصوص  بن فضويل - 
املرادية: بنى الوايل هذا اجلامع وأجرى له االحتفال عمر يف حملة امليدان وقد أرخه الشاعر 
فضيل بن الشاعر فضويل)3( وعقد الدكتور حسني عيل حمفوظ فصاًل عن فضيل يف كتابه 
املوسوم بـ))فضويل البغدادي(( فقال: كان من أكابر أدباء العراق يف القرن العارش سلك 
آثاره  وقفا  مثاله  واحتذى  والعربية،  والفارسية  بالرتكية  الشعر  قرض  يف  والده  سبيل 
التاريخ  يف  العليا  الغاية  بلغ  وقد  الخ،  واالعتزال)4(..  والقناعة  والزهادة  التصوف  يف 

)1(    معجم املؤلفني - لعمر رضا كحالة ج13 ص411. 
)2(    تاريخ العراق بني احتاللني ج4ص103. 

)3(    املصدر نفسه ص112. 
)4(    فضويل البغدادي / للدكتور حسني عيل حمفوظ - ص37 و38 بغداد 1378هـ. 
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الشعري - خاصة - فلقبه روحي البغدادي الشاعر املتوىف سنة 1014هـ )مؤرخ الكون( 
وله تواريخ مشهورة منها تاريخ مشهد الكاظمني التي متمها الوايل مراد باشا سنة 978 
وكل  988هـ  سنة  القزلباشية  لباس  وأرخ  املذكورة،  بالسنة  املرادية  جامع  وتاريخ  هـ  
الظن أنه مات بعد سنة 1014هـ)1(  وذكر ديوانه العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين يف 
موسوعته - الذريعة - فقال:ديوان فضيل بغدادي هو بن حممد سلامن الفضويل البغدادي 
املذكور يف الصفحة اآلتية ترمجة يف )دجا - ص399( واورد شعره الرتكي الذي أنشأه 
يف 988 وجاء ذكره يف )تاريخ العراق بني احتاللني 4: 137و103( نقاًل عن )كلشن 

الشعراء( ملهدي البغدادي)2( .

من  السفىل  املنارة  جبهة  عىل  مرقومة  أخرى  مجيلة  أبياتًا  هذا  لفضيل  فإن  وباملناسبة 
املنائر األربع التي يف احلرضة الكاظمية، وهي املنارة التي أمر ببنائها السلطان سليم الثاين 

ومتت سنة 978هـ وهذه األبيات هي: 

ــدام ــ ــ ــه اقـ ــ ــن ــ ــل م ــ ــب ــ ومــــــنــــــارة ق ــوب   ــل ــت كـــاظـــم وجــــــــواد ق ــ مه

ــام أنـ وقـــطـــب  جـــهـــان  ــاذ  ــ م أول  ــن بــرود  بــخــت ســلــطــان ســلــيــم ديـ

ــام  ــ ــي إس ــ ــام ــ مـــاحـــي كـــفـــر وح ــر عــــدل ومــظــهــر إحــســان  ــه ــظ م

ــام ــه امتـ ــاره بـ ــ ــن ــ ــق وم وبــــــردي حـ ــه  ــل ــدي امــــــداد امــــر عــــايل اي ــلـ قـ

ــزا مـــنـــاره امتـــام ــف ــان ــدي بـــو ج ــ أولـ ــخ  ــاري ــدي ت ــ ــه ديـ ــاصـ ــي اخـ ــض ف

978هـ
وليس يف كلش خلف سوى بيتني )البيت الثاين( والبيت األخري. 

)1(    املصدر السابق - ص38.
)2( الذريعة - ج9 - القسم الثالث ص837. 
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الفرتة،  النزعة الصوفية كانت متغلبة عىل أكثر نتاج شعراء هذه  يتضح مما تقدم إن 
ولعل السبب يف ذلك إن احللقات األدبية التي كانت تعقد يف تكية البكتاشية وغريها أثر 

كبري عىل إنتاج الشعراء الذين نبغوا خالل تلك احلقبة.

 * * *

4- الشيخ فلّيح حّسون اجلشعمي

املتوىف سنة 1296هـ
بنسبها  بن رحيم من أرسة عربية معروفة متت  الشيخ حسون  بن  فليح  الشاعر  هو 
اىل عشرية )اجلشعم(، من شعراء كربالء يف القرن الثالث عرش اهلجري، كانت دراسته 
االوىل عىل مشايخ زمانه، وقد آثر العزلة يف غرفة صغرية يف صحن العباس لينعم بجانب 
من الراحة، ويكسب بذلك أسمى درجات التفوق األديب، وتعهد بتدريس أبناء الذوات 
ليؤمن عيشه ويسد رمقه، وكانت مهنته خط املصاحف الرشيفة خري وسيلة يطفئ هبا 
أندية األدب  ارتياد  بدًا من  أبواب احلياة، ومل جيد  غلته، ولكنه أخريًا قد سدت بوجهه 
وجمالسه، لينال منها بغيته، فاختلف عىل ديوان السادة آل الرشدي، فأغدق عليه السيد 
كاظم السيد قاسم العطايا واهلبات، وعرفانًا هبذا اجلميل ووفاًء منه، فقد انرصف الشاعر 
اىل مديح من أغدق عليه وأحسن مكانته واإلشادة بأعامله وأفعاله، فتوىف السيد كاظم 
وتوىل نجله السيد أمحد دفة الرئاسة فالزم الشاعر املرتجم، كام الزم ولده الشيخ حممد 
فليح الذي كان لسانه الذرب الذائد عن حياض هذه األرسة واملدافع عنها يف معضالت 
عام  فليح  حممد  الشيخ  الشاعر  والشاب  أمحد  السيد  مقتل  حادية  أثارثة  وقد  األمور، 
1295هـ عواطفه ومشاعره، وهذا ما جعله حيلق يف أجواء الشعر، فبكامها أشد البكاء 

ورثامها بشعور حاد وعاطفة حمتدمة لفداحة احلادث اجللل.
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ديوان شعره: 
لكم أحسست بفرحة غامرة حني عثرت عىل نسخة من ديوان شعره املخطوط لدى 
أفراد ارسته، ورسعان ما صورته حتى احتفظ به، وهو حيوي بني دفتيه باقة من أعذب 

الشعر، واملالحظ أنه قسم شعره اىل األغراض التالية: 

1 ..املديح والرثاء آلل البيت

املديح والرثاء للسادة آل الرشدي. . 2

الغزل والنسيب.. 3

رثاؤه لولده القتيل الشيخ حممد. . 4

شعره: 
حني  يف  كليهام،  يف  وبارعًا  جميدًا  وكان  والقريض  الكتابة  فني  يتعاطى  الشاعر  كان 
تتسم  واسعة  بثقافة  شاعرنا  امتاز  ألحد،  يتفق  قلام  فيهام  والرباعة  الفنني  بني  اجلمع  إن 
بمستوى مجايل وفكري عاٍل، تنوع فيه القصائد من الشعر التأميل اىل الوجدانيات اىل شعر 
الرثاء واملدح واهلجاء، ومن اخلصائص التي التزم هبا الشاعر سهولة العبارة وجزالتها، 
واإلطناب يف األلفاظ واجلمل واالستطراد، إال أن قصائده كلها تعرّب عن معاناة الشاعر 
وتفاعله مع البيئة، ومهام يكن من امر فإّن شعره حيتل الصدارة، ملا فيه من لوعة صادقة 
وحرارة عاطفة وخلجات حادة وأحاسيس مرهفة، أما غزله فإنه يستويل عىل مشاعرك 
يف لواعجه وأشواقه واحلق أن ما وقع بأيدينا عن شعره الغزيل يعد من النامذج الرفيعة 
مبلغ  يريك  وهو  القصيدة  هذه  يف  إسمعه  والبالغة،  واإلحسان  باجلودة  تتصف  التي 

قدرته عىل اختيار معانيه وألفاظه: 
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ــة كــــــأهنــــــم أقــــــــــاره ــ ــي ــ ــت ــ ــف ــ ب ــواره   ــ ــ أنـ ــت  ــ ــ أرشقـ ــل  ــيـ لـ ورب 

مـــــــزاره  رشـــــــأ  ــه  ــ ــي ــ ف زار  إذ  ـــه هنـــــــاره ــ ــــوئ ـــضـ حيــــــســــــده بــ

ــه احــــــــــوراره ــ ــن ــ ــّس ــ ــل ح ــ ــزيـ ــ غـ ــه ازديـــــــاره ــّبـ ــش جـــســـم صـ ــعـ أنـ

ازهــــــاره زهـــــت  روض  كـــأنـــه  امحـــــراره خــــده  أبـــيـــضـــاض  زان 

بـــســـيـــف حلــــظ مـــشـــحـــذ غـــــراره ــذاره  ــ ــ ــي زهـــــــره ع ــمـ ــات حيـ ــ ــب ــ ف

ــبـــاره اصـــطـ فـــتـــى  قـــلـــب  يف  اهلل  ــه اقــــتــــداره ــنـ ــّكـ يــــا شـــــادنـــــًا مـ

ــاره ــكـ أفـ اهلــــــوى  يف  ــه  ــت ــم ــق ــأس ف أضــــمــــر مـــــا رضبـــــــه اضـــــــاره 

يـــزيـــد عـــنـــد ذكــــــرك اســـتـــعـــاره  أرساره مــكــتــومــة  مـــتـــى  حـــتـــى 

ــاره ــكـ ــًا أفـ ــجـ ــاٍد خـ ــ ــ ــاد ب ــحـ ــانـ فـ ــاره ــ ــا ن ــه ــي ــوخ ف ــبـ ــة تـ ــفـ ــل رشـ ــ ه

تــذكــاره ــد  ــف ي مل  مـــا  دع  ــب  ــل ق يـــا  ــراره  ــفـ ــن خــجــلــتــه اصـ ــرب عـ ــ أعـ

اىل أن يعرج اىل مديح السيد أمحد، وهي عبارات سلسة ال لبس فيها وال غموض، 
فضاًل عن إهنا دعوة رصحية اىل اإلطراء: 

ــاره ــخ وســـــار مـــا بـــني الــــــورى ف ــذا أخـــبـــاره ــ ــن طـــابـــت ش ــد مـ ــ أمح

ــا مـــقـــداره ــ فـــجـــاز كـــيـــوانـــًا ع ــاره  ــب ــت اع املــــا  ــى يف  ــام ــس ت ــى  ــت ف
ــاره)1( ــ ــع ــ ــالـــه ش ــبـــذل مـ مـــــأوى فـ داره لـــلـــوافـــديـــن  غــــدت  ــث  ــي ح

وعندما أنعم عىل السيد أمحد املذكور بنيشان عظيم من الرتبة الرابعة ومن ماره منطو 
عىل حد جسيم من قبل السلطان عبد العزيز خان، قال الشاعر: 

)1( ديوان الشيخ فليح حسون رحيم اجلشعمي، نسخة مصورة يف مكتبة املؤلف .
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الرتب  ال  الناس  بني  الفضل  وزانــك  الطلب  ال  للعلياء  املــجــد  بــك  ســا 

للذهب  زيــن  ما  ال  الفضل  والزينة  ــائــلــه ــو ن ــ ــرج ــ ــم امل ــع ــل ــع ل ــدفـ ــالـ فـ

واحلسب  ــوضــاح  ال النسب  تــقــارن  كا  فيك  واإلقــبــال  السعد  ــقــارن  ت

بالنسِب  اجلـــوزاء  جــاوز  إن  غــرو  ال  املــخــتــار نبعته ــان مــن دوحـــة  مــن ك

ينتسب  ــلــك  امل لــعــزيــز  يــكــن  مل  ــو  ل ــيــشــان يــرفــقــه  ــلــن فـــشـــأو شـــأنـــك ل
والغلب)1( اإلقــبــال  من  فيك  والح  طرف مــن  ــزت  ح فيا  َك  ــزُّ عـ هــنــاك 

 ومن حماسن شعره قوله مادحًا أسد اإلسالم الغالب اإلمام عيل بن أيب طالب
كل بيٍت منها مبدوء بحرف الشني: 

ــْد ــ ورمــــــــى الــــــــرك بــــغــــٍم وملـ ــي املـــرتـــى  ــ ــن عـ ــ ــديـ ــ شـــيـــد الـ

ــْد ــ ــل أحـ ــ ــى كـ ــ فــــلــــذا فــــــاق عـ ــه  ــرأى قــلــب ــ ــمـ ــ ــد احلــــــق بـ ــ ــاه ــ ش

ــدْد ــ م اهلل  ــن  ــ م لـــلـــهـــادي  ــو  ــهـ فـ به  ــادي  ــ ــ اهل ــى  ــف ــط ــص امل ازر  ــد  شـ

ورْد نـــــرح  أمل  نـــــّص  هـــكـــذا  صـــــدره ــه  ــ ــي ــ ف اجلـــــبـــــار  رشح 

ــان لـــلـــديـــن احلــنــيــفــي عـــَمـــْد ــ كـ ــه أنـ ــًا  ــعـ ــيـ مجـ ــق  ــ ــل ــ اخل يف  شــــــاع 

شـــهـــْد اهلل  ــه  ــ بـ فــــضــــًا  يــــالــــه  ــالـــفـــضـــل لــه  ــد الــــرمحــــن بـ ــهـ شـ

ــه مــســتــمــْد ــن ــس م ــم ــش ــاء ال ــي ــض ف ــا عــزتــه ــنـ شـــعـــشـــع الــــكــــون سـ

ــْد ــ حي ال  ــل  ــضـ ــفـ لـ واهلل  ذاك  ــاده ــ ــي ــ م يف  الـــكـــعـــبـــة  رشف 

ُبــعــْد أو  بــحــرص  ــى  حت ال  الـــايت  حـــاالتـــه يف  ــار  ــ ــت ــ ــخ ــ امل شــــابــــه 

)1( ديوان الشيخ فليح )خمطوط( ص7 ، وقد نرشت القصيدة يف جريدة )الزوراء( العدد 158 - السنة الثالثة.
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ــْد ــَع ــك َس ــي ــاه ــي ون ــام ــس ــه ال ــم اس ــن اســمــه ــق خــــاق الــــــورى مـ شـ

لـــلـــورى أكـــــرم بـــه مـــن مــعــتــمــْد ــاه عــلــًا  ــ ــضـ ــ شـــــــارع احلـــــق ارتـ

ــْد ــوًا أحـ ــفـ ــه كـ ــان لـ ــ ــا ك ــث مـ ــي ح عـــزمـــه يف  ــا  ــ بـ الـــــــرك  ــت  ــتـ شـ

ــن وْد ــ ــه وابـ ــي ــب ف ــن جـ ــرى مـ ــ وبـ ــدى ــ ــه قـــــام اهل ــ شـــاهـــر ســـيـــفـــًا ب

بــالــنــبــي املــصــطــفــى اهلــــادي وصــْد ــل الـــــرك بـــه عـــن مــكــرهــم ــغ ش

ــرت كــحــمــر مـــن أســـْد ــى فـ يف وغـ أبـــرنـــه مـــتـــى  ــل  ــ ــي ــ اخل رشت 

ــى طـــول األمـــْد ــق ع ــرف ـــصــدق وال ــحــل واْلــــ  ــن شــانــك احلـــق أمـــر ال

ــف وســنــْد ــهـ وكـ أنــــت يل حــــرز  ــورى ــوىل ال ــق الــديــن يــا م شمس أف

ــرْد ــ ي ال  نـــــــواالً  ــي  ــغ ــب ي مــــادحــــًا  جــاءهــم مـــا  إذا  الـــقـــوم  ــر  ــاعـ شـ

الـــعـــدْد أوىف  ــا  يـ ــك  ــن م ارجتـــيـــهـــا  ــة  ــاج ح يف  ــي  ــ أمـ ــي  ــم ــس ج ــف  ــ ش

ولـــــْد ال  ــه  ــ ــي ــ ف ــع  ــفـ ــنـ يـ والــــــــد  ــوم ال  ــ ــري ي ــ ــ ــت وذخ ــ ــي أن ــع ــاف ش

ــْد كــن أو  ــك  ــس ــم ك صــــار  ــة  ــح ــف ن بكم حــيــث  مــدحــكــم  يف  رشيف 

ــْد ــهـ ــاء وشـ ــ ــي ــ حــــني والــــفــــم ض ــو لك ــه ــف األســــــاع طـــــرًا ف ــن ش

ــْد ــ ــعـ ــ وقـ مــــــصــــــلًّ  هلل  قـــــــــام  مــا  اهلل  ــوات  ــ ــلـ ــ صـ شــمــلــتــكــم 

وقال خممسًا هذه األبيات: 

ــا ــن ــا اهل ــ ــزن ــ ونـــلـــنـــا الــــرجــــاء وح ــى ــن ــا امل ــن ــغ ــل بـــقـــرب احلـــســـني ب

ــٰى ــنِ م وادي  ــاج  ــ احلـ ــا  ــح ن ــا  ــ )وملـ ــى غـــرنـــا  ــ وُســــــدنــــــٰا بـــــــذاك عـ

وهــــــاج لــنــيــل املـــنـــى واألمــــــل(
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ــراقــصــات صــفــوفــًا صفوف ال عــى  ــوف ــ أل ــًا  ــ ــوفـ ــ ألـ مـــنـــيـــبـــًا  وراح 

الـــوقـــوف( يــبــغــي  ــّرف  ــعـ الـ )وأمَّ  رؤوف كـــريـــم  مـــــوىل  ــة  ــاعـ ــطـ بـ

ــل( ــ ــل ــ ــط ــ )وحـــــــــــث لـــــــــــذاك ال

ــوم الــوعــيــد ــ ــار ي ــنـ ــن الـ فــــــرارًا مـ ــســر حـــرًا شديد ال لـــوى  ــى  ــاس وق

ــر احلــســني املــشــيــد( ــق )أويـــنـــا ل ــف احلــمــيــد ــي ــط ــل ــّن ال ــمـ ــن بـ ــ وغـ

ــل  ــب وألـــــــوى مـــنـــيـــبـــًا بــســفــح اجل

نــاصــحــا حـــبـــه  يف  كــــــان  ملـــــن  ــا ــح ــرق َغـــــدٰا واض ــ ــي الــبــني ف ــف ف

ــًا صــاحلــا( ــمـ )وقـــــد عــمــلــوا عـ ــا ــح ــان وملــــــا يـــكـــن لـــلـــهـــوى ج

ــعــمــل(  ــر ال ــخ ــا ب ــزنـ ــازوا وفـ ــ ــف ــ )ف

والشيخ فليح يمدح السلطان عبد العزيز ويمجد الوايل مدحة واجليش الذي سار 
لفتح اإلحساء ثم يتطرق لقرار سعود بن فيصل ويؤرخ احلادثة فيقول: 

ــُد ــن واجل ــّد  ــ اجل فتحها  ــوىل  تـ ــار  ــ دي نجُد فتحت  إذ  املــجــد  فليرس  أال 

احلمد وجــب  لقد  موجود  كل  عى  ــد الــعــزيــز املــســتــطــيــل بــعــزه ــعــب ل

عد ــه  ل ــوك  ــل امل مــلــك  هـــدى  مليك  ــاده ــب ع راعــــي  اهلل  ظـــل  شــهــنــشــاه 

والسعد النر  رفرف  عليها  جنودًا  ــارك جـــده ــ ــب ــ ــه جـــهـــز الـــــــوايل ت ــ ب

املجد بــه  ــار  ــن ــت واس املــعــايل  ــأوج  ــ ب رفعة )مـــدحـــة(  ــاىل ســعــد  ــع ت ــا  وملـ
نجد(  فتحت  قد  اجلند  عزيز  )بحزم  فأرخوا غابت  الر  )سعود(  سعود 
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وقال يف الغزل: 

ــه ــل ــائ ــق ب مــشــيــتــهــا  يف  ــال  ــ ــت ــ خت ــدت ــس ب ــم ــش وغـــــادة كــطــلــعــة ال

ــه ــل ــائ ــق ــك مــــا أنــــــا ب ــ ــي ــ قــــــال إل اسمك ما  انــي  شمس  يا  هلا  قلت 

بقائله ــا  ــ أن ــا  مـ ت  وَصــــــدَّ قــالــت  ــل تـــقـــولـــني بــه ــوصـ ــالـ ــلــت فـ فــق

ــه ــل ــائ ــق ــا انــــــا ب ــ قــــــال بــــــــدٍل مـ ــا مــنــيــتــي ــ ــريت ي ــثـ ــي عـ ــيـ قـــلـــت اقـ

حبيب  احلاج  بن  حمسن  احلاج  جناب  أصدقائه  وأعظم  أودائه  أجل  اىل  كتب  ومما 
احلمريي حني سافر اىل إيران: 

ــد والــــــــــــرأي الـــســـديـــد ــ ــجـ ــ املـ ذا  يـــــا  ــب  ــ ــل ــ ــق ــ ال ــب  ــيـ ــبـ يـــــا حـ

وقـــــــعـــــــودي ــي  ــ ــ ــام ــ ــ ــي ــ ــ ق يف  لــــــســــــُت أنـــــــســـــــاك هنـــــــــارًا

وهــــــجــــــودي مـــــنـــــامـــــي  يف  ــًا ــ ــي ــ ل أســــــــلــــــــوك  وال  ال 

ــود ــ ــح ع ــ ــف ــ ــي ن ــ ــك ــ ــدي حي ــ ــنـ ــ عـ كــــيــــف أســـــلـــــو مــــــن شــــــذاه

وركـــــــــوعـــــــــي وســــــجــــــودي ــايت  ــ صـ يف  وردي  أنـــــــــت 

أنــــــــت بــــــــــدري وســـــعـــــودي أنــــــــت شــــمــــي انــــــــت أنــــي 

ــدي  ــ ــي ــ ــم ــ ــي وع ــ ــ ــن ــ ــ أنـــــــــت رك أنــــــت ذخــــــــري أنــــــت فـــخـــري 

عــــــــــى رغـــــــــــــم احلـــــــســـــــود ــت ــن عـــــش ســــعــــيــــدًا أيــــنــــا ك

زرود بــــــــانــــــــات  فـــــــــــوق  ــب ــ ــي ــ ــدل ــ ــن ــ مـــــــــا تـــــغـــــنـــــى ع

وكتب اىل السيد نعامن أفندي اآللويس قايض كربالء املرشفة يعتذر إليه حيث خيرج 
اىل استقباله عند وروده كام خرج غريه: 

نعانا االستقبال  اىل  ــروج  اخلـ عــن  يل  يشهد  ــود  الـ ــاء  وصــف عاقني  ــا  م
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رجانا اخليل  سبقت  استطعت  أين  ولــو الــــدواب  أن  وجـــد  تــعــذر  إال 

غفرانا بعد  سيلقى  قـــاٍض  كــل  إذ  أبـــدًا ــه  ل يغفر  ــه  ــات ف ــا  م يــقــص  ــن  م

وكتب اىل السيد حسني بن املرحوم السيد سعيد آل ثابت الكليدار هبنية حني تزوج 
بنت عمه املرحوم السيد صالح من شهر ربيع الثاين سنة 1288هـ: 

ــؤس ــبـ الـ وارتـــــفـــــع  ــا  ــ ــرب ــ ك يف  بــــــشــــــارة تــــــــّم هبــــــا األنــــــــُس

ــس ــح ــن ال وانـــقـــمـــع  اوجـــــــه  يف  وكـــوكـــب الـــَســـنـــد بــــدا مــرقــًا

ــا شــمــس ــ ــدر ويـ ــ ــا بـ ــ ــت ي ــ ــورك ــ ب الضحى بشمس  ــدر  ــب ال زوج  إذ 

عــرس ــا  ــع ال ذي  الــســعــيــد  البـــن  ــى صــالــح ــت ــف ــدب ال ــنـ ــة الـ ــم ــري ك

وآلـــــــــــه واجلـــــــــــن واألنـــــــــس ــدى ــ اهلـ نـــبـــي  رّس  ــه  ــ بـ عــــــرس 

ــس هلــــا جــنــس ــيـ مــــن دوحـــــــة لـ ــم ــه ــرع ــن ف ــ ــادة م ــ ــسـ ــ الســـيـــا الـ

ــس ــا رجـ ــهـ ــّسـ ــد مــــا مـ ــ ــ مــــن أمح ــد أصـــلـــهـــا ثـــابـــت ــ دوحــــــــة جمـ

ــرس ــغ ال زكــــى  إن  ــًا  ــب ــي ــج ع فـــا  احلــجــى ذروات  يف  غــرســت  قـــد 

ــأس  ــ ــبـ ــ مـــــن هلـــــم الـــــعـــــزة والـ ــد أخـــوالـــه ــيـ ــوك الـــصـ ــ ــل ــ ــم امل ــ ث

بـــعـــد قــــريــــش فـــهـــم الـــفـــرس ــم  ــاش ه لــبــنــي  ــوًا  ــ ــف ــ ك ــك  ــ ي إن 

ــرس ــط ــت ال ــربـ ــن فــضــلــهــم أعـ عـ ــا  ــوم ك ــ ــ ــل ــ ــ ــوم وح ــ ــلـ ــ أهـــــــل عـ

وصـــــــدق الـــــصـــــارم والــــــرتس  ــن فــضــلــهــم ــ واملــــرتــــى أنـــبـــأ ع

ــدرس ــ فــاســأل جيــبــك الــبــحــث وال ــة ــب ري يف  ذاك  ــن  ــ م تـــكـــن  فـــــإن 

ِرسٌّ فـــــــارس  مــــن  لــــه  ــف  ــيـ كـ فــضــلــه  ــع  ــ م ــاد  الـــســـجـ ــرى  ــ تـ أال 

ــس ق يـــــا  االم  كـــــــــرسوي  يـــــا  ــفــدى ال ذا  يـــا  األب  هــاشــمــي  يـــا 
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ــل والــنــفــس  ــق ــع ــا أنــــُس فــيــهــا ال يـ ــٌد غــــــادٌة ــ ــاهـ ــ ــر نـ ــكـ ــك بـ ــ ــتـ ــ وأفـ

ــس(  ــم ــش ــت ال ــ ــال زفـ ــ ــك ــ ــدر ال ــ بـ )اىل  أرخ  الــســعــد  ــادى  ــ ن والـــفـــرد 

1287هـ
الدين كليدار حرضة سيدنا أيب الفضل  وقال يرثي املرحوم السيد حسني آل ضياء 

العباس ويعزي ولده املحروس السيد مصطفى: 

ــا ــي ــب ــن ــال واحـــــدهـــــا ال ــ ــ مــــن غ ــا ثـــكـــوال ــيـ ــلـ ــعـ َمــــــن غــــــــادر الـ

ــا ــويـ ــطـ ــا الـ ــ ــه ــ ــل ــ مـــــن قــــــّد ذاب أنـــفـــهـــا مـــــــــــــارَن  دق  مـــــــن 

ــا ــي ــصــق مــــن فـــــّل صـــارمـــهـــا ال ــا ــ ــزه ــ ع شــــــامــــــخ  دك  مـــــــن 

ــيـــا وأبــــاحــــهــــا الـــــــــداء الـــدخـ ــا  ــ ــاره ــ ــخ ــ مــــــن هــــــد طــــــــود ف

ــوال ــ ــم ــ واهـــــــــل مـــدمـــعـــهـــا اهل مــــــن حــــــل عـــــقـــــدة صـــرهـــا

ــا ــ ــي ــ ــد األث ــ ــجـ ــ ــع املـ ــ ــض ــ ــع ــ وض ــع  ــيـ ــرفـ مـــــن زعــــــــزع الــــعــــز الـ

ــس األفـــــــوال ــ ــم ــ ــش ــ وألــــــــــزم ال ــر  مــــــن كــــــــــّور الــــقــــمــــر املـــنـ

فــــــأحــــــال بــــكــــرهتــــا أصـــيـــا ــا ــ ــربـ ــ ــكـ ــ بـ أمل  خـــــــطـــــــب 

ــا ــيـ ــمـ شـــــــجـــــــًى مـــــــيـــــــًا فـ ــاض فــطــبــق الــدنــيــا  ــفـ ــتـ ــم اسـ ــ ث

ــا ــي ــل ــا خ ــيـ ــلـ ــعـ ــلـ ــن كـــــــان لـ ــ ــ م ــد احلــــســــني أخـــــــا الـــنـــهـــى ــ ــق ــ ف

ــيـــا ــثـ مـ لـــــــه  ــه  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ شـ يف  ــرى  ــ ت ال  ــة  ــ ــاب ــ ــج ــ ــن ــ ال ــب  ــ ــط ــ ق

ــدي الـــنـــيـــاحـــة والـــعـــويـــا ــ ــب ــ ت الــــعــــا أّم  لــــــــه  خـــــطـــــب 

ــا ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــــــــــــــــويف املـ ــى الـــكـــريـــم املـــاجـــد الــفــرد ــع ــن ت

الــــكــــامــــل الـــــنـــــدب اجلـــلـــيـــا ــب ــي ــج ــن ــل اخلــــلــــق ال ــ ــاض ــ ــف ــ ال
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ــيــا ــى أضــــحــــى كــف ــعـ ــلـ مـــــن لـ ــه ــلـ ــنـــجـ وهلــــــــــا الــــــســــــلــــــّو بـ

أنــــــعــــــم بـــــــه وهبـــــــــم قـــبـــيـــا ــى ــ ــج ــ وقــــبــــيــــلــــه أهــــــــــل احل

ــًا ــيـ ــلـ ــه بـــــــــــرًا سـ ــ ــ أكـــــــــــرم بـ ــى ــفـ ــطـ ــصـ أعـــــنـــــي الــــــــــويف املـ

أفــــــــــــــــعــــــــــــــــاالً وقـــــــيـــــــا ــوال ــ واألح ــاق  ــ األخ مصطفى  ــا  ي

ــا ــي ــم ــر اجل ــ ــص ــ ــل ال ــمـ ــعـ ــتـ واسـ دهــــــى ملـــــــــا  جتــــــــزعــــــــن  ال 

ــرًا ثـــكـــوال ــ ــكـ ــ ــا بـ ــ فـــأعـــجـــب هلـ ــل  وأفــــــــتــــــــك بــــــكــــــرة ثــــاكــ

ــا ــي ــل ــادي س ــ ــه ــ ــل ــ ــان ل ــ ــ مـــــن كـ ــى  ــ ق آٌه  تــــــــارخيــــــــهــــــــا 

سنة 1288هـ
وملا تويف السيد عبد الرزاق بن املرحوم السيد عبد الوهاب آل طعمة سادن روضتي 
احلسني والعباس وحبس أخوه السيد حممد عيل فياممته فقال يرثيه ويعزي أخاه املؤمى 

إليه خمترصًا: 

ــا ــاه ب فـــجـــلَّ  كـــربـــا  يف  حـــــّل  ــى  ــاه ــض ي ال  ــّظـــم  مـــعـ يـــــوم  أي 

ــهــا وغـــابـــت ذكــاهــا ــق خـــّر مـــن أف املـــعـــايل  هــــــال  ــه  ــ بـ يــــــوم  أي 

ــوًا أبــكــاهــا ــج ــول ش ــك ــث ــًا وال ــاك ث ــت ــس أم ــة  ــاسـ ــريـ الـ ــه  ــ ب ــوم  ــ يـ أي 

ــهــا ومحــاهــا ــكــي فــقــد كــهــف ــشــت ت ــت ــات ب الـــســـيـــاســـة  ــه  ــ ب ــوم  ــ يـ أي 

بــنــاهــا ــاد فـــهـــًا  ــ ــن أشـ ــرى مـ ــ ت ال  أضــحــت ــة  ــاس ــي ــك ال ــه  بـ ــوم  ــ ي أي 

طــه آل  ســـيـــا  ال  ــاس  ــ ــن ــ ال مجـــلـــة  عــمــت  ــة  ــ ــآب ــ ــك ــ ال بــــه  ــوم  يــــ أي 

ــا تــــــود فــتــاهــا ــ ــاهن ــ ــس ــ بـــعـــد إن صـــارت األكـــــــارم  بـــه  يــــوم  أي 

ــول لــتــاهــا  ــق ــع ــت أثــبــت ال ــ لـــو رم خــطــوب اســتــقــلــت  بـــه  ــوم  ــ ي ذاك 
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قذاها فاستمر  والفخر  الفضل  ـن  عيـ ــان  ــس ــإن ب ــردى  ــ الـ أودى  يـــوم 

ــا ــاهـ أتـ ــه  ــ ــي ــ وف إال  ــات  ــضـ ــعـ مـ ــًا ــروبـ كـ ــان  ــ ــزم ــ ال ــرتك  ــ يـ مل  ــوم  ــ يـ

تــلــك نــفــس بــغــر مـــا افــتــداهــا ــم ال  ــل ــذيـــري مـــن احلــــام ف مـــن عـ

ــن إمــــــرة وانـــتـــبـــاهـــا ــ ــري ــ ــني أم ــ ب ســاوى الــلــب  أدهـــش  الفضل  ــّر  ح

ــد صــــاعــــدًا فــعــاهــا  ــجـ ــة املـ ــن ــت ف ــني عـــامـــًا فـــواىف  ــ ــع ــ داهـــــق األرب

ــه حلــاهــا ــن لـــلـــورى مـــا أشـــــاب م ــدى ــ ألب ــاب  ــ ــ أش ــو  ــ ولـ ــا  ــزهـ حيـ مل 

تـــضـــاهـــى ال  ومهـــــــة  وفـــــعـــــال  ــن كــــــال وفـــطـــنـــة وخــــــاٍل ــ مـ

ــا ــواه ــة قـــد ح ــرومـ فــلــكــم مـــن أكـ ــرًا ــ ــر ط ــ ــآث ــ ــوى امل ــ ــد هـ ــ ــًا ق ــعـ ــافـ يـ

ــا ــاه ــن ــن بـــالـــنـــهـــى عــــلــــوًا ث ــطـ فـ ــاع ــط ــيـــس رئــــيــــٌس م ــــس كـ ــّي ــ س

ــاهــى ــب ــًا ت ــقـ ــز فـــيـــه حـ ــعـ لـــكـــن الـ ــى بـــعـــزة كـــــان فــيــهــا  ــاهـ ــبـ مــــا تـ

ــهــاهــا ــت قـــلـــوبـــنـــا مــشــت ــ ــاب ــ ألص ــكــاء شــخــصــًا فــقــيــدًا ــب لــو يــعــيــد ال

بــأخــيــه الـــوحـــيـــد عـــــزًا وجــاهــا ــوة عـــنـــه إال  ــلـ لـــيـــس لـــلـــنـــاس سـ

ــا ــ ــزاهـ ــ ــة ونـ ــ ــفـ ــ ووقــــــــــــــارَا وعـ ــاالً ــ ــن ســــــواه ك ــ ــاق م ــ الــــــذي فـ

ــأس رداهـــا ــك ــًا ب ــه ــا ك ــاي ــن ــه امل ــت ـ أغصـ مــذ  الـــورى  أشجى  فقيدًا  يــا 

ــا  ــاه ــان ت ــ ــن فـــيـــا لـــيـــت عـــنـــه كـ ــ ـ البيـ ــادث  ــ ح ــه  ــال غ ــن  ــس ال ــدث  حـ

عـــاهـــا  يـــــــرام  نـــفـــســـه  وال  ال  مــا لــعــبــد الـــــرزاق يف الــنــاس ثــان

ــضــاهــا( ــن ي ــاره لـ ــجـ )وعـــمـــيـــد نـ وأرخ ــح  ــ نـ ــذب  ــ ــه ــ م لـــوحـــيـــد 

سنة 1286هـ
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وله يرثي القتيلني الشهيدين السيد أمحد املرشدي وولده الشيخ حممد ويندهبام بقلب 
مقروح ودمع مسفوح، قال ملتاعًا: 

ــا فــأبــاهَنــا ــه ــنُ ــي ــي ب ــن ــمــي ورمـــــى ي ــارقـــت إنــســاهنــا ــال عــيــنــي فـ ــ ــا ب مـ

ــّفـــي وقــــد َجــــذ احِلــــــام بــنــاهنــا كـ ــان عــيــنــي أمحــــــٌد وحمـــمـــٌد ــ ــس ــ إن

ــا ــواهن ــل ــرى س ــ ــًا تـ ــ ــوم ــ وحمـــمـــد ي ــرع أمحــد هــيــهــات نــفــي بــعــد مـ

ــا ــاهن ــل ــفـــه س اضـــحـــى وهــــــذا عـ ــان رئـــاســـة ــ ــزم ــ ــذا ســـلـــيـــان ال ــ هـ

ــي نـــراهنـــا ــت ــاش ــش ــح ــا ب ــبـ ــد أهلـ ــ ق كليها ــني  ــذب ــه م فـــــداء  روحـــــي 

ــي دائـــــــًا إحـــزاهنـــا ــف ــن أبـــــــدًا ب كليها  ــني  ــذب ــه م فـــــداء  روحـــــي 

ــا ــاهن ــج ــًا أش ــعـ ــلــهــا مـ ــقــت نــفــي ب ــداء مــهــذبــني والزمـــت  ــ ــي ف ــ روح

ــا ــواهن ــي ك ــة ســمــت  ــقــب مــن كـــل  يف  ــني جتــــاوزا ــذب ــه روحـــــي فـــــداء م

ــون مــــــودة إرســـاهنـــا ــ ــن ــ حـــــال امل روحـــــي فـــــداء مــهــذبــني جتــاذبــا

عـــاهنـــا ــه  ــ بـ وانـــتـــهـــيـــا  اهلل  يف  ــني تــصــافــيــا ــذب ــه ــداء م ــ ــي فـ ــ روحـ

ــا قــدحــاهنــا ــازع ــن حــتــى احلـــتـــوف ت ــا ــواســي ــني ت ــذب ــه ــداء م ــ ــي فـ ــ روحـ

ــاء حـــــاالً واملــــــآل حــنــاهنــا ــي ــل ــع ال ــني تــقــاســا  ــذب ــه روحـــــي فـــــداء م

سكاهنا الــردى  اصطلم  أو  انقلبت  ــهــا ــت ــي ــال ــأ لـــســـاكـــن كـــربـــا ي ــبـ نـ

إنـــســـاهنـــا عـــــزة  الــــريــــة  يف  أو  ــل الــنــاس أنـــداهـــا يــدًا قــتــلــت أجـ

ــة وأمـــاهنـــا ــوفـ ــنـ ودلــــيــــل كــــل تـ ــل كـــرهيـــة مــرهــوبــة ــ ــدام ك ــ ــق ــ م

ســكــاهنــا ــا  ــ ــاهن ــ أم فـــلـــك  ورشاع  ــة وخمـــوفـــة ــم ــي ــظ ــل ع ــ ــاف ك ــشـ كـ
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ثم يعرج اىل رثاء ولده الشاب القتيل بقوله: 

أغصاهنا طالعي  وأذوى  حسنت  ــفــضــل الــتــي  أحمـــمـــٌد يـــا روضــــة ال

عنواهنا الـــردى  وحمــى  ســنــًا  ــت  زانـ ــة الــــرف الــتــي  ــاج ــب ــيُّ يـــا دي ــنـ أُبـ

ــا ــ ــاد وزاهن ــبـ ــت نــضــارتــه الـ ــ راقـ بعدما  ــن  م ذوى  غــصــنــًا  ــا  ي أُبـــنَـــيُّ 

ــا ــاهن ــرب مــســتــبــدالً عـــن اوجـــــه ت ــدرًا هـــوى عـــن بــرجــه ــ ــي يـــا بـ ــن أب

رحيـــاهنـــا روحـــــي فــــدى رحيــاهنــا ــي ويــا  ــ ــا روح ــي ويـ ــ ــي يــا روح ــن أب

ــاهنــا ــا اســـتـــطـــع كــت ــ ــى وملـ ــم ــظ ع وحمنتي ــي  ــن ُب ــا  ي ضــعــيــف  جــســمــي 

دوراهنـــــــا ــل  ــطـ ــعـ ومـ ــا  ــ ــاهب ــ ب أو  مثكل  رزؤك  ــداب  ــيـ الـ حمـــور  يـــا 

ــا ــ ــاهن ــ ــا ومـــــزعـــــزع أرك ــاهنـ ــيـ ــنـ بـ ــع ــض ــع ــض ــر عـــنـــواهنـــا وم ــ ــغ ــ وم

ــى ذكـــــاه وفــهــمــه ســجــاهنــا ــسـ أنـ حمــمــدًا أن  ــغــاء  ــل ــب ال درى  ــل  ــه أف

ــم قــريــضــه حــســاهنــا ــظ ــن ــى ب ــيـ أعـ حمــمــدًا أن  ــراء  ــع ــش ال درى  ــل  ــه أف

ــا ــ ــى أرداهن ــ ـــزق األس دكـــنـــاء قـــد م ــة ثــاكــل ــل ــاء ح ــي ــل ــع ــه ال لــيــســت لـ

كـــفـــراهنـــا ــق  ــ ــت ــ ن مل  هبـــــا  ــا  ــ ــن ــ ك ــك يـــا بــنــي ونــعــمــة ــن ــي ــع ــًا ب ــسـ قـ

أحزاهنا وضاعفت  اهلــمــوم  كبدي  سلت  وإن  بــنــي  ــا  ي فــكــرك  أنـــس  مل 

حساهنا اجلــنــان  ــب  رت مــن  اخللد  يف  ــز ــائ ــك ح ــ ــأن ــ ــة ب ــقـ ــا عــــى ثـ ــ ــ وأنـ

ــخــدمــني كـــاكـــا رضـــواهنـــا مــســت ــدًا ــ ــنــك أمح ــان عــي ــسـ ــس إنـ ــالـ وجمـ

وبـــنـــي الـــرســـالـــة شــيــبــهــا شــبــاهنــا ــه ــيـ ــدًا ووصـ ــ ــم ــ ــن حم ــ ــارشي ــ ــع ــ وم

ونـــســـاءهـــا أشـــيـــاخـــهـــا فــتــيــاهنــا  ــاد رحــاهبــا  ــب ــى مــصــابــكــا ال ــج أش

ــن بـــعـــده إيـــواهنـــا ــ ــزالً م ــ ــزلـ ــ ومـ ــاءه ــ ــراق مــطــبــقــًا أرج ــعـ ــى الـ ــ وده

إنــســاهنــا(  فـــارقـــت  االكـــــارم  )إن  مؤرخًا قلت  الكرب  أقى  حّل  مذ 

1293هـ
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وله يرثيهام أيضًا من قصيدة أخرى: 

وأبـــرهـــا الـــعـــا  ذوي  أجــــل  إال  ــا ــره ــئ ده ــاج ــف ت مل  ــا  ــاي ــلــمــن ل ــا  مـ

فخرها املــفــاخــر  أهـــل  أثــكــلــت  ــد  ق مـــاهلـــا  ــا  ــ ــاي ــ ــن ــ امل اهلل  ــل  ــ ــات ــ ق ــا  ــ يـ

ــرام وخرها  ــك ال مــن  ــام  األنـ أزكـــى  ــدًا ــد املــؤثــل أمحـ ــج ــا امل ــت أخـ ــال غ

ــا درهـ وأرضـــعـــتـــه  ذاك  ــد  ــع ب مـــن  وأعظمت الــفــخــار  أم  ــه  ب نتجت 

فخرها يــا  احلــجــى  ــاب  أربـ تبكيك  احلجى ــاب  أربـ تبكيك  فخرها  يــا 

وبحرها والــســخــاء  ــارم  ــك امل ذا  ــا  ي ــك بــرهــا ــا مــصــاب ــي ــدن ــق ال قـــد طــب

قــدرهــا  ــك  ــوَق ــق ح وىّفٰ  فــمــحــمــد  حتفها  نفسك  شــاطــرت  تكن  مل  إن 

ــة زهــرهــا ــي ــدن ــا ال ــي ــدن مـــن هـــذه ال ــاركــًا ــزة ت ــزي ــع ــاك بــالــنــفــس ال ــ واس

ــا ــره ــا ذخ ــا يـ ــزه ــن ــا ك ــا عـــزهـــا يـ يـ ــا مــهــجــتــي ــ ــي ي ــت ــج ــا هب ــ ــد ي ــمـ أحمـ

حرها املحامد  ذوي  ورأس  طـــرًا  الورى  أزكــى  يا  العلياء  لك  فقدت 

بمثل هذه الفرائد واخلرائد يطالعنا ديوانه، وهي لعمري ثروة أدبية نادرة وأساليب 
فخمة يف فنون الشعر العريب فيها عبقرية ونبوغ ومهارة يف الصياغة، عسانا نوفق لطبعها 

بديوان يكون متعة لألدباء وسلوة ملجالسهم األدبية. 

* * *
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5- السيد قاسم اخلطيب

1322 - 1405هـ
هو أبو اهلادي السيد قاسم بن السيد حسن بن السيد هاشم اخلطيب املوسوي خطيب 

فاضل وأديب شاعر. 

ولد املرتجم له يف اهلندية )طويريج( سنة 1322هـ)1(  واملصادف لسنة 1901م ونشأ 
القزويني  املتوىف سنة 1358هـ والسيد مهدي  القزويني  السيد جواد  هبا، ودرس لدى 

الصغري املتوىف سنة 1366هـ.

اخلطابة: أخذ اخلطابة عىل يد املرحوم السيد حممد حسن، كام درس عىل عمه اخلطيب 
الطلبة  بفريق من  اختلط  اخلطابة  مهنة  يزاول  بنفسه وأخذ  انفرد  ثم  السيد حممد رضا، 

األفاضل، فكان موضع إعجاهبم ملا شاهدوا فيه من ذكاء مفرط وتقوى وصالح. 

وكانت لديه مكتبة يف اهلندية - كام حدثني بنفسه - وكان خيتلف عىل كربالء يتصل 
بأعالمها ومشاهري أرسها، وله مع أدبائها مساجالت ومطارحات أدبية وصالت صداقة 

متينة. 

مقامها،  هلا  التي  وشخصيته  العراقية،  األوساط  يف  املرموقة  بمكانته  املرتجم  يتمتع 
وهو من األدباء الذين نالوا مكانة سامية يف سامء األدب حسن املعاين مليح اإليراد ساكن 
يف  اللسان  الذرب  اخلطيب  وكان  ظريفًا،  متوددًا  األخالق  طيب  الشامئل  مجيل  الطبع 

املجالس التي وجلها. 

)1(  خطباء املنرب احلسيني / حيدر املرجاين ج2ص312. 
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نموذج من شعره: 
للشاعر قصائد وقطع شعرية متناثرة، وهذا الشعر كثري، يتبدد يف املجاميع وتبعثر يف 
األوراق، ومعظمه يف أدب املناسبات، فقد كان رسيع البدهية، ينظم بدون تكلف، فهو 
من النمط الوسط، ويعرب شعره عن روحه الثائرة، ويصور لك نواحي حياته وشعوره 
وفهمه ألرسار احلياة، وملا قدم سامحة العالمة اجلليل الشيخ عيل كاشف الغطاء من مرص 

سنة 1385هـ، أنشده قصيدة تدل عىل جودة طبعه فقال: 

ــر ــ ــأزه ــ ــة ل ــ ــاه ــ ــق ــ ــف ــ رئــــيــــس ال ــن جــعــفــر  ــ ــل الـــعـــلـــم ع ــاقـ ــا نـ ــ أيـ

ــري ــغ ال ــا يف  كـ ــد  ــي ــع ــص ال ــل  ــ أله ــا حــلــلــت  ــ ــت الـــعـــقـــيـــدة مل ــ رشحـ

ــع اجلـــوهـــر ــ ــاح م ــحـ ــوم الـــصـ ــلـ عـ الــعــلــوم جـــــّل  أودع  اهلل  ــك  ــ ب

ــرتي ــف ــد ي ــ ــف ق ــش ــك ــال ــرك ب ــ ــ وغ ــاء عــن املــشــكــات ــط ــغ كــشــفــت ال

املـــشـــرتي إىل  ــوت  ــمـ سـ ــا  ــ م إذا  ــني ــت ــدول ــا مــصــلــح ال ــرو يـ ــ ــا غ فـ

ــذر ــ ــن ــ امل أو  ــر  ــ ــش ــ ــب ــ ال ــل  ــثـ ــمـ كـ ــاك اإللـــــــه بـــعـــقـــل رجــيــح ــ ــب ــ ح

وله قصيدة أخرى مطولة عنواهنا )عالمة العرص( جاء فيها: 

خيب مل  الظن  منه  خلفك  ســار  ــن  َم العرب نخبة  يا  بل  الرق  مصلح  يا 

ــوال والــنــوب ــ ــدى األه لــه املــلــوك ل خضعت الذي  الفرد  العلم  واملقتدى 

والرهب الـــروع  يف  طينتنا  كشاف  أبــــدًا هيـــن  مل  ومــــــراس  مــــرة  ذو 

ــب ــرت ال املـــريـــخ يف  زاحـــــم  ألنــــه  عجب ــن  م األمـــر  ــا  ف ــافــســوه  ن إن 

بالسحب الشمس  شعاع  يعّفى  وهل  فضائله خيــفــي  أن  شــانــئــه  رام  ــد  ق

مكتئب غر  بوجٍه  الصعاب  يلقى  لظى كنار  تصى  التي  اخلطوب  إن 

واحلــقــب  األزمــــان  يف  مـــّر  مثله  ــا  م طافحة بالعلم  خاضها  أحـــٍر  كــم 
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آثاره املخطوطة: 
له ديوان شعر باسم )خواطر اخلطيب(. . 1

األدب الالمع يف الكلم الضايع. . 2

جاء يف مدينة احلسني ج4ص390 ما نصه: 

املجموعة اخلطية خلطيب املنرب احلسيني احلاذق املعارص فضيلة السيد قاسم بن حسن 
ابن هاشم بن حمزوز بن منصور بن امحد احلسيني النجفي له مجلة مؤلفات منها: كتاب 
)األدب املقبول يف األدب املهجور(، وكان السيد قاسم عضوًا بارزًا يف املؤمتر اإلسالمي 

يف القاهرة سنة 1388هـ.

قال حييي جريدة )املجتمع( الكربالئية: 

والـــنـــائـــم الـــيـــقـــظـــان  إىل  ــاع  ــ ضـ ــربـــا كـ يف  اآلداب  ــع  ــمـ ــتـ جمـ

ــامل ــعـ الـ إىل  ــم  ــلـ ــعـ الـ نــــــره  يف  ــا آثـــــار مـــن قـــد مــضــوا  ــن أحـــيـــا ل

ــي ــ ــدارم ــ ال أدب  ــن  ــ م أنــفــســنــا  تــشــتــهــي ــا  ــ مـ اهلل  لـــعـــمـــر  فـــيـــه 

ــم ــاظ ــن نـــاثـــر مــنــهــم ومـــــن ن ــ م ــك األفـــــــــذاذ مــــن كــربــا  ــ ــذل ــ ك

عـــــى شــــعــــور املـــــغـــــرم احلـــــامل ــمــنــت ــة هــي ــبـ ــخـ ــن نـ ــ فـــيـــاهلـــا مـ

ــم ــاه ــف ــل ــا مــــوكــــول ل ــه ــن ــي ــم ــث ت ــؤًا  ــؤلـ ــم لـ ــهـ ــامـ ــدت أقـ ــضـ ــد نـ ــ ق

ــاجلــاســم( ــو الــلــوا املـــعـــروف )ب أبـ كــربــا يف  ــور  ــنـ ــلـ لـ ــا  ــ ــه ــ ــرج ــ أخ

ــم(؟ ــاس ــق ــاء مــن فــم )ال ــن ــث يــفــي ال ــاٍء وهـــل ــ ــنـ ــ ــه ألــــــف ثـ ــ مـــنـــي لـ

وله مطارحات مع أديب مدينته املرحوم احلاج حممد حسن الكتبي. 
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توىف السيد قاسم يف اهلندية ونقل رفاته إىل النجف األرشف سنة 1984 م املصادف 
لسنة 1405هـ.

أرسل اخلطيب األبيات التالية إىل السيد سلامن هادي آل طعمة عىل إثر إهدائه مؤلفه 
املفيد )شعراء من كربالء( وهي: 

بسمه تعاىل 

الـــعـــصـــاء ــة  ــ ــديـ ــ اهلـ أتـــتـــنـــا  إذ  فكر ســـوانـــح  يف  الــقــلــب  ــا  ــن ــي ب

واهلـــــدايـــــا يـــقـــل عــنــهــا الــثــنــاء ــا ــراي ــادي ال ــ ــان ه ــل ــاد فــيــهــا س جـ

الــشــفــاء لـــلـــقـــلـــوب  واهلل  ــي  ــ ه ــب  ــ ــن أديـ ــ ــل مـ ــ ــامـ ــ ــا أنـ ــ ــرزهتـ ــ طـ

ــد إيـــــاء ــ ــاق ــ ــن ــ ــس فـــيـــهـــا ل ــ ــي ــ ل ــا ــواه ــت ــا ومــــن حم ــه ــن ــب م ــعــجــي ف

ــا خـــيـــاء ــ ــه ــ ــل ــ ــادى وك ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وتـ ــره ثــم جــاءت ــط ــن الــطــرس س زيـ

اجلــــــوزاء ــا  ــ ــأؤه ــ ش دون  كـــتـــب  ــدر الـ ــفــيــس يف  ــن ال ــت  ــم ــب ض ــت ك

ــان واالنـــتـــقـــاء ــ ــق ــ ــا أحـــيـــك اإلت مـ ــاالً ــهــا جمـ ــي ف ــدون  ــاقـ ــنـ الـ ــرى  ــ ي ال 

ــا وضــــاء ــ ــورهـ ــ ثــــم عـــــــادت ونـ ــوارت ــ ــه نــجــومــًا ت ــف ــت ك ــع ــل أط

شـــعـــراء ــاء  ــ ــرب ــ ك يف  ــيـــه  فـ فـــــاه  يقفى ــرًا  ــعـ شـ ــم  ــض ت ــب  ــت ك ــر  خـ

ــد الـــفـــنـــا والـــقـــضـــاء ــ بــعــثــرتــه ي شمًا جتــمــع  دمـــت  ــا  م مهنا  ــش  ع

ــراء ــ ــزه ــ ــا مـــدحيـــي وأمــــــك ال ــ م أنـــا مـــا عــشــت ال أوفـــيـــك مــدحــًا

ــى أهـــــــــواء ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاك واملـ ــ ــ ــنـ ــ ــ أمتـ يـــا ســمــر الــــــراع ســمــعــًا فــإين 

ــاء ــي ــل ــع ــك ال ــث ــب حـــيـــث حـــلـــت ب ــاء فـــيـــك قــلــيــل ــ ــن ــ ــث ــ ــثـــر ال فـــكـ

ــطـــف وســمــهــا كــربــاء ــة الـ ــربـ تـ أنجبته ــن  م مـــدح  أستطيع  كــيــف 
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ووالء مــــــــــــودة  عـــــطـــــرتـــــه  قصيدي  كــبــيــت  ــاء  ــرب ك يف  ــت  أنـ

ــاء ــ ــي ــ ــب ــ ــى عـــــــــاءه األن ــنـ ــمـ ــتـ تـ ــٍد ــت جم ــي ب ــن يف  ــدي ــرق ــف ال نــافــس 

 1972 / 6 / 21

خطيب اهلندية قاسم 

* * *

6- الشيخ قاسم اهلر

1216 - 1276هـ
إن من بواعث األسى واألسف أن يمر قرن أو أكثر من قرن عىل وفاة هذا الشاعر 
النقاد، ولعل ذلك السبب  بالتحليل والتدريس أحد من  يتناول شعره  اخلالد، دون أن 
يعود إىل إمهال أدبائنا لكبار شعرائنا املنسيني، فرتاثنا الفكري القيم حيفل باليشء الكثري 
من آثار هؤالء املفكرين الذين جهل تاريخ األدب حقهم وقضت احلوادث املتعددة عىل 
آثارهم، ومنهم هذا الشاعر الذي كان له الفضل األكرب يف إحياء النهضة األدبية يف القرن 

الثالث عرش اهلجري. 

وأهل  الشعراء  من  رعيل  منها  خترج  باألدب  معروفة  كربالئية  أرسة  اهلــر)1(   وآل 
الفضل، وقد أشار العالمة الشيخ حممد الساموي إىل هذا البيت)2( يف أرجوزته: 

)1(  راجع كتابنا )تراث كربالء( ص114 - فصل )األرس األدبية(. 
)2(  جمايل اللطف بأرض الطف: للعالمة الشيخ حممد الساموي - ص77.
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بــرز والــــــذي  اهلــــر  ــى  ــس ــي ع مــكــتــنــزًاوآل  ــرًا  ــصـ قـ ــان  ــ ك إذ  قـــاســـم 

فمن هذا البيت برز الشيخ قاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري الشهري باهلر، البصري 
أخريًا، وال يزال آل اهلر يف كربالء)1(.

ولد املرتجم سنة 1216هـ - 1801م وتويف سنة 1276هـ -1859م ودفن بباب 
السدرة يف كربالء)2(، فقد برصه وهو يف رشخ شبابه وميعة صباه، وتلقى تعاليم الدين يف 
فجر حياته عن املعاهد العلمية يف كربالء، حيث كانت إذ ذاك كعبة القاصدين لشعراء 
احللة والنجف وبغداد، وخترج عىل علامء عرصه، ورسعان ما اشتد ساعده ونضج فكره، 
ومكانة  الفكرية  األوساط  يف  واسعة  شهرة  عىل  وحصل  فيه  فأجاد  الشعر  يقرض  بدأ 
مرموقة تليق به، وما دمنا يف اسرتسال حديثنا عن الشاعر، فال بأس أن نستشهد بأقوال 

املؤرخني الذين نعتوه وأطروه يف مؤلفاهتم، جاء يف أرجوزة الساموي: 

ــتـــقـــديـــر  ــب بــــاهلــــر مـــــن الـ ــ ــق ــ ل ــر  ــص ــب ــم ال ــ ــاس ــ وكــــــاألديــــــب ق

ــر ــآث ــم لــــه بـــالـــشـــعـــر مــــن م ــكـ فـ ــري  ــ ــائ ــ ــي احل ــ ــع ــ ــد ال ــمـ ابــــــن حمـ

ــم9   ــاس ــق ــا ال ــا الـــرضـ ــ ــوا زه ــأرخـ فـ حاسم بفضل  الفيض  ذو  ــاه  أرضـ

وكتب عنه العالمة السيد حمسن األمني يف موسوعته )أعيان الشيعة( قائاًل: تويف يف 
أديبًا  فاضاًل  كان   ،احلسني صحن  يف  ودفن  عامًا  ثامنني  عن  1268هـ  سنة  كربالء 
شاعرًا معارصًا للسيد حيدر احليل واحلاج جواد بدقت ولعبد الباقي العمري والكواز، 
وله مراٍث وقصائد كثرية منها القصيدة الرائية التي رثى هبا احلسني)3(، وأطرى ذكره 

العلمي  املجمع  مطبعة  ص323،  ج2   - العزاوي  عباس  للمحامي   - بالعراق  العريب   األدب  تاريخ    )1(
العراقي 1382هـ / 1962م. 

)2(  املرجع السابق ص323. 
)3(    أعيان الشيعة: للعالمة السيد حمسن األمني - ج42 ص329 و330. 



44

الثالث  القرن  يف  الربرة  )الكرام  املخطوط  كتابه  يف  الطهراين  بزرك  أغا  الشيخ  العالمة 
بعد العرشة( بقوله: للشيخ قاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري املعروف بالشيخ قاسم 
اهلر ولد سنة 1216هـ وكف برصه أخريًا وتويف سنة 1276هـ ودفن مع الشيخ خلف 
قرب باب السدرة أورد بعض شعره يف املجموع الرائق وذكر الشيخ عيل بن حممد بن 
الشيخ صالح التسرتي يف جمموعته: إن الشيخ قاسم البصري احلائري الساكن يف صحن 
العباس أنشأ قصيدة يف مدح احلاج مريزا فتح اهلل التسرتي يف رجب سنة 1266 وقرأها 
يف داره وهي سبعة عرش بيتًا بدأ مصاريعها األوىل هبذه احلروف حاج ميزا فتح اهلل وبدأ 
مصاريعها الثانية بمقلوب هذه احلروف أوله )حق عىل كل اهل الفضل واالدب - هواك 
بيته األخري )هو اإلمام هو القرم اهلامم وقد - حق  يا نور بدر املجد والرتب( وقال يف 

الثناء له من كل ذي أدب( )1(  .

وقال فيه صاحب )الطليعة( ما نصه: القاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري الشهري 
باهلر، البصري، كان أديبًا ذكيًا شاعرًا بارعًا حسن البدهية حلو املحارضة تقيًا ناسكًا حرضه 
ولده حممد عيل النائح عند موته فجعل يلقنه ويعد له األئمة فصاح به: أتذكر األئمة 

وهم عندي حضور اآلن، ويعد أسامءهم وهم معي؟)2(.

وقال فيه الشيخ حممد عيل التربيزي: والشيخ قاسم اهلر احلائري أديب شاعر ماهر من 
شعراء القرن الثالث عرش، ويعرف بيته يف كربالء بآل اهلر أيضًا، كان معارصًا لصاحب 

اجلواهر والشيخ مرتىض األنصاري)3(.

)1(    الكرام الربرة من القرن الثالث بعد العرشة: للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين خمطوط ص230.
)2(    الطليعة يف شعراء الشيعة: للعالمة الشيخ حممد الساموي خمطوط وأنظر )الروض الزاهي( ج2 للسيد 

حممد حسن آل الطالقاين - خمطوط. 
)3(    رحيانة األدب: للشيخ حممد عيل التربيزي - فاريس املجلد 4 ص312. 
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اما حتديد وفاته فاالختالف ظاهر يف تارخيه، واألرجح أنه تويف عام 1276 هجرية 
كام تؤيد معظم املصادر التي اطلعنا عليها، وكانت له صالت ودية ومساجالت أدبية مع 
فريق من شعراء العراق، وقد اشرتك معهم يف كثري من األندية األدبية واحللبات الشعرية 
التي انعقدت يف بغداد واحللة والنجف، وعطر اجلو األديب بغرر شعره وشنف األسامع 
بفرائده احلسان، والصفة التي كان يمتاز هبا أنه قادر عىل ارجتال الشعر يف اللحظة التي 

يريد فيها القول كام يفيدنا بذلك كتاب )حديقة الورد(. 

شعره 
حيتل شعر الشيخ قاسم الصدارة يف األندية األدبية ملا يتسم برقة يف اللفظ وتضخم 
يف املعنى ودقة يف العرض وبراعة يف األسلوب، ولكننا مل نعثر إال عىل النزر اليسري من 
شعره لسبب وقوع حادثة نجيب باشا عام 1258هـ التي جرفت إنتاج الشعراء وقضت 

عليها: أسمعه يرثي اإلمام احلسني بن عيل ويصف يوم عاشوراء: 

بتكدير شيبت  قــد  الــديــن  وبيضة  عاشور  يــوم  يف  اهلــدى  مــوايض  فلت 

املباتر ــيــض  ــب وال ــل  ــوام ــع ال طــعــم  غدوا فيه  والتنزيل  الوحي  بنو  يوم 

للطور ــر  خ غـــداة  كــمــوســى  ثـــرى  الـ عى  الكائنات  قطب  خر  به  يــوم 

جمبور غــر  كــرسًا  الــديــن  عــى  ألقى  وقد الــضــال  سبل  بــه  أقيمت  ــوم  ي

تــســابــق املـــوت يف حـــرب املــغــاويــر سوابقهم قــوم  يف  صــال  ما  بعد  من 

ــر مــنــزور ــن الـــصـــدور رشابــــًا غ م هلا  إن  الــكــفــر  بــطــغــاة  هــم  ــر  ــم وس

ــدام وتــأخــر ــ ــني إق ــا ب والـــشـــوس م ملعضلة  ــًا  ــوم ي ُردُعــــوا  ــا  م إذا  قــوم 

ســمــر الــقــنــا بــجــنــان غــر مــذعــور واعتنقوا املــوت  مذاكي  إليها  سلوا 

ــور ــرد احل لـــدى الــرمــاح عــنــاق اخلـ طـــربـــًا ــوا  ــقـ ــانـ عـ ــم  ــ ك ــم  ــ ــ دره هلل 
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مذعور غــر  بقلب  الــعــوان  ـحرب  وصافحوا املرفيات الصفاح لدى الـ

تسعر ذات  منه  ــرب  واحلـ ــــأرواح  الـ خيتلس  العضب  بحد  أشــم  وكــم 

ومنحور مطعون  بني  ما  كالشهب  انتثروا قــد  حتى  للعدى  ســاملــوا  مــا 

بالنور  اهلل  عـــرش  فـــوق  ــم  ــاؤه أس كتبت األىل  بعد  والندى  للهدى  من 

تــغــيــر أي  ــا  ــه ــن م ــور  ــ ــن ــ ال ــر  ــ وغـ هجعت كربا  يف  هــدى  ــدور  ب فكم 
بتكدير)1( عيلت  بعدما  الثرى  حتت  حجبت  اهلــدى  ــاب  ألرب نجوم  وكــم 

وله راثيًا سيد الشهداء اإلمام احلسني أيضًا منها: 

ــجــاء  ــارس اهلــي ــ ــة فـ ــب ــي ــث الــكــت ــي ل حيدر  ســطــوة  ــداء  ــ األع عــى  فسطا 

الــبــوغــاء ــان يف  ــرس ــف ــدل ال كــم جـ ــد حــســامــة ــ ــأ ال جت ــطـ أبـ ــد  ــ ق ــم  ــ ك
لــيــث الــفــدا قــلــبــي لــه وحـــشـــاء)2( ــم بـــلـــبـــة قــلــبــه ــهـ ــه سـ ــ ــاب ــ فــــا ص

وهذه القصيدة قاهلا ارجتاالً جوابًا عىل قصيدة نعامن خري الدين اآللويس الشهري بأيب 
الثناء اآللويس وذلك يف 10 شوال سنة 1270هـ فأسمعه يقول: 

ــي الــنــضــار كــؤوســهــا الــلــحــني وهـ ــؤوس تــدار ــ ــرم يف ك مــا شــمــس كـ

اجلـــلـــنـــار ــر  ــ ــزه ــ ي ــه  ــيـ ــتـ ــنـ وجـ يف  ــوف فـــيـــهـــا أحـــــــور جــــؤذر ــ ــط ــ ي

ــات انــتــشــار ــب مـ ــان ملـــن يف احلـ كـ انثنت  مــهــا  كــالــغــصــن  ــة  ــام ق ذو 

هبـــا فــــــؤادي قـــد غــــدا مــســتــطــار ــا ــضــب ال ــوايض  ــ ــم ــ ك ــاظ  ــ حلـ وذو 

البغدادية - اجلزء  )1( أعيان الشيعة : للعالمة السيد حمسن األمني ج42 ، ث330 ، وأنظر جملة: املرشد - 
الرابع واخلامس، السنة الرابعة 1929م .

)2( جمموعة خطية يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف برقم 552 .
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عـــقـــار ملــــــاه  ثـــغـــر  يف  ــــحـــيـــاة  ـــ ــل ــه ول ــي ــن ــي ــني ع ــ ــا ب ــايـ ــنـ ــرى املـ ــ تـ

ــأوى الــقــفــار  ــ ــرتك الــعــشــاق تـ ــ ويـ رنـــا إن  ــرى  ــ ــث ــ ال آســــــاد  ــرح  ــ يـ

ــار ــه ــن ــر شـــمـــس ال ــ ــ ــده اآلخ ــ ــ وخ الــدجــى يف  خــــده  إال  ــبـــدر  لـ مـــا 

اخلار عنها  ميط  إذ  الضحى  شمس  اخــجــلــت قـــد  هــيــفــاء  وال  كـــا 

ــر الـــعـــرار ــ أيـــــرادهـــــا يــفــيــق ن ــن  ومـ دالالً  ــف  ــطـ ــعـ الـ ــح  ــ ــرن ــ ي

ــار ــ ــق ــ ــه وال ــ وغـــــــرد الـــــــــورق بـ زهـــا أريــــــض  روض  وال  ــا  ــ ك

ــار ــث ــع ــال ال ــقـ فــيــه مـــن الـــدهـــر يـ ــذي ــ مـــثـــل ابـــتـــهـــاجـــي بـــنـــظـــام ال

ــار ــح ــب ــج ال ــ تـــقـــاطـــر الـــقـــطـــر ولـ ــه قد  ــي ــن نــــدى أنـــمـــل كــف ــن عـ مـ

ــار ح ــاهلل  تــ ــوم  ــيـ الـ ذا  ــا  هبـ ــعــقــل  ـ ـــ ال ــل ذي  ــق ع الــتــي  ــداد  ــغـ بـ ــذم  ــ ي

ــار ــوقـ ــاك الـــعـــا والـ ــ وقـــطـــب أفـ ــاء اهلــــدى ــ ــ ــود س ــ ــم ــ ومـــــــدح حم

عــامــة الـــدهـــر وحـــامـــي الــذمــار ــدا ــع ال ــف  ــت ح اهلل  ديــــن  شـــهـــاب 

قـــد قـــوم الـــديـــن بــمــنــجــى الــفــقــار ــذي  ــ ــني الـ ــ ــن ــ ــؤم ــ ابــــــن أمــــــر امل

ــفـــى مــنــه لــلــوجــد نــار ــه أطـ ــيـ وفـ ــه  ــالـ قـ ــذي  ــ ــ ــال ــ ــ ب قـــلـــبـــي  أرس 

الفخار سامي  األســـواء  سائر  ــن  ِم الـــعـــدا ــم  ــرغـ بـ ــًا  ــفـــوظـ حمـ الزال 
ــم االعــــتــــذار)1( ــك وفــيــه أبــــدي ل هــــذا الـــــذي جـــــادت بـــه فــكــريت 

مكتبة  يف  منه  خمطوطة  نسخة  وتوجد  بغداد،  طبع   )126  - )ص125   ، األخرس  الغفار  عبد  )1( جمموعة 
املتحف العراقي حتت رقم 12619 وقد مجع هذه املجموعة املحامي عباس العزاوي وعلق عليها بقوله : 
الشيخ قاسم من أدباء كربالء كان شاعرًا ونارشًا جميدًا فيهام ومن شعره يف )حديقة الورد( و)كنز االديب( 

وغريمها ، وله اليد الطوىل يف علم العربية وأراجيزه يف ذلك مشهورة هبية )حديقة الورود( .
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قال األستاذ نعامن خري الدين فعجبنا من ارجتاله واستبعدنا ذلك من أمثاله فأنشدين 
ذلك الفاضل الرسي عبد الباقي العمري قوله: 

ــار غــب ــري  ــعـ ــار شـ مـــضـ أثـــــار يف  من  وجــــه  يف  ــم  ــاسـ قـ يـــا  غــــرت 
ــدار)1( ــتـ اقـ عظيم  ذي  أديـــب  ــل  ك ــأت  ــبـ ــدت هبــــا أنـ ــ ــس ــ بــــداهــــة ج

الً:  وقال متغزَّ

ــارى ــك ــواك س ــ ــوم يف هـ ــيـ الـ ــم  ــه ف عــقــارا  ملــــاك  مـــن  الـــقـــوم  رشب 

فـــراحـــت بـــه الـــعـــقـــول حــيــارى ــك كــالــصــبــح ــن ــي ــب ــم ج ــ ــى هل ــ وجتـ

ــد ذابـــــــــًا خـــطـــارا ــ ــق ــ ومــــــن ال ــًا صــقــيــًا ــف ــي ــفـــون س ــك اجلـ ــدت ــل ق

ــرارا ــ ــام غ ــسـ ــن احلـ ــى مـ ــ ــي أم هـ ــؤادي ــ فـ يف  ــظ  ــ ــواح ــ ل ــن  ــ م ــا  ــاهلـ يـ

ــقــارا  افــت ــك  ــي إل إال  ــو  ــك أش لــســت  ــل حسن  ــن كـ ــال عـ ــ ــي اجلـ ــن ــا غ يـ

ــقـــد جــــــاوز احلـــــــدود وجـــــارا فـ ــع احلــب ســائــلــيــنــا يـــا مـــي مـــا صــن

ــارا ــ ــد ن ــ ــوج ــ ــا حـــــــرارة ال ــرهتـ صـ صب  حــشــاشــة  اهلــــوى  ســبــيــل  يف 

ــد االحــــــــرارا ــب ــع ــت ــس هبــــواهــــا ت مــلــكــت رقـــة احلـــســـان وأضــحــت

ــرارا ــقـ ــوم الـــفـــراق الـ ــ ــا ي ــن ــت ــدم أع ــاء ــي ض عـــيـــون  ــوى  ــ ــن ــ ال أقـــــر  ال 

ــنـــي أعــــالــــج األفــــكــــارا ــتـ تـــركـ ــرام ــ ــة وغـ ــوعـ ــن لـ ــ ــري م ــ ــن جمـ ــ م

ــدهــم مــســتــطــارا وقـــلـــبـــًا مـــن بــع ــني  ــب ال أمل  بـــذبـــلـــهـــا  ودمـــــوعـــــًا 
اصطبارا)2( عليه  أستطع  مل  الوجد  ــذا ــه ــى الــــغــــرام ف ــ ســــاعــــداين ع

)1( جمموعة عبد الغفار األخرس .
)2( جمموعة آل الرشتي .
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وقال مداعبًا الشاعر عبد الباقي العمري، حيث إن األخري قد عريه )باهلر( فكان رد 
الشيخ قاسم رائعًا ومقبوالً: 

ــعــراق ــال ب ــري  ــخ ف ذاك  يـــك  وإن  هبــر أدعــــــى  أن  أريــــــد  ولـــســـت 

ــي ــ ــط مـــــايل عـــنـــه واق ــ بـــــــدارك ق ــًا ــب ــل وك أخـــــًا  ــت  ــيـ دعـ إن  وإين 

ــراق ــ ــ ف إال  ــم  ــ ــك ــ ــي ــ أب لـــعـــمـــر  ويــــأبــــى  ــم  ــ ــك ــ ــت ــ ــي ــ أت إذ  هبــــــر 

ــي أالقـــي ــن ــي ــا زم ــك يـ ــن ــائـــل ع أسـ ــوم ي ــض  ــع ب ــك  ــت ــي أت إذا  ــرت  ــ ف
)1( )باقي(  الكلب  يقول  من  ومنهم  ــث وىل ــي ــل ــن يـــقـــول ال ــم مـ ــه ــن وم

وإليك طرفًا من إبداعه قوله يف البديع، وقد وفق يف هذا اجلناس الناقص بني أرقا، 
رقى معنى ورقة:

ــا أرقـ زادين  وهــــذا  ذا  رسين  ــد  قـ مثلها األيــــــام  تــــرين  مل  يـــومـــان 
رقى)2( ويوم شمر عى صدر احلسني  به  النبي  صــدر  رقــى  احلــســني  يــوم 

وقد مخس هذين البيتني الشاعر السيد حسني العلوي فقال: 

ــا الــثــرى كــا ملــن علا ــري ــث ضــد ال فا  العقول  أهبـــرن  الــدهــر  عجائب 

مثلها( ــام  ــ األيـ تـــرين  مل  ــان  ــومـ )يـ مها فيه  يــومــني  مــن  أبــعــد  البعد  يف 

ــا( أرقـ زادين  ــذا  ــ وه ذا  رسين  ــد  )قـ

نـــوائـــبـــه ــن  ــ مـ بــــــٍر  أرّص  إال  مشاربه من  صفوًا  الدهر  أعــذب  ما 

به( النبي  صــدر  رقــى  احلسني  ــوم  )ي غــرائــبــه مــن  ــم يشء  ــظ فــانــظــر ألع

) رقى  احلسني  صدر  عى  شمر  )ويوم 

)1( جمموعة خطية لألستاذ عبد املجيد حسني السامل .
)2( جمموعة آل الرشتي .
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ومخس البيتني أيضًا الشاعر الشيخ حممد اخللييل: 

سأما وال  ميًا  ال  ويضحك  يبكي  بــاإلنــســان حمتكًا انــفــك  مــا  الــدهــر 

مثلها األيـــــام  يف  أر  مل  ــان  ــومـ )يـ ــا ــرة ومه ــ ــه ع ــن ــني م ــوم ــي ــر ل ــظ ــأن ف

ــا( ــ أرق زادين  وهــــذا  ذا  رسين  قـــد 

اجلــهــا بـــه  ــرتت  ــ اغ كـــا  ــفــرت  ت وال  مثًا  واجعلها  ــر  واعــت فأنظرمها 

عا(  النبي  صدر  عى  احلسني  )يــوم  عقا لــلــذي  درس  خـــر  فــفــيــهــا 

رقى(  احلسني  صدر  عى  شمر  )ويــوم 

وقال مادحًا العالمة السيد كاظم احلسيني الرشتي: 

ــني قـــاســـم ــ ــن ــ ــؤم ــ أمــــــل كـــــل امل اآلثـــم ــوب  ــذنـ الـ ذو  احلــقــر  قـــال 

ــار ــخــت ــى امل ــف ــط ــص ــي امل ــب ــن ــى ال عـ الــــبــــاري  وصـــــــى  هلل  احلــــمــــد 

وصـــحـــبـــِه املـــنـــتـــجـــبـــني اخلــــرة  ــرام الـــــررة ــ ــكـ ــ وآلـــــــِه الـــعـــز الـ

السيد سلطان بن  السيد سعيد بن  يبتدئ من  أرجوزة يف نسب آل ثابت يف كربالء 
السيد ثابت بن السيد درويش: 

ــد ــي ــم احل املــــاجــــد  احلـــســـني  أيب  ــد ــي ــع ــس ــب ال ــسـ ــد هــــــذا نـ ــ ــع ــ وب

ــفــاخــر امل ذا  ــدي  ــهـ املـ ــا  ــ أب أعـــنـــي  ــه الــطــاهــر ــي ــح الــفــعــل أخ ــال ــص وال

ومـــن لـــه الـــنـــاس أقـــــروا بــالــكــرم الظلم مــصــبــاح  ســلــطــان  نتيجتا 

ــِه األســـــــِد الـــرئـــبـــال  ــ ــي ــ ــن أخ ــ وبـ ــال ــض ــف ــت امل ــابـ ــثـ ــام الـ ــ ــ ــن اهل ــ ابـ

ــاملــنــن ــاق الــــرايــــا ب ــ ــن ــ ــّوق أع ــ ــ ط ــســـني من  ــر احلـ ــف ــع ــي أبــــا ج ــنـ أعـ

ــه وبــــــن عـــمـــه عــي  ــ ســــمــــَي طـ اجلي  الفخر  ذا  املجد  قطب  سليل 
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اجلـــــال حيــتــذى نــــال حـــــذوه  ال  ــذي  ــش ال ــ ــن دروي ــدي ابـــن جـــال ال

ــاٍن ــ ــر بـــغـــر ثـ ــ ــدهـ ــ وواحـــــــــد الـ ــأين ــشـ ــد الـــعـــظـــيـــم الـ ــمـ ابـــــن حمـ

ــات نــارص ــرمـ ــكـ ــل بــحــر املـ ــي ــل س املفاخر ذي  الــطــهــر  احلــســني  ــن  ابـ

األيب أب  ــة  ــم ــع ن ــب  ــي ــق ــن ال إىل  ــت املــنــتــســب ــابـ ــب ثـ ــي ــق ــن ابــــن ال

ــال الـــديـــن ــ ــل ســـلـــطـــان كـ ــي ــل س ــني  ــق ــي ــت ال ــ ــاب ــ ابـــــن الـــنـــقـــيـــب ث

ــر مــن ــغـ مـــنـــتـــه عــــى الــــــــورى بـ ــن  ــاز وَمـ ــ ــن مج ــس بـ ــ ــ ــل إدري ــي ســل

ــب  ــس ــن ي ــر  ــ ــص ــ ــق ــ ال عــــــي  إىل  ــو  ــ أبـ جلـــــــــاز  أب  ــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ونـ

كنيته ــت  ــان ك ــم  ــاس ــق ال ــو  أبـ ــو  وهـ ــٍك نــســبــتــه ــيـ ــزحـ ــم الـــقـــصـــر لـ ــ ث

ــل حييى ــي ــل اجل ــل  ــض ــف ال ــه  بـ ــن  ــ وم ــٰى ــي حَي ــيـــل  األثـ املــجــد  ذو  خــلــيــل 

ــم اجلـــــاه ــيـ ــظـ ــعـ ابــــــن حمـــمـــد الـ ــه ــد أب ــب ــن ع ــديـ ــس الـ ــم ــيــل ش ســل

ــِر ــاهـ ــطـ ــد ســـلـــيـــل الـ ــمـ ــن حمـ ــ ــ اب ــري ــائ احل ــى  ــن أع اهلل  ــد  عــب ســلــيــل 

فــــرع زكــــي أكـــــرم بـــه مـــن فــرع ــرع احلـــســـني الــقــطــعــي ــ ــر ف ــاهـ وطـ

فضله  شخص  حُيـــِص  مل  ــل  رج مــن  له  ــا  يـ مــوســى  الــســبــحــة  أيب  ــن  ــ اب

تــنــكــر ال  ــه  ــل ــض ف أيـــــــادي  ــن  ــ ومـ ــر  ــغ ــو األص ــ ســلــيــل إبـــراهـــيـــم وه

ــر  ــهـ ــد اإلمـــــــــام األطـ ــمـ ابــــــن حمـ جعفر ــن  ب الــكــاظــم  مــوســى  سليل 

اجلــي  الــفــخــر  ذا  ــب  ــال ط أيب  ابـــن  ــني بـــن عي ــسـ ابــــن عـــي بـــن احلـ

احلسيني  كاظم  السيد  بن  أمحد  السيد  ملؤلفه  الغيب(  )شواهد  كتاب  مقرضًا  وقال 
الرشتي: 

ــقــاصــد ــني م ــاملـ ــعـ ــع الـ ــي ــم ــا جل ــ هب كاظم بــن  العليم  ــا  مــوالن مقاصد 

شــواهــد عليهم  منها  شــواهــدكــم  أتت إذ  النحو  املــرضــيــة  وللبهجة 
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سهل  األلفاظ،  رقيق  يكون  أن  غايته  الشعر،  من  رضب  املقلوب  أو  والقلب 
التي جاءت  الكلامت كقوله يف هذه األبيات  له قلب  يقال  القلب نوع  الرتاكيب، ومن 

مدحًا وتنعكس هجاًء: 

ــم غــصــب ــ ــت هل ــ ــا زلـ ــ ــوا ف ــ ــرم ــ ك ــب هلـــم تـــرقـــب فـــا حــفــظــوا ــه ش

ــم قــضــب ــ ــلـــت هل ــا فـ ــ ــوا ف ــ ــدل ــ ع ــب فـــا بــغــضــوا ــرقـ نــســب هلـــم تـ

ــم سحب هلـ ــخــلــت  ب ــا  فـ رشفـــــوا  ــم نــجــب  ــ ــا زلــــــت هلـ ــ كــــــرب فـ

ــذب  ــم ك ــا يـــعـــزى هلـ ــوا فـ ــدقـ صـ ــا عـــدمـــوا ــ ــم فــيــهــم ف ــ ســـبـــب هل

وقال هيجوا قوما: 

ــيـــل  ــا هيـــــتـــــدون بـــــا دلـ ــ ــه ــ ــي ــ إل مــكــان  يف  ــم  ــ ــوالئ ــ ال ذكــــــروا  إذا 

ــف ميل  ــ أل ــن  مـ ــو  ــ ــا ول ــ ــاءوه ــ وج ــايف  ــي ــف وحـــــــازوا دوهنـــــا قــطــع ال

وقال: 

وراح ــاق  ــ وس كـــاســـات  ــف  ــ ووص ــاح ــر املـ ــ ــب وغ ــل ــا ق ــت يـ ــ ــا أن مـ

ــر املـــاح ــ ــار أس ــ ــد ص ــاالمـــس قـ بـ ــذي  ــل الـ ــث ــب م ــل ــا ق ــن يـ ــك ــم ت ــل ف

ــاح جــن ــه  ــيـ إلـ ألـــــوي  وال  يـــومـــًا  ــا أخــضــعــن ــات فـ ــه ــي ــات ه ــه ــي ه

ومنها: 

الــصــبــاح  ــود  ــم ع والــــذي شــق  أي  حــبــه  يف  مهــــــت  ملــــــا  ذلـــــلـــــت 

ــاح ــه ص ــي ــس ف ــي ــواه ل ــ وأتـــــرك هـ ــره  ــ ــا صــــــاح فــــــدع ذكـ ــ بــــــاهلل يـ

ــاح ــث مـــن يف رزئــــه أحلـــن ن ــدي ح ــا صـــــاح لـــكـــي نــســتــمــع ــ هـــلـــم ي

ــرمــاح ــني ضــبــا الــبــيــض وســمــر ال ب ــة املــصــطــفــى  ــ ــان ــ ــى رحي ــ لـــقـــد م

ــبــيــض الــصــفــاح ــوزع اجلـــســـم ب ــ مـ ــَا ــي ــام ــوى ظ ــ ــذ هـ ــ ــه م ــي ــل هلـــفـــي ع
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البطاح ــريــش  ق احلـــرب  إىل  ــوا  هــب ــًا ــارخ عـــرج عـــى احلـــي وقـــف ص

ــاح ــف ــك ال يــــوم  تــســل  أن  آن  مـــا  ــا ــده ــم غ يف  بــيــضــك  ــتـــى  مـ إىل 

ــاح ــب ــه فــيــهــا غـــــدا مــســت ــ ــل ــ ورح كـــربـــاء يف  الـــضـــيـــم  أيب  ــوى  ــ ثـ

ــدام بـــيـــوم الــكــفــاح ــ ــق ــ ــل م ــكـ بـ للوغى والـــعـــى  عــمــر  ــنــي  ب ــوا  ــب ه

اجلـــنـــاح ذات  ــوح  ــنـ ــالـ بـ كـــأهنـــا  ــدى ــع ــني ال ــف بـ ــط ــال نـــســـاؤكـــم ب

رصاح ال  ثــــــاره  ــن  ــ ع ــم  ــ ــوهل ــ وق ــم ــاش ــرى جـــيـــش بـــنـــي ه ــ مـــتـــى نـ

ــا ختـــفـــق فــيــهــا الـــريـــاح ــهـ ــامـ أمـ ــعــى  ــات عــمــر وال ــ ــى نـــرى رايـ ــت َم

الساح  شــاكــي  للحرب  فتى  كــل  ــطـــف هبـــا كـــي نــرى  ويــصــبــح الـ

ومن شعر الشيخ قاسم اهلر هذه القصيدة الضادية التي التزم يف أوائلها ثالثة أبيات 
عىل ترتيب حروف اهلجاء:

)أ(
بغضا بـــســـواك  ــرًا  ــم ــض م أك  ومل  ــيــاقــًا ــا وأبـــيـــك مهـــت بـــك اشــت ــ أم

ــا ــرض ــان ف ــ ــّي حـــبـــك كـ ــ ــأن عـ ــ كـ ــك حتى ــي ف ــم  ــي ــت امل ــف  ــل ــك ال ــا  ــ أن

حمــضــا الـــــــوَد  إال  مـــنـــه  َتــــــَر  ومل  صــدا مــنــك  حمــبــك  ُتــــــِري  إالَم 

)ب(
ــٰى ــق ــان ُي ــ ــو ك ــذا لـ ــبـ ـــمــات وحـ بالـ ــّي  عـ ُيــقــٰى  أن  ــاد  كـ بــحــبــك 

وقــبــضــا ــًا  ــط ــس ب ــق  ــط ي ومل  ــه  ــي عــل تقى  شــئــت  ــو  ل الــقــضــا  بقبضتك 

ــا ــض رف ــيـــه  تـــولـ أن  ــنـــه  مـ وفــــــاء  ــًا ــب ح أوالك  ــن  ــ م مـــنـــك  ــد  ــي ــع ب
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)ت( 
ــوالً وَعــرضــا ــه الــفــضــا طـ ــاق ب وضـ َتــفــانــٰى صـــر مـــن أعـــرضـــت عنه

ــا ــرض ــاالً وِع ــ ــك الـــــورٰى م ــفــدي وت ــك كـــل نفس  ــه ــوق حلــســن وج ــت ت

مرىض  بجفاك  ــوى  اهل ذوي  تركت  ــا قد ــا قـــرحـــى كـ ــن ــوب ــل تـــركـــت ق

)ث(
ــُه يــغــٰى ــنـ ــج حـــيـــاًء مـ ــن لــــذي غ نـــار اشــتــيــاقــي ثـــوت يف مــهــجــتــي 

ــه لــــثــــًا وعـــضـــا ــ ــن حيـــظـــى بـ ــ ملـ طوبى الــطــرف  ــاج  س ــردف  الـ ثقيل 

الــنــار رمضا ــت  نــــارًا وحتـ ــوى  ــه ـ ـــ ــون ال ــك ــواك ولـــو ي ــ ــبــت عـــى ه ث

)ج(
ــه تـــرىٰض ــي ــي ف ــن ســــواك عــســاك ع ــوت أحــبــتــي وقــطــعــت وصــي ــف ج

ــٰى ــن شـــبـــام اهلـــنـــد أمـ ــا مـ ــاه ــب ش ــن حلــاظ ــرزي م ــواك حـ ــُت هـ ــْل جــَع

ــعـــدون ركــضــا ــا يـ عـــى رغــمــى هبـ ــًا عــــواٍد ــيـ ــي خـ ــهــجــت ــت مل ــل ــع ج

)ح(
نقضا ــر  ــدهـ الـ يف  ــا  ــ ــداهل ــ أب ــرى  ــ ت ــك حــلــفــة ما ــه ــور وج ــن حــلــفــت ب

غــمــضــا يـــألـــفـــن  مل  ــط  ــ ق ــوين  ــفـ جـ ــًا ــي ــب الــقــلــب ملـــا غــبــت ل ــي ــب ح

ترضا أن  ــوارح  ــ اجلـ ــى  ع خــشــيــت  الــقــلــب حتى ــن  ــرح ــا ج ــره ــواف ح

)خ(
ــر وبــيــضــٰا ــن محـ خــــدود ســــواك مـ ــم يف  ــ ــهــا مل أه ــي ف ــت  ــدودك مهـ ــ ــ خ
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ــك احلــــــال أفـــى  ــيـ ــن إلـ ــ ــرق مل ــ تـ فيها  ــَت  ــس ل قــلــب  َقــــِيَّ  ــَت  ــق ــلِ ُخ

ــاح َومــضــا ــ ــوض ــ ــغـــرك ال ــألـــق ثـ تـ ــورى ما  ــ ــار ال ــص خــطــفــَت مجــيــع أب

)د(
حرضا بــالــريــق  خصصتني  ــــوداع  ــي عـــذب ريــقــك عــنــه يـــوم الـــ ــ دوائ

نقضا الــظــهــَر  ــك  ــي حي وزٍر  وال  ــًا أرقـــــت بــغــر جــرم ــلـ دمــــي ظـ

ــن َتــقــَىٰ  ــ ــدى عــمــري عـــى زم ــ م ــات ــاري دمـــوعـــي كــالــســحــائــب ج

)ذ(
ــا ــوضـ َتـ إالّٰ  امـــــــرء  بــــه  ــيء  ــ ــ جي ــًا ذكـــرهـــم ال  ــ ــاس ــ ذكـــــرت بـــه أن

مُمــى غـــر  األكـــــــارم  عــنــد  وذا  يب  ــت  ــ وشـ إذ  قـــبـــاح  ذواهتــــمــــو 

ُيــقــى  ــَت  ــي ل يـــا  وصــلــهــم  مـــا  إذا  مني  فــــات  مـــا  عـــى  حــــٍي  ذووا 

)ر(
ــضــا ــة نــحــوهــم الـــشـــوق أن ــبـ أحـ اال غـــاب  عيني  ــن  ع ــداة  غـ ركــبــت 

أرىض  ــل  ــك ال ــد  ــن وع ــًا  ــ وص أرى  ــأين  ب هلـــم  وصـــلـــت  إذا  رجـــــوت 

بــغــضــا ــد  ــبـ تـ مل  ــا  ــن ــن ــي ب ــًا  ــ ــدمـ ــ وقـ ــم ــدي ق أو  ــم  ــه ــي ف لـــيـــس  ــب  ــيـ رقـ

)ز(
محضا يــمــح  مل  حــلــوهــا  ــــمـــودة  ــم والــــ ــوهب ــل ــق زرعـــــت مـــــوديت ب

هنضا اســطــيــع  ال  طــحــت  ــوين  ــف ج ــعــدهــم عن  ــب زهــــدت ســـواهـــم ول

ينى  ــات  ــه ــي ه ــم  ــوهب ــل ق جـــســـوم  زعـــمـــت بــــأن ثــــوب مـــــوديت عن 
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)س(
بعضا ــض  ــع ــب ال ــا  ــن م الــكــل  حيـــب  مجــيــعــًا  جيـــعـــلـــنـــا  اهلل  ســــألــــت 

مــضــا الـــبـــعـــد  ــم  ــيـ ألـ ــم  ــه ــن م ويب  ــداين  ــ ــت ــ ال يل  وحــــــق  ــم  ــه ــت ــق ــب س

ــم األحلـــــاظ غــرضــا ــه فــكــنــت ألس ــوي أراشــــوا ــح ــام حلــاظــهــم ن ــه س

)ش(
فــأغــى  يـــومـــًا  اهلــــوى  قـــاىض  إىل  بــحــقــي يل  ــذ  ــأخـ ــيـ لـ ــم  ــوهتـ ــكـ شـ

قــى  ــر  ــم ــع ــل ل ــم  ــ ــه ــ أرض يف  ــن  ــ مل ــاء احلــســن طوبى ــوف ال ــأوا أهـــل  شـ

ــرىض ــل مـ ــكـ ــون لـ ــقـ ــوفـ ــتـ هلــــم يـ ــو ــ ــق أدع ــ ــرت فـــعـــاهلـــم وحيـ ــكـ شـ

)ص(
ــر اجلـــثـــان قــرضــا ــائـ وقـــــرض سـ فـــؤادي حــشــا  أذاب  ــو  ــدورمهـ صـ

ــا ــرض ق اهلل  ــون  ــرضـ ــقـ يـ ــل  ــوصـ بـ صــحــبــتــهــمــو بـــا مـــــاٍل عــســاهــم

ــض اآلجـــــــال هنــضــا ــه ــن ــم ي ــي ــظ ع جــفــاهــم مـــن  جتــــّل  إىل  ــت  ــق ــع ص

)ض(
بغضا ــرأس  الـ بغضت  عضبوا  إذا  وإين  هلــــم  عـــــّي  هــــل  ــن  ــايـ ــعـ ضـ

نفضا ــالـــرتب  كـ نــفــضــتــه  ــق  ــري ــط ـ الـــ اهــتــديــت  ولـــو  بحبهم  ضللت 

نبضا ــط  ق تـــَر  فــلــم  يـــدي  حسست  ما  إذا  هــجــرهــم  بــســيــف  رضبـــت 

)ط(
خوضا لــقــاه  دون  احلــتــف  أخـــوض  ــوى وإين  ــ أهـ ــن  مـ لـــذكـــر  طـــربـــت 
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حوضا كـــان  ــو  ل بــمــوجــه  سبحت  ــي ــت ــي طـــلـــبـــت املـــــــاء أرشبـــــــه ول

ــواء أقـــى  ــ ــ ــل األنـــــــام ه ــ ــى ك ــ ع فرض  احلــب  قــايض  ــول  أقـ طفقت 

)ظ(
ــاء حــرضــا ــرضـ ــر احلـ ــائ ــّرض س ــ حي ــار عـــي غــيــضــًا  ــفـــرت بـــه فـــصـ ظـ

فيضا اآلكــــــام  دمــعــهــا  ــض  ــي ــف ت ــاي أمــســت  ــن َظــَعــنــُت وبـــعـــده عــي

ــضــا ــب أقــــــام قـــريـــب حمـــبـــوب وق مــن حشاه يــظــلــم  ــس  ــي ول ظــلــمــت 

)ع(
ــت الــــذي يــبــغــي وأمـــى ــي ــض وأم ــًا ــف ــان ط ــ ــه وكــــــٌل كـ ــ ــت ب ــق ــل ع

نّضا الــقــبــح  ــوب  ثـ ــن  ــس احل ــه  ــن وع ــة لــيــس حتى ــل ــي ــم ــده اجل ــ ــواي ــ ع

ــال ريـــضـــا ــ ــس ــ ــع ــ ملــــــاه وقـــــــده ال عـــى الــعــســل املــصــفــى فـــاق طــعــًا

)غ(
ــه بــيــضــا ــ ــرت ــ ــاح غ ــ ــب ــ ــح ص ــ ــب ــ وص ــات ــكـ ــالـ غــــــدايــــــره لـــــيـــــاٍل حـ

شضا والـــعـــلـــم  خــــــدوده  ــيـــاء  ضـ ــعــًا  ــس الـــعـــلـــا مجــي ــبـ غــــــــزورًا ألـ

ســـهـــامـــهـــا بــــه أحــــشــــاه حــضــا قــلــب  أي  لـــكـــن  عـــيـــنـــاه  غـــفـــت 

)ف(
حبضا ــل  ــك ال ــه  مــن ــال  ــ ون ــــرجـــال  الــــ أذل  رشــــــأ  مـــــن  هلل  فـــيـــا 

ــا صـــاح دحضا ي ــا  ولــســت تـــرى هل أصــدت جــفــتــه  ــلــوب  ــق ال أّن  فــلــو 

ــن رحــضــا تــســتــطــيــع هلـ ــدى ال  ــ ع ــصــام ــد اخــت ــن ــه ع ــج لـ ــج ــم ح ــك ف
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)ق(
يمى  الــصــمــصــام  حلــظــه  مــن  إذا  ــاالً ــ قـــربـــت إلـــيـــك مــلــتــمــســًا وص

ــرىض  ــه والــــكــــل مـ ــ ــأس ــ ــة ب ــ ــاف ــ خم عنه  الـــعـــشـــاق  وســـايـــر  ــدت  ــعـ قـ

)ك(
حمضا ــب  احلـ يف  ــا  ــن ــاص اخ ــوى  سـ ــيـــس فــيــه  كــتــبــت لــــه كـــتـــابـــًا لـ

ــا ــض رف ــه  ــيـ ــولـ نـ وال  ــا  ــدنـ ــاعـ ــبـ يـ ــو مـــوىل ــ ــدًا وهـ ــيـ ــبـ ــأن كـــنـــا عـ ــ كـ

ــوات فــرضــا ــل ــص ــال ــواه ك ــ ــد هـ ــع ن ــا ــ ــرة وإنـ ــ ــف ــ ــا ك ــ ــن ــ ــال ــ كــــــأن وص

)ل(
بغضا ــوت  ــ املـ ــه  ــي عــل ــه  بـ املـــحـــب  ود  فــــــلــــــذاك  ــه  ــ ــب ــ ح لـــطـــيـــف 

غــــــرار وربــــــا األحلـــــــاظ أمـــى  لـــواحـــظـــه كـــبـــيـــض مـــرهـــفـــات 

ــو كــــــان فــضــا ــ ــه لـ ــتـ ــيـ ــر لـ وثــــغــ ــٍد لــــه كـــالـــســـمـــهـــري رشـــيـــق قـ

)م(
ــرىض  ــاس بـــاألفـــعـــال ت ــنـ ــع الـ ــي مج ــاف املـــى  ــ ــط ــ ــف األع ــيـ ــح أهـ ــي ــل م

ــت أرىض  ــن ــك ل عـــّمـــن ســـــواه  بـــه  ــت  ــ دام صـــــاح  يل  فـــلـــو  ــه  ــ ــودت ــ م

ــا ــ ــاه يـــفـــرشـــهـــن أرض ــ ــش ــ ــه أح ــ ل املــعــنــى ــوى  ــ هي ــى  ــش م إن  ــاب  ــهـ ُمـ

)ن(
غيضا شـــك  ال  ــا  ــب ــِص ال يل  ــود  ــع ي ــه يل  ــلـ ــوصـ ــب وبـ ــائـ ــا سـ ــ نـــعـــم أنـ

ــا ــتـــه رض ــاه قـــد رضـ ــفـ ــيـــول جـ خـ ــاه قـــد أصـــمـــت فـــــؤادًا ــفـ فــيــا جلـ

ــر احلـــــرام اجلــفــن غضا ــظ ن ــن  ــ وم ــرىض  ــس يـ ــيـ هَنـــــــاه هُنـــــــاه ممــــا لـ
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)و(
ــى  أم تـــــراه  ــوب  ــ ــوث ــ ال رام  إذا  ــيـــث غـــاب ــو لـ ــ وحـــــق مجـــالـــه ه

روضـــا واألوراد  لــــآس  تــــرى  ونــــــور خــــــدود الــــــايت عــلــيــهــا 

ــه الــــــذي هيـــــوى ويــــرىض  ــيـ ــنـ أمـ ــت وحــــدي يف هـــواه ــن ـــدًا ك ـــي وح

)هـ(
ــا ــض ــا أفــــــوه بـــغـــر أع ــ ــت ف ــي ــق ب ــاه ــف ج ويف  حـــيـــيـــت  بــــه  ـــواه  ــ ــ ه

بعضا ــان  ــ ك يل  ــا  ــشـ واحلـ فـــــؤادي  ــذي أخـــذ احلــشــا من  ــأ الـ ــرش ــو ال ه

ُينضا الــبــعــض  مــنــه  ــان  كـ قــد  إذًا  شــخــص يـــبـــق  مل  تــعــبــثــًا  هـــبـــوه 

)ي(
ــا ــ ــوّض ــ ــا ت ــ ــه ــ ــه م ــ ــيـ ــ ــه إلـ ــ ــديـ ــ يـ يــمــيــنــًا صــــادقــــًا مـــنـــي بــيــمــنــي

خفضا ــت  ــ رأي ــواه  ــ ه يف  أنـــا  وإن  ــًا ــي مـــعـــنـــاه حــســن ــت ــل ــق يــــــروق مل

ــا ــض ــق ن أولـــــيـــــه  وال  أكـــــذبـــــه  ــًا حــيــث كــــان بــعــضــوه ال  ــن ــي ــم ي

املتولد يوم عيد  الشيخ حممد حسن أيب احلب  تاريخ مولد خطيب كربالء  وقال يف 
الفطر من عام 1255هـ: 

ــات ــفـ ــصـ ــن الـ ــ ــس ــ ــد ح ــمـ ــمـــحـ بـ ــا ــعـ الـ ذي  ــن  ــسـ ــحـ ملـ بـــــــرى 

أرخــــــــتــــــــه )بـــــــــاخلـــــــــرات( مــــــيــــــاده  الــــــــــــــــورى  رّس 

1255هـ
عرش  الثالث  القرن  يف  عاش  الذي  الشاعر  هذا  أن  عىل  جليًا  للقارئ  يبني  وهكذا 
مع  وثيقة  صالت  له  كانت  حيث  األدب،  مرسح  عىل  مهاًم  دورًا  لعب  قد  اهلجري، 
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كبار أدباء عرصه، وقد جرت بينه وبينهم مساجالت شعرية، تلقي أضواء ساطعة عىل 
رفيعًا  املستوى  كان  إذ  الزمن،  ذلك  يف  الكربالئي  الشعر  بلغه  الذي  الشعري  املستوى 

ينتزع إعجاب القارئ وإن كان بعضه قد اختذ وسيلة لالرتزاق.

* * *

7- الشيخ كاظم اهلر

1257 - 1330هـ
يعترب من مشاهري شعراء  اهلر  الشيخ كاظم  الشاعر  إن  قلت  إذا  مغاليًا  أكون  قد ال 
املحافظني، ذلك  يمثل مدرسة  امليالدي، وشعره  التاسع عرش  القرن  الفرايت يف  األدب 
األدب املدريس التقليدي الذي نحا منحى اآلداب القديمة وسار عىل هنجها، سواء من 
املدرسة  هذه  شعراء  مزايا  ومن  والصور،  األلفاظ  حتى  واألساليب  األغراض  حيث 
إن املدح هو املوضوع املحبب إليهم، ويف مدينة كربالء ذات املركز الثقايف العتيد، بزغ 
كوكبًا يف سامء األدب طاملا هبر األبصار بضوئه الوقاد ليضيف إىل تاريخ آل اهلر سطورًا 
أخرى مشعة بالعبقرية، لقد اشتهر أبناء هذه األرسة باألدب، فنبغ منها بعض الشعراء 
احتلوا مكانتهم املرموقة يف األوساط الفكرية، كان من بينهم الشيخ قاسم والشيخ كاظم 
والشيخ حممد عيل والشيخ جواد وأخريًا الشيخ موسى، وإن أشهرهم صيتًا وأجودهم 

شاعرية هلو الشيخ كاظم اهلر - مدار حديثنا اآلن -.

مولد الشاعر ونشأته 
ولد الشاعر يف كربالء عام 1257هـ، وما إن شب وترعرع وتصلب عوده، واندفع 
خيتلف عىل املجالس األدبية العامرة يف أرجاء هذا البلد لتلقي املعارف والعلوم، وانرصف 
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إىل درس املقدمات كالنحو والرصف، فنال قسطًا وافرًا منها وبعد ذلك أكب عىل دراسة 
الفقه وأصوله عىل أعالم عرصه املشاهري كالشيخ زين العابدين املازندراين والسيد حممد 
حسني املرعيش الشهرستاين والشيخ صادق بن العالمة الشيخ خلف وغريهم، وهنل من 

معينهم املثل والقيم األصيلة. 

وتتلمذ عليه نفر من أهل الفضل واألدب كالشيخ حممد حسن أبو املحاسن والشيخ 
حممد بن الشيخ فليح والشيخ حسني الكربالئي وسواهم، وكان املرحوم الشيخ كاظم 
أمحد  السيد  قتل  وعندما  عطفهم،  ويستود  بأسباهبم  ويأخذ  الرشتي  آل  بالسادة  يتصل 
الرشتي رثاه شاعرنا بقصائد تدمي القلوب وتفتت األكباد، ومن املعروف أنه كان فكه 
احلديث هيوى الدعابة الربيئة، وخري شاهد عىل ذلك قول العالمة الشيخ حممد الساموي 

يف أرجوزته: 

احلــقــائــق يف  اهلـــــر  آل  ظـــريـــف  ــن الــصــادق  وكـــاألديـــب الــكــاظــم ب

ــرة الـــكـــمـــيـــت ــ ــغـ ــ ــر كـ ــهـ ــتـ ــشـ مـ ــت  ــي ــب ــل ال ــ ــ ــان أله ــ ــ ــره ك ــعـ ــشـ فـ
كـــاظـــم()1( لفلك  )راح  فـــأرخـــوا  عــاصــم ــاة  ــ ــج ــ ن ــك  ــلـ فـ لــــه  الح 

والبد لنا يف هذا املجال ان نتحرى أقوال األدباء به، فهناك مصادر تشري إليه كقول 
السيد حمسن األمني )الشيخ كاظم بن الشيخ صادق بن الشيخ أمحد املعروف باهلر، تويف 
سنة 1333 يف كربالء ودفن هبا ويوافق تارخيه - للحور زفوا كاظاًم - كان فقيهًا عاملًا قرأ 
عىل السيد حممد حسني الشهرستاين ومريزا حممد حسن األردكاين والشيخ زين العابدين 
والسيد  الطباطبائي  باقر  حممد  والسيد  الصدر  إسامعيل  للسيد  معارص  وهو  املازندراين 
هاشم القزويني ومريزا جعفر الطباطبائي، وكانت له حوزة للتدريس يف مدرسة حسن 
خان له ديوان شعره جله يف مدح يف آل البيت ورثاء هلم مل يطبع، ويف الطليعة كان فاضاًل 

)1( جمايل اللطف بأرض الطف : ص78 .
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مشاركًا أديبًا طريفًا خفيفًا عىل ضخامة جسمه كتب له الشيخ مرتىض بن الشيخ عباس 
ابن الشيخ حسني بن الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، وقد مر عليه يف الشتاء وهو 

البس لباس الربيع: 

ــه ــاس ــن شـــــدة الـــــــَرد ومـــــن ب ــ م يقي ُبـــــــردًا  الـــكـــاظـــم  ــس  ــب ل قـــد 
ــن صــنــع أرضاســــه)1( ــدى م ُسـ وال  ــة  ــم ــا حُل ــ ــن الـــلـــحـــم ب ــ ُبــــــــردًا م

وقال فيه صاحب )الطليعة(: الكاظم بن الصادق بن أمحد احلائري املعروف باهلر، 
كان فاضاًل مشاركًا أديبًا حسن الفكاهة واحلديث، خفيف الطبع عىل جسامة األعضاء، 
رقيق القلب فوق العادة، وكان شاعرًا منسجم األلفاظ سهلها، رأيته وهو شيخ فرأيته 
ديوان شعر  تقى وديانة ونسك، وله  إىل  الطافه ويتصابى غرامًا  ويتقاطر  يذوب ظرافه 
وفيه من املدائح اإلمامية واملراثي أيضًا الكثري تويف سنة 1330 يف كربال ودفن هبا عن 

عمر يقدر بالستني فأكثر)2(.

وما دمنا نسوق أقوال أدباء العرص، فليس من العدل يف يشء أن نغفل رأي البحاثة 
السيد عبد الرزاق املقرم فقال: )الشيخ كاظم اهلر له فضل يف العلم واألدب، تتلمذ عىل 
الشيخ خلف، ودفن يف احلجرة األخرية من الرشق الشاميل  العالمة  ابن  الشيخ صادق 
للروضة العباسية()3(، وعليه فقد كان الشيخ كاظم اهلر من طالئع رجال الفكر واألدب 

يف ذلك الزمن، وقد طبقت شهرته األندية األدبية، واصاب شهرة رفيعة وصيتًا بعيدًا. 

شعره:

)1(  أعيان الشيعة : ج43 ص96 .
)2(  الطليعة يف شعراء الشيعة: للمرحوم الشيخ حممد الساموي - خمطوط والحظ )الروض الزاهي( للسيد 

حممد حسن آل الطالقاين ج2 خمطوط. 
)3(  قمر بني هاشم / عبد الرزاق املقرم ص144. 
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وقلنا إن أغلب شعر الشيخ كاظم اهلر هو من الطراز التقليدي وزنًا وقافية وعبارة، 
التفكري، ويف ديوانه املخطوط)1(  قصائد  اللفظ وعمق  ويمتاز برصانة األسلوب وقوة 
حتت  جتري  الشعرية  قيثارته  أوتار  كانت  لقد  الثاقب،  وفكره  الفنية  مقدرته  عىل  تدلل 
والعتاب  والرثاء  والغزل  الوصف  من  الشعر  أفانني  شتى  يف  مطواعة  سمحة  أنامله 
الزمان إىل غري ذلك، والديوان يقع يف 100 صفحة - دفرت مذكرات -  والتشكي من 
تاريخ كتابة قصائده بني سنة 1300 إىل سنة 1314 هـ، ويظهر أهنا مكتوبة بخط الشاعر 

.نفسه، ومعظمها يف مديح ورثاء آل البيت

 :ومما قاله يف رثاء أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب

بمعضل دارت  األيــام  رحــى  ما  إذا  عى  ــًى  مِح الكائنات  بقطب  عليك 

ويل لـــنـــا  لـــيـــس  اهلل  ويل  وغـــــر  فــقــد كفى  الــنــشــأتــني  ــه يف  ب تــوســل 

بمنهل العطاش  ــي  رم إىل  مشوقًا  غد يف  احلــوض  إىل  ظمآنًا  كنت  وإن 

لسلسل الــضــامــئــني  ســبــيــل  ــذا  ــه ف ــه  والئ سلسبيل  فــاقــصــد  ــك  ــدون ف

بمنزل ــي  ــ ُرّق الـــفـــردوس  جــنــة  ويف  ــٍة ــنَّ ــُج ب ــًا  ــي ــل ع واىٰف  مـــن  تـــــدرع 

ملقبل يــســعــى  اإلقـــبـــال  ــرى  تـ ــه  ــي إل مقبًا تسع  إن  اهلل  ــاب  ب الــبــاب  هــو 

بمقفل ــه  ــدت ل بـــاب  مـــن  ــلــق  ت ومل  ــٍج ــرت ــح أبـــــواب الـــرجـــاء مل ــت ــف وي

لدى جدب غام من ندى القطر ممحل غنائم ــس  يــمــنــاه مخ ــت  ــن مه م فــيــا 

مفضل؟ أفضل  أعــداك  عى  ــت  وأن الوال أخو  لديك  جدوى  من  أييأس 

ــزل؟ ــّر بـــاملـــواهـــب جمـ ــ ــال ب ــض ــأف ب منعم ملجم  ابن  الطاغي  عى  ألست 

)1(  نسخته يف مكتبة األديب حسن عبد األمري املهدي. 
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ــه عي بـ الـــدمـــاء  ــر  ــب يف محـ ــض خت الذي  املسجد  عى  يب  ُعوجٰا  خليي 

ومنزل( حبيب  ذكرى  من  نبك  )قفا  متيم قـــول  الــعــيــنــني  إىل  َوُقــــــوالً 

ــِل ـ ــفُّ ــنَـ وَتـ لـــه  فــــرض  يف  اهلل  إىل  قــائــم ــل  ــض أف ــراب  ــ حم جــئــتــا  وإن 

مرحل البني  يــد  مــن  شــّجــٍي  ســؤال  ــر املــصــلــني َفـــاْســـَأالٰ ــن خ ــاهلل ع ــب ف

ــى لــرتحــل؟ ــع ال ــع يف رغـــم  ــ وأرفـ نــأى ــل  ــويص أهـ ــ ال ــن  أيـ ــن إىل  ــأي ف

ــل؟ ــؤم ــد امل ــال عــن ــ ــة اآلمـ ــب فــواخــي ــال قــوض راحــًا ــب ــن أبــو األش وأيـ

أشــُبــل؟ بـــأرشف  قـــرسًا  فجعا  ــل  أه حممد  سبط  السبطني  دهــى  ومـــاذا 

مشعل؟ بــالــنــوائــب  بقلب  فباتت  ــرى بــنــت اإلمـــامـــة زيــنــبــًا ــاذ عـ ــ وم

اللب مشكل؟ وكم غامض منه لدى  عجائب املــشــوم  ولــلــدهــر  عجبت 

بأحدل؟ فتكًا  الطر  بغاث  وتغدو  قــرودهــا العرين  ــد  أس عــى  أتسطو 

وأرذل؟ الــظــاملــني  أشــقــى  ــارم  ــص ب ــتـــقـــني أمـــرهـــا  ــر املـ ــ ــتـــل خ ويـــقـ

جحفل؟ بعد  جحفًا  منهم  ُفٍد  وكم  قامعًا لــلــرك  كـــان  ــًا  ــام إم فــديــت 

ــل مــفــتــول الــــذراع شــمــردل ــى ك ع منتى املهيمن  الــبــاري  من  وسيفًا 

يفلل وملــــا  ــا  ــي ــل ــع ال ــفـــرق  مـ عـــى  نــازٌل ــرادي  ــ امل سيف  مــن  تعجبت 

بمقتل ــب  ــي أص بــازيــه  عــني  ــدى  لـ خلقه بـــني  مـــا  اهلل  عـــني  إّن  ــل  أجـ

يتجي اهلـــدايـــة  بـــأنـــوار  كــصــبــح  ــوره  ــع ن ــرأس الـــذي ش ــ ــا ال فــيــا أهيـ

مرسل أرشف  رأس  جهارًا  أصــاب  ــك حــده ــاب ــد أص نــعــم إن ســيــفــًا ق

فيصل؟ املهيمن  الباري  من  بوحي  ونفسه النبي  اهلـــادي  أخــا  ألــســت 

مــنــزل أرشف  ــرآن  ــقـ الـ هبـــا  ــان  ــ وك بليلة الـــغـــري  وادي  نـــــازالً  ــا  ــي ف
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جممل أغمض  الدين  يف  موضحًا  أيا  جممًا الــقــدر  ليلة  مــن  لنا  ــت  رشح

التعقل عند  ــاب  ــب األل بــه  ــارت  وحـ ــو غامض الـــذي ه الـــرس  ولــكــنــك 

ــنــا عي  ــني ل ــن ــؤم ــر امل ــاك أمـ ارتـــضـ الــذي  اخلــالــق  ســوى  معناه  ــدر  ي ومل 

معويل  عليك  والــدنــيــا  ــن  ــدي ال ويف  أبثها  شــكــوى  السبطني  أبــا  إلــيــك 

حنظل بــكــاســات  مـــرًا  ــا  ــه ــرع وأج ــًا  ــ ــوادي ــ ــات ع ــبـ ــائـ ــنـ ــر عـــــّي الـ ــ مت

مؤمي  ــت  ــ وأن قــصــد  يل  ــاب  خـ ــا  ف لقاصٍد  ــومــًا  ي اآلمـــال  خــابــت  وإن 

ويل  لـــنـــا  لـــيـــس  اهلل  ويل  وغـــــر  مهٍد مكمٍد  نفثة  اهلل  ويّل  فخذها 

ــٍل وأكــمــل ــص بــأفــضــل مــا صــى م صــاتــه ــام  ــسـ الـ اهلل  ــن  مـ عــلــيــك 

 :وله يف رثاء فاطمة الزهراء

ــه هــجــوعــًا ــن م ــان  ــن ــي ــع ال تــألــف  مل  نــار اخلــطــوب لسيعا بــات مــن  ــد  ق

فجيعًا  ــاد  ــت ــق ال شـــوك  عـــى  ــًا  ــ أرقـ الـــســـام مــســهــدًا ــيــل  ل ــيــت يف  ــب وي

مفجوعا ــغــدرهــا  ب شجيت  حــتــى  ــادرات شــغــفــن يب ــ ــن ــ ــايل ال ــي ــل مـــا ل

صدوعًا القريح  قلبي  مــن  فأصبن  جفائها  بــســهــم  غــــدرًا  ــنــنــي  ورمــي

ــزمــان جــزوعــًا ــوب ال ــّت مــن ن بــل ب ــع صــــرًا عـــى مـــا نــابــنــي ــط ــت مل اس

دمـــــــوعـــــــًاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً مقلتي  مــن  فأسلتها  مهجتي  ــا  ــرزايـ الـ ــة  ــارق ــط ب ــت  ــ ذاب

ــوع ولــوعــا ــ ــول ــ بـــإســـاء ذيـــــاك ال ــت أحــــوار االنــــام رصوفــهــا  ــئ واس

ــًا دانــيــًاورفــيــعــًا ــض ــف رفـــعـــًا  وخ حكمها  القضية  عكس  عــى  جيــري 

وضيعا ــام  ــئ ــل ال رش  مـــن  ورفـــعـــن  رفيعًا ــرام  ــك ال ــر  خ ــن  م فخفضن 



66

مطيعًا      لــلــهــجــني  ــى  ــح أض ـــر  واحلـ حتكمت الـــرؤوس  يف  الدنايا  فــرتى 

ــنـــني خــلــيــعــا ــؤمـ ــر املـ ــ ــرى أمـ ــ ــ وت أكــوع يف  أصبحت  اخلــافــة  وتـــرى 

فــــــردًا أبـــــاد مـــن الـــكـــاة مجــوعــا ــهــا سطا يـــا مـــن بــــذات فـــقـــاره م

ــًا؟ ــروع ــكــم أغــثــت م ــا ول ــ يف داره رّوعـــت ــد  ق بــفــاطــم  علمت  ــا  م أو 

مصدوعا بكرسها  الكتاب  أضحى  ضلوعا ــداة  ــع ال منها  َت  ــــرسَّ ك ــد  ق

ــعــا قــري بـــالـــســـيـــاط  فـــــــؤادك  إال  قــنــفــذ مل أحـــّد ــاط  ــســي ب ــقــرعــهــا  وب

قــد سمت وفــروعــا؟ ــى أصـــوالً  زك ــذي ــوم بــالــبــيــت ال ــد الــق ــري ــاذا ي ــ م

ــوم اجلــــــزاء شــفــيــعــًا؟ ــ ــى ي ــرجتـ املـ املصطفى بيت  البيت  هــذا  أولــيــس 

سطوعا؟ الــنــّرات  ضــوء  شــع  ــد  ق هبم  ومـــن  الـــنـــّرات  أم  ذنـــب  مـــا 

نجيعا الــفــخــار  ــن  م الــدمــوع  درر  فتساقطت حمــســنــًا  أســقــطــوهــا  إذ 

نصوعا ــان  ــزمـ الـ ــد  حــي هبـــا  ــو  ــزه ي التي  الـــرف  درة  حمــســن  ــس  ــي أول

مجيعا ــاملـــني  ــعـ الـ ــاء  ــسـ نـ ســـــادت  فخرها  يف  الــتــي  ــادي  ــ اهل بضعة  ــا  ي

ممــنــوعــا؟ كــلــهــا  ــة  ــ ــري ــ ال دون  ــد غــدا ــيــك ق ــن أب ــا بـــال إرثـــك م م

ــن مــذيــعــا َعـــَلـــٍن هلـ ــت يف  ــن ــا ك مـ ــر  رسائـ الـــفـــؤاد  ويف  أقــــول  مــــاذا 

سميعا ســــَأْلــــُت  إين  ــو  لـ وأود  الــصــحــابــة ســائــًا إىل  أقـــول  لــكــن 

ــة تــريــعــا؟ ــدع ــوارث ب ــتـ حــكــم الـ حممد ــي  ــب ــن ال رشع  يف  ــان  ــ ك ــل  هـ

ــم اإلل�ــــــِه وهنـــجـــه املـــروعـــا ــك ح شاققوا قــد  ــم  إهن الصحابة  ــرى  ب

مسموعا يكن  فلم  البتول  دعــوى  مصدقَا املــبــني  الــوحــي  ــروا  ــك أن قــد 

متبوعا هلــم  ديــنــًا  ــدى  ــ اهل اختــــذوا  ولطاملا ــدى  ــاهل ب ــة  الــضــال ُوا  رَشَ
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ــد غــــادروا أنـــف اهلـــدى جمــدوعــا ق مــعــر يف  إهنـــــا  ــة  ــ ــاف ــ اخل ــنـــئ  هيـ

بديعا ــاك  ــن ه ديـــنـــًا  ــوا  ــدث ــح ــت واس ظهورهم خلف  اهلل  كــتــاب  ــبــذوا  ن

تضييعا املــصــطــفــى  ــت  ــن وب ــًا  ــل ظ ــدى اهل قـــرآن  الثقلني  ضــيــعــوا  ــد  ق

جتريعا ــى  األسـ كـــأس  جــرعــت  ــذ  م عمرها ــر  وأقـ أشــجــاهــا  كـــان  ــا  م

تلفيعا األســــى  ــوب  ــ ث ــلــفــعــت  وت وحقوقها ــا  ــه إرث ــن  م يـــدًا  نــزعــت 

ــداد دروعـــا ــ ــن احل ــرام م ــ الــبــيــت احل اكتسى  قــد  البتول  ــزان  أحـ ولبيت 

سجوعا األراك  ــى  ع احلـــام  ــاح  نـ ــة نــحــت ما  ــ مــهــا تــذكــرت األراكـ

مقطوعا قــطــوعــهــا  وتـــني  أضــحــى  ليتا ــادًا  ــ ــن ــ ع ــا  ــهـ ــتـ أراكـ قــطــعــوا 

ينبوعا الــصــفــا  صــلــد  فــجــرت  ــد  ق لنكبة ــيــف  احلــن الـــديـــن  ــرسة  ــ واحـ

ــا؟ ــع ــي رسي ــب ــن ال ــر  ــ إث وتـــــروح يف  عمرها ــر  ــق وي ــا  ــواه ــل ب أتـــطـــول 

ضلوعا الشجون  عى  طويت  ولقد  احلشا ملؤ  ــى  واألس شعري  ليت  يا 

ــور أضــيــعــا؟ ــب ــق مــا بــني هــاتــيــك ال املصطفى بنت  الطهر  قــر  ــال  ب مــا 

شــــاد اإلل�ــــــه ســاكــهــا املــرفــوعــا ــني ومـــن له  ــل ــرس ــنــت خـــر امل يـــا ب

تسجيعا احلــمــى  ورق  سجعت  أو  صبا ــت  ــب ه ــا  مـ اهلل  عــلــيــك  ــى  صـ

 :وله يف رثاء اإلمام احلسن وأئمة البقيع

ضلوعي السجل  طي  انطوت  غــداة  تــســيــل كـــوديـــان الــعــقــيــق دمــوعــي

هجوعي بطيب  يــومــًا  تكتمل  فلم  نواظري الرقاد  طيب  هجرت  وقــد 

وربــوعــي بــالــلــوى  حبيب  ــرى  وذكـ وحاجٍر للغوير  شــوقــًا  َأْصـــُب  ومل 
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ولــوعــي الــضــاعــنــني  ــار  ــ ألدكـ وال  حدا إذ  الضعائن  حادي  يشجني  ومل 

دموعي البقيع  وادي  أيــا  سقيت  ولـــكـــنَّ تـــذكـــار الــبــقــيــع أهــاجــنــي

ــاب مــرتــع ــح ــس ــال ال ــط ســقــيــت هب أقــل ومل  البقيع  وادي  أيـــا  رعــيــت 

الــعــبــاب وسيع تــفــوق عــى طــاغــي  أبحر ــد  أمح آل  مــن  انــطــوت  ففيك 

ــوب مـــروع ــط ــاخل ــوف ب ــ وأمــــن خم الندى وأخــا  املجتبى  الزكي  حويت 

ــا بـــطـــول ركـــوع ــه ــي ــال ــي ــيـــي ل وحمـ عبادها زيـــن  الــســجــاد  الــســيــد  ــك  ب

شفيع خلـــر  ــوى  ــنـ تـ ــة  ــع ــب س أبــــو  رسه خــــــازن  اهلل  عـــلـــم  ــر  ــ ــاق ــ وب

حتـــى بـــه نــــور اهُلـــــــدٰى بــســطــوع ــاوي جعفر ــس ال ــنــور  ال وفــيــك مــن 

ــوع ــل ــن بــــــدور الـــتـــم بـــعـــد ط ــ هب ــاك تــغــيــبــت  ــنـ ــه أجـــــــداث هـ ــل ــل ف

ــع ــي ــي رف ــب ــن ــل ــيـــت ل وأركـــــــــان بـ ــيـــامـــني ســـادة ــر املـ ــغـ هبـــن مـــن الـ

صدوع وحــي  خر  يف  مدحهم  أتــى  األىل واألرسة  الوحي  بيت  آل  وهم 

ــر مــذيــع ــرس غـ ــل ــوى حـــافـــظ ل ــ س ــا ــس يـــعـــرف رسه ــي ــن كـــنـــوز ل هبـ

مضيع أكـــف  يف  قــــدٍس  جـــواهـــر  حوى نعم  البقيع  حيــوي  ما  فوياه 

فجوع حنني  يف  ــرًا  دهـ عشت  ــو  ول واألسى التأسف  جيدي  وما  أسفت 

ــن ســـامـــع ومــطــيــع ــم مـ ولـــيـــس هلـ ــزان حكمة ــى بـــاب بــيــت فــيــه خـ ع

ــم خــشــوع ــي ــظ ع ــا يف  ــه ــي ف ــزل  ــنـ تـ ــا ــأرسه ــاء ب ــسـ قـــبـــور وأمـــــاك الـ

عــنــد وكيع املـــعـــروف  ــَع  ــيِـ ُضـ كــا  معر عند  ُضيِعت  ولكن  ــُضــوُع  َت

شنيع هــنــاك  رجـــس  يـــدا  حــوهتــا  مصاحفًا ــقــبــور  ال هبــاتــيــك  ــنَّ  ــ َوُكـ

بــديــع  الـــنـــوال  بــمــعــنــى يف  ــا  ــانـ أتـ الــذي  احلــســن  البيت  كــريــم  فــديــت 
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ــع ضــجــيــع ــي ــق ــب ــال فــــــداء إمــــــام ب كلها  اخلـــائـــق  أرواح  ــت  ــي ــال وي

شفيع  ــاب  ــس احل يف  ــجــّد  ب ــم  ــظ وأع جده الطهر  واملصطفى  املجتبى  هو 

وأقـــــــوم حـــصـــن لــلــعــبــاد مــنــيــع حجة للخلق  املنصوب  العلم  هــو 

شــقــت يف أصـــول لــلــهــدى وفـــروع ــا  ــامل ــاق وط ــق ــش ــه أيــــدي ال ــازع ــن ت

ــام وضيع ــق امل ــل خمــفــوض  ــن ك ومـ أكــوع كــل  مــن  اخلفض  يسام  رفيع 

مليع  شــفــرتــني  ذي  مـــن  بــأقــطــع  ــوب ومــّرهــا ــط يــقــايس ممــضــات اخل

فــضــيــع ــاك  ــنـ هـ خـــطـــب  ــن  ــ م وهلل  صابرًا النقيبة  مهضوم  عــاش  وقــد 

ســمــيــع أذن  ــه  ــل ــم حت ومل  ــًا  ــانـ ــيـ بـ أطــيــقــه ال  ــا  مـ ــه  ــيـ أذنـ يف  ــع  ــم ــس وي

نجيع ــه  شــب الـــدمـــع  محـــر  وأســـبـــل  احلـــق ســـود مابس ديـــن  ــَب  ــَب ــْل جَت

نقيع بـــســـّم  ــرضا  ــ اخلـ احلـــلـــل  ــن  مـ ُجعيدة بكف  الزاكي  اكتسى  غــداة 

ــا هــذيــم جــديــع ورحــــن بــأنــف يـ ــد قى  ــارم ق ــك ــاف امل عــى رغــم آنـ

ربيع ريـــاض  يف  عـــرًا  ــن  ك ــد  وقـ دوارس املــكــرمــات  ــوع  ربـ ــذي  وهـ

ــن قـــريـــع ــ ــا القــــــــاه سـ ــ يـــعـــظ ملـ مفجع تلهف  ــي  ــزاك ال عــى  وهلــفــي 

ــه عــيــون دمـــوع ــن ــد فــجــرت م ــ وق الصفا تصدع  التي  أنس  مل  أنس  وإن 

ــاك مهــوع ــن ــلــم تــطــف يف دمـــع ه ف رضامها بالقلوب  شبت  ــاء  ــي وده

ــا لــوقــوع ــع ومــالــت لــه الــســبــع ال مــائــك  شــيــعــتــه  ــًا  ــش ــع ن ــس  ــ أن ومل 

ــن أمـــــض صــنــيــع ــ بــقــيــة عـــــاد م به  صنعت  ــا  ب أدري  ال  ــيــت  ــال وي

ــني ضــلــوع ــّن بـ ــ ــو ك ــذا لـ ــّبـ ــاحـ ويـ ولــيــت ســهــام الــقــوم أخــطــأن نعشه

ــام لــكــيــع ــهـ ــش أراشــــتــــه سـ ــع ــن ب يومه قــبــل  ــن  م اآلذان  تسمع  ومل 
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ــدوع ــ وص ــزل  ــ ت مل  كـــلـــوم  ذوات  حمــمــد  فــــــؤاد  يف  ســـهـــام  فــتــلــك 

فــلــم خيــطــئ الــثــقــلــني ســهــم وقــوع أصــبــنــه حـــني  اهلل  كــــام  ــن  ــبـ أصـ

ــول الـــفـــؤاد وجــيــع ــب ــت ــرسة م ــ وحـ ــلــوغــه ب الـــنـــبـــي  آل  ــى  ــ ع ــت  ــيـ أبـ

ولــوعــي وزاد  ــامــي  هتــي طـــال  هبـــم  وحــقــهــم  ــقــيــع  ــب ال ســكــان  إن  أال 

تــــروح وتـــغـــدو يف ريــــاض رفــيــع  الصبا هــّبــت  ــا  م اهلل  ســام  عليهم 

 :وقال راثيًا احلسني بن عيل

وعــاشــق عــشــيــق  وادي  يف  ــا  أنـ ــا  ف ــارق)1( وب العذيب  وادي  عن  دعــاين 

مفارقي بــني  الشيب  صبح  وأســفــر  ليله وأدبـــــر  وىّل  ــا  ــب ــص ال ورشح 

الــطــوارق النائبات  بــأيــدي  رهــيــنــًا  مسهدًا ــوم  ــم اهل لــيــل  يف  بـــتٌّ  وقـــد 

برائق عندي  العيش  رقيق  وليس  مسامرًا ــًا  خــدن اهلــم  اختـــذُت  كــأين 

الــرقــائــق ــات  ــي ــغــان ال بــخــدود  وال  متيًا الــبــنــان  بمخضوب  ولــســت 

بشائق الشقيق  وصــف  إىل  فلست  ووصفِه الشقيق  ذكــر  عــن  ــَي  ــنِ وَدع

ــارق  ــف امل للخليط  مهــي  ــان  كـ ــا  ومـ تنسمت إذ  للصبا  أصبو  رحت  وما 

ــانــق األي حـــادي  للبني  حـــدا  غـــداة  ــوداع وداعــهــم ــ ــوم ال ــَي ي ــنِ ــا راع وم

ــق ــى إثـــر الــضــغــائــن رام يــطــوف ع وما رحت أرعى الركب ساعة قوضوا

عائقي حبل  العشاق  مــن  قطعت  فإنني الــعــاشــقــني  حــديــث  فجنب 

ــق أحـــاديـــَث مــتــبــول احلــشــاشــة وام حمدثًا الــطــفــوف  وادي  إىل  ــرج  وعـ

)1( بارق ، ومن معانيه : السحاب ذات الربوق ، والصّيب أو السكب .
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املعارق زاكي  الوضاح  احلسب  بني  ورهــطــِه احلــســني  بفتيان  ــّدث  ــ وح

الشقائق لــون  ــاد  ــس األج مضمخة  هتاوت ببيِض اهلند رصعى عى الثرى 

الذوالق املرهفات  بيض  البيض  مع  تــعــانــقــوا ــاك  ــ ــن ــ ه ــان  ــيـ ــتـ فـ وهلل 

اهلــوارق الدماء  محر  يف  ــروع  ال لــدى  لكفهم ــني  ــب ــاض خ ــن  مـ ــهــم  ــت ــدي ف

احلدائق زهــر  الــلــدن  الــرمــاح  لدهيا  الـــعـــوان كانا لــلــحــرب  ــني  ب ــرو  طـ

ــق ــدواف ــوع ال ــدم ــال وحيــمــر طـــريف ب لــرزئــهــم  ــاح  ــب ــص ال مــســوّد  بعيني 

غاسق ــود  ــ أس األرزاء  مــن  بــلــيــل  ضيائه بعد  الــدهــر  ــه  وج ــاد  ع ــد  وق

البوائق الــكــروب  بــني  كربا  ــدى  ل ــردًا م غريبًا  أنسى  لــن  ــس  أن وإن 

الشوارق النجوم  شهب  عى  وداَس  ــن سا ــامــني م ــغــر املــي ــو ال وهـــذا أبـ

الفيالق تلك  بــني  ــرب  ح آل  ــدى  ل حروهبا  عانى  الطف  بــأرض  حسني 

بالتضايق الفضا  رحــب  بــه  ــُغــصُّ  َي عرمرمًا اخلميس  اجليش  بــه  حيــوط 

الرواشق للسهام  سهامًا  وأضحى  ــايل الــغــر أصــبــح مــفــردًا ــع بــرغــم امل

الــبــوائــق املــفــجــعــات  عظيم  ــعــاين  ي ــارص خـــي عـــن اخلــــان مـــن غـــر ن

مرافق لديه  خل  من  السيف  ســوى  ــى  ارت ــا  ومـ ــاَء  ــ اإلبـ إال  ــٰى  ــ أب َأيبٌّ 

ــوارق ــب ــوايض املــرهــفــات ال وفـــل مـ عى اجليش ثبت اجلأش صال بصارم

بارق البيض  سنا  من  بصبح  جــاه  معرك ــوم  ي يف  النقع  ليل  اســـود  إذ 

ــوق الــعــتــاة املـــوارق ــوى ف شــهــابــًا ه حسبته الــغــرار  مــايض  يف  أنقض  إذا 

الصواعق حــوف  منه  ــداه  ع ــت  وول سطوة صــواعــق  منه  زجمـــرت  ــم  وك

ــوارق ــام غــر ش ــدى األيـ ــن م وراحـ الثرٰى  عى  خرت  الزهر  النجوم  وليت 
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صاعق أرشف  اهلل  كليم  كموسى  صاعقًا ــّر  خ قــد  السجاد  أيب  غـــداة 

الشواهق الــراســيــات  شــم  ُيــَصــّدُع  مصابه  ذا  ِمـــن  اهلل  كــلــيــم  وأيــــن 

رسادق فـــوق  األرزاء  ــا  هل أقــيــمــت  وقوعها قــبــل  الــطــف  يـــوم  فــوقــعــة 

ــق وامـ ــد  جـ يف  اهلل  روح  إن  ــا  كـ مكلًا  ــى  ــح أض اهلل  كــلــيــم  ــب  ــل وق

السوابق للعاديات  مــركــضــًا  ــدا  غ وذلـــــك رحيـــــان الــنــبــي وروحــــه

ــارق ــن ال ــي  ــاه ب ــوق  فـ ــد  ــزي ي وذاك  وهـــذا حــســني يف الــصــعــيــد مــزمــًا

مـــارق ــة  ــيـ أمـ مـــن  خــلــق  رش  إىل  بــرأســه ــان  ــن ــع ال رأس  عـــى  ــار  ــس ي

وقـــد حـــاز رس اخلــافــيــات الــدقــائــق ــِي حممٍد ــب ــن ال ــن حـــوى عــلــم  فــيــا م

املــشــارق الــعــرش رِب  ــِه  إل�ـ صــلــواة  ــني مل تــزل  ــام ــي ــر امل ــغ ــا ال عــلــيــك أبـ

 :وقال راثيًا اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني

املصائب بسهم  رمــيــًا  خيطني  فلم  النوائب سهام  يف  يرمي  الدهر  هو 

النوائب عند  ــأش  اجل ثبت  ــا  أن ومــا  جيوشه جتــيــش  املــضــنــٰى  قلبي  ــا  ف

وتــعــطــب يل مــنــه فــنــون الــعــواطــب ــه رصوف صــفــوف  يف  قلبي  ــَب  تــقــلَّ

األجــانــب ــعــَد  ُب الــدهــيــاء  يف  ويبعد  فيا صاح جيفوين لدى اخلطب صاحبي

املطالب ضيق  عند  وجهًا  ويعبس  الرخا سعة  يف  الــوجــه  طليق  أراه 

ــر حمــارب ــده ويــســلــمــنــي طــوعــًا ل مساملًا صديقًا  يلقاين  السلم  ففي 

أَجْل ان سلَم الدهر إحدى العجائب  معاند دهـــر  حـــرب  يف  عــجــب  وال 

ــني غالب ــعــران ال ــم  ــى ش وصـــال ع ــه اســتــطــالــت رصوف كــيــف  ــره  تـ أمل 
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الثواقب النجوم  هــام  عــى  ْبـــَن  رُضِ بيوهتم الــذيــن  الــغــر  املصطفى  بني 

تصب عيوين الدمع صوب السحائب بكربا العليل  ــر  ذك ــرى  ح مــا  إذا 

ــه وصــاحــب ــدي ــن خـــلٍّ ل هــنــالــك م جيد ومل  األديـــم  نطع  عــى  مسجًى 

ســاحــب أول  ــطــع  ــن ال ــذاك  ــ ل ــاه  ــ أت ي الــذَّ الــعــّواد خــال ســوى  عليل من 

املــضــارب تلك  بــني  أوارًا  واوروا  عنوة املــخــيــم  غــــاروا  األىل  ــر  وغـ

تــدكــدك شــم الــراســيــات الــرواســب ــار عــــى كــــل نــكــبــة  ــ ــب ــ فـــلـــلـــه ص

ــب ــروح احلــشــاشــة ذائ ــق بــحــرقــة م نوحه طـــال  َوإن  نـــوح  حيــكــه  فــلــم 

ــَم مــنــه يف عــظــيــم املــصــائــب ــظ ــأع ب ــوٍب إن جـــل صــره ــ أيـ ومـــا صـــر 

األطائب أزكــى  البيت  آل  بيعقوب  ابيض طرفه الذي  يعقوب  وما قست 

املراتب سامي  االحياء  يف  ويوسف  يوسف لفقدان  يأسف  إن  فيعقوب 

جانب كــل  مــن  األرزاء  بــه  تطوف  كربا طــف  يف  السجاد  السيد  ــذا  ف

القواضب السيوف  بيض  يف  ُم  هتشَّ ــان هــاشــم ــي ــت ف ــر يف عــيــنــيــه  ــظ ــن وي

السواغب للرماح  عطش  هنل  عى  عطاشى عى وجه الصعيد هبا ارتوت

ــا ظـــــاَم الــغــيــاهــب ــاه ــي ــق حم ــش ي ــة أرؤســـًا  ــن ــن فـــوق األس ويــنــظــر م

ــَر املــنــاقــب ــ ــم غ ــي ــض تــنــال أبــــاة ال به  أب  خــر  الــضــيــم  ــى  أبـ ويــلــقــى 

بخاضب ــاء  ــدم ال محــر  مــن  ختضب  وشيبه الصعيد  رمــضــاء  ــوق  ف لقى 

ــوادب ــا مــن نـ نــــوادب تــفــدهيــا املـ ــرسًا ــر حــــــّراَس الــنــبــوة حـ ــظ ــن وي

الرغائب أسنى  ــداعــون  ال بــه  ــال  ون به  دعــوا  مــا  إذا  األرسى  مطلق  فيا 

الــغــرائــب ــع  ــدي ب مــن  إال  ذاك  فــا  السبا ــرًا مع  الــذي تــرسي أس أأنــت 
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شاحب ــة  ــل األه كمحني  بــجــســم  ــا وطــأ ــزول املــطــي ب ــه ــى مــتــن م ع

ــب ــواه ــامل ــا ب ــ ــاد امل ــيـ تـــطـــِوُق أجـ ــق مجــٌة ــل ــه عـــى اخل ــاديـ ويـــا مـــن أيـ

النوائب ــن  ره أطلقن  قــد  ــاديــك  أي بعدما ُقــّيــِدن  ــك  ــدي أي إىل  عجبت 

حلاسب يومًا  اإلحصاء  عن  وجلت  تفاقمت الــعــابــديــن  زيــن  مصائب 

املصائب لــكــرٰى  صــغــراهــا  تصغر  نكبة  ــم  ــظ أع الـــشـــام  يـــوم  ــن  ــك ول

خاطب رش  من  جاء  خطب  ألفضع  أعــــــواد منر فــــوق  أبـــيـــه  وســــب 

بــلــذة شـــارب ــاء  ــ م مـــن  هُيــــَن  ومل  مكمدًا عاش  ما  عاش  إمامًا  فديت 

العقارب ذوات  من  بدعًا  السم  وما  ــدرًا أمــيــة ٌ ــ ــَم غ ــس ــيــه ال ــْت إل ــ ـ َودسَّ

:وقال راثيًا اإلمام جعفر بن حممد الصادق

الــســود ــارى  ــك ــس ال عنها  وســبــتــك  خود  الــعــذارى  بيض  مــن  َفــْلــتــبــِك 

الصيد األســـــود  بـــه  تــصــاد  ــكــن  ل ــرف ريـــم أدعـــج ــط ــك ب ــي ــو إل ــرن ت

ــق املــعــمــود ــاش ــع قـــد جـــن فــيــهــا ال ــق بــوجــنــة ــي ــق ــش ــر ال ــم ــاك ع ــبـ وسـ

ــدح قــلــبــك الــغــريــد ــص ــك ي ــف مــا ان متايلت  كــالــغــصــون  وٍد  ــد  ق وعـــى 

ــود ــم ــك ــا وفــــــــؤادك امل ــ ــو هل ــس ــع ت هبــبــوهبــا الــصــبــا  ــفــســت  ــن ت وإذا 

ــد ــي ــه ــس ــت ال قـــلـــبـــه  ــؤمل  ــ ــ ي ذا  مــــا  قلبه املـــعـــذب  الـــعـــاين  َأهُيــــــا  يـــا 

ــل الــــتــــام رقــــود ــيـ وعـــيـــوهنـــا لـ صبابة  ــاح  املـ يف  طــرفــك  ــّدت  ــه س

ــا وعـــهـــود ــ ــق هل ــيـ ــواثـ ــت مـ ــاعـ ضـ التي  وهــي  ــا  ورودهـ عهد  وحففت 

السكيد اهلـــوى  ــن  م كــفــاك  ــا  م أو  اهلــوى  أعــبــاء  بحمل  شقيت  ولــقــد 



75

واســلــم وأنــت مــدى الــزمــان سعيد ــدًا ألبـــنـــاء اهلـــوى ــ ــوى أبـ ــ فـــدع اهل

ــدى واجلـــود ــن ــروى ال ــوده يـ ــن جـ ع ــذي ــادق الـــر ال ــص ــام ال ــ ــح االم وانـ

ــا جتــديــد ــ ــاهل ــ ــار م ــ ــح ــ ــت ب ــ ــاض ــ ف ــه مــــن جــعــفــر ــ ــ ــني أن ــقـ ــى يـ ــ ــ وع

الــعــود الـــرجـــاء  ورق  يف  وأخـــرض  ــا ــواره ــعــد س ــال ب ــ فــأبــيــضــت اآلمـ

ــد مـــا راعـــــه يــــوم الـــوعـــيـــد وعــي ــه  والئ بحصن  ــًا  ــوم ي الــتــجــا  فــمــن 

ــن شــهــيــد ــديـ ــاهـ ــشـ ــر الـ ــ ــاهلل خ ــ فـ به ســعــدت  جعفر  شيعة  قلت  إن 

ــود ــع س الـــنـــشـــأتـــني  يف  فـــــــوالؤه  ــابـــر نــجــيــًا مـــســـعـــدًا بــواليــة فـ

ــود ــعـ ــده وقـ ــ ــن ــ ــام ع ــ ــي ــ فـــهـــمـــو ق ــا ــه ــاك ــنــه أم يـــا مـــن بـــطـــوع يــمــي

ــود ــمـ وثـ األىل  ــاد  ــ ــ ع بــــه  ــن  ــعـ لـ بضعفهم  عليك  جنوا  الــذيــن  لعن 

سجود اإلل�ــــه  إىل  مــنــك  ــال  طـ قــد  هجموا عليك وأنت يف غلس الدجى

ــادث وجــديــد ــ ــري ح ــع يــا لــيــت ش بيتكم يف  الــعــدى  أوجـــاس  أهــجــوم 

ــرود ــى أســـد الــعــريــن ق وســطــت ع ــوا ــب ــواث ــي ت ــب ــن ــعــد تــكــفــني ال مـــن ب

ــي عــهــود؟ ــب ــن ال ــادي  ــه ــل ل تــــرَع  مل  أكــــذاك مــع قــر الـــزمـــان وقــربــه 

عبيد؟ ــطــغــاة  ال أرجــــاس  رش  ــن  م ــقـــروه أكــــــذا أمـــــر املـــؤمـــنـــني تـ

وقـــود؟ الــقــلــوب  يف  منها  ــب  خي مل  ــنـــار الــتــي  ــد الـ ــوق ــم مــــاذا أقــــول ب

جليد إلـــيـــه  ــي  ــغ ــص ُي يــســتــطــع  مل  ضلوعها وكــرس  فاطمة  وحــديــث 

الــصــبــاح عمود فــلــق  ــن  ــع م ــد ش ق ــن نــورهــا ــي م ــت ــد ال ــم ــا شــيــبــة احل ي

املحمود؟ مقامك  الـــرضاح  ــى  وع ــدى الــدوانــيــقــي تــوقــف صــارعــًا الـ

ــرد؟ جمـ ــن  ــح ــرج ي األرسة  وعــــى  حمــمــد بـــيـــت  آل  ــر  ــف ــع ج أهيــــــان 
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ــدى مــعــقــود؟ ــ ــم اهلـ ــل ــه ع عـــلـــًا لـ ــدى ــام اهل ــ ــذا شــيــخ أع ــس هـ ــي أول

اجلــلــمــود لسمعها  ــذوب  ــ ي ــًا  ــل ك جعفر ــع  ــم ــس ي كــيــف  أكــــر  اهلل 

ــد ــري ــل هـــنـــاك م ــي ــل ــا ســـــاء ض ــ ي ــورى الـ ــرى حتــكــم رش ضــلــيــل  ــ وي

ــا فـــيـــا جــــنــــاه يـــزيـــد ــ ــامهـ ــ وكـ جنا ــا  بـ يـــزيـــد  يف  تـــأســـى  ولـــقـــد 

يــزيــد ــرسور  ــ ــ ال ــرط  ــ ف ــد يف  ــزيـ ويـ عبادها زيــن  الــســجــاد  ــف  واقـ وإذ 

ــد ــيـ ــه والـــــــد وولـ ــابـ ــشـ ــد تـ ــ ــق ــ ول وبـــمـــوقـــفـــني تـــشـــاهبـــا وتـــوافـــقـــا

ــد قــيــود ــديـ ــن احلـ ــه مـ ــت ــل ــح ــد أن قـ ــن مــقــيــد  ــديـ ــابـ ــعـ لـــكـــن زيـــــن الـ

مــكــمــود وذا  ذا  ــن  ــ م وفــــــــؤاده  السبا لــدى  احلديد  جامعة  طــوق  يف 

ــود ــف ــص ــر مـــقـــيـــد م ــ ــ أفــــديــــه ده الَضنٰى بـــادى  ومــدنــفــًا  للقيود  مــا 

وقـــود ــود  ــوقـ الـ ذات  مـــن  ــاة  ــص ي ــد مــعــان رش  ــور  ــصـ ــنـ املـ قـــبـــح  ــا  ــ ي

ــد ــري ــاء ي ــ ــس ــ ــار ال ــبـ ــًا فـــجـ ــئـ ــيـ شـ يــرد مــتــى  اإلمــــام  أن  درى  مــا  أو 

ــردود ــ ــرتم الـــقـــضـــا مـ ــحـ أبـــــــدًا ملـ يكن ومل  ــقــضــاء  ال ــر  أمـ ــا  دنـ حــتــى 

شهيد ــو  ــ وه الـــســـم  ــيــل  قــت فـــغـــدا  خلقها األُم  ــم  ــس ــال ب ــه  ــالـ غـ إذ 

سعود الــســعــود  أقـــى  يف  ــاك  ــب وح بــأربــع  الــبــقــيــع  وادي  يـــا  ــت  ــي ــّي ُح

ــام وجــود ــق ــت لــقــد اســتــقــامــت واس ــى  ــع ال ــع  ــبـ ــسـ الـ هبــــا  أربــــعــــة  هلل 

 :وقال يف رثاء اإلمام موسى الكاظم

أنــيــنــي ــول  ــل ــط ال ــايل  ــ ب وأطـــيـــل يف  ــني ــن وح بـــحـــرسة  أبـــيـــت  يل  ــا  ــ م

الــعــني ــاء  ــي ــض ال ــل  ــق م ــم يف  ــيـ وأهـ أدمعي الصبابة  وادي  يف  وتسيل 
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الـــرقـــاد جفوين ــد طــلــقــْت طــيــب  ق ــًا ــائ ه الـــدجـــنـــة  ــل  ــي ل وأجـــــن يف 

غصون الـــقـــدود  مــيــس  يف  وأنــــوع  وهــبــوهبــا لــلــصــبــا  ــو  ــب أص َم  ــى  حــت

ــون ــة بـــائـــع مــغــب ــق ــف ــص ــًا ب ــ ــف ــ أس ــوى مـــايل أبــيــع الــعــمــر يف ســـوق اهل

املـــحـــزون ــة  ــ ــآب ــ وك الـــضـــنـــا  إال  أنل ومل  الشباب  ذهــب  قــد  سعد  يــا 

ــون ــت ــف ــه م ــ ــول بـ ــ ــب ــ وضـــــــال جم ــن هــوى ــوان مل ــ ــوى إال اهل لــيــس اهلـ

ُيريني الضنى  مــن  ــوقــوف  ال ليس  ــن ــري ــى َي ــ ــوف عـــى رب ــوقـ خـــي الـ

يغنيني ــلـــوى  الـ مــغــنــى  وال  كـــا  طائل فيها  فليس  الــطــلــول  ودع 

ــل لـــلـــقـــاصـــديـــن ضــمــني ــف ــك ــت م للرجا بـــاب  خـــر  نــقــصــد  ــم  ــل وه

اجلون السحاب  ديــم  الندى  بعض  كفه عــن  روت  مــن  ــج  ــوائ احل ــاب  ب

ــن ــوي ــك ــت ــامل ال ــ ــان عـــلـــة عـ ــ ــد كـ ــ ق الذي  الغيظ  كاظم  جعفر  بن  موسى 

الــديــن يـــوم  مليك  كليم  أضــحــى  ــذا الـــذي مــوســى الــكــلــيــم بــرسه هـ

ــون ــن ــك م ــه  ــ ب ــن رس  ــ م ــه  ــيـ فـ ــم  ــ ك ــذرى ــي الـ ــام ــوة بــيــتــه س ــب ــن بــيــت ال

ــون ــن ال ذو  ــى  ــج ــت ال ــا  ملـ ــا  ــح ن ــه  ــي ف ــع الــســاء هــو الــذي ــذي رف أي والـ

حيميني ــت  ــ ده ــة  ــارقـ طـ ــل  كـ ــن  مـ معًا والدنيا  الدين  مَجــع  ــذي  ال هــذا 

يسقيني غـــدًا  ــره  ــوث ك حـــوض  ــن  م ــًا بـــه وبـــجـــده وهــــو الـــذي  ــسـ قـ

ــني ســــعــــادة بــيــقــني ــقـ ــيـ ومـــــن الـ ــن ــق ــي ــت م ــه  ــ ــ ــوال ــ ــ ن بـــنـــيـــل  إين 

ــون ــج قــاســى أمــــضَّ نـــوائـــب وش مسجون الضنا  حلف  مــن  ــه  ــدي أف

سنني ــبــضــع  ب حمــبــوســًا  لــلــســجــن  رأى  إذ  يوسف  الصديق  حكى  ولقد 

سجون عقيب  أزمـــانـــًا  عـــاش  ــد  ق ــذا ــ ــا ف ــهـ ــنـ ــيـ ــان بـ ــ ــتـ ــ لـــكـــنـــا شـ
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ــرف بـــاهلـــنـــا مـــقـــرون ــ ــر طـ ــ ــري ــ وق بـــمـــره يف رفــعــة الــعــزيــز  ــو  ــ وه

اهلـــون دار  حيـــل  ــار  ــ ــدي ــ ال ــي  ــائـ نـ سجنه يف  ثـــوى  بـــغـــداد  وغـــريـــب 

ــاك مــهــني ــ ــن ــ ــل مهــــــاز ه ــ ــن كـ ــ مـ ــاءه ــ ــا س ــ ــاه مم ــ ــ ــذي الق ــ ــ ــي ال ــق ــل ي

سجني ــظــى  ل يف  ــصــى  ي ولـــســـوف  تــبــت يـــد الـــســـنـــدي فــيــا جـــاءه

ــرة وجــبــني ــ ــغ ــ ــدور ب ــ ــبـ ــ ــاق الـ ــ ــ ف ــذي ال ــه  ــوج ال يــلــطــم  ــٍه  ــ وج وألي 

بــنــي ياسني  ــن  أصــمــى احلــشــاشــة م ــل  ــات ــٍم ق ــسـ ــه مـــســـمـــومـــًا بـ ــ ــدي ــ أف

ــوع كمني ــل ــض ال بـــني  مـــن مــضــمــر  ــوره ــهـ ظـ أطـــيـــق  ال  ممــــا  ويــــــاه 

ــون ــًا كــعــي ــ ــن ــ ــي ــ ــفـــجـــر أع ــا يـ ــ عـ ــارة ــإش ــدع الـــراحـــة واكــتــف ب فـ

ــزون ــحـ ــا بـ ــوهلـ ــهـ ــدك سـ ــ ــ ــوم ي ــ ــ ي ــه إنـ يـــــوم  وأي  ــداء  ــ ــنـ ــ الـ يـــــوم 

ــق الــطــني ــل ــل خ ــب ــأه نـــــورًا ق ــشـ أنـ الـــذي مـــن  ــث  ــي ــب اخل ــاز  ــت ــم ي واهلل 

يشجيني ــه  ــون ــج ش ــر  ــ وذكـ أبـــــدًا  يفريني بــاألســى  مــوســى  فمصاب 

ــي ــن ــوري قـــبـــس بـــقـــدح زنـــــــاده ي ــه يف أضــلــعــي لـ ــداد  ــغـ بـ ــب  ــريـ وغـ

ــى مــشــحــون ــاألسـ ــوم بـ ــ وأمــــى ي ــى فـــادح ــج ــف أش ــط ــكــن يـــوم ال ل

ــات قـــرون ــف ــال ــنـــت س بــقــيــت وأفـ مصائبًا الطفوف  أرض  يف  أنــس  مل 

وحــني تـــــزول  ال  وقــــت  كـــل  يف  ــاق ذكــرهــا  ــي بـ ــايل وهـ ــي ــل تــفــنــى ال

ــن ــدي ــًا عـــيـــون ال ــزنـ ــه حـ ــكــي لـ ــب ت ــي حمــمــد ــبـ ــنـ ــط الـ ــبـ ــوم بــــه سـ ــ ــ ي

ــارص ومــعــني ــ ــدٰى مـــن ن ــ ــنِ ــ ــد ال ــن ع جيد ومل  احلـــســـني  ــادى  ــ نـ ــه  بـ ــوم  ــ ي

مــكــني الـــنـــبـــي  عـــلـــم  إىل  ــدر  ــ صـ ــر اخلـــنـــا يـــرقـــى عى  ــم ــه ش ــوم بـ ــ ي

ــني ــ ــر رن ــ ــغ ــ ــرة تـــبـــكـــي ب ــ ــمـ ــ حمـ بــدت لــقــد  الــــروج  ذات  بــه  ــوم  يـ
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ــاب حــزيــن ــي ث ــى يف  ــس ــدر أم ــبـ والـ كــّورت قد  الضحى  شمس  به  يــوم 

رصــني  كـــل  وُدكَّ  ــاق  ــب ــط ال ــع  ســب ــا  ــزاهلـ يــــوم بـــه قـــد ُزلــــِزلــــت زلـ

ــدٍم كــمــنــهــل الــســحــاب هــتــون ــ بـ مقلتي سحائب  مطرت  إن  غــرو  ال 

مــبــني الـــكـــتـــاب  ألرسار  جـــــٍد  إىل  يــنــمــى  الــــــذي  اهلل  ــة  ــيـ ــقـ وبـ

ــون ــف ــس امل ــا  ــه ــام ــس ح ــوِّ  بـــجـ داٍم  مــعــفــرًا الـــــرتاب  ــًا يف  ثـــاثـ يــبــقــى 

ــن الــتــكــفــني  ــدالً مـ ــ ــه بـ أضـــحـــى لـ الَصبا أنــفــاس  نسج  ولــكــن  ملقى 

ــاد حصني  ــلــعــب ل ــن  ــص ــن كـــل ح مـ ــام َخـــوٰالـــيـــًا ــيـ ــدت اخلـ ــ ــه غ ــوم بـ ــ ي

ــد مـــرهـــون ــي ــق ــدا مل ــ ــف ــ ــي ال ــ ــ روح ــده ــي ق يف  رهـــيـــنـــة  الــعــلــيــل  إال 

ــدق يمني ــ ــًا وصـ ــن ــم ي ــه  بـ وكـــفـــى  بــــغــــريــــب بــــــغــــــداد حــلــفــت 

نــــزل املـــديـــح بــمــحــكــم الــتــبــيــني هبم  ــادات  ــسـ لـ مـــدحـــًا  ــطــع  أســت مل 

تكفيني ــًا  ــع م ــا  ــي ــدن وال الــديــن  يف  ملجأي ــج  ــوائ احل بـــاب  ــا  ي ــت  وألنـ

ــوين ــي ع املــــــــرام  ــل  ــيـ نـ يف  وتـــقـــر  ــا أمــلــتــه ــ ــل م ــي ــن ــوز مـــنـــك ب ــ ــ وأفـ

ــرسة وحــنــني ــ ــح ــ ــت ب ــ ــي ــ ــايل أب ــ ــ م أقل  ومل  الــســعــود  أســنــى  يف  ــود  وأعـ

 :وله يف رثاء اإلمام عيل بن موسى الرضا

يصوب املعرات  بصوب  وطــرف  ــذوب ــني ي ــدف ــد ال ــوج ــن ال فـــؤاد م

هليب الــشــجــون  نـــار  ــن  م ــب  خي ومل  بمهجتي رضامــًا  تطفئ  أدمعي  فا 

نحيب ــني  ــق ــاش ــع ــل ل هبـــا  وطـــــال  عفت إذ  مــيــة  ــال  أطـ تشجني  ومل 

لــعــوب ــال  ــرجـ الـ ــاب  ــب ــأل ب رداح  كاعب حسناء  للوحد  يب  جــّد  ومــا 
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ــروب ــان ط ــس احل الــغــيــد  إىل  ــؤاد  ــ ف يل  وليس  احلسان  الغيد  إىل  وأصبو 

مشيب ــني  ــارض ــع ال ــني  ب الح  وقـــد  قوضت الشبيبة  ــات  ــق أوي وتــلــك 

حبيب بالرقمتني  اهــتــاجــنــي  ومـــا  بوجنة الشقيق  لـــون  شــاقــنــي  ومـــا 

ــون رضوب ــن ــًا اجل ــدم ــد قــيــل ق وقـ ــوى واهل بالعشق  ــّن  ج ممــن  ــا  أن وال 

ــب ــي ــاك رب ــنـ ــٌم هـ ــ ــ ــأريب ري ــ ــ ــا م ــ ف ــة ــدع عنك ريــًا بــني حــزوى ورام ف

ونــســيــب بـــه  نــظــم  يل  رق  ومــــا  وحاجر الــغــويــر  ذكــر  يل  راق  ومــا 

يطيب العبيق  املــســك  ــه  ب ــًا  ــث حــدي حديثها ــرر  ــ وك ــوس  طـ إىل  فــيــمــم 

مغيب كــــان  لــلــبــدر  هبـــا  غـــــداة  السا قبة  عــى  ــوس  ط ــت  رشف ــد  وق

ــروب ــا نــجــم اإلمــــام غ ــوس هب ــط ف سعدها بأنجم  يــومــًا  فــخــرت  ــإن  ف

مصيب مــنــه  الـــرضـــوان  إىل  فــأنــت  ودونك إن شئت الرضا فاذكر الرضا

وجــوب اهلـــداة  الــقــربــى  ذوي  وود  وده اهلل  ــب  ــ أوج قـــد  هـــدى  ــام  ــ إم

سكوب فهو  السحب  ودق  جاد  هبم  ــر الــبــهــالــيــل ســـادة ــع نــمــتــه مـــن ال

رطيب وهــو  العيش  غصن  ــورق  وي جودهم سحابة  يومًا  أمــطــروا  متى 

ــني حـــروب ــرمـ ــاألكـ جتــيــش لـــه بـ ــه ــى رصوفـ ــت ــا والـــدهـــر ش ــن ــك ول

فيصيب ــي  ــب ــن ال آل  ــا  هبـ ــي  ــرمـ ويـ مكايد قـــي  عـــن  ــًا  ــام ــه س أراش 

لبيب الـــزنـــاد  واِري  ــه  بـ ــول  ــ أقـ بالذي ارتاب  وما  ريب  يف  كنت  فإن 

ــؤ فــــــؤادي زفـــــرة ونــحــيــب ــلـ ومـ ــرف ساكب  ــط وال بــاملــأمــون  ــأك  ــب أن

ــد مــنــه َقــطــوب ــق ــه احل ــوج ــًا ف ــاق ــف ن بــشــاشــة  أبــــدى  ــان  ــ ك قـــد  ــه  ــ أن أال 

دبيب ســاء  عــوجــاء  ــا  ي منك  وكــم  عقربًا دب  قــد  اللساع  كيده  ــن  وم
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خضيب النبي  اهلـــادي  دم  بفيض  فسيفه النبي  اهلـــادي  ــارب  حـ لقد 

كئيب وهـــو  اهلل  ــاب  ــت ك وامـــســـى  ــؤاد حممد ــى فـ ــا أدمـ ــرض مــصــاب ال

ــوب؟ ذنـ ــفــخــار  ال ــه رب  إنـ ــوى  سـ ــه بــالــســم حــتــقــًا ومــالــه ــف ــح ــت أي

ــدوب ــ عــلــيــه كــلــوم يف احلــشــا ون قى نحبه الندب اإلمام وما انقضت

ــوب ــي ــه لــلــمــعــاد ج ــي ــل ــق ع ــشـ ُتـ من  أباه  الغريب  غريب حكى موسى 

ــروب ــــت عــلــيــه يف الــســجــون ُكـ أملَّ الذي الغيظ  الكاظم  ــام  اإلم فديت 

ــاك عــضــيــب ــنـ ــوم هـ ــ ــه يـ ــ ــل ل ــ وكـ تشاهبا ــل  ــب وش لــيــث  يف  ــدع  بـ وال 

ــذوب ــا صــلــد الــصــخــور ي ــكــاد هل ي وقــصــة بــلــوى كــاظــم الــغــيــظ قصة 

ــو غــريــب ــ ــًا بــأيــد الــســم وه ــي ــت ق فموسى قى من كيد فرعون عره 

ــســيــب ــب ون ــاحـ فـــكـــل لـــكـــل صـ قى  هامانه  كيد  من  الرضا  ــذا  وه

ــاه وجـــوب ــن ــعــمــرك مــقــت مـــا ج ل جنى ــا  ب الــرشــيــد  رأي  إىل  ضـــاالً 

هليب ــه  مــن الـــديـــن  بــقــلــب  رشارًا  زنــادهــا  أورى  العباس  بنو  وتــلــك 

ــا هـــذيـــم عــيــوب ومـــلـــؤ رداهـــــا يـ ــود أس ــار  ــع ال ــن  م ثـــوب  يف  جتلبب 

هنيب ــو  وه الــوحــي  بيت  راح  ــد  وق ــم ــه ــراث ت الـــنـــبـــي  آل  ــوا  ــبـ هنـ ــم  ــ ه

نحيب  يفَّ  ــر  الـ وداعــــي  عــقــيــقــًا  مقلتي تسفح  الــســفــاح  قــصــة  ويف 

رقــيــب الــشــهــيــد  اهلل  هلـــا  ــدودًا  ــ ــ ح اغتدى قد  األمني  املوىل  الصادق  عى 

ــاء غــضــوب ــسـ ــار الـ ــبـ ــه وجـ ــي عــل حممد  ــبــي  ــن ال ســخــط  يف  بـــاء  وقـــد 

ــادة الــغــر اهلـــــداة تــنــوب ــقـ عـــى الـ نوائب حاشت  املنصور  علجها  ومن 

يشيب ــني  ــس احل رأس  هلـــا  ــا  ــ رزايـ له  كــم  ــد  ــم احل شــيــبــة  يف  ســيــا  وال 
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ــاء ظــفــر بــالــكــتــاب َنــشــوب فــيــا سـ ظــفــره أنـــشـــب  اهلل  ــي  ــ وح ــازن  ــ خمـ

فــيــتــوب لـــه  ذنــــب  مـــا  أدر  فــلــم  بجاهه الذنوب  متحى  الــذي  فديت 

صليب ــؤاد  ــفـ الـ جــلــد  هلـــا  ســـاعـــًا  يطق فلم  جلت  البيت  آل  مصائب 

رطيب  الرياض  يف  غصن  اهتز  ومــا  الَصبا هبت  ــا  م اهلل  ســام  عليهم 

 :وقال راثيًا اإلمام حممد اجلواد

قشيبا اخلـــطـــوب  يـــد  كــســتــنــي  مـــذ  قشيبًا ــردًا  ــ ب الــشــبــاب  ــزعــت  ن ــد  ق

قطوبا ــًا  ــوس ــب ع ــه  ــه وج ــدى  ــت ــاغ ف ثغر ــاســـم  بـ ــان  ــ ــزم ــ ال ذاك  كــــان 

طبيبا؟ ــًا  ــوم ي ــا صــاح  ي ــروين  تـ هــل  ــًا  ــن ــي دف داًء  الـــضـــلـــوع  بـــني  اّن 

عجيبا؟ شــيــئــًا  اجلــمــيــل  صــنــع  ــد  ع لئيم ــٍر  ــ ــور ده ــري مــن جـ ــن جمـ َمـ

صــلــيــبــا؟ ــو  ــس ــق وي قـــســـوة  زادين  ــني خـــضـــوعـــا ــ ــ ــا ألـ ــ ــل ــ مــــالــــه ك

ــه نــشــوبــا ــن ــر اجلـــفـــاء م ــف كــــان ظ ظــفــرًا  انــشــبــن  اخلــطــوب  مــا  وإذا 

ــا!! ــب ــي ــه جم ــيـ كــــان لــلــمــلــتــجــى إلـ إمـــامـــًا َأُأمَّ  مل  إن  ــي  ــب ــل ق ويــــح 

ــي ســكــوبــا ــم ــنــني هت ــعــي ودمـــــوع ال ــح ــري ــن فــــــؤاد ق ــ ولــــــذا قـــلـــت ع

ــهــونــا شــق مــن مــهــمــه الــفــاة الــسُّ ــدًا ــادي الــظــعــون جمـ ــ ــا حـ ــت يـ ــ أب

رطيبا غصنًا  ــاء  ــرج ال روض  تلق  ــى أرحــهــا ــوس ــام م ــ ــأوى اإلمـ ــم ــب ف

يصوبا أَن  الــســا  صــّيــب  كــفــى  ــد  ق ــواد ــ ــاك املــــــوىل اجلـــــــواد ج ــ ــن ــ وه

خييبا لـــن  جـــــوده  جـــــودي  نــحــو  قصد ســفــيــنــة  اســـتـــَوْت  مـــا  وإذا 

ــا ــوب ــذن عـــن مــســيــئ ويــمــحــوان ال ــوًا ــف ــا الـــكـــاظـــان لــلــغــيــظ ع ــ ومه
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ــا ــ ــروب ــ وبـــــبـــــغـــــداد آفـــــــــان غ ــايل ــ ــع ــ ا ســـــــاء امل ومهـــــــا َنــــــــــرِّ

تــذوبــا أن  هبــا  مهجتي  أوشــكــت  نفثات ــا  ــش احل ويف  أدري  لــســت 

اخلطوبا؟ عانى  الــرجــاء  بــاب  وهــو  ــب بـــغـــداد مــوســى  ــريـ فـــلـــاذا غـ

ــهــج الـــضـــال كـــان مــصــيــبــًا؟ ــن ول ــدًا  ــَل رشـ ــد قــد ضـ ــرشــي وعــــاَم ال

ــالــســم يــقــى غــريــبــا؟ ــام ب ــ مـــن إم ــه ــدت ــي ف ــ ــ ــواد روح ــ ــ ــاَم اجلـ ــ ــ وعـ

هليبا ــاب  ــس احل ــوم  يـ تــصــى  ــوف  سـ جفته ممـــا  ــون  ــ ــأم ــ امل بــنــت  ويــــل 

الــشــجــون عصيبا يــوم  أثـــارت  ــذ  م ــًا ــّي ــهــار دج ــن ــوء ال قــد أحــالــت ضـ

حبيبا رضـــيـــًا  لــلــرضــا  يــــزل  مل  ــواد ــ مـــكـــرت مـــكـــرهـــا بـــخـــر ج

عجيبا شــيــئــًا  ــؤون  ــ اخل غـــدر  لــيــس  ــًا ــانـــة ظــل ــيـ ــا اخلـ ــه ــن غـــر بــــدع م

مهيبا ــًا  ــب ــي ــث ك ــا  ــه ــن م ــهـــاوت  ــتـ فـ ــروايس ــ الـ دك  الــنــســاء  ــر  ــك م إن 

ــا ــوَب ــي ــوا املـــِرَقـــني مــنــهــم ُع ــق طــب قـــوم رّش  إىل  ــى  ــم ــت ــن م خــبــثــت 

ــا ــب ــري ق مـــنـــه  ــان  ــ كـ واملـــــــاء  راح  غريب ــام  ظ ــب  ذن مــا  شــعــري  ليت 

نحيبا آن  ــروي  ــ ال ــيــرس  ال ــن  م ــن  ع جارت السحب  جوده  من  جــوادًا  يا 

جميبا تــلــقــى  ــت  ــس ول ــو  ــدع ت أنـــت  ــي الـــريـــخ ملـــاذا ــداعـ ومــغــيــث الـ

ــا ــدوب ن أبـــقـــى  ــؤاد اإلســـــام  ــ فـ يف  لكن  قــــوض  بــالــســم  قــتــيــًا  يـــا 

طيبا ــاق  ــ ف الــــذي  ــت  ــي ــب ال كــريــم  الزاكي احلسن  عمك  حاكيت  أنت 

ــا ــب وجـــــــــوادان بـــالـــســـمـــوم أصــي ــاٍن ــب ل ــا  ــع ــي ــا رض ــج ــش ال أنـــتـــا يف 

تــغــيــبــا أن  الـــســـا  ــر  ــ ن ــا  ــ ي ــق  ــ ح طــه آل  ــن  ــ مـ ــن  ــ ــري ــ ــن ــ ال وعــــــى 

ــت الــقــلــوبــا ــف ــره ي ــ ــا ذكـ ــج ــن ش مـ ــًا  ــومـ ــوم اجلــــــــواد أذكــــــر يـ وبــــيــ
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جتيبا أن  صــخــرهــا  آل  وأبـــــت  صخر آل  يف  ــاء  ــاملـ بـ يــدعــو  ــوم  ــ ي

ــا ــه رشوبـ ــن ــوف م ــي ــس ــد ال ــان حـ ــ ك ــة لــكــن  ــاشـ ــي احلـــشـ ــامـ فـــقـــى ظـ

ــا ــغــروب مـــن دمــــوع أكـــف مــنــهــا ال ــون ــون عــي ــيـ ــعـ ــم قــلــت والـ ــكـ ولـ

ــبــا ــًا وشــي ــابـ ــبـ ــا شـ ــ ــاب املـ ــ ــ وأصـ أشحى بــغــداد  أرض  يف  لــغــريــب 

ــه يـــذيـــب الــقــلــوبــا ــزن لـ ــ ــال ح ــ ط ــكــن  ــٍر ول ــمـ يـــا فـــقـــيـــدًا قــصــر عـ

ــا ــروب ــع ــت ال ــن ــام ش ــسـ وبـــــدار الـ رسيعًا  غبت  ــار  ــح األس نجم  مثل 

مغيبا آوى  ــوف  ــف ــط ال وبــــــوادي  تـــم ضـــوءًا إذ  الـــســـاء  ــدر  ــب ك بـــل 

ــي حــرهبــا يــعــاين احلــروبــا ــن ــن ب مـ ــي  ع احلــــســــني  رحيـــــانـــــة  ذاك 

ــا ــروب ــا مـــشـــوقـــًا ط ــد هتـــــادى هلـ قـ ــًا ــروس ــت ع ــان فـــكـــأَن اهلــجــيــاَء ك

عندليبا ــردى  ــ ال هلهل  ــد  ق حــيــث  ــار الـــســـهـــام كــــان نـــثـــارًا ــشـ ــتـ وانـ

قشيبا ثـــوبـــًا  ــاف  ــزف ــل ل ــى  ــس ــت واك ــه الـــســـيـــوف ظــــًا ظــلــيــًا ــت ــل ظــل

خضيبا أضــحــى  ــاء  ــدم ال بحمر  إذ  ــضــارًا ــزهــو ن مــثــل لـــون الــشــقــيــق ي

ــا ــح اهلـــجـــر عـــانـــى اخلــطــوب ــف ــل وب ــدًا ــه ج زاد  ــد  قـ ــد  ــديـ احلـ ــل  ــق ــث وب

اللهيبا يــــروي  ــس  ــي ل بـــاملـــاء  هـــو  ــه احلــــــداد ولــكــن ــن ــد تـــــروت م قـ

وبـــوجـــه الــــــرتاب أمـــســـى تــريــبــا ــفـــرًا عـ عــلــيــه  الـــعـــى  أم  ــف  ــ هل

جييبا ال  أن  ــواد  ــ اجلـ ــرىض  يـ لــيــس  ــًا ــوث ــت غ ــاديـ ــواد نـ ــ ــ ــام اجل ــ ــاإلم ــ ب

ــد مــنــه قــريــبــًا؟ ــي ــع ــب أولـــيـــس ال ــه  ــي ــددت كـــفـــي إل ــ ــ ــن بـــعـــيـــٍد م ــ م

ــا ــوب ــذن ــا ال ــط ــا جـــاهـــم خي ــل مـ ــث م ــا ــوب ــل ــق ال ــرس  ــ ي جــــــوده  يف  ذاك 

ــا ــوب ــب ــق الـــنـــســـيـــم ه ــفـ ــا خـ ــلـ كـ ــام ــ ــه مــــــن اإللـــــــــه س ــ ــي ــ ــل ــ وع
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سيوال؟ الدموع  سحب  من  وتسح  ــلـــوالً ــأل أرســــــًا وطـ ــسـ حـــتـــاَم تـ

نحيا املــحــيــل  ــرســم  كــال وبــقــيــت  سفاهة الــغــرام  يف  عــمــرك  أفــنــيــت 

طويا الــربــوع  يف  عيسك  وحبست  ــم ــا لــعــبــت بــلــّبــك أرس ــال م ــد طـ ق

غليا ــل  ــب ي أو  غــلــيــلــك  ــشــفــى  ي بطائل  الــطــلــول  مــن  عــثــرت  أفــهــل 

ومطيا ــرًا  ــف ــق م ــأحــبــس  ف ســـّيـــان  الصدى إال  جمــاوب  الطلول  يف  مــا 

ــي بـــه املـــســـؤوال؟ ــداع ــل فــيــجــيــب ل ــى به  ــدعـ أفــــا أدلـــــك بـــالـــذي يـ

ــه ســبــيــا ــيـ ــئ إلـ ــج ــت ــل ــل م ــ ــا ض ــ م ــذي ال ــادي  ــ اهل علّيها  ــام  ــ اإلم ذاك 

مجــيــا ــك  ــيـ إلـ ــدى  ــ ــ أس ــه  ــل ــخ ب يف  ــًا ــاخ ــا اســـائـــل ب ــه ــذا الــــذي م ــ ه

ــبــوال ــى مــت ــن ــع ــال ــح قـــلـــبـــًا ب ــرتيـ لـ رضحيه  نحو  القصد  قلوص  ــأرح  ف

ــرة وأصـــيـــا ــكـ ــك بـ ــ ــائ ــ ــر امل ــ زمـ ــول رضحيــه ــه حـ ــي ــت لــعــمــر أب ــاف ط

والتهليا الــتــكــبــر  ــروا  ــع ــش ــت واس ــت رشفــــــًا بــلــثــم تـــرابـــه  ــ ــرك ــ وت

ــا ــزي ــن ــك نـــزلـــت ت ــ ــائ ــ فـــيـــك امل بيته الـــنـــبـــوة  ــت  ــي ب ــن  مـ ــس  ــيـ أولـ

ــوه وضــيــعــوا الــتــنــزيــا ــع ــي ــد ض قـ ــة  ــاب ــص ــني ع ــ ــد ضـــــاع ب ــ لــكــنــه ق

ْت فــروعــًا لــلــهــدى وأصـــوال َجــــذَّ ــم أهنــا ــأعــل ــاس ف ــب ــع ــو ال ــن هـــذي ب

ــا مــســلــوال ــه ــف ــي ــة س ــي ــم ــح ــل ــا ل ــ ي يــزل بــنــي عـــي مل  اهلــــــداة  وعــــى 

مهوال الـــزمـــان  يف  ــًا  ــوم ي ــان  كـ ــد  ق ــم ــه ــي ف عــــــي  بــــنــــي  يــــــــوم  هلل 

مــطــلــوال بــســيــفــهــم  ُأضـــيـــَع  ودٍم  ــَرٍد ــ ــار م ــ ــدي ــ ال ــأي يف  ــ ن ــني  بـ ــا  مـ

ــن ســيــوال ــري ــاظ ــن ــوع ال ــ ــل دم ــ وأس جنى ــا  وم الرشيد  صنع  إىل  فانظر 
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التفصيا ــرك  ــ وات مــقــالــك  ــامجــل  ف شاهد أصـــدق  بــاملــنــصــور  ــاك  ــف وك

ــؤوال ــني خ ــدف ــالــغــدر ال فــانــصــاع ب ــد خــؤوهنــا ــرشــي ــال ــى ب ــأس ــد ت ــق ول

ــا ــي ــه بــــاإلل�ــــه وك ــي ــل ــي ع ــب ــس ح ــذي  ــد املــتــوكــل الــطــاغــي ال ــت ي ــبَّ َت

ــاه دخــيــا؟ حيــمــي الـــذي يـــأوي محـ الــذي  عــى  جــنــاه  بــا  سمعت  مــا  او 

ــًا لـــه ونـــــزوال؟ ــض ــف ــه خ ــوم ــس ــي ل منزال الصعالك  خــان  ارتــى  كيف 

غليا؟ ــؤاد  ــف ال ــرِّ  َحـ مــن  ــِف  ــْط ُت مل  أدمــعــًا بـــا حيـــدر  مـــا ســمــعــت  أو 

ــر لــلــطــغــاة عــقــوال ــم ــا انــفــك خي مـ ــذي ــاه ملــجــلــس اخلـــمـــر الـ ــ ــا دعـ ملـ

والــتــحــلــيــا ــَم  ــري ــح ــت ال رّشع  قـــد  ــن الــذي  ــاء ِمـ ــن ــغ ــان ال ــ ويــــروم أحل

ــا مــقــتــوال؟ ــرب ـــوادي ك ــ أمـــســـٰى ب َمن  قــر  يف  صنيعه  سمعَت  مــا  أَو 

مقيا ــن  ــدي ــرق ــف ال فـــوق  ــار  ــتـ واخـ مــقــامــه ــاك  ــ ــس ــ ال أود  ــا  ــ س ــر  ــ ق

أصيا ــل  ــي األص ــرف  ــال ب لــيــكــون  رضحيــه ــون  ــك ي بـــأن  ــرضاح  ــ الـ ودَّ 

ــدث يــكــون بـــه احلــســني نــزيــا ــ ج ويـــــــود بــــــرج الــــــنــــــّرات بــأنــه

ــرتاب جــديــا ــ الـ ثـــاثـــًا يف  ــى  ــس أم ــه  ــ لــكــنــا والــــدهــــر جـــــّم رصوف

مجيا ــل  اجلــمــي ــر  ــص ال حتــســب  ال  ــف ســبــط حممد ــط ــب ال ــري ــى غ وعـ

ــدوم طويا ــ ي ــا  ــي ــدن ال ــدى  لـ عــــارًا  صنيعها ــوم  ــش م يف  ــة  ــي أم لــبــســت 

ــوامل رنــــــة وعـــويـــا ــ ــ ــع ــ ــ ــأ ال ــ مـ ــعــبــاس ظــلــا بــالــذي وأتـــت بــنــو ال

ــل والــتــأويــا ــزي ــن ــت ــد شـــاقـــق ال قـ الـــذي عـــى  ــل  ــي ــوك ال ــم  ــع ن يل  اهلل 

ــع قـــــــره مـــقـــتـــوال ــبـ ــتـ ــى تـ ــ ــت ــ ح عليله ــني  ــس احل ــل  ــت ق ــا  شــف مـــا  إذ 

ــه خمــــذوال ــ ــ ــا رامـ ــيـ فـــانـــصـــاع فـ قــره  ليخفي  ــدًا  ــه ج ســعــى  ــد  ــق ول
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تكميا املـــــدى  تــــَم  مـــا  تــــَم  قـــد  الـــذي الـــنـــور  إىل  إطـــفـــاء  ويـــريـــد 

جليا اجلــلــيــل  عـــرس  يف  كـــان  ــد  ق ــه فــهــو الـــذي ــأنـ ــزة شـ ــعـ ــًا بـ ــسـ قـ

تــفــضــيــا ــم  ــهـ ــائـ ــرثـ لـ وال  كــــا  اهلــدى ــادات  ــس ل مــدحــًا  أستطع  مل 

ــرة وأصـــيـــا ــكـ ــرى الــتــحــيــة بـ ــ تـ الصبا ــح  ريـ نــســمــت  ــا  م وعــلــيــهــم 

 :وله أيضًا راثيًا اإلمام احلسن العسكري

ريـــا؟ رامـــــة  أرام  مـــن  ويــــــروم  ــا ـــر لــعــلــعــًا وعــمــي ــام تـــذك ـــتـ ح

نسيا الــعــذيــب  وادي  ــن  م ــشــم  وت بــارقــًا ــرق  ــ األب وادي  ــن  م وتــشــيــم 

ــا ــكــيــت أطــــــاالً هبـــا ورســـومـ ــب ف معاهد الغوير  وادي  مــن  أشجتك 

املــكــتــومــا رسك  يــفــضــح  ــع  ــدمـ والـ ــة ــاع ــان الــــغــــرام ط ــتـ أتـــــــروم كـ

سقيا الــســقــيــم  لــلــحــر  ــيــت  ــب وت وتــســيــل لــلــخــد األســـيـــل مــدامــعــًا

ــا ــي ــن كــل ــ ــاهنـ ــ ــن أحلـ ــ فــــرتيــــح مـ الــلــوى ــات  ــام غــنــت مح إن  ــم  ــي وهت

ــوع الـــفـــؤاد ســلــيــا؟ ــس ــل وتـــئـــن م حتــرقــًا الــطــلــول  ــى  ع تطيل  ذا  ــم  ك

ــدى مكلوما امل مــدى  غــادرتــك  هــي  الغنى من  الطلول  تشفي  أن  هيهات 

سجوما تسح  كم  دموعك  واحبس  ــيــًا ــؤادك كـــم يــبــيــت أل ــ فــاحــفــظ فـ

ــا ــاد قــوي ــرشـ ــالـ ــًا بـ ــديـــك هنـــجـ هتـ نصائحًا هذيم  ــا  أب رعيت  واســمــع 

مقيا ــفــاح  ال بني  سبيل  واســلــك  ــًا راح الصبابة  بني  سبيل  فــاتــرك 

رجيا ــوب  ــط اخل كــيــد  يف  يــنــحــوك  مـــارد زمـــانـــك  مـــن  ــاءك  ــ أسـ وإذا 

ــاء رجــومــا ــس ــوا نــجــومــًا يف ال ــزغ ب فـــارحـــم شــيــاطــني اهلـــمـــوم بــســادة
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ــك رحــيــا ــي ــراه ف ــ ــري تـ ــك ــس ــع ــال ف عساكر اخلطوب  من  دهتك  ومتى 

ــا انــفــك يــومــي يف نــــداه عــديــا مـ الذي احلسن  الندى  أخو  اإلمام  هذا 

ــم نــعــيــا ــي ــع ــن ــى بـــجـــنـــات ال ــق ــل ت ــل مــثــل ما  ــؤم ــذي فــيــه ت ــ ــٰى ال ــق ــْل َت

ــا ــدوم ــه ــري م ــصـ ــود تـ ــ ــد طـ ــه ــن ي ــعــســكــرَي ويــومــه مــهــا ذكــــرُت ال

ــا أديـ ــد  ــي ــع ــص ال ــن  مـ ــّخ  ــ ت أن  أو  أدمعي خــدودي  ــّدت  خ إن  غــرو  ال 

مسجوما مــدمــعــي  مطلق  ــل  ق ــد  ق ــد يف احلـــبـــوس ظــامــة ــي ــق امل ــعــى  ف

محيا اجلــحــيــم  يف  تــصــى  ــوف  ولــس ضيعهم ويـــل  الــعــبــاس  بــنــو  أكـــذا 

الــفــجــار هشيا أنـــف  ــادرت  ــ غ ــد  ق شملها  هــاشــم  آل  ــن  م ــددت  بـ ــد  ق

ذميا الــصــنــيــع  بمفضعة  ــاءت  ــ ج ــا ــه ــام تــــاهلل بــاحلــســن الـــزكـــي إم

سقيا احلـــبـــوس  يف  ــادروه  ــ ــ غ إذا  لدهيم  الــعــســكــري  ــب  ذنـ ــان  كـ مــا 

مسموما؟ الــــردى  أذاقـــــوه  حــتــى  بسجنه ــصــدور  ال غــل  شــفــوا  مــا  أو 

سليا؟ البحار  حــوت  مــن  عــاد  مــذ  نجا قــد  متى  ــن  اب منه  مــن  ــب  ذن مــا 

ومن يتعمق يف شعر الشيخ كاظم الغزيل، يراه قد وفق يف جتسيد الصورة، ومن أرق 
ما قاله يف هذا الباب هذه األبيات: 

الظاما الــلــيــل  هــنــدس  ــن  م فــجــا  الندامى بــني  مــا  الــطــرف  جيلو  ــام  ق

ــا ــ ــ ــًا ورضام ــبـ ــيـ ــه هلـ ــ ــدي ــ ــون خ ــ ــ ل وســـــــقـــــــاين مخـــــــــرة ورديـــــــــة

ــب حاما ــص ال ــؤاد  ــ ف ــه  ــدي ــول خ حـ رســت  راح  مـــن  ــراح  ــ الـ أحـــى  مـــا 

ــا ــوامـ ــبـــت الــــــورد فــــــرادى وتـ أنـ ــه ــت ــن ــن وج ــ ــق الـــــــروض م ــ ــي ــ وأن

ابــتــســامــا ــدى يل  ــ أب ــثــغــر  ال ــاح  ــ واقـ ــرف ســـهـــا نــرجــســه ــ ــط ــ ــور ال ــ ــ أح
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وانتقاما قصفًا  الــريــح  هــبــوب  مــن  ــى قــامــتــه ــ ــى عـ ــ ــش ــ ــف أخ ــ ــي ــ أه

ــى الــذمــامــا ــ ــا راع نــي الــعــهــد ومـ ــذي  ــف ال ــش ــدي اخِل ــت وبـــروحـــي أف

ــا ــرام ح ــي  ــ وص ورأى  مــســتــحــًا  خــضــب الــكــفــني عــمــدًا مــن دمــي

والـــقـــوامـــا دالالً  اجلـــيـــد  يل  ــزَّ  ــ ه بــالــلــقــا ُعـــــديل  ــُت  ــلـ قـ إن  ــه  ــالـ مـ

ــع الــقــلــب فـــا نـــب اخلـــزامـــى! ــرت ي ــٍر ــ ــاف ــ ــد غـــــــــــزاٍل ن ــ ــي ــ بـــــــأيب ج

ــًا وغـــرامـــا ــوقـ ــت يف خـــديـــه شـ مهـ ــده ــيـ مــــن مـــقـــيـــل مــــن رشـــــا أغـ

شــفــنــي الـــوجـــد نـــحـــوالً وســقــامــا لــقــد  ــه  ــنـ مـ نــــاحــــٍل  خــــر  أي 

ــا ــ أوامـ ــم  ــث ــل ــال ب ــع  ــقـ أنـ أن  ــّل  ــ عـ ــي  ــم ــد ف ــخـ ــلـ ــا ادنـــــيـــــت لـ ــ ــل ــ ك

ــا ــام ــي احل ــنـ وأفـــاعـــي اجلــيــد روتـ كبدي أورت  ــداغ  ــ األصـ ــرب  ــق ع

ــا ــام ــه وس ــًا  ــيـ لـ بـــاحلـــاجـــب  زج  ــا ــا أقــــايس مـــن رش ــح قــلــبــي مـ ــ وي

ــا ــامـ ونـ وىل  قــــد  ــار  ــنـ ــلـ لـ لـــيـــتـــه  مـــبـــعـــدًا ووىل  ــا  ــ ــن ــ ــي ــ واش نــــــام 

ــع مــقــامــًا فــمــقــامــا ــم ــس ُقــــــِرِط ال الــِصــبــا حلـــن  ويف  ــت  ــرس ــال ب َغــــنِّ 

ــر متــامــا ــخ ــف ال ــا  تـــبـــدى يف سـ ــد  قـ ــا ــنـ ــري اهلـ ــ ــمـ ــ فـــلـــقـــد غـــــــرد قـ

وله نموذج آخر وفيه تتفتح روح رقة وحنني، وهدفه التوصل إىل اجلامل واالستمتاع 
به، فينشدنا بقوله: 

ــهــو مجــاح ــلــب ف ــق ــان ال ــن ــوى ع ــل ت رداح ــاح  ــ املـ ــض  ــي ب ــن  مـ ــداء  ــيـ غـ

فضاح لــصــبــويت  ــســفــوح  ال ــي  ــع دم وذا فــيــهــا  صــبــويت  أكــتــم  ذا  كـــم 

ــاح ــت ــم م ــي ــس ــن قــلــب كــخــفــاق ال في ــرًا  ــح س الــصــبــا  تنسمت  مــهــا 

ــرام جـــراح ــغـ الـ أمل  مـــن  ــيــك  ف كـــم  ــم بــالــضــنــى  ــي ــت ــي امل ــب ــل بــــاهلل يـــا ق
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الــعــيــون صفاح ُنــجــل  ــرتــك مــن  وب ــاح رم ــدود  ــق ال هــيــف  ــن  م طعنتك 

ــاح ــب ــا دمــــــاء الـــعـــاشـــقـــني ت ــه ــي ف ــادة ــود الـــغـــواين غ ــن خـ وســبــتــك م

وشـــاح ــدالل  ــ الـ ذات  يف  ــروق  ــ ويـ ــٰا ه ــدِّ ــَق ــرج الــــدالل ب ــال مــن مـ ــت خت

رداح ــهــي  ف األرداف  ــة  ــراجـ رجـ الصبا  مــن مخــر  ــاف  ــط األع نــشــوانــة 

ــد طـــــريف نـــحـــوهـــا طـــاح ــ ــدي ــ وم ــر ــي واف ــوق لــلــكــاعــب الــنــهــديــن ش

نــضــاح ادمـــعـــي  وادي  ــق  ــي ــق وع الغضا واحشائي  ضلعي  واملنحني 

ــا والــــراح ــا هبـ ــ ــذب رض ــ ســيــان ع ــه ــب املـــشـــوق وروحـ ــص رحيـــانـــة ال

ــا الــتــفــاح ــروض خـــدودهـ ــ ــا ب ــ وزه ــلــهــا وراقـــــت مــنــظــرًا ــت شــائ ــ رق

ــداح ــ ــر صـ ــ ــائ ــ ــه ط ــيـ ــلـ ــبـــي عـ ــلـ قـ الصبا  رنــحــه  الــبــان  كغصن  مــالــت 

ــزان مــطــاح ــ ــرار دمـــى املـ ــ فــيــهــا امحـ ــا ــاهل ــب حمـــمـــرة لـــــون الـــشـــقـــيـــق ق

ــا فـــيـــاح ــرهـ ــنـ ــر بـ ــبـ ــعـ ــر الـ ــ نـ ــا  نـــرت ذوائـــــب جــعــدهــا وكــأن

ويذرف الشاعر دموعه األخوية عىل كل من العامل الديني السيد أمحد السيد كاظم 
الرشتي والشيخ حممد فليح حني وافاه العيد - الفطر - فذكر أيامهام واستوحش فقدمها، 

فقال: 

خرس  لفي  حييت  ما  إين  العر  فو  الفخر سا  لشمس  حزنًا  أمت  مل  إذا 

ــي مل تـــرح مــدامــعــهــا جتــري فــهــا ه مقلتي سحائب  فاضت  إن  العيد  ويف 

القر ظلمة  يف  املجد  هــال  تـــوارى  بعدما يــبــزغ  الــعــيــد  هـــال  وكــيــف 

ــد املــهــنــدة الــبــرت ــى حـ شــهــيــدًا عـ ــد أمح راح  ــد  ــ وق أيـــامـــي  ــد  ــع ــس وت

النرس  ــة  ــام ه عــى  بنعليه  وداس  ــن فخارها ــاد رك مــن ش قــاســم  ــو  أب
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الثغر مبتسم  يــفــرت  ــا  اهلــن وروض  بعده تنضب  العيد  عــني  وهيهات 

والفجر ــورة  سـ املــجــد  بــرغــم  دفــنــا  بعدما يسفر  العيد  لصبح  ــٰى  ــ وأّن

البدر عى  تبكي  الدهر  ليل  وعسعس  الثرى  يف  املفاخر  شمس  كورت  وقد 

بالفخر يسحب  العيوق  عى  وراح  سباقها  فضل  ــاز  ح مــن  قــاســم  ــو  أب

فكري  هبا  وطــاش  حلمي  هبا  وشــاط  لوعتي بــابــل  هــاجــت  قــد  عيد  ــا  أي

التر كالذائب  الدمع  جلني  تصوب  والعى  املــجــد  مقلة  ــذي  ه عيد  ــا  أي

الغر والــســادة  الضيم  ــٰاِة  ُأبـ ابــن  مــن  أقــفــرت  أمحـــد  دار  هـــذي  عــيــد  أيـــا 

ــدة ذعــر ــئ ــأف ــدى ثــكــى ب ــ ــات اهل ــن ب ــرسور وقــد غدت والـ مــايل  ــا عيد  أي

ــة الــظــهــر ــم ــاص ــاء ق ــنـ ــة دكـ ــادثـ حلـ ارتــدى قد  الثياب  ســود  يف  وقاسم 

لعمري عى حال يذيب صنى الصخر أصبحت الفاطميات  هذي  عيد  أيا 

بداءًا فا تدري تسوي النوح ما تدري شملها شتت  النعش  بنات  كمثل 

والبدر الشمس  عى  تبكي  بأن  وحق  النهى قمر  العى  شمس  بكت  نجوم 

واحلــر بالعد  اإلحــصــاء  عــن  جتــل  مناقب جـــم  ويــــاه  ــدت  ــق ف وقـــد 

والطهر األطايب  اهلــادي  بني  سليل  ــاد نــبــعــة هــاشــم ــ ــت مـــن األجمـ ــدي ف

ــِر ــ ــٍد وت ــ ــ ــٍك أَحـ ــ ــال ــ ــه م ــ ــ بـــعـــني إل� قى  قــد  بالقواضب  قتيًا  فــديــت 

صري عــرى  وجــل  ويــي  فيا  عقيقًا  مقلتي وأســبــل  وجـــدًا  هاجني  وقــد 

صــدري  بــه  يضيق  حــزنــًا  ــي  ــن وأورث الوجد واألسى بجنبي العج  وأورى 

الشعر ــارشة  ــ ن ــد  ــج امل أم  ــادر  ــ وغـ حممدًا الشباب  غــض  َدهـــٰا  مصاب 

وأصبح روض الشعر يبكي عى القطر ثاكل حلية  الفضل  فيك  جتلَبب 
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الدهر مدى  يــزول  ال  حزنًا  بحتفك  فليحها ــلــب  ق ــت  ــف احت قـــد  حمــمــد 

الوكر عــى  احلـــام  ــاح  ن مــا  سأنعاك  ــًا دائ العني  ويف  قلبي  يف  سأبكيك 

صري وجانبني  حــزنــًا  عــادين  لقد  منيتي وغــايــة  عــيــدي  يــا  العيد  ويف 

الغمر العارض  ما  مثل  بدمع  أجــود  وإنني عــيــون  قــرت  قــد  العيد  ويف 

احلمر أدمعي  فيض  من  سأخضبها  ــوم بـــاحلـــنـــاء وشــيــبــتــي ــ ــب ق ــض خت

وأبكى عى فخري وأين ثوى فخري خليَله كـــلٌّ  الــعــيــد  ذا  يف  ــح  ــاف وص

قر من  بوركت  املجد  فليح  سليل  حمــمــدًا ضممت  قـــرًا  ــا  ي ــراك  ــ وب

ــدر ــب ــا هـــالـــة ال ــن يـــفـــوق حمـــيـــاه س مرقًا فيك  ــوى  ث قــد  ــدر  ب ليهنيك 

العمر  مــدى  حيًا  دمــت  ما  وأبكيها  ــد أمح ــد  ــع ب فــقــده  أشــكــو  اهلل  إىل 

الدهر منتهى  إىل  عمري  يف  مد  وإن  ــت بـــنـــاس أمحــــــدًا وحمـــمـــدًا  ــس ــل ف

قري  يف  أوّســـد  حتى  العنا  حليف  أزل ومل  نفي  السلوان  تألف  وال 

القطر عن  يغني  الرمحن  من  بلطف  معًا قرهيا  الرضوان  سحب  َسَقْت 

وقال: 

ــل ــاك ــش ــم ــل مـــــن بــــعــــده مـــــن ل ــده ــ ــع ــ مـــــــن لــــلــــمــــشــــاكــــل ب

مـــواصـــل تــــــــرًا  يل  كــــــان  ــد  ــ قـ ــي والــــــــذي ــ ــامـ ــ ــحـ ــ رحــــــــل املـ

املـــحـــافـــل يف  نــــــــورًا  كـــــان  قــــد  الــــــذي ســــيــــدنــــا  راح  قــــــد 

ســائــل اخلــــديــــن  يف  والـــــدمـــــع  ــدي  ــ ــي ــ راحـــــــــــت جـــــــنـــــــازة س

ــز مـــــن دنـــــيـــــاك زائـــــل ــ ــع ــ ــال ــ ف ــا ــ ــادنـ ــ ــش عـ ــ ــع ــ ــن ــ راحـــــــــــــوا ب
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ــو الــــشــــائــــل ــ ــلـ ــ وحمــــــمــــــد حـ وأنـــــــــــــا الـــــــــفـــــــــداء ألمحـــــد

كــامــل ــل  ــضـ ــفـ الـ يف  ومــــــــؤدب  ــذب  ــ ــ ــه ــ ــ وأنـــــــــــــا الـــــــفـــــــد امل

ثــــاكــــل هلل  يــــــــا  وفـــــلـــــيـــــح  ــه أيــــــــدي الـــعـــدى ــ غــــــــدرت بـ

واألراذل الـــــعـــــواهـــــر  رش  ــة  ــبـ ــصـ قــــتــــلــــتــــه أيـــــــــــــدي عـ

ــرى أمـــســـيـــت آفـــل ــ ــثـ ــ ــت الـ ــ حتـ الــــســــا مـــــــدبـــــــر  يــــــــا  اهلل 

ذابـــــل ُأبــــــــــَت  قـــــد  الــــقــــر  يف  ــا ــ ــق ــ ــن ــ ال ــن  ــ ــ ــص ــ ــ غ يــــــــا  اهلل 

ــل جــاهــل ــهـ مـــا كــنــت حــــال اجلـ إذ اجلـــــهـــــد  حــــــق  تــــقــــض  مل 

ــة والـــطـــوائـــل ــاهـ ــكـ ــفـ ــو الـ ــلـ حـ ــي ــنـ ــتـ ــرفـ بــــــل كــــنــــت مــــــذ عـ

ــل ــفــضــائ ــى ال ــم ــن لِـــــَك مـــن لـــه ت مــا يف  حــــــّل  ــًا  ــ ــض ــ ف ــت  ــيـ ــسـ أنـ

ــًا لــلــمــجــادل ــضـ ــيـ بــــل كـــــان غـ مـــــــا غـــــاضـــــنـــــي تــــدريــــســــه 

ــل ــائـ ــسـ ــى بــــعــــنــــوان املـ ــ ــن ــ ــع ــ امل إىل  يـــســـبـــقـــنـــي  كـــــــــان  قـــــــد 

ــل ــاكـ ــشـ املـ مـــــن  ــاع  ــطـ ــتـ ــسـ يـ ال  كـــــــــم حـــــــــل كـــــــــل مـــعـــقـــد

ــل ــ ــ ــن األوائ ــ ــول م ــفـــحـ ــى الـ ــيـ أعـ ولـــــكـــــم جــــــى مــــــن مــشــكــل

ــل  ــامـ كـ لـــلـــعـــلـــيـــاء  زال  ال  ــم ــاسـ ــقـ ولـــــنـــــا الــــــُســــــُلــــــوُّ بـ

واألصــــــائــــــل الـــــعـــــس  دوم  لـــســـعـــده ــار  ــ ــ ــخ ــ ــ ــف ــ ــ ال دام 

وقال يف رثائه هلام أيضًا: 

ــل ــائ ــع س ــ ــدمـ ــ ــا والـ ــهـ ــلـ عــــن أهـ ــار ضــحــى وســائــل ــديـ ــالـ قـــف بـ

ــى واألرامــــــــل ــامـ ــتـ ــيـ ــف الـ ــهـ كـ عــــــــن أمحــــــــــد حــــــــــرز املـــــا
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ــل ــائـ ــضـ ــفـ والـ ــر  ــ ــاخ ــ ــف ــ امل وأخ  الــــعــــا رب  أمحــــــــــد  عــــــــن 

ذاهـــــل والــــقــــلــــب  داره  يف  ولــــــقــــــد وقــــــفــــــت مـــســـائـــا

عـــــن حــــــال مـــــعـــــدوم املـــاثـــل أخــــــــري بــــــــــاهلل  دار  يــــــــا 

اجلــــنــــادل بـــــني  مـــــا  صــــــار  أم  ــة ــ ــاع ــ أيـــــــعـــــــود كــــهــــفــــي س

ــرد مـــــا بـــــني الـــقـــبـــائـــل ــ ــ ــف ــ ــ وال أيـــــــعـــــــود فـــــخـــــر نــــــزارهــــــا 

ــادل ــ ــع ــ م لـــــه  رأيــــــــت  إن  مـــــا  أيـــــــعـــــــود مـــــــوالنـــــــا الـــــــذي

فـــــــاق األواخـــــــــــر واألوائــــــــــل ــا الــــــذي ــ ــرن ــ ــخ ــ ــف ــ أيــــــعــــــود م

ــل ــاك ــش م تـــلـــقـــى  أن  ــات  ــهـ ــيـ هـ ــره  ــ ــخ ــ ف يف  الــــــــــــذي  أيــــــــــن 

طــــــول املـــــــدى تـــلـــقـــاه هـــاطـــل ــه  ــلـ ــيـ نـ يف  الـــــــــــــذي  أيـــــــــــن 

ــل ــاض ــف ب عـــــًا  ــاس  ــ ــق ــ ي إن  مــــا  ــي الـــعـــا ــ ــام ــ ــس ــ والــــفــــاضــــل ال

مـــــن كـــــــان لــــأيــــتــــام واصـــــل ــنـــهـــى  الـ ذو  ــل  ــ ــج ــ ــب ــ امل أيـــــــن 

مـــــن كـــــــان لــــأيــــتــــام واصـــــل ــدى ــنـ الـ وذو  الـــشـــجـــاع  ــن  ــ ــ أي

املـــنـــاهـــل ِورَد  هبــــا  ــى  ــ ــح ــ أض أيــــــــــن الــــــــــــذي َمــــــــــن كـــفـــه 

ــل ــاف ــد كـــــان ك ــ رحـــــل الــــــذي ق خـــــري وحيــــــــــك  دار  يــــــــا 

ــل ــاف ــد كـــــان ك ــ رحـــــل الــــــذي ق ــدى ــ ــص ــ ــي رجـــــــع ال ــ ــن ــ ــاب ــ ــأج ــ ف

مـــــن بــــعــــده حــــــرسى ثـــواكـــل وبــــــنــــــات أمحــــــــد قــــــد غــــدت 

ــل ــائـ ــضـ ــفـ ــر والـ ــ ــاب ــ ــن ــ وكـــــــذا امل ــت ــ ــول ــ ــد أع ــ ــاجـ ــ ــسـ ــ هـــــــذي املـ

ــازل ــ ــنـ ــ ــده ويـــــــح املـ ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ــ م ويـــــــــــح املـــــــنـــــــابـــــــر بــــعــــده
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وله أيضًا يف القتيلني: 

مكرها  ــًا  ــان زم أخــفــت  مــا  بعد  مــن  رسهــا أمـــاطـــت  قـــد  الـــدواهـــي  أم 

لـــوي فخرها ــن عــلــيــاء  م ــن كـــان  م ــدا ــي أص ــر  ــ أك اهلل  واســتــأصــلــت 

ــا  ــره ــل الــنــبــوة وت ــس ــن ن خيـــتـــار مـ ــب املــنــون فــقــد غــدا ــدا ريـ تــبــت يـ

ــال مـــن أفـــق املـــعـــايل بــدرهــا  ــت ــاغ ف العى أوج  رقــى  قــد  للعجائب  ــا  ي

ــا ذخــرهــا ــراي ــل ــرزًا ل ــ قـــد كـــان حـ ــنــدب الــذي  مــن آل هــاشــم أمحــد ال

ــأس املــنــايــا مــرهــا ــ ــن ك ْتــــــه مـ روَّ احليا صــوب  ُسقوا  ال  الـــزواين  ويــح 

تـــرويـــه مـــن حـــد املـــــوايض حــرهــا ــروا الـ ــذب  عـ ــى  ع دارت  لــيــلــة  يف 

خرها األمــاجــد  الصيد  مــن  تغوي  ــدت ــا غ ــا وحيــهــا ملـ ــت يـ ــت ــب هـــل أن

بحرها  ــارم  ــك امل غــيــث  نضبت  ــد  ق مواضيًا ذاك  قبل  احسب  كنت  ما 

صدرها  املفاخر  أهــل  مــن  غــال  قــد  بــأنــه ثـــمـــود  أشـــقـــى  درى  أفـــهـــل 

بــرهــا  ــا  ــرايـ الـ دون  مـــن  كـــان  مـــن  كهفها املـــعـــايل  رغـــم  عـــى  فــقــى 

قطرها السحائب  حبس  إذا  هتمي  ــان كــهــف دخــيــلــهــا وغــامــة قــد كـ

ــع محــرهــا  ــدافـ واملـــرســـات مـــن املـ ــا ــؤادن ــايل الــنــازعــات ف ــي ــل ــح ال ويـ

ــشــوامــخ مــورهــا  ــا شـــّم ال مـــادت هل بملمة ــا  ــس ال ــت  ــف ــأرج ف ــت  ــاج م

أثــرهــا ــا  ــه ــع ــاب ت املـــعـــايل  وارى  ــوا هبا  ــلـ هــــذي جـــنـــازة أمحــــد صـ

عرها  عليه  صفقت  وقـــد  تنعى  غدت ــا  ــده واح بعد  مــن  الــعــى  أم 

ظهرها  عليه  قصمت  وقــد  تبكي  ــرتت ــ ــة واب ــل ــرذي ــل ــني ل ــم ــت ي ــل ش

جورها  حيمي  كــان  كهفًا  بالسيف  ــايل قــد قى ــي ــل ــور ال ــٍش جـ ــن يــا خم
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حــرهــا  او  ــدهــا  عــب الـــريـــة  أبـــكـــٰى  قــاســًا األمـــاجـــد  ــني  ب ــرى  تـ ــا  م أَو 

ــن ثـــدي احلــــوادث َدرهـــا  ــاه م ــق وس طفله ــم  ــزنـ املـ ــد  ــوغـ الـ أيـــتـــم  ــد  قـ

فخرها  املـــجـــرة  هـــام  عـــى  مـــدت  ــة  ــة مــرضي ــع ــب ســــــاروا بـــــأرشف ن

ــح الــتــنــزيــل حــقــًا أجــرهــا  ــد أوضـ ق ــة ــوي ــوا بـــخـــر ســـالـــة عــل ــ ــل ــ رح

ســرهــا  تـــابـــع  املـــجـــد  ذو  وحمـــمـــد  ــارة  ــي ــر س ــاخ ــف ســـــاروا بــشــمــس م

ــا لــو أنــصــفــت مــا رضهــا  مــا رضهـ ويلها  ــا  ي اخلــنــا  حصب  ــه  ب ــارت  جـ

رسهــا  ال  ــا  ــسـ الـ رب  رسهــــا  ال  جنت فيا  فليحها  ــؤاد  فـ وشــحــت 

صخرها  ــر  ــاخ ــف امل بـــني  مــتــوســدًا  وانــطــوى الشبيبة  ــرد  ب مــى  أســفــًا 

عـــن كــــروب احلـــادثـــات ورضهـــا  جى  فلكم  ملحمد  ــدا  ــف ال روحـــي 

ــا  ــ ه ــرَّ ــ ــي بـــفـــقـــده وام ــ ــا ع ــيـ ــدنـ الـ ــا أنــكــد ــدا ملــحــمــد مـ ــفـ روحــــي الـ

غمرها  املدافع  صوب  من  ألصــوب  ــنــا ــن ــي ــوق ب ــ ــش ــ ــًا ب ــ ــس ــ ــد ق ــ ــم ــ أحم

عــرهــا  املـــــودة  ــق  حـ ــن  مـ أدن  مل  ــًا  ــنــي دمـ ــت عــي ــب ــك ــو أس أحمـــمـــد لـ

ــوائــب مجرها  ــن ال نـــار  ــن  م قــاســيــت  ــل ســعــده ــام ــك ــا بـــــدرًا ت ــوم يـ ــيـ الـ

ــعــمــرك شــوهــا  وهلـــن قـــد جـــزت ل وبنات نعش خلف نعشك قد رست 

صرها الــلــيــايل  مــدى  تستطيع  لــن  األســى  فــرط  ــا  ــؤاده ف أذاب  شعثًا 

زهرها  ــعــايل  امل أغــصــان  روض  ــا  م هــوى ــرًا  ــ ق آوى  ــًا  ــض غ يــا  الــيــوم 

رسها  ــزواين  الـ نسل  مــن  أضحكت  مثلا  ــفـــاخـــر  املـ أبـــنـــاء  أبــكــيــت 

ــن الــفــصــاحــة بــدرهــا  ــًا يــقــل م ــرج ب قـــرًا غدا ــوى  ه بـــدرًا  ــا  ي مــا خلت 

ترها  الــقــواضــب  بيض  هبــا  ــوا  ــن دف حـــرضة  إال  أنـــــت  ــا  ــ م قـــــره  ــا  ــ ي
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ــدراري درهــا  قــد حــاز مــن شهب الـ ــى لــه  ــوبـ ــى لـــقـــر ضـــمـــه طـ ــوبـ طـ

ــا  ــايل دره ــع ــن صـــدف امل ــد حـــاز م ق ــى لــه  ــوبـ ــى لـــقـــر ضـــمـــه طـ ــوبـ طـ

وله أيضًا: 

ــيــا ــصــق َمـــــن فــــل صـــارمـــهـــا ال ــا ثـــكـــوال ــيـ ــلـ ــعـ َمــــــن غــــــــادر الـ

ــا ــيـ َمـــــن غـــــال مـــفـــخـــرهـــا األثـ ــرب ــعـ ــب يـ ــ ــوكـ ــ َمـــــــن حـــــط كـ

ــا ــيـ ــا أصـ ــ ــرهتـ ــ ــكـ ــ وأحـــــــــــال ُبـ ــا  ــارهـ ــخـ َمــــــن حـــــط شـــمـــس فـ

فـــــأثـــــكـــــل املــــــــــد الـــنـــبـــيـــا املــــنــــون ريــــــــب  بــــــه  أودى 

ــا ــي ــف ــا ك ــيـ ــلـ ــعـ ــلـ قــــــد كــــــــان لـ الــــــذي  بـــــمـــــوالهـــــا  أودى 

واملــــــفــــــرد الـــــنـــــدب اجلـــلـــيـــا واغــــــــتــــــــال أمحـــــــــد فـــضـــلـــهـــا 

ــا ــي ــت ــا ق ــ ــ ــره ــ ــ بـــالـــســـيـــف أخ ويـــــــــح املـــــــعـــــــايل قـــــــد قـــى 

ــا ــي ــادي ســب ــ ــه ــ ــل ــ َمــــــن كــــــان ل وكـــــــــجـــــــــده ظـــــــلـــــــًا قـــى 

عـــديـــا لـــــه  وجــــــــدت  إن  مـــــا  والـــــــعـــــــامل الـــــَعـــــَلـــــم الــــــذي

ــا ــي ــل ــغ ــدرة ال ــ ــيـ ــ ــن شـــبـــل حـ ــ مـ ــى  ــق ويــــــــح املــــــزنــــــم لــــقــــد ش

ــوال ــتـ ــبـ والــــطــــهــــِر فـــاطـــمـــة الـ أحـــــــرقـــــــت مــــهــــجــــة أمحـــــد

ــيـــا ــدخـ أورثــــتــــهــــا الـــــــــداء الـ ــى ــ ــع ــ أرضمـــــــــــت أفـــــــئـــــــدة ال

ــوال ــ ــك ــ ــه ث ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــت قـ ــ ــف ــ ــل ــ خ ــت ويـــــــــك رضـــيـــعـــه ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أيـ

ــا ــ ــوي ــ ــي ويـــــنـــــدبـــــه ع ــ ــك ــ ــب ــ ي ــم  ــ ــاس ــ ــق ــ مـــــهـــــا نـــــــظـــــــرت ل

ــا هـــطـــوال ــهـ ــعـ ــدمـ ــاد مـ ــ ــ قـــــد عـ أزكـــــــــى الــــــفــــــؤاد ومـــقـــلـــتـــي
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مـــــذ شــــــاء لـــــأخـــــرى رحـــيـــا ــه  ــشـ ــعـ رحــــــــل الـــــفـــــخـــــار ونـ

ــقــيــا ــث َمـــــن ضــعــضــع اجلـــبـــل ال ــم ســـــــؤدد ــ ــل ــ ــم ــ ــل ــ محــــــلــــــوا ي

ــا ــ ــوي ــ ــه ط ــ ــدبـ ــ ــنـ ــ واملـــــــجـــــــد يـ والـــــــــدهـــــــــر أغــــــــــر بــــعــــده

ــهـــف والـــــــرف األصـــيـــا ــكـ والـ ــه  ــ ــدب ــ ــدب ن ــ ــ ــن ــ ــ والـــــســـــعـــــد ي

األفـــــــوال ــار  ــ ــتـ ــ ختـ الـــــــــرتب  يف  ــا شـــمـــس الـــعـــى  ــ ــا خـــلـــت يـ ــ مـ

مــقــيــا وارى  ــد  ــ قـ ــر  ــ ــق ــ ال يف  ــل ذا  ــ ــب ــ ق بـــــحـــــرًا  ــت  ــ ــل ــ مـــــا خ

ــا ــ ــزي ــ الــــــــثــــــــرى أمــــــســــــى ن ــت  حت الـــــســـــا  بــــــــدر  يــــــا  اهلل 

ــطـــوال ــًا هـ ــ ــث ــ ــي ــ مـــــن هــــاشــــم غ ــوى  ــ ــر قـــــــد هـ ــ ــقـ ــ طــــــوبــــــى لـ

ــا ــ ــزيـ ــ ــا اجلـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــه ونـ ــ ــيـ ــ فـ ــد ــ ــ دفــــــــنــــــــوا ســـــــاحـــــــة أمح

ــا ــي ــل خ خـــــــًا  يل  كـــــــان  ــن  ــ ــ م روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

ــا ــي ــل ظ ظـــــــًا  يل  كـــــــان  ــن  ــ ــ م روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

ــيــا قــت روحـــــــي  فــــــدى  وارى  روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

أمـــــســـــى بــــــا ذنــــــــب قــتــيــا روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد 

ــا ــديـ عـ ــه  ــ ــ ل رأيـــــــــت  إن  ــا  ــ ــ م ــذب  ــ ــه ــ روحــــــــــــي فــــــــــــداء م

ــا ــي ــث م لـــــه  وجــــــــدت  إن  مـــــا  روحــــــــــــي فــــــــــــداء مــــــــؤدب

ــا ــي ــم ــن ي ــ ــ ــواه قـــلـــبـــي ل ــ ــ ــس ــ ــ ل روحــــــــــــي فــــــــــــداء مـــســـامـــر 

ــت الـــبـــديـــا ــ ــن ــ يـــالـــيـــتـــنـــي ك ــد عــــادنــــا  ــ ــي ــ ــه ــ ــش ــ واســــــــــى ال

ــري لــــن يــطــوال ــ ــم ــ ــت ع ــيـ يــــا لـ واســــــــــــــــوء حـــــــــــايل بــــعــــده

مــــــن بـــــعـــــده صــــــــــرًا مجــيــا أجـــــد مل  حـــــــــايل  واســــــــــــــوء 
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عــــهــــد املـــــــــــودة لــــــن أحــــــوال ــى  ــ عـ أيّن  أحمـــــــــــمـــــــــــد 

ــا ــي ــل غـــــادرتـــــنـــــي مـــضـــنـــى ع ــد  ــ ــق ــ أحمـــــــــمـــــــــد عــــــــــــــزي ل

ــا ــ ــي ــ ــي عــــــــــــاٍن ذل ــ ــن ــ ــت ــ ــف ــ ــل ــ خ أحمـــــــمـــــــد ســــــــــــــورى لـــقـــد 

اجلـــهـــوال ــر  ــاثـ ــعـ الـ يب  أشـــمـــتـــت  الــــــيــــــوم يــــــا غــــيــــظ الــــعــــدى

بـــــني الـــــثـــــرى تــــــــذوى ذبـــــوال ــا غـــصـــن الـــعـــى  ــ ــا خـــلـــت يـ ــ مـ

كــفــيــا لـــلـــعـــلـــيـــا  زال  ال  ــم  ــ ــاس ــ حــــســــبــــي ســـــــلـــــــوًا ق

ــا ــيـ ــف الـــــــرف األثـ ــ ــال ــ قــــد ح ــن الـــــذي ــ ــسـ ــ ــى احلـ ــ ــب ــ ــت ــ ــج ــ وامل

وله يف عيد األضحى سنة 1296 هـ معزيًا السيد أمحد أيضًا: 

ــاب ــئـ ــتـ اكـ يف  ــى  ــ ــن ــ ــع ــ امل ودع  ــض مــــن عــتــايب  ــفـ ــد خـ ــعـ يــــا سـ

بـــالـــتـــهـــاب الـــــفـــــراقـــــد  إىل  فـــبـــمـــهـــجـــتـــي نـــــــــار تـــشـــب

ــاب ــك ــس ان يف  املــــدامــــع  ســـحـــب  ــا  ــ ــاهت ــ ــف ــ وعـــــــــــى ربـــــــيـــــــع ع

ــاب  ــ ــس ــ ــل احل ــ ــب ــ ــي ق ــ ــأمتـ ــ ــة مـ ــ ــ م قــيــا قـــــامـــــت  إن  غــــــــرو  ال 

ــاب ــ ــت ــ ــك ــ ال أم  فـــــأحـــــزنـــــت  اخلـــطـــوب  أم  جـــلـــجـــلـــت  إن 

ــاب ــعـ ــصـ ودكــــــدكــــــت شـــــم الـ ــاق ــبـ ــطـ ــع الـ ــ ــب ــ ــت س ــقـ ــبـ بـــــل طـ

ــاب ــ ــج ــ ــع ــ ــه بـــــــاألمـــــــر ال ــ ــيـ ــ فـ ــدر تــنــبــأ ــ ــس ــ واذهـــــــب لـــبـــاب ال

ــر املـــــــذاب ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــ ــًا ك ــ ــحـ ــ سـ ــع  ــ ــدامـ ــ واســـــــكـــــــب جلـــــــني مـ

ــرضاب  ــ ــالـ ــ ــى يـــضـــلـــل بـ ــ ــسـ ــ أمـ ــرهـــف ــب مـ ــضـ ــعـ واعـــــجـــــب لـ

وهــــيــــبــــة الــــلــــيــــث املــــهــــاب  وانــــــــه أخــــــو املــــجــــد األثـــيـــل

ــاب ــ ــط ــ ــل اخل ــ ــص ــ ومــــفــــصــــًا ف مـــــفـــــضـــــال فـــــهـــــر أمحــــــــــدًا
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ــراب ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــى اخلـ ــ ــط ــ ــت ــ ومم ــب الـــســـبـــاق ــصـ ــا حـــــائـــــزًا قـ ــ يـ

ــر بــانــتــحــاب ــ ــواظ ــ ــن ــ عــــــري ال رمـــــلـــــت املــــــــــعــــــــــايل  أم 

ــاب ــ ــق ــ ــارت ــ ــًا ب ــ ــن ــ ــي ــ ــاه ع ــ ــ ــرع ــ ــ ت ــي  ــ ــع ــ ــك وال ــشـ ــعـ ــنـ ســـــــــــاروا بـ

ــاب ــقـ انـ يف  ــري  ــ ــ ص وحــــبــــاك  ــت مــــــن ديــــــًا  ــ ــف ــ ــت ــ ولـــــقـــــد ه

ــاب ــ ــ ــرق ــ ــ ــى فـــــــــوق ال ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ ــي طـــــــود املـــفـــاخـــر ــ ــامـ ــ يـــــا حـ

الــــــــرتاب  إىل  حتــــمــــلــــوه  ال  خــــــلــــــوا املـــــــفـــــــدى أمحـــــــــدًا 

ــاب ــ ــصـ ــ صــــــغــــــره ثـــــــــوب املـ الــيــتــيــم  الــــــــدر  ــوا  ــسـ ــبـ ــلـ تـ ال 

ــاب ــ ــرح ــ ــى وجــــــه ال ــ يـــمـــي عـ ــن  ــس م ــ ــم ــ ــس هـــــــذا ش ــ ــ ــي ــ ــ أول

ــى تـــــــــــوارت بـــاحلـــجـــاب ــ ــت ــ ح ــس كــــــورت  ــ ــم ــ ــش ــ عــــجــــبــــًا ل

انـــتـــثـــرت عــــى وجـــــه الــــــروايب ــا ــهـ ــومـ ــجـ نـ أن  ــو  ــ ــ لـ ــًا  ــ ــ ــق ــ ــ ح

ــاب ــحـ ــتـ ــانـ تـــنـــعـــى ذكـــــاهـــــا بـ ــش تـــغـــتـــدي ــ ــعـ ــ وبـــــــنـــــــات نـ

ــاب ــ ــإيـ ــ لـ ــى  ــ ــ ــرج ــ ــ ي إن  ــا  ــ ــ مـ ــدى ــ ــنـ ــ ــو والـ ــ ــ ــا راحـــــــــــًا ه ــ ــ ي

ــاب ــح ــط اص يف  والـــــرزايـــــا  ــي  ــ ه كــــيــــف الــــســــلــــو ومـــهـــجـــتـــي

ــراب ــطـ اضـ يف  وقـــلـــبـــي  وجـــــــدًا  أبــــــــــــــدًا أكـــــفـــــكـــــف عـــــريت

الـــتـــهـــاب يف  فــــــــؤادي  ــى  ــ ــظ ــ ول ــًا ــ ــأمتـ ــ ــدي مـ ــ ــ ــي ــ ــ ــد عـــــــــاد ع ــ ــ قـ

ــايب الـــتـــصـ ألويل  ــا  ــ ــنـ ــ اهلـ ذر  ــاء ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــى والـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ فـــــــــدع املـ

ــاب ــه ــت ــال ــزي اصـــطـــبـــاري ب ــ ــ وع األســـــى  فـــــــرط  يل  هـــــــاج  قـــــد 

ــاب ــحـ ــصـ وأنــــــــا فــــــدا خـــــر الـ خــــــــر الــــــصــــــحــــــاب ألمحـــــد

ــى بــــــــرد الـــشـــبـــاب  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واملـ املــــــــرتــــــــدي ُبـــــــــــرد الـــنـــهـــى

ــاب  ــ ــي ــ ــث ــ يــــــد الــــظــــبــــا محــــــر ال ــن الـــســـتـــة  ــ ــ ــا م ــ ــق ــ ــن ــ ــن ال ــ ــص ــ غ
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مـــــن الـــــدمـــــا أهبـــــــى خـــضـــاب ــاب ــ ــض ــ ــًا بـــــــدل اخل ــبـ ــضـ ــخـ ــتـ مـ

ــايب ــ لـــبـــس الـــضـــنـــا أبـــــــــدًا أهـ ــدى ــ ــ ــت امل ــ ــش ــ ــا ع ــ ــ ــه م ــ ــي ــ ــل ــ وع

انــــصــــبــــاِب أي  ــه  ــ ــاب ــ ــص ــ ــم ــ ب ــا ــ ــدم ــ ــن ــ صـــــبـــــت عــــــيــــــوين ع

ــاب ــ ــي ــ ارت ــا  ــ بـ ــار  ــ ــخ ــ ــف ــ ال رب  ــم ــ ــاس ــ ــق ــ ولــــــنــــــا الـــــســـــلـــــو ب

أضـــــحـــــى لــــــه حـــــقـــــًا إيــــــايب  ــذي ــ ــ ــدب ال ــ ــ ــن ــ ــ ــم ال ــ ــاسـ ــ ــا قـ ــ ــ ي

ــاب ــصـ ــد الـ ــلـ ــرت صـ ــ ــج ــ قــــد ف ــدة ــ ــي ــ ــص ــ مــــــنــــــي إلـــــــيـــــــك ق

ــايب ــسـ ــتـ انـ ــم  ــ ــل ــ ــع ــ ال إىل  فــــأنــــا  ــت بـــشـــاعـــر  ــ ــسـ ــ ــر لـ ــ ــع ــ ــش ــ ــل ــ ل

ــف الـــســـحـــاب ــ ــ ــًا وك ــ ــج ــ يــــا خم ــدًا  ــ ــاجـ ــ ــك مـ ــ ــت ــ ــدي ــ واســـــلـــــم ف

وقال جميبًا صديقًا شكاه: 

لقد سلبت صري وضاق هلا حدودي شــكــايــة  ــك  ــن م اهلل  رعــــاك  ــي  ــن ــت أت

اهلر سطوة  من  الغاب  ليث  شكاية  عجائب فيه  ــدهــر  وال عجب  ــن  وم

وقال خممسًا:

ــا ــب جلـــــــرة حـــــّلـــــوا بــــــــــوادي ق ــوق صــبــا ــشـ ــوان مـ ــ ــل ــ ــف س ــيـ وكـ

ــد هـــب نــســيــم الــصــبــا( ــت وقـ ــل )ق مــذهــبــا الـــنـــوى  إال  أبـــــوا  ومــــذ 

ــم( ــغــمــي ال ــر  ــذكـ بـ ــنــي  ــل ــعــل ي )ومل 

ــم ــ ــاره ــ ــآث ــ ــب ب ــ ــل ــ ــق ــ فــــــــــرّوح ال ــم ــ ــوارهـ ــ ــأنـ ــ ــق الـــــــــرق بـ ــ ــألـ ــ تـ

ــم(  ــاره ــب ــأخ ــأيت ب ــ ــم ت ــ )جــئــت وك ــن دارهـــــم  ــ ــب م ــ ويـــــا نـــســـيـــًا ه

نــســيــم(   يـــا  بــــــارٌد  إالّ  أنــــت  )مــــا 
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وقال مهنئًا السيد مهدي النقيب بمناسبة زفافه: 

باسم  ثــغــر  ــن  ع يــفــرت  ــا  اهلــن وروح  يافعًا أخـــرض  عـــاد  ــايل  ــ األم وعـــود 

الزم ــة  ــزم ح الــضــيــم  ــاة  ــ أب عليهم  األىل  والـــقـــادة  الــضــيــم  ــاة  أبـ فحيي 

املكارم وصــف  فيه  طبعًا  كــان  لقد  الــذي  حمسنها  املـــغـــوار  ســيــا  وال 

ــم راق ــام  ــأق ب ــــرًا  ح نستطع  ومل  مناقب ــر  غ ــاز  حـ ــد  ق ــم  وكـ نقيب 

بعض  يف  تبدعها  كانت  ومقطوعات  قصائد  واملسامرة  واملداعبة  الفكاهة  يف  وله 
األحيان خواطره الشعرية، زد عىل ذلك قصائد يف مديح بعض رساة كربالء.

عام  النابض  قلبه  وتوقف  والرمحة  اهلدى  مدارج  اىل  روحه  ارتفعت  فقد  وأخريًا، 
1330هـ وبذلك فقدت كربالء شاعرًا متوقد الفكر مشبوب العاطفة حيث ترك الصدى 

املدّوي يف سمع الزمن. 

* * *

8- كالمي )جهان دده(

كان حيًا عام 970 هـ
عرف  وقد  اهلجري،  العارش  القرن  يف  املتصوفة  شعراء  مشاهري  من  كالمي  يعد 
بفصاحة اللسان وبالغة املنطق، وكان من رواد تكية البكتاشية التي كانت ملتقى لتبادل 
آراء مجاعة من املتصوفة هلم أصوهلم وتقاليدهم وحياهتم وطريقتهم، وهم يغالون باإلمام 

عيل وحيبون األئمة اإلثنى عرش ويمتهنون الدروشة.

أما مؤسس هذه التكية يف كربالء فهو املرحوم )عبد املؤمن دده( أحد مشايخ الصوفية 
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املدفون يف مقربة خاصة إىل جانب الشاعر الرتكي الكبري )فضويل البغدادي( باجتاه باب 
القبلة عند مشهد احلسني يف كربالء. 

فضويل  أمثال  األفذاذ  املتصوفة  الشعراء  أولئك  من  مجعًا  عارص  كالمي  والشاعر 
البغدادي  فضويل  بن  وفضيل  هـ   1014 املتوىف  البغدادي  وروحي  963هـ  سنة  املتوىّفٰ 
الذي كان حيًا عام 987 هـ وحميطي الذي يقرب من ذلك العرص وغريهم وعني باألدب 
يف  وبرع  نصيب،  وأكثر  حظ  بأوفر  األدب  حماسن  من  آخذًا  الشعراء،  دواوين  وطالع 
النظم بالرتكية والفارسية والعربية، ذكره البحاثة األستاذ عباس العزاوي فقال: كالمي 
شاعر صويف كان يف اخلانقاه من مشهد احلسني )رض( نزعت نفسه إىل التطلع إىل العامل 
ومشاهدة األقطار ويعرف بـ)جهان دده( والظاهر إن آل دده يف كربالء ممن يمتون إليه 
واخلانقاه ال يزال يف أيدهيم، وهم يف األصل من البكتاشية)1(  وذكره يف مكان آخر بقوله: 

كالمي يف كربالء شاعر منطيق بارع وحيد يف العامل مر يف التذكرة)2(.

البكتاشية قائاًل: توليتها بيد أرسة السادة آل  واستأنف فذكره ضمن موضوع تكية 
الدده وكانت بيد السيد املرحوم عبد احلسني الدده مدة طويلة إىل أن تويف صيف 1948م 
يف املشهد الرضوي يف خراسان ويرجع عهدها إىل أول الفتح العثامين، مشاهريها )كالمي( 
املعروف بـ)جهان دده( وإن فضويل الشاعر ممن دفن فيها، وهناك مراقد آل الدده والتولية 

منحرصة فيهم. 

وللحقيقة والتاريخ نقول إن األستاذ عباس العزاوي قد وقع يف هفوات، وتصحيحها 
إن آل الدده ال يمتون لكالمي بصلة، وإنام ينتسبون إىل اإلمام الرضا عليه السالم كام جاء 
السيد حممد حسن آل طعمة )ج1 ص72  املعروف  يف كتاب )مدينة احلسني( لألديب 

و73(. 

)1(  تاريخ العراق بني احتاللني: لألستاذ عباس العزاوي املحامي ج4ص137. 
)2(  تاريخ العراق بني احتاللني - ج4ص150.
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يعرفه  التكية  خارج  قرب  له  وإنام  نفسها،  البكتاشية  تكية  يف  يدفن  مل  فضويل  أن  كام 
اخلاصة والعامة.

ومن يتصفح موسوعة )الذريعة( جيد ذكرًا لديوان كالمي وهذا نصه: ديوان كالمي 
كربالئي أو شعره وهو الشاعر الصويف البكتايش املعروف بـ)جهان دده( ذكره عهدي 

البغدادي يف )كلشن شعرا( كام يف )العراق بني احتاللني( 4: 137. 

)كليم  نصه  وهذا  ختمه  عىل  اطلعت  ثابت،  آل  السادة  ألوراق  تصفحي  وخالل 
جهان دده سنة 1006هـ( هذا، ولسنا نعرف أكثر من ذلك عن حياة كالمي، وجل ما 
نعرفه أنه كان شاعرًا متوقد الفكر، قوي احلافظة، ويف شعره نزعة صوفية كأخدانه الذين 

كان معينهم األول ارتشاف العلم واألدب من تكايا مشايخ الطرق الصوفية. 

* * *

9- احلاج جميد العسكري

املولود سنة 1346هـ/ 1925م
سنة  كربالء  يف  ولد  احلائري،  عسكر  بن  احلسني  بن  أكرب  عيل  بن  جميد  احلاج  هو 
منذ  بالشعر  أولع  والده،  لسنة 1925م، ونشأ هبا، وتربى يف كنف  املصادف  1346هـ 
قصائد  عيون  من  الكثري  وحفظ  العريب،  الشعر  دواوين  قراءة  قوفر عىل  يافعًا،  كان  أن 
الشعراء ملختلف عصورهم، وصحب املرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي، وسمع عىل 
مجلة من املشايخ الذين كانت تزخر هبم كربالء آنذاك، فأصبح من املميزين يف امليادين 
الثقافية، ُمقِرئًا جميدًا وحافظًا متقنًا، ذا فضٍل باهٍر وحٍظ وافر من األدب، باإلضافة إىل 
عدٍد  قراءة  إىل  انرَصف  حيث  العريب،  الرتاث  كتب  عىل  وإطالعه  الشعر  بفنون  تبرّصه 
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كبري من الكتب مما صقلت ذهنه وأهلبت مشاعره، وبعد ميض برهة من الزمن محل تراثه 
ويف  النوى،  به  واستقّر  الرتحال،  عصا  فيها  ألقى  حيث  بسوريا،  حلب  مدينة  إىل  هذا 
املشاريع  إنجاح  وراء  والسعي  واسعة،  دينية  نشاطات  للحاج جميد  كانت  مدينة حلب 
واملبادرات الثقافية العامة، فقد جاهد بقلمه ولسانه منافحًا عن دين اإلسالم واملسلمني، 
أسدى خدمات جليلة  األشداء، حيث  الرجال  عنه  يعجز  قليلة  أنجزه يف سنوات  وما 
مشهد  مؤسسة  لعامرة  وسعى  والدجل  والغش  والرذيلة  الفساد  كمحاربة  للمجتمع 
االستعامر  ملقارعة  تصدى  الذي  العريب  وهو  النقطة،  بمشهد  املعروف  احلسني  اإلمام 

الغاشم الذي يسيطر عىل أمتنا العربية.

آثاره: 
ألف املرتجم له آثارًا فكرية قيمة نافعة، لعّل أبرزها ما يأيت: 

حلب والتشيع.. 1

آثار آل حممد يف حلب. . 2

ديوان شعر.. 3

لقد بقي الشاعر جامعًا للفضائل، ال يعرف الكلل وال امللل، حتى كّون له حضورًا يف 
الساحة األدبية، وما زال وفيًا ألصدقائه ملا حتىل به من اخللق السامي واألفكار اإلنسانية 
العالية، يكتب املواضيع الشائقة، وهيتم ويساعد اإلبداع األديب والبحث العلمي والتوجه 

الثقايف.
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شعره: 
والصدق،  والــذات  اللوعة  فيه  تربز  أسلوب  بالوضوح،  املرتجم  أسلوب  يتميز 
اللغوي  نسيجها  يف  فالقصيدة  طنانة،  إنشائية  عبارات  الغالب،  يف  التقليد  عىل  يعتمد 
سهلة وبسيطة املفردات، ورغم كل هذا نالحظ إهنا خالية من احلشو واالستطراد أحيانًا 
إىل درجة ال نجد فيها كلمة غريبة أو مجلة غري مألوفة، عمومًا ينبعث شعر املرتجم من 
 ،الراسخة يف حب األئمة األطهار جتربة شعورية حقيقية تدلل عىل عقيدة املسلم 
وَقرَصَ شعره عىل مدح ورثاء أهل البيت وعىل بعض األغراض والفنون الشعرية 
األخرى، وحيسن بنا أن ننبه القارئ إىل أن الشاعر يتنقل يف شعره بني البحور اخلليلية كام 

تتنقل الفراشة من زهرة إىل أخرى. 

رصف شعره وفكره إىل سادات بني هاشم، ينرش مآثرهم ويذيع فضائلهم.

قال يف مولد فاطمة الزهراء يف قصيدة من بحر املحدث: 

ــر ــب ــت ــد اس ــ مــــذ شــــع بــــه الــــنــــور األزهــــــرديــــــن اإلســـــــــام قـ

ــره  ــ ــه ــ ــظ ــ الــرواحلــــــــــــق تــــبــــلــــج م وزال  الـــبـــؤس  وتـــــــوارى 

األيـــــــام ــت  ــ ــح ــ ــب ــ أص يــــــــوٍم  بـــــــه تــــســــمــــو وبـــــــــه تـــفـــخـــريف 

ــّد األذفــــــريـــــــــوم املـــــــيـــــــاد لـــفـــاطـــمـــة ــ ــنـ ــ ــه الـ ــ ــد فــــــاح بـ ــ قـ

أٍب صـــلـــب  ــن  ــ مـ ــرمــــتــــحــــّدرة  ــهـ هــــو خــــر األصــــــــاب األطـ

هــــــرٍج يف  األعــــــــــى  ــّرواملــــــــــأ  ــ ــق هبـــــــا بـ ــ ــ ــل ــ ــ وهلـــــــــــذا اخل

مـــــرٍح يف  هتـــــــــادت  ــرواحلــــــــــور  ــوثـ ــكـ ــة الـ ــ ــب ــ ــاح ــ بــــــــــوالدة ص

ــرًا  ــ ــك ــ ــا ُنـــــبـــــدي ش ــ ــن ــ ــق ــ ــال ــ ُيــشــكــروخل أن  أوىل  ــق  ــ ــ ــال ــ ــ واخل
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ــا ــنـ ــتـ ــرحـ األكـــــــرولــــــنــــــزج ألمحــــــــد فـ املـــــــيـــــــاد  يـــــــــوم  يف 

ــم ــه ــل ــض ــل وأف ــ ــرس ــ ــر ال ــ ــو خ ــ املـــحـــره يــــــــوم  يف  وشــــفــــيــــع 

ــد جـــــــاء احلـــــــق لـــرشـــدنـــا  ــ ــ ــرق ــؤج ــن ســــــاَر عــلــيــه غــــــدًا ي ــ م

ــن أنـــكـــرنــــــر اإلســـــــــــام وأوضـــــحـــــه ــ ــل ملـ ــ ــويـ ــ ــل الـ ــ ــوي ــ ــال ــ ف

ــه الــــ ــ ــن آمــــــن فـــيـــا جــــــاء بـ ــ ــرمـ ــ ــزع األك ــ ــف ــ ــادي أمــــــَن ال ــ ــه ــ ـ

ــم ــعـ نـ يف  بـــــاجلـــــنـــــة  ــرخيـــــلـــــد  ــقـ ــوذ أحـ ــ ــب ــ ــن ــ والـــــكـــــافـــــر م

ــار لــــبــــارئــــه  ــ ــ ــت ــ ــ ــخ ــ ــ ــرصـــــــى امل ــ ُمــــــذ وافـــــــــاه الـــنـــســـل األكـ

ــٌر ــتـ ــنـ مـ الــــــعــــــامل  يف  ــرتبــــــــــاٍق  ــ األبـ ــو  ــ هـ ذاك  والــــشــــانــــئ 

أبـــرأبـــــنـــــاء الـــطـــهـــر هـــــم األبــــــرا ــن  ــ ملـ األخـــــيـــــار  ــم  ــ هـ ُر 

ــم ــ ــوالهـ ــ ــتـ ــ ــراألمـــــــــــــن ملــــــــن يـ ــك ــت ــن اس ــ واخلـــــــوف لـــكـــّل م

ــي الــــــزهــــــراء هلــم ــنـ ُيـــغـــفـــرأعــــــــــداُء بـ ال  كـــــالـــــرك  ذنــــــــٌب 

وبـــــــــذا يل  جتـــــــــى  ُأقـــــــراحلــــــــــــق  ــى  ــ ــتـ ــ حـ أتـــــــركـــــــه  ال 

نصحي وأقـــبـــل  إرشـــــــادي  ــذرخـــذ  ــ ــن أن ــ ــد ُأعـــــــذر م ــ ــم ق ــ ــل ــ واع

ــن اإلســــــــام لــكــي  ــ ــ تــنــروانـــــــر دي واألخـــــــــرى  الـــدنـــيـــا  يف 

ــقــى ــل ت ــدًا  ــ ــغـ ــ فـ ــل  ــمـ ــعـ تـ مل  جُيـــرإن  ال  ــى  ــبـ ــقـ ــعـ الـ يف  كـــــــرسًا 

ــرخـــــر األديـــــــــــان هـــــو اإلســـــا ــط ــب ت وال  ــه  ــ ــي ــ ف ــْك  ــ ــسـ ــ متـ م 

ــه فــلــقــد  ــنـ ــرس عـ ــ ــف ــ ــت ــ ــرسســــــْل واس ــف ــت اس مــــن  فــــحــــواه  أدرك 

ــى ســـنـــٍد ــ ــول عـ ــ ــقـ ــ ــدرســـجـــلـــت الـ ــص ــى م ــ ونـــظـــمـــت الـــشـــعـــر ع
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 :وقال يف مولد احلجة اإلمام املهدي

ــن فــضــل شــعــبــان إنــه ــرأيـــا ســائــي ع ــزه ــة ي ــ ــم ــ ــور األئ ــ ــه نـ ــ ــم ب ــي ــظ ع

الـ به  وَمن  العسكري  شبل  نور  ينرزها  والقسط  ــان  ــس واإلح ـعدالة 

ــدى مــتــهــلــًا ــ ــق اهلـ ــ ــى أف ــل عـ ــ ــّذرأط ــ لـــيـــهـــدي مـــضـــًا تــــــارة وحيـ

ــان كـــبـــدر الـــتـــم ســـحـــُر مجــالــه ــ واشكرواوبـ اهلل  ــدوا  وأمح عليه  فصّلوا 

ــاءه ــقـ ــني لـ ــقـ ــتـ ــوم املـ ــ ــم ــ ــة يــنــكــريـــــــوّد ع ــامـ ــن لـــإمـ ــ ــه َمـ ــض ــغ ــب وي

لنا  ه خمـــــرًا  قــــال طـــه جـــــدُّ ــدي إمــــاٌم ُمــطــّهــرلــقــد  ــ ســيــولــد مــن ول

ــِه ــدل ــع ــرضُب أعـــنـــاق الـــذيـــن جتـــّروايــقــيــُم حـــــــدودًا لـــإل�ـــه ب ــ ويـ

وصحبه الــنــبــي  ــار  ــص أن ــني  ب ــرفــمــن  ــام املــظــّف ــ ــو اهلـ ــ ــا جـــابـــر وه ــث ج

ــه ــول ــم رس ــاس ثـ ــنـ ــه الـ ــ ــا إل�ـ ــن ــرف ــر؟ع يــؤمَّ عــلــيــنــا  ذا  مـــن  فــبــعــدمهــا 

ــذا عــي وولــــده الـــ ــي هـ ــال أخـ ــق فابرواف الناس  بعدي عى  ئمة من  ـأ 

ــٌد ــ ــم واح ــٌر بـــعـــده ثـ ــ ــوف يظهرأولـــئ�ـــك ع يــعــادل اســمــي اســمــه س

ورمحـــة ــًا  ــط ــس ق اهلل  أرض  يظهرفــيــمــأ  ولــلــحــق  ــًا  ــان ــس وإح ــدالً  ــ وع

ــد صــحــت األقـــــوال تــعــلــن أنــه ــأيت إمـــــام لــلــعــدالــة مــصــدروقـ ــيـ سـ

ــاب ثـــقـــاة لــديــنــنــا ــحـ ــول جعفروأخـــــر أصـ ــق ال أشـــار هبـــذا صـــادق 

ــاة قـــد دخــلــنــا مجــاعــة ــقـ ــي ويــزفــروقـــــال تـ ــك ــب ــاه ي ــن ــي ــف ــأل ــه ف ــي ــل ع

بــقــولــه  تــبــكــي أجــــاب  ــاه مل  ــن ــأل تكثرس األحـــاديـــث  هـــذي  بمهدينا 

ــه ــال إن ــ ــة حيريـــكـــون كــعــيــســى مــنــهــم ق ــام ــي ــق ــوم ال ــ ــه ي قـــى نــحــب

بليله ــاة  ــيـ احلـ ــوال  ــ طـ ــعــضــهــم  يفرتوب لــيــس  ذكـــــره  مـــن  ــه  ــ ــام ــ وأي



109

ــني آيـــٌس ــق ــري ــف ــالـــث هــذيــن ال ينكر وثـ ــق  ــح ــل ول يـــأبـــاه  زال  وال 

تظهر ــر  ــدهـ الـ ــر  ــ آخ يف  ــار بــالــصــدق خترفــدولــتــه  ــب كــا نــّصــت األخ

ــي عــبــد ســاديت ــن ــول )جمــيــد( إن ــق أفخري الدهر  مــدى  فيهم  فاطم  بني 

فاطم واألم  ــرار  ــ األح ــادة  سـ عـــى حــبــهــم أحــيــا وأفـــنـــى وأقـــروهــم 

وقال: 

ــدي ــ ــني مجـــيـــع ول ــس ــح ــل ــاِلفــــــداء ل ــس وكـــــّل غـ ــي ــف ــن ونـــفـــي وال

بــقــلــبــي مـــطـــبـــوع  الـــســـبـــط  خــالوالء  عـــــداه  والء  مـــن  وقــلــبــي 

ــويت م ــني  حلـ احلـــســـني  أنـــســـى  وأنــــــدب يـــا حــســني بــكــل حــالوال 

ــه الــشــفــاعــة يــــوم حــٍر ــ ــأل ــ ــؤالوأس ــس ال يـــد  ــني  ــس احل إىل  ــددت  ــ م

وقال: 

ــًا ــق ــد اإلل�ـــــــه تـــكـــون ح ــيـ ــواعـ ــامـ ــون صــدق ــكـ وأقـــــــوال الــنــبــي تـ

فتق ــم  ــي ــظ ع ــني  ــم ــل ــس امل ــقــاأصـــــاب  فــلــم جيـــــدوا هلــــذا الــفــتــق رت

بسيف  ــاء  ــ ج )املـــــهـــــدي()1(  ــا يــعــلــو ويــرقــىإذا  ــن ــام ــدٍل بــه إس ــ ع

ــرٍف وبـــــاٍغ ــحـ ــنـ ــل مـ ــ ــل ك ــت ــق ــي ــه والــــعــــدل يــبــقــىف ــدلـ ــر عـ ــنـ ويـ

وقال يصف النار يف بيتني من بحر الكامل: 

ــا  ــ ــاء وإّنـ ــتـ ــشـ ــار فـــاكـــهـــة الـ ــ ــن ــ ــاُرال ــن ال ــاِء  ــت ــش ال ــه يف  ــواك ــف ال ــُر  خـ

بقرهبا  ــوَس  ــلـ اجلـ ــاق  ــشــت ي ــارالـــكـــُل  ــط ــع ــي غـــــــــادٌة م ــ فـــكـــأنـــا هـ

. 1( هو اإلمام حممد املهدي صاحب العرص والزمان(
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وقال: 

يكْن ومل  الــعــروض  علَم  اكتسب  ــُقمل  ــط ــن ــدين وامل ــ عـــلـــُم الـــقـــوايف ديـ

أملـــم هبا  مل  ــشــعــر  ال بــحــور  ــٌر ومـــوفـــُقوكــــذا  ــ ــاع ــ ــي أنـــــا ش ــن ــن ــك ل

وقال: 

وحفظها عندي  األشــعــاِر  وأطيُبمطالعُة  ــى  أح الشعر  قــوايف  ونظم 

يمدحونه ــذي  ال احلــلــِو  العسل  ــرُبمــن  ــع الــشــعــر أطـ ــم ــك ملــا أس ــذل ل

بنظمه دومـــًا  الفكَر  أجــيــُل  ــُبفــرحــُت  ــرغ وت ــُل  ــي مت نــفــي  ويف حــفــظــه 

وقال: 

نؤا أيب  مثل  الشعر  يف  أكــن  مل  ــرزدقأنــا  ــ ــل وف ــب س والــكــمــيــت ودع

ــدار ما  ــق الــشــعــر يف م ــد  ــي ــوقلــكــن أج ــف ــت ــًا نـــظـــمـــه ب ــ ــه ــ ــت ف ــ ــم ــ أهل

وقال عندما تزّيا سامحة السيد جعفر نجل آية اهلل السيد حممد الشريازي بالعمة: 

زٍي ــر  ــ خ يف  )جـــعـــفـــٌر(  ــا  ــ ــزّي ــ لــيــحــظــى بــالــســعــادة والــكــرامــةت

ــاج املـــعـــى ــ ــتـ ــ ــك الـ ــ ــذل ــ ــال ب ــ ــن ــ ــُس الـــعـــامـــةف ــ ــب ــ فــــا أحـــــى لــــه ل

شـــعـــار يف  جتــــــــّى  إذ  ــةجتــــــى  ــامـ ــعـ ــه نــــعــــَم الـ ــ ــل ــ ــث ــ لـــــه ومل

ــةشــــعــــاُر الـــصـــاحلـــني بــــه وقـــــاٌر ــام ــس وعــــــٌز لـــلـــذي طـــلـــب ال

ــش يـــــــٌد بــــعــــٍز ألــبــســتــه  ــيـ ــعـ ــامــةتـ ــقــي ــرًا حــتــى ال ــ ــاخ ــ لـــبـــاســـًا ف

ــرًا( رشفـــًا وقـــدرًا ــف ــع ــعـــت مــقــامــهفــــزادت )ج وإجـــــــاالً وقــــد رفـ

ــه)جلـــعـــفـــر( هـــيـــبـــُةٌ ولــــه احـــــرتاٌم ــرتام اح زاَد  قـــد  ــذي  ــ ال فـــهـــذاك 
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10- الشيخ جميد اهلر

1328 - 1409هـ
هو الشيخ جميد بن محيد بن الشاعر الشهري الشيخ كاظم اهلر احلائري، ولد يف كربالء 
سنة 1328هـ املصادف لسنة 1910م ونشأ هبا وملا جاوز الصبا وتقدمت به السن إىل 
الشباب، تلقى تعاليم الدين عىل العالمة الشيخ حممد بن داود اخلطيب والعالمة الشيخ 
عيل آل عيثان، فقَد برصه صبيًا واستقبل احلياة غري مستمتع هبا، ثم تفرغ حلفظ الشعر 
ثم قال فيه، وقام بتأليف كتاب باسم )مشهد احلسني وبيوتات كربالء( أصدره يف مخسة 

أجزاء. 

شعره: 
يقول عنه األديب موسى الكربايس: أما شعره ففيه طابع التقليد أوالً وقد يغلب عىل 
أجزائه الوهن، إذ أنه مل ينرصف إليه بدليل قوله )إين أجيد نظم الشعر وال أنظمه إال يف 

مناسبات خاصة، ومال يف شعره إىل القول وفن التاريخ الشعري)1(.

من  قسم  نرش  عليه،  وقفت  وقد  صفحة،   20 يف  يقع  شعري  جمموع  جميد  للشيخ 
شعره  عىل  ويغلب  خمطوطًا،  بقي  اآلخر  والقسم  الكربالئية،  الدوريات  يف  قصائده 
التكلف والصنعة أسلوبًا ومعنى، وتشتمل هذه القصائد عىل مدح ورثاء بعض رجاالت 
كربالء وأعالمها، وباإلضافة إىل ذلك فله يف رثاء الرشيف احلسني بن عيل ورثاء امللك 

فيصل األول وتاريخ قدوم العامل الشيخ حممد رضا آل ياسني وغريها.
)1(  البيوتات األدبية يف كربالء / موسى إبراهيم الكربايس ص546.  
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وهذه نامذج شعرية مما جاء يف املخطوطة التي اطلعت عليها.

قال مؤرخًا وفاة اخلطيب السيد هاشم السيد حممد القاري: 

ــا ســاكــب ــه ــع ــب دم ــي ــط تــبــكــي اخل ذائـــــب ــا  ــهـ ــبـ ــلـ قـ املـــــعـــــايل  أم 

ــاحــب ــده ن ــق ــف ــقــى ل ــص الــت شــخ ــًا( ــاشـ ــى )هـ ــك ــنـــر الـــراقـــي ب واملـ

وكــــــل طـــفـــل رأســــــــه ســـائـــب ــده ــق ــى ف ــجـ وطـــبـــق الــــكــــون شـ

ــده غــــارب ــ ــع ــ ــايل ب ــ ــي ــ ــل ــ بــــــدر ال ــررت مـــذ قى  ــ شــمــس املـــعـــايل ك

ــائـــب( ــم غـ ــ ــاش ــ ــا فــــــأرخ )ه ــنـ عـ ــم قـــد مى ــاشـ ــا هـ ــ ــراي ــ فــخــر ال

سعيد  حممد  السيد  ولديه  ومعزيًا  طعمة  آل  حسن  حممد  السيد  اخلطيب  راثيًا  وقال 
والسيد حممد كاظم:

رفــعــة ذا  مـــنـــهـــم  نــــدبــــًا  غـــــال  ــرتة ــعـ ــر الـ ــخـ غـــــــدَر الــــدهــــر بـ

ــت َمــنــيــتــي ــن ــد ك ــجـ ــد نـــعـــاه واملـ قـ ــا ــبـ اســـمـــه محــــــدًا وحـــســـنـــًا رّكـ

مــنــبــت ــر  ــ خ ــرب  ــ ــع ــ ال يف  ــت  ــابـ نـ عــــــــــــريب وطــــــــنــــــــي ســـــيـــــٌد

ــب احلــكــمــة ــي ــط ــس ب ــف ــن ــر ال ــم ــغ ي مــصــقــع  ــان  ــ ــي ــ ب ذو  وخـــطـــيـــب 

ــريت ــثـ دهـــــــــره قـــــــال أقـــــــــال عـ ــرة قـــد أقـــــال كـــم وكــــم مـــن عــث

ــزة ــع ال ألرض  ــل  ــض ــف ال ــا  ــه ــاق س ــا ــف ال ــوي  ــطـ تـ ــارة  ــ ــي ــ س يف  ــار  ــ سـ

ــتــي ــرب ت يف  ــا  ــ ــرض ــ ال عـــنـــد  ــرك  ــ قـ قــوهلــا  ــه  ــت دع قـــد  ــوس(  ــ )طـ ارض 

ــة ــن ــوج ــن ال ــح ــص ــه جيــــري ب ــعـ دمـ ــرًا ــ زائـ ــا  ــاهـ أتـ ــد  قـ ــوس  ــ ط أرض 

ــرة ــم ــع ــم ال ــ ــج ث ــ ــر احلـ ــ ــاز أجـ ــ حـ ــا حـــاز الــرضــا ــرض ــر ال طـــاب يف ق

بالغربة ــا  ــرض ال واســـى  ــد  ق حــيــث  ــة  ــرب ــغ ال بـــــدار  طــــوس  مــــات يف 
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حـــرقـــة يف  ــه  ــ لـ احلــــــــزن  يــــزفــــر  ــه ــش ــع شــــيــــع كــــــل زعــــــيــــــٍم ن

ــر الــعــرة ــزيـ ــب الـــلـــون غـ ــاحـ شـ ــب الـــدمـــع حـــزيـــنـــًا واهلــــًا ــك ــس ي

ــى روضــــة ــمـ ــأسـ قــــــره صــــــار بـ ــا ــرض ــرب ال ــ ــه ق ــروا قـــــرًا لـ ــفـ حـ

ــة ــوع ــران بـــأشـــجـــى ل ــ ــه ــ نـــحـــو ط ــرسى ــّد الـ ــ ــم ج ــق ــا الــنــاعــي ف ــ أهي

ــة ــم ــف اهل ــي ــل ــاب ح ــل لـــــه: غـــ ــ ق ــًا( ــ ــاظ ــ ــا اهلــــــام )ك ــه ــي ــرتى ف ــ سـ

ــة ــل ــم امل ــيـ وادّكــــــــر وانـــــــدب زعـ ــا ــرب ك وادي  نـــحـــو  ــّرج  ــ ــ ع ــم  ــ ث

ــه: يـــــا أبـــتـــي ــ ـــدب ــنـ ــ ــا ي ــكـ ــبـ ــالـ بـ لــه  ــاح  ــ ــ ن شـــبـــلـــه  )ســـعـــيـــد(  ذا 

ــة ــ ــع ــ ــرف ــ ومـــــــنـــــــارًا لــــإبــــا وال ــاء ــرب ــت ســـــورًا شـــاخمـــًا يف ك ــن ك

ــعــمــة ن يف  تــــــزل  مل  ــود  ــ ــل ــ ــاخل ــ ب ــًا دائـــــًا ــيـ ــقـ ــد مـ ــل ــخ ــل رحـــــت ل

بـــاجلـــنـــة( ــن  ــ ــس ــ ح ذا  ــأ  ــ ــبـ ــ )نـ ــاء قـــالـــت أرخــــوا  ــي ــل ــع ذاتـــــك ال

وللشاعر عدة قصائد يرثى هبا العالمة الشيخ حممد اخلطيب، جيدها يف كتاب )ذكرى 
العالمة اخلطيب( قال يف إحداها راثيًا: 

ــى ــع ــده مــــذيــــاعــــه قـــــد ن ــ ــق ــ ــف ــ ل ــد نـــــــــاح عـــــــراقـــــــي لـــه  ــ ــمـ ــ حمـ

ــا ــ ــــى شـــعـــب الـــتـــقـــى روع ــا ق ــ مل ــه  ــون ل ــ ــيـ ــ ــه أوحـــــــــى عـ ــ ــ ــراق ــ ــ ف

فـــيـــه فـــقـــدنـــا واديـــــــــــًا ممـــرعـــا ــف ــ ــؤس ــ ــد فـــــقـــــدانـــــه م ــ ــمـ ــ حمـ

دعـــا ــد  ــ ق لــعــقــدهــا  اهلــــــدى  إن  مــــــآتــــــم دامــــــــــــت لـــــــه مـــــدة

وقال مؤرخًا عودة احلاج مجيل جلبي الصايف من حج بيت اهلل احلرام: 

ــاهلـــدى بـ ــًا  ــ ــرم ــ حم واىف  لــلــحــج  ــدى ــ ــ ــل بــــاجلــــال ارت ــيـ ــذا مجـ ــ ــ ه
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ــى وطــــــاول الــفــرقــدا ــعـ حــــاز الـ ــه اهــتــدى ــي ــيــت وف ــب ال وطــــاف يف 

أتـــى  ــل  ــ هـ ســــــــورة  يف  مـــــؤيـــــدًا 

ــه اخــتــفــى ــن واملــــــروة والـــذنـــب ع لــقــد ســعــى بــالــعــز بـــني الــصــفــا

ــى ــف ــد ع ــ ــ ــه ق ــ ــبـ ــ ــن ذنـ ــ ــ إهلـــــــه ع ــا ــ وف ــه  ــ ــ ــإل� ــ ــ ل ــد  ــ ــه ــ ع ــل  ــ ــ ك يف 

الفتى  ــعــم  ن بــالــفــضــل  ــدى  ــ ارتـ قـــد 

ــا ــل شـــــــدق ج ــ ــك ــ وذكـــــــــــره ب ــمَّ املـــا ــ ــود عـ ــ ــاجل ــ ــذي ب ــ ــ ــذا ال ــ هـ

)أال أرخ  ــُد  ــعـ سـ ــا  ــ ي مـــكـــة  ــن  ــ م كــربــا  يف  ــايف  ــ ــ ص آلل  يـــنـــمـــى 

أتــــــى(  وأيٍب  مجـــــيـــــٍل  خــــــــُر 

وقال مؤرخًا وفاة احلاج عيل القنرب:

ــة ــّلـ ــم املـ ــ ــي ــ ــات زع ــ ــ ــًا م ــ ــادي ــ ــن ــ م مهجتي  أذاب  الــنــاعــي  ــوت  ص مــذ 

ــورة ــث ــحــرب ال ــرب ب ــع ــر ال ــن ن م مــى  ــد  ــ ق عـــلـــيـــًا  إّن  ــا  ــم ــل ل ــا  ــ ي

ــة ــه كــاجلــن ــ ــان ل ــ ــد كـ ــ ــر ق ــ ــن ــ وال ــى املـــدافـــع ــســطــو عـ ــى ي ــت كــــان ف

ــة ــنّ ــق ــت كــال ــابـ يــــوم احلــــــروب ثـ ــه ــأنـ بـ ـــَم  ــ ــل ــ عـ الـــــــعـــــــراق  إن 

لــوعــة ــكــفــر غـــدت يف  ال عــاصــمــة  حــســامــه يف  ــار  ــفـ ــكـ الـ ــزر  ــ جـ ــد  ــ ق

ــرتة ــى عـ ــ ــأع ــ ــا ب ــه ــي ــب ــن ــف ج ــكـ تـ ــا مـــؤيـــدًا  ــ ــرب هل ــ ــع ــ حـــكـــومـــة ال

ــرة ع ــى  ــج ــأش ب ــكــي  ــب ت الـــعـــى  أم  ــنـــدب عـــي أصــبــحــت ــا مـــى الـ ملـ

ــال مــقــلــتــي ــ ــ ــوم اس ــ ــي ــ ــك ال ــ ــراق ــ ف ــن(  ــس ــا )احلـــســـني( ثــم )احل َأيــــٰا أبـ

خيمتي ــاد  ع كنت  ــذرى  الـ ســامــي  عاليًا ــورًا  ــ وس حصنًا  يل  كنت  قــد 
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ــى روضـــة ــأســن ــود ب ــط ــال فــكــنــت ك النهى ــاب  ــ أرب نعشك  محــلــت  ــد  ق

ــه )نــــــــام بـــخـــر جـــنـــة( ــ ــتـ ــ أرخـ ــار قـــره  ــ ــردوس صـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــن ــج ب

وقال مؤرخًا تعيني السيد أمحد الراوي مترصف لواء كربالء: 

ــى ــ ــت ــ ــف ــ لـــــكـــــربـــــا نـــــعـــــم ال ــى ــ ــ ــز أتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ أمحــــــــــــــــُد بـ

نـــبـــتـــا أرض  خـــــــــر  يف  زاكــــــــــي اجلــــــــــــدود مــــــا جــد

أتــــى هــــــل  يف  مـــــدحـــــه  َمــــــــن  نـــــــجـــــــل عــــــــــــــّي الـــــــــــذي

مــــبــــغــــضــــهــــا لــــــقــــــد عـــتـــا جــــــــــــدتــــــــــــه فـــــــاطـــــــمـــــــة

ــا ــتـ مــــنــــهــــا الــــــســــــحــــــاب هبـ ــه ــ ــ ــت ــ ــ بـــــــحـــــــٌر جـــــــــــرت راح

أثــــــمــــــرن بــــــــــــذرًا مــــــذ أتــــى فــــيــــه ريــــــــــاض الـــــطـــــف قــد 

ــا ــتـ ــتـ ــشـ شـــــمـــــل الـــــشـــــقـــــا تـ ملــــــــــــا أتـــــــــــــــى لـــــكـــــربـــــا

ــم صــــيــــفــــا شـــتـــا ــ ــه ــ ــم ــ ــع ــ ــط ــ ي يـــــــزل مل  لـــــــلـــــــفـــــــقـــــــراء 

ــا ــ ــت ــ ــب ــ مـــــــثـــــــل اجلــــــــــــــــدي ث وعــــــــــزمــــــــــه لـــــــقـــــــد رســـــــا

ــى( ــ ــتـ ــ )بـــــــــأمحـــــــــد خـــــــــر فـ مــــــــؤرخــــــــًا املــــــــــــا  الَذ 

وقال يف زفاف الشيخ رديف الغزايل: 

أخ أوىف  الــــنــــاس  مــــن  ــل  ــكـ فـ ركـــبـــت الـــعـــى ورديـــــــف مــعــي

يــرختــي أو  قــــط  ــرم  ــ ــن ــ ي ــم  ــلـ فـ ــا ــن ــن ــي ــا ب ــ ــوفـ ــ وأبـــــــــرم حـــبـــل الـ

فاشمخي ــًا  ع طلت  الشهب  عــى  ــًا ــ ــائـ ــ ــه قـ ــ ــتـ ــ ــزمـ ــ ــب عـ ــ ــ ــاط ــ ــ خي

ــف الــســخــي( ــ ــأرخ )لــعــرس ردي ــ ف غـــابـــٍة يف  عـــــــّرَس  الـــلـــيـــث  ــو  ــ ه
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وقال مؤرخًا وفاة الشيخ محيد كمونة: 

ــا ــاح ــد س ــ ــه كـــالـــغـــيـــث ق ــ ــع ــ ودم ــا ــاحـ ــوالً نـ ــ ــ ــع ــ ــ ــل م ــ ــيـ ــ ــد أثـ ــ ــ جم

ــا ــ ــم راح ــاظـ ــكـ نـــجـــل اإلمـــــــام الـ ــة شـــجـــوًا عى  ــراحـ ــالـ بـ ــق  ــف ــص ي

ــع وضـــاحـــا ــ ــه شـ ــ ــوج ــ ــر ب ــ ــزه ــ ي ــّرًا ــ نـ ــى  ــعـ الـ ــرج  ــ بـ ــان يف  ــ ــد كـ ــ ق

ــا صـــاحـــا ــكـ ــبـ ــالـ ــــي بـ وكــــــل حـ ــردى ــ قـــد غــالــه الـــدهـــر بــســهــم ال

ــا ــاح ــوًى ط ــر هـــــ ــخـ ــفـ ــاده الـ عـــــ ــا ــب ــا واخل ــب ــد خ ــوادي قـ ــ ــن ــ ــور ال ــ ن

ــا ــاح ــه س ــل ــض ــد ســـــاح مـــثـــل ف ــ ق شخصه  ــب  ــوكـ كـ الــــــروج  ويف 

فــاحــا الـــعـــى  أنــــف  ــك يف  ــس ــامل ك غــــــاب ولــــكــــن ذكــــــــره خـــالـــد

الحـــا الـــســـا  ــق  ــ أفـ يف  ــدر  ــبـ ــالـ كـ ــر ــ ــني الـــــــــورى زاهـ ــ ــه بـ ــيـ ــعـ وسـ

ــى راحــــا( ــعـ )محـــيـــدكـــم فــخــر الـ ــوا ــ ــدى أرخ ــنـ ــي الـ ــا حـ لــلــخــلــد يـ

وقال مؤرخًا وفاة العالمة السيد حسني خري الدين: 

ــوْد ــع ــس ــدر ال ــ ــًا ب ــ ــل آفـ ــداة ظـ ــ غـ الــوقــوْد ذات  مهجتي  ــدت  أوقـ ــْد  ق

السجود ــاء  ســي رأيـــت  وجــهــه  يف  مــســجــده الـــســـّجـــاد يف  ــو  ــان هـ ــ ك

ــدود ــ ــى احلـ ــ ــًا ع ــظـ ــافـ ــه حمـ ــ بـــعـــد ل الــفــقــهــا ــم  ــيـ زعـ كــــان  ــا  ــربـ كـ يف 

الشهود ــن  م بفضله  الــتــقــى  أولـــو  بفضله  الــتــقــى  ــو  ــ أول ــدت  ــه ش ــد  ق

ــى األســـود ــا ع ــد ع قـــرم شــجــاع ق الشفا ــه  ــي ف ســــوره  ــود  ــ األسـ فـــاق 

ــود ــنـ فــــراقــــه عــــز عــــى مجــــع اهلـ مــصــابــه قـــد هــــّد ركــــن يــعــرٍب

ــود الــبــنــود ــ ــه قـــد رفــعــت س ــامـ أمـ نعشه حـــول  ــاك  ــ األمـ حــفــت  قـــد 

ــة عـــى اخلــــدود ــورة الطـــمـ ــ ــذك ــ م نعشه حــول  النعش  بــنــات  نــاحــت 
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اجلــدود عــايل  املصطفى  النبي  حــول  ــة الــــفــــردوس صــــار قــره  ــن ــج ب

ــده جــــاء جلـــنـــات اخلـــلـــود( ــه ــج ب ــوا )حــســيــنــا ــ ــ ــال أرخ ــ ــوان ق ــ ــ رض

 وقال مؤرخًا مسجد الشهرستاين املقابل لباب الشهداء لصحن احلسني

الندى بحر  قــاصــدًا  الفيايف  يطوي  حدا قــد  بالضعون  ــوفــود  ال حـــادي 

ــا كــــٌل يـــــراه فــرقــدا ــسـ فــــوق الـ ــا ــدن جم الــــرايــــا  ــز  ــ ع إىل  ــاض  ــ مـ

ــه يـــرجـــو نـــــدى ومــــــوردا ــل ــي ــن ل ــدًا ــاصـ ــراه قـ ــ ــ ــق ت ــلـ ــن اخلـ ــ ــل م ــ ك

ــوا فــيــه اهــتــدى ــدس ــايل ق ــع ركـــب امل ــوره  ــنـ ــم ومــــــن بـ ــ ــت ــ ــر ال ــمـ يــــا قـ

منجدا الـــرايـــا  بــني  مــا  أصــبــحــت  ــه ــت ــي ــب ل املــــــا  يف  رصيــــــخ  ــل  ــ كـ

ــوع ارتــــدا ــ ــش ــ ــوع واخل ــضـ ــاخلـ وبـ ــع  ــال ــد ط ــيـ ــرزاق عـ ــ ــلـ ــ وأنـــــــت لـ

معبدا الطفوف  أرض  يف  شــدت  قد  املـــعـــايل شــامــخ ــب  ــع وأنــــت يف ش

ــد بــدا والــفــضــل واملـــعـــروف فــيــه ق مــعــتــكــفــًا الــتــقــى  فــيــه  يــــزل  ومل 

مسجدا( شـــاد  )بــالــفــضــل  ــه  ــارخي ت ــرًا بــصــنــوه ــب ــت ــس ــال اهلـــــدى م ــ ق

وقال: 

عــــلــــيــــه دلــــــــــيــــــــــل  ويل  أرض ــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ أحـ الـــــــــــــرق 

ــى إلـــيـــه  ــ ــع ــ ــس ــ والـــــشـــــمـــــس ت ــه  ــ ــن ــ الــــــــــبــــــــــدر يــــــــبــــــــزغ م

وقال متغزالً: 

ــيـــت لــنــا بــــأن نــتــفــرقــا ــا رضـ ــأنـ فـ ــفــرقــة اِْلـــِفـــه  ــت مـــن يـــرىض ب ــ أرأيـ

اللقا عــنــد  ومــثــلــهــا  الـــــوداع  عــنــد  ــن خـــده ــ ــة م ــل ــب ــق حـــتـــى أفــــــوز ب
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إىل السيد عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة احلسينية املطهرة: 

طـــــاملـــــا عــــــم الـــــــرايـــــــا نــعــا ــو سا ــزه ــذي ي ــ ــح الــنــدب ال ــال ص

تفصا  ــن  ل ــي  ــت ال ــقــى  ــوث ال الـــعـــروة  ــٌد صــالــٌح ــبـ ــة عـ ــ ــروض ــ خـــــازن ال

ــا ــل ع كــــــربــــــاء  يف  يــــــــزل  مل  ــد ــ ــني أجم ــ ــسـ ــ ــل احلـ ــ ــج ــ ــد ن ــ ــي ــ س

ــر تـــوأمـــا ــ ــن ــ صــــــار لـــلـــبـــدر امل ــم نـــــــوٌر وبـــه  ــ ــاظ ــ ــك ــ ــوه ال ــ ــن ــ ص

ــا ــغ ــي ض جتــــــــادل  جتـــــادلـــــه  إن  ــٌد ــل( ســي ــيـ ــلـ ــد صــهــر )اخلـ ــاجـ مـ

ما ُقدِّ وضعت  قد  للثرايا  هــام  فــوق  ــًا ــل يل مــعــرب ــق ــت ف ــ أن ــن  ــت مـ ــ أن

مها ــث  ــي ــغ ال إذا  ــث  ــي ــغ ال ــل  ــح خت ــه ــ ــت ــ ــم راح ــ ــاشـ ــ ــٌد مـــــن هـ ــ ــيـ ــ سـ

ــد جــســا ــ ــذي ق ــ ــ ــور ال ــ ــن ــ ــك ال ــ ذلـ جـــوهـــرة ــن  ــ م اهلل  رســــــول  ــن  ــ م

ــا قــــــــادم كـــــل عـــــى مـــــا قـــــد م ــًا ومـــى  ــيـ ــوم مجـ ــ ــص ــ ــى ال ــقـ انـ

خـــــــازن الـــــروضـــــة هـــنـــيـــت بــا  ــه  أقـــــبـــــل الــــعــــيــــد هنـــنـــيـــك ب

ــا ــظ ع إذ  بـــــه  االجــــــــر  ــم  ــ ــظ ــ ع ــم ــ ــن ثـــــــواب دائـ ــ ــه مـ ــيـ كــــــان فـ

ــا ــرم ــيـــهـــا حم ــئـــت إلـ ــدًا جـ ــ ــاصـ ــ قـ لــلــمــنــى وروح  ــد  ــ ــوف ــ ال ــة  ــب ــع ك

أملـــا أقــــــــايس  رصت  مـــنـــهـــمـــو  قـــم أجـــــرين ســـيـــدي مـــن فـــارس 

ــا ــرغ ــل رحـــــت م ــ ــف ــ وأنــــــا األس ــِق ــرتـ ــه الـــغـــريـــب مـ ــيـ وطـــنـــي فـ

ــا ــرم ــك أبـــغـــي ك ــت ــئ قــــاصــــدًا ج ــرم ــ ــاحل ــ ــدي ب ــ ــيـ ــ أوصــــــّفــــــي سـ

ــا ــج ــع ــطـــب الـــعـــرب أنــــا وال أخـ ــريب  عـ خـــطـــيـــبـــًا  ــي  ــثـ مـ تـــــرى  ال 

ــا قــــــد نــظــا ــ ــك ــ ــي ــ فـــتـــقـــبـــل ف ــو ــم ــك ــي نـــظـــم الـــشـــعـــر لـــكـــم داع
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هذا وقد ظهر إخاليص لكم يف احلرم الرشيف 

الداعي والناظم 

يف يوم السادس عرش من شهر رمضان 

البصري شيخ جميد اهلر 

وانا ال أزال كذلك 

وفاته:
اخرتمه املوت بعد مرض الزمه وتويف يف يوم األربعاء 9 ترشين الثاين سنة 1988 م، 

املصادف ليوم 28 ربيع األول سنة 1409 هـ ودفن يف وادي كربالء. 

* * *

11- حمسن األشيقر 

)1352 - 1428هـ( 
األشيقر  عيل  حممد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  بن  مصطفى  السيد  بن  حمسن  السيد  هو 

املوسوي.

 آل األشيقر)1( أرسة علوية ذات جمد شامخ تنتسب إىل اإلمام موسى بن جعفر
استوطنت كربالء يف القرن العارش اهلجري، وملع بني ظهرانيها رجال فضل وأدب ومنهم 

املرتجم له. 

)1(   تراث كربالء - للمؤلف ص186. 
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ولد يف كربالء يوم األحد 9 حمرم احلرام سنة 1351 هـ املصادف ليوم 14 آيار سنة 
1932، ونشا يف كنف والده الذي كان يتعاطى اخلطابة املنربية، وحسب يف ذلك فخرًا، 
أهنى دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية فيها، ومن ثم واصل دراسته يف اجلامعة 
املستنرصية يف بغداد حيث دخل كلية اآلداب )فرع اللغة العربية( وأهناها بتفوق تام عني 
حماسبًا للتعليم الثانوي يف مديرية تربية كربالء، وبقي يزاول هذه الوظيفة فرتة معينة من 

الزمن، ثم أحيل عىل التقاعد. 

بدأ نشاطه األديب منذ صباه، وذلك باالنتامء إىل جلان أدبية كانت تعقد يف ثانوية كربالء 
واملسامهة يف الكتابة بالنرشات اجلدارية، ثم بدأ يقرض الشعر، فحقق له شهرة كان يطمح 
الشعراء قديمها وحديثها، حتى  فقرأ دواوين  العريب  أن تعشق األدب  يلبث  إليها، ومل 
أخذ يرسل إبداعاته يف جمال الشعر والنثر إىل الصحف واملجالت املحلية، وأبرزها جملة 
)احلرف( التي كانت تصدرها مديرية تربية كربالء يف مطلع عام 1969م، وكان عضوًا 
يفرض  أن  استطاع  القصائد  تلك  خالل  ومن  فيها،  قصائده  نرش  كام  حتريرها،  هيئة  يف 
السرية  النفس، كريم األخالق طيب  بعد ذلك رشيف  األدبية وهو  الساحة  نفسه عىل 

والعرشة، عايل اهلمة، حمبوب لدى اجلميع، أصدر ديوان شعر يقع يف جزئني. 

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أمحد اهلل محدًا ال حيىص عدده وال يبلغ أمده أمحده وأستعني به واتكل عليه فهو حسبي 
وآله  حممد  املذنبني  وشفيع  واملرسلني  النبيني  خاتم  عىل  وأسلم  وأصيل  الوكيل  ونعم 
الطيبني الطاهرين املعصومني وبعد أهيا القارئ الكريم قصائدي التي بني يديك هي جزء 
مما نظمته خالل سنّي عمري حيث قد ولدت يف يوم األحد 9 حمرم سنة 1351 هجرية 

لليوم 15 آيار سنة 1932م. 

أما النسب فإين احلاج السيد حمسن بن مصطفى بن حممد عيل بن أمحد بن حممد عيل 
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ابن أمحد بن عيل األشقر بن حممد بن أمحد بن عيل األشقر بن حممد بن حسني بن حممد 
ابن حسني بن مظفر بن عباس بن حيدر بن أيب حممد احلسن بن أيب تراب عيل بن حسني 
األشيقر بن أيب احلسن عيل )املعروف ابن الديلمية( بن أيب طاهر عبد اهلل بن أيب احلسن 
حممد املحّدث بن أيب الطيب طاهر بن حسني القطعي بن موسى أيب سبحة بن إبراهيم 
حممد  اإلمام  بن  الصادق  جعفر  اإلمام  بن  الكاظم  موسى  اإلمام  بن  األصغر  املرتىض 
الباقر بن اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين بن اإلمام احلسني الشهيد بن اإلمام عيل بن 

أيب طالب أسد اهلل الغالب غالب كل غالب. 

وآل األشيقر يف كربالء هلم رشف النسب لإلمام احلسني كام هلم رشف خدمة 
رضيح اإلمام احلسني أيضًا. 

ودرست   احلسني اإلمام  صحن  يف  الكتاتيب  لدى  عمري  مقتبل  يف  درست 
فاملتوسطة  االبتدائية  املدارس  يف  درست  ثم  احللم  أبلغ  ومل  الدينية  اخلطيب  مدرسة  يف 
املستنرصية  اجلامعة  يف  اآلداب  كلية  يف  ودرست  املقدسة  كربالء  يف  وكلها  فاالعدادية 
ببغداد بقسم اللغة العربية وخترجت منها، مارست التعليم الثانوي مدة من الزمن وال 
زلت أمارس هذه املهنة ولكن للدراسات اخلصوصية حيث أهوى التدريس هلذه اللغة 

الرفيعة فهي لغة األجداد ولغة القرآن الكريم ولغة أهل اجلنة. 

حمسن األشيقر 

ناذج من شعره 
شاعرنا األشيقر ينتمي إىل التيار العمودي الكالسيكي وقد اندفع يقرض الشعر عىل 
اختالف أوزانه وفنونه، وتناول فيه األغراض املألوفة، وعىل الرغم من تعدد املوضوعات 
واألغراض، إال أن قصائده كلها تعرّب عن معاناة الشاعر وتفاعله مع أحداث األمة، وإّن 

انشداده حلب الوطن جعله يواكب كل احلركات التحررية يف الوطن العريب.
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أما قصائده يف باب الرثاء تعترب من جيد الشعر ورائعة متيزت بالكلمة الصادقة وإظهار 
مآثر وفضائل أهل البيت، وقد انطبعت يف شعره تلك املأساة املروعة باستشهاد أيب 
الضيم اإلمام احلسني وأجيدت تتفاعل مع شعره احلزين فقد هزته ثورة أيب األحرار 

هزًا عنيفًا، وأحسَّ بفداحة املصاب ووقف يرثيه بلوعة وحرقة: 

ــرار ــك ــدر ال ــي وابــــن الــغــضــنــفــر ح ــرار  ــ ــا األح ــا أبـ ســبــط الـــرســـول ويـ

ــار ــ ــن ــ ــــر وم ــب ــ ــر م ــ ــخ ــ اكــــــــرم ب يــســتــقــم مل  حمـــمـــد  ــن  ــ ديـ لــــــوالك 

الـــبـــتـــار ســـيـــفـــك  يف  ــا  ــه ــت ــب ــت ــك ف وقائعًا الــطــفــوف  يــوم  يف  سجلت 

ــار ــث ــل ــى قــــائــــًا ل ــق ــب ــي رطــــبــــًا س ــخ الــطــفــوف دمــاؤكــم  ــاري ــداد ت ــ وم

واألرشار  الــكــفــار  ــى  عـ خـــصـــٌم  وإنــنــا الـــعـــدو  هـــم  الـــيـــهـــود  إن 

ــزم قـــــادة جــيــشــنــا األخـــيـــار ــعـ وبـ بعزمنا الــريــف  الــقــدس  وستفتح 

ــدار ــغ ــرك ال ــ ــون امل ــص ــت ح ــدم ه خير  يف  حـــيـــدر  رايـــــة  ــس  ــاألمـ بـ

عـــلـــم احلـــســـني وســـيـــد الـــثـــوار لنا  ــل جـــنـــدي  كـ يـــرفـــع  ــوم  ــ ــي ــ وال

ــادة األحـــــرار  ــقـ ــالـ ــًا بـ ــبـ يـــا مـــرحـ ــم ــاره ــاء يف أوك ــن وســيــســحــق اجلــب

ــار ــنـ الـ أوار  ــم  ــهـ ــرقـ حيـ ــراء  ــ ــ محـ بحملة اليهود  عى  استطعت  ما  شد 

األرشار  عـــى  ــا  ــن ــل جــحــاف أنــــر  بكربا العظيم  الــيــوم  صــاحــب  يــا 

أما قصيدة )اثارة اهلمم( فإهنا تتسم بالسطحية والرؤى الصادقة وتعرّب عن مشاعر 
حية أصيلة، فهو حيفز أبناء العروبة عىل شد األزر والتعاون من أجل مقارعة االستعامر 

والصهيونية، فيقول: 

ــا الــشــجــعــانــا  ــن ــأس ــن ب وقــهــرنــا مـ ــا ــانـ ــا وعـ ــنـ ــزمـ ــر املـــــــوت عـ ــ هبـ
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ــم مـــن عــدانــا ــاجـ ــهــا مجـ ــت قـــد عــل ــدت رمـــاحـــنـــا شــاخمــات ــبـ ــتـ واسـ

ــس الــتــيــجــانــا ــب ــل ــس ت ــاألمـ ــي بـ هـ رؤوس  دمـــــاء  ــا  ــيــضــن ب ــت  ــغ ــب ص

ــا ــان ــرس ــم ف ــوهنـ ــم كـ ــصـ زعــــم اخلـ ــا صـــــدور رجـــال ــن ــل ــلـــت خــي ركـ

اجلـــرذانـــا ــه  ــب أش األرض  يف  ــهــو  ف ذليا منهم  عــاش  َمــن  جعلنا  ــد  ق

الــطــعــانــا ــدوا  ــيـ جيـ ومل  ســـبـــات  يف  أضحوا قــومــي  بــال  مــا  لعمري  ــا  ي

ــل مـــــن يــتــفــانــى ــ ــك ــ وبـــــيـــــان ل خـــلـــنـــا لـــيـــلـــة اهلــــريــــر اعـــتـــبـــار

ــوا املــــــوت فـــديـــة لــثــرانــا ــبـ ــلـ طـ ــاال ــ رج تـــغـــر  مل  احلــــــرب  عـــــدد 

ــي جــبــانــا ــّق ــب ت عـــرفـــوا احلــــرب ال  ــزاال ــ ــرب خـــدعـــة ون ــ ــوا احلـ ــرفـ عـ

ــا الــشــجــعــانــا ــن ــول ــي ــوا خ ــف ــي ــخ ــي ل ــم قـــدمـــوه ــه ــل ــي ــرس ف ــ ــف ــ ــإذا ال ــ ــ ف

ــم أرخــــــى جلـــامـــهـــا والــعــنــانــا ــ ث ــدًا ــي ــع ــي ب ــطـ ــرك الــــفــــارس املـ ــ تـ

ــحــو خــصــمــهــم بــركــانــا ومـــشـــوا ن ــا ــوه ــرك ت تـــغـــد  مل  ــل  ــيـ اخلـ وإذا 

ــا اســتــحــق هــوانــا جــيــش كـــرسى ب ــوا ــ ــان ــ قـــتـــل الـــفـــيـــل جـــنـــدنـــا وأه

ــا؟ ــ ــانـ ــ أنـــســـيـــنـــا آبــــــاءنــــــا وهبـ ــانـــت اجلــــــدود رجــــاالً ــذا كـ هـــكـ

ــا؟ ــقـــانـ فـ ــا  ــ ــن ــ إهل عـــصـــيـــنـــا  أم  ــة ونــــحــــن صــبــايــا ــيـ ــتـ أهــــــم فـ

جبانا ــى  ــح أض ــدو  ــع ــال ف ــوا  ــدمـ أقـ ـــه  ــا بـــنـــي يــــعــــرب وأمــــــــة ط� ــ يـ

ــا ــ ــدوان ــ ــع ــ ال ــز  ــهـ جيـ كــــبــــرًا  أو  الـــيـــهـــود صــغــرًا مـــن  تــبــقــوا  ال 

يــصــانــا ــن  لـ ــا  فــعــرضــن صــرنــا  ان  ــا  إن ــرب  ــع ي ابـــن  يـــا  ــر  ــ هـــو ذا األم

ــا ــ ــرانـ ــ ــا وثـ ــ ــن ــ ــل ــ وحــــــنــــــان أله ــٍة واحـــتـــفـــال ــبـ ــطـ بـــقـــريـــض وخـ

ــد اتـــانـــا ــ ــذي ق ــ ــ ــا نـــبـــذ ال ــن ــي ــل وع ــاٍن ــ ــب ــ ــا ســـــــاح ج ــهـ ــلـ هـــــــذه كـ
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ــا ــان ــم ب ــه ــي يـــــوم كـــنـــا نـــصـــب ف الـــذل حينًا ــارشوا  مــن أنـــاس قــد عـ

ــا ــانـ ــا وعـ ــدنـ ــجـ ــى ملـ ــ ــرق ــ ــه ن ــيـ فـ ــد الـــعـــزم يـــا اخــــي جلــهــاِد ــقـ أعـ

ــا ــان ـــم رج ــت ــًا وأنـ ــف ــس ــى ع ــق ــل ــن أف ــد بـــادي ــن ــوث الـــوغـــى وج ــي يـــا ل

ــوانــى ــت ــن ي ــاع لـ ــج ــش ــال ــي ف ــدمـ أقـ جــودي بالنفس  الفتوح  رجـــال  يــا 

ــا بــكــان ــــف  جي أن  الـــعـــيـــب  ــن  ــ ومـ تبكي  الــقــدس  نسمع  العيب  فمن 

هتـــانـــا أن  ــي  ــ ــرت ــ ت ال  ــاد  ــ ــب ــ ل ــاد كــــــان املـــســـيـــح محـــاهـــا  ــ ــب ــ ل

ــا ــ ــان ــ ــدم ــ ــا ب ــ ــده ــ ــي ــ ــع ــ لـــــبـــــاد ن ــه ــ ط� اهلل  هلـــــا  أرسى  لــــبــــاد 

آل  كاظم  الشيخ  اخلطب،  )شيخ  كتابه  يف  الدباغ  الرسول  عبد  مجال  الدكتور  ذكره 
نوح( .

االحتفال  يف  وألقاها  نظمها  قصيدة  له  مصطفى  السيد  حمسن  السيد  احلاج  قال 
التأبيني الذي أقامه شباب الكاظمية يف أربعينيته بتاريخ 19 / 6 / 1419 هـ املصادف 

1998/10/11م: 

ــســاوات ال نحو  صــعــدت  وروحـــه  جنابايت   ــى  أدم ــذي  ال رحيل  ــرى  ذك

ــايت ــ ــا مــنــيــتــي فــيــهــا وآه كــانــت هبـ ــا ــه ــت ــاد ذكـــراهـــا وروع ــ جمــالــس ق

احلكايات أسمى  روى  قد  كربا  عن  صلة جـــدنـــا  يف  ــه  لـ كـــريـــم  ــخ  ــي ش

ذايت إىل  ــًا  ــ درب أرى  فــيــه  كــنــت  ــل  ب شبهًا والــدي  من  أرى  فيها  كنت  قد 

السجات يف  كــاظــمــي  كــاظــم  ــل  ب مسكنه  كـــان  ــًا  أصـ الكاظمية  يف 

جنات  ــر  خ يف  ثـــوى  يعتليها  ــن  م متيمة أمـــســـت  ــد  قـ املــنــابــر  ــل  سـ

حيــمــي الـــريـــعـــة أيـــــام املــهــات ككاظمنا؟ علم  له  من  جاءها  هل 
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أحـــس جــرحــهــم أمــســى جــراحــايت واعجبا الطف  ــوم  ي فجيعة  يــروي 

املـــلـــات عـــنـــد  جــــــاءه  ــارص  ــ نـ ال  وحدته يشُك  امــامــي  احلسني  أرى 
اجلناحات)1( مسكور  العلم  بفقده  مضجعه؟ الــقــر  يــكــون  ــذا  ه أمــثــل 

وفق الشاعر ألداء فريضة حج بيت اهلل احلرام، وأوحت له هذه الفريضة قصيدتني، 
املعاين  أنبل  مستخرجًا  الصور،  استخدام  عىل  قــادرًا  فيهام  وكان  صياغتهام،  يف  أجاد 

اإلنسانية، وانعطف عىل بيت اهلل بقلب وامق وخشوع دافق، فيقول: 

الـــدعـــاء إال  ــا  ــ رجـ ــن  ــ م ومــــــايل  ــاء ــك ــب ال يـــغـــمـــرين  اهلل  ــدت  ــصـ قـ

ــاء ــش ي ــا  ــ ب ــوب  ــ ــذن ــ ال يل  ــر  ــف ــغ ــي ل كــســر ــب  ــلـ قـ يف  ــه  ــ ــي ــ إل ــت  ــ ــي ــ أت

بـــــراء ــا  ــ ــهـ ــ ــوارقـ ــ بـ مـــــن  وإين  ــًا ــوع تــركــت األهــــل واخلـــــان ط

ــاء ــرجـ ــًا أنــــت الـ ــ ــارف ــ أتــيــتــك ع صــفــحــًا رب  يـــا  ــا  ــنـ رقـ أمـــالـــك 

ــاء ــنـ ــي أنـــــت اهلـ ــف ــي ــض فـــأنـــت م زادًا وأريـــــــد  ــًا  ــعـ ــائـ جـ أتـــيـــتـــك 

الـــعـــنـــاء بــــه  أرّض  قــــد  فـــعـــبـــد  ويّل يـــا  حــطــامــك  مـــن  يل  فــجــد 

ــاء ــخ ــس أريـــــد الــــــزاد يــغــمــره ال أريـــــد الــــــزاد مــــوفــــورًا أمــامــي

ــأن هيــــــواه الــثــنــاء ــ ــش ــ عــظــيــم ال أريـــــد الــــــزاد هُيـــــدى مـــن كــريــم 

الـــبـــاء يب  أحــــــاط  ــد  ــ ق أغـــثـــنـــي  زاٍد ــر  خـ ــك  ــذابـ عـ ــن  مـ فــعــتــقــي 

اهلـــــــواء ــا  ــ ــه ــ ــع ــ ــداف ــ ي وزاليّت  ذنـــويب ودْع  ــم  ــريـ كـ يـــا  أغــثــنــي 

ــه الــــــدوا أنــــت الـــــرواء فـــأنـــت لـ ــث ســقــيــًا ــ ــا رحـــيـــم أغ ــي يـ ــن ــث أغ

ــاء ــق ــش ال ــنــي  ــي ــيــضــن ف ــٍد  ــبـ عـ وال  لــئــيــم  إىل  تــكــلــنــي  فــــا  ـــــــي  إهل�

)1( شيخ اخلطب ، الشيخ كاظم نوح ص214 .
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ــاء ــ ــم وقـ ــ ولـــلـــمـــســـتـــغـــفـــريـــن هلـ ــٍر ــ أم كـــــّل  يف  ـــى  ــرجتـ ــ امل فـــأنـــت 

ــواء سـ ــى  ــع ــس امل يف  بــالــنــاس  إذا  أســعــى رب  ــا  يـ ــًا  ــرمـ حمـ ــك  ــت ــئ وج

ــي جــــــــاَءُه مـــنـــك الـــنـــداء ــن ــي ــق ي سبعًا البيت  حــول  ــوف  أط ــت  ورح

ــرا ســـنـــاء ــ ــغـ ــ وبــــــني املـــــــــروة الـ ــا أســـعـــى حــثــيــثــًا ــف ــص ــني ال ــا بـ ــ وم

ــاء ــهـ ــبـ والـ ــرم  ــ ــتـ ــ الـ يل  ــقًّ  ــ ــُحـ ــ فـ ذا رجــائــي ــي  ــنّ م الــســعــي  شــكــرت 

ــي الـــســـاء ــنـ ــد دنـــــت مـ ــ كـــــأين ق أنـــوفـــًا أذكــــــى  ــد  ــ ق اهلل  ونـــفـــح 

ــاء ــس م ال  صـــبـــح  ــت  ــ ــوق ــ ال ــأن  ــ كـ حتى ــدي  ــيـ بـ ــًا  ــوفـ ــرفـ مـ ــت  ــرحـ فـ

إلـــيـــك حمــجــتــي ولـــــك الـــــوالء ــيَّ بـــمـــثـــِل هـــذي ــ ــنَّ عـ ــ ــ ــي ُم ــ ــ إهل�

أما القصيدة األخرى فهي زيارته لرضيح الرسول الكريم، حمدثك فيها عن موقفه 
إزاءه، والقصيدة تشري إىل موهبة فنية أصيلة: 

الــنــبــي حممد قـــر  ــت  ــسـ مـــذ المـ والعسجد بالسنا  عــيــوين  ُكــِحــلــت 

ــفــرقــد ــا فـــاقـــت ســـنـــاء ال ــ ــواره ــ أن ــقــلــب احلـــزيـــن بــروضــة ــفــتــح ال وت

األجمــد ــول  ــرس ال بنفحات  ســكــرى  ــي بـــزهـــو صــبــابــة  ــف وتــرنــحــت ن

ماجد بأطيب  حفلت  روضـــة  مــن  رحيقها  النتباص  أصــبــو  فطفقت 

ــد ــواح ــه ال ــ ــراَن اإلل�ـ ــفـ يـــرجـــون غـ أعــتــاهبــا  يف  الـــــــــزوار  يـــتـــدافـــع 

ــِد؟ ــ ــة أمح ــ ــد رؤيـ ــع ــوب ب ــ ــه ذنـ ــ ول ــُت مــوحــٌد ــي فــســألــت نــفــي هــل ب

ــد ــاقــت لـــرأي أرش ــد قــلــت واشــت ق ــي بــســفــهــة ملا  ــف ــضــاحــكــت ن ــت ف

ويسعد ــه  ــدن ل مــن  الــشــفــاعــة  نــيــل  ــر الـــنـــبـــي حمــمــد ــ ــُزر ق ــ ــ ــن ي ــم ــل ف

* * *
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أهـــفـــو خلـــطـــوة زاهـــــــٍد مــتــعــبــد ــه ــاب ــت ُمـــقـــّبـــًا أعــت ــ نـــشـــواَن رح

املــســجــد ــيــبــة قــرهــا يف  فــــإذا احلــب فاطم احلبيبة  حـــرم  ــن  ع وبــحــثــت 

حممد املــســتــطــاب  وقــــر  ــثـــوى  مـ مـــا بـــني مــنــر أمحــــد أخـــــذت هلا 

ينفد مل  أرجيـــهـــا  ــوس  ــف ــن ال ــي  ــذك ي نــفــحــة حــــني  كــــل  يف  يب  ــرُّ  ــ ــ ومتـ

العّبد فـــوق  يــفــوح  احلــبــيــب  طــيــب  ــا ــه ــود أرجي ــلـ نـــســـات جـــنـــات اخلـ

ــد ــّج ــه ــت م أو  هلل  ذاكـــــــــٍر  ــن  ــ مـ ــه ــو رضحي ــح ــق األفــــــواج ن ــســاب ــت ت

حيـــظـــون قــبــلــة قـــــره واملــلــحــد لعلهم الــرضيــح  عــى  ــعــون  ــداف ــت ي

مرشد احسن  ــان  وك الـــراط  جــاز  فـــإىل الــــذي مـــسَّ الـــرضيـــح حتــيــًة

* * *

منشد ضــعــيــف  ولــــٍه  ــق  ــاش ع مـــن  ــد احلـــســـني حتــيــة  ــ ــا ج ــ فـــإلـــيـــك ي

هيتدي نـــورك  ــر  غ يف  الـــذي  ــل  ض ــم ــاهب ــس أن يف  األقـــــــوام  ــر  ــاخ ــف ــت ت

فــلــعــلــنــي أحــــى بـــــردة ســيــدي  منظومة قــصــائــدًا  ــيــك  ف ــول  ــ وأقـ

يقتدي؟ هبــديــك  ملــن  خلعت  أفــا  ــاءه دمـ هـــدرت  ــن  مل خلعت  فلقد 

هيــتــدي لــــردك  رشف  عـــى  رشفــــًا  ــك يـــزيـــده ــيـ ــه نـــســـب إلـ ــ ــن ل ــ وملـ

مقصد بـــأرشف  حمــظــوظــًا  ــوز  ــأف س يصيبني منك  أرجـــوه  ــذي  الـ ــإذا  فـ

ــور آثـــامـــي ومـــا فــعــلــت يــدي ــ وخت جوانحي فـــوق  ــات  ــرمح ال تتعانق 

فـــوز خملد الـــفـــردوس  فـــزت يف  ــد  ق موفقًا َي  ــدِّ ــ ج ــات  ــرك ب يف  ــذالن  جـ

* * *
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حممد ــور  نـ األكـــــوان  يف  ــاء  ضـ مــذ  ــدّي ــاء نــــورًا رسمـ ــوة جـ ــب ــن ــور ال نـ

الفرقد  فـــوق  كـــان  ــدرك  قـ فــجــال  مهابة الـــعـــروش  تــيــجــان  نــكــســت 

 :يف مدح اإلمام عيل

سني الـــســـامـــي  ــك  ــم ــل ع ــر  ــح ــب ك ــريض ــا ابـــن ال ــك الــعــلــوم ي متـــوج ب

عــي إال  اخلـــطـــيـــب  ــا  ــ م وحيـــكـــم  مــضــيــئــًا بــــدا  األنــــــام  يف  ورسك 

تي ــدت  ــغـ فـ عــرشــهــا  وأرشق  عــــي لـــلـــمـــعـــايل قــــد امــتــطــاهــا

 :أبا احلسني

ــه أعــشــار  ــت ــه أدم ــن رزئـ والــقــلــب م مــدرار ــوم  ــي ال فدمعي  احلــســني  أبــا 

ــار ــص إع ــاه  ــ أتـ إذا  ــوان  ــحـ ــاألقـ كـ خاوية الطف  يف  بدت  مني  والنفس 

أرشار الــطــف  يف  بغت  حسني  عــى  ملحمة الطف  يف  جرت  احلسني  أبا 

ــأرو ــ ث ــم  ــ هل أوثـــــــان  ــادة  ــ ــب ــ ع إىل  وهم النبي  سبط  عى  السيوف  سلوا 

فــجــار الـــطـــف  تـــربـــه يف  ــاء  ــ ــ وامل ظمأ مــن  يشكون  كــربــا  يف  بــنــوك 

خيــتــاروا السبط  قتل  غــر  ظننا  ــا  م بينهمو األطـــهـــار  ــرتة  ــع ال ــث  ــال وث

داروا ــد  قـ األرشار  خمــيــمــه  ــى  عـ هبم  سعد  ابن  ذئب  عوى  ما  إذا  حتى 

ــاروا  ــن اهلل قــد صـ قــرابــني ديـ مهــو  ــي جــهــابــذة ــزاكـ ــد الـ ــي ــس وقــــدم ال

ــار مّهـ ــع  ــ ــدم ــ وال ــًا  ــب ــس ــت حم أردوه  وا هَلف نفي عى الطفل الرضيع فقد 

دوار ــني  ــاغ ــب ال ــى  عـ الـــزمـــان  إن  صــــرًا فـــا ربــنــا يــنــســى رزيــتــكــم 

* * *
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ــداد آثـــار ــ ــ يــنــفــك يــلــقــي مـــن األج ــاء الــطــفــوف فا ــأرج ــريف ب ــول ط جي

ــره عــار ــ ــا مــن ذك ــن ــًا لــشــمــر اخل ــب هن غدت احلسني  رحل  هبا  خيام  هذي 

ــار ــن ــت ال ــب ــذ ش ــوت مـ ــ ــن ه ــوهت ــي ب ــردة ــر املــصــطــفــى أمــســت م ــرائ ح

إكثار بالرضب  جاءها  بكت  ومــن  ركلت تتقي  من  العدا  سياط  ومــن 

ــار ثـ إهنـــــا  أم  ــا  ــ هب ــرون  ــأثـ ــتـ ــسـ يـ أهـــذه شــيــم األعــــراب ؟ واعــجــبــًا

ــار ــ ــج ــ ــم طــــني واح ــ ــه ــ ــن اهل ــ ــ وم مهتهم فالبغي  فيهمو  تشا  مــا  قــل 

أوزار ــه  ــي ــرض ت آثــــًا  ــن  ــك ي ــن  ــ وم حسب  يثنيهمو  ــا  ف والــفــاســقــون 

وقال خماطبًا اإلمام أمري املؤمنني عيل خالل زيارته لرضحيه املبارك: 

ــا عي ــوالنـ ــر الـــــويّص فــــذاك مـ قـ األول اإلمـــــــام  ــر  ــ ق زائــــــــرًا  ــا  ــ ي

ــر ويل ــن خ ــد نــلــت م ــا ق ــد ب ــع واس ــه ــاب ــت ــك مـــقـــبـــًا أع ــديـ ــر يـ ــ ــ وان

ــان األول ــزم ال ــن  طــيــب احلــبــيــب م من  ستنال  املرتى  رضيــح  واشمم 

سنعتي املـــؤمـــنـــني  أمــــر  ــا  يـ ــك  بـ له ــل  وق بالرضيح  دمــوعــًا  واذرف 

تصطي  فيها  لــســت  ــًا  حــت ــار  ــن ــال ف بتلهف املـــرتـــى  ــح  ــ رضي ــثـــم  والـ

ينجي  مهـــك  أن  واعـــلـــم  قــدمــت  ما  عــنــك  يـــرىض  اهلل  بـــأن  واعـــلـــم 

؟ عــي  سيدنا  سألت  أنــت  أولــســت  ــقــضــاء حمتم فــال ــك  ــؤل ــه س ــألـ واسـ

ويل اهلل  إىل  ــن  ــ وَمـ ــاء  ــسـ الـ رب  ــت ســألــت مــن َصـــىّٰ له  أولــســت أن

* * *
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ــم ومــبــجــل ــظ ــع ــم بـــخـــر م ــظـ أعـ ــورى  ال كهف  يــا  الــكــونــني  سيد  يــا 

منهل أعــظــم  ــت  وانـ ظمئت  فلقد  ــظــرة ــي ن ــغـ ــني أبـ ــل ــق ــث يـــا ســيــد ال

ــك مــوئــي ــ ــاحلــمــقــى وأنـ وألـــــوذ ب كوثر ووردك  عــطــشــانــًا  ءأكــــون 

يبتي  ــك  ــم هب ــن  ملـ ســـألـــت  ــا  مـ أو  ــدي حـــيـــدٌر؟ فــيــقــال يل  ءأقــــول جـ

ــؤول لــســائــل  ــ يـ ــا  ــهــا مـ ــن ــق م ــب ي مل  ــداه كــل جــوانــحــي ــ ضــمــتــك يــا ج

ـــِل  ــني الـــُكـــمَّ ــق ــت ــم ــل يــــا عـــــدة ل وحبيبه املــصــطــفــى  عــلــم  ــاب  بـ يــا 

ــتـــحـــول ــم يـ ــ ــل ــ ــا ف ــ ــن ــ لـــكـــنـــه ع أرضـــيـــتـــه  مــــذ  هلل  ســـاعـــيـــًا  يــــا 

ــاض كــل مــّعــول ــي ــا مــلــكــت ح أفـ ملكته أنـــت  احلـــر  ــوم  يـ احلـــوض 

 :نداء لفاطمة الزهراء

)1( ــســيــوف[  ال طعمة  حــســني  هـــذا  الــطــفــوف   إىل  قــومــي  فــاطــم  ــا  ــ ]ي

ــا[ ــ ــ ــا واوي ــالـــدمـ ــذا حـــســـني بـ ــ هـ واويـــا والـــســـا  تــبــكــي  ]األرض 

ــن خـــوف ــ ــه م ــ ــن ربـ ــ ــه م ــ لـــيـــس ل ــر رأســـــه بــالــســيــف ــم قـــد حـــز ش

ــد قـــطـــعـــوه بــالــقــنــا واألســـــل ــ ق فــديــتــك يـــا بــنــت خـــر الــرســل

ــائـــع اإليــــان خــيــل ابــــن ســعــد بـ ــرآن ــقـ الـ ــظ  ــافـ حـ ــدر  ــ صـ وداس 

ــب اشــتــفــى ــائ ــص ــامل ــاد ب ــ ــن زيـ ــ وابـ املصطفى آل  ــة  ــرم ح ــوا  ــك ــه ــت وان

ــة ــي ــرع ــال ــد قـــتـــلـــوا الــــعــــادل ب ــ ق ــة ــوي ــس ــال ــم ب ــاسـ ــقـ ــد قـــتـــلـــوا الـ ــ ق

هنبت قـــد  ــى  ــف ــط ــص امل آل  ــاع  ــتـ مـ أحــرقــت ــد  ق املــصــطــفــى  آل  ــام  ــي خ

)1( البيتان األول والثاين لشاعر جمهول .
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ــزال ــا ب ــاي ــط ــد أركـــبـــوا احلــــور م قـ ــزال عـ أرسى  اهلل  آل  وبـــــــات 

ــة ــ ــي ــ أم عـــــــى  اهلل  ــة  ــ ــن ــ ــع ــ ــل ــ ف ــة  ــ ــرزي ــ ــذه ال ــ ــ قــــد افـــجـــعـــتـــنـــا ه

 فاطمة الزهراء

ــأت؟ ــي ــاذا ه ــ ــات مـ ــنـ ــا اجلـ ــهـ وألمـ تكونت؟ كيف  بــالــزهــراء  أعلمت 

ــان وأســعــدت ــن بــيــديــه كــمــثــرى اجل ــول تــأألت ــرس ــاء إىل ال جــريــل ج

ــة الـــرمحـــن   ــن ــم قـــلـــب الــــرســــول ب

ــّورا ــ ــدان نـــــورًا ن ــ ــول ــ واحلـــــور وال ــا جــرى  ــاء ب ــس فــرحــت مــائــكــة ال

كــيــف احلــبــيــب وزوجــــه قــد كــّرا ترى  لكي  الــســاء  مائكة  هبطت 

أكـــــا هـــديـــة صـــاحـــب الـــقـــرآن  

ــمــة ــّع ــن م الـــعـــزيـــز  اهلل  ــة  ــنـ ــمـ وبـ فاطمة صـــارت  وبــالــنــوريــن  فــبــذي 

مــّعــظــمــة الـــكـــريـــم  اهلل  ــة  ــرعـ ولـ ناقمة ــت  ــان ك ــار  ــكــف ال عــى  ــذا  ــ ول

ــطــان   ــشــي وتــــعــــوّذت مـــن مهــــزة ال

ــّده ــم ــى األنـــــام ب ــم اســتــطــال عـ ثـ ــّدِه ــن ــطــهــر حـــّن ل ــول ال ــت ــب نـــور ال

أبـــطـــال مــكــة قـــد دنـــت مـــن جـــّده حـــّده يف  ــي  ــق ــت ال حـــيـــدرة  ــور  ــ ن يف 

واألركــــــــان   اهلل  ــت  ــيـ بـ ــود  ــسـ ــيـ لـ

ــه ــل وّظ األكـــرمـــني  الـــرســـول  آل  وآلـــه  ــي  ــب ــن ال عـــى  صـــي  رب  يـــا 

نــــور حمـــمـــٍد يف أهــلــه  مــــْن حـــب  بــنــيــلــه  ــم  ــريـ ــكـ الـ اهلل  ــم  ــعـ أنـ ــد  ــ ق

ــان   ــ ــ ــت اإلي ــ ــاب ــ ــًا ث ــ ــق ــ ــون ح ــكـ ــيـ لـ
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 :يف ميالد اإلمام احلسن

صمد كــريــم  رب  إىل  بــصــوم  ــروا  بـ ــون وقــد   ــك ــاس ــام ن ــي املــســلــمــون ص

ولد خر  الزهراء  البضعة  يــرزق  أن  األحد اإلله  يدعو  بينهم  واملصطفى 

ــود  ــولـ ــًا خــــر مـ ــ ــيـ ــ ــدًا وولـ ــ ــيـ ــ وسـ

تــقــى ومنن ــداه  ــ اصــطــفــاه وأهـ ــد  ق ــني ملن  ــامل ــع ــاب إل�ــــه ال ــج ــت قـــد اس

حسن فهو  الــزهــرا  إىل  الوليد  جــاء  ــال يـــا مــؤمتــن ــق ــبــشــر لـــه ف جـــاء ال

ــدًا ملــحــمــود  ــ ــدًا عـــابـــدًا محـ ــ ــاج ــ وس

ــرا غــــذاه مـــن اصــبــع مل يــعــطــه ب ــرًا وط لثمه  يف  قــى  الــرســول  ــاء  ج

واألمـــرا األعـــام  مــن  يرتضيه  ــن  َم ــرى ــن ــام ســـيـــد ل ــ ــ ــذا إم ــ ــال هـ ــ ــ وق

ــر مقصود  ــا خ ي ــا  ــن رب ــا  ي واحــفــظــه 

عقيقته عــقــت  ــده  جـ َنــــدٰى  ــن  ــ وِم كنيته ــه  ــتـ أرضـ ــن  ــس ح ــو  ــ أب ــا  ــن ه

حيـــق لــلــمــجــتــبــى حتــظــى والدتــــه ــت بــشــارتــه ــان ــدر ك ــي لــلــمــرتــى ح

ــني هنـــى وعــــــدًا ملــوعــود  ــن ــؤم ــم ــل ل

ــا فـــيـــه تــقــربــنــا ــنـ ــودتـ ــل مـ ــ ــع ــ واج مقاصدنا  أصلح  باملجتبى  رب  يــا 

يرشدنا احلر  يف  مرشدًا  لنا  واجعل  ــل بنا   ــي ــوك ــت ال ــا أنـ ــن ــك يــا رب ــي إل

يــا خــر مــوعــود   ــدى  ــ اهل ــق  ــري إىل ط

وفاته: 
 1428 رجب   9 املصادف  2007م   /  7  /  23 يوم  صباح  الزاكية  روحه  فاضت 

وشيع إىل مثواه األخري يف الوادي اجلديد.
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12- الشيخ حمسن أبو احلب

1235هـ - 1305هـ
من أشهر شعراء العراق يف القرن السابق، وأحد أساطني الفكر يف عرصه، فتح عينيه 
انحدر من  برتبيته وهتذيبه،  فعنى  أبيه،  مدينة كربالء عام 1235هـ ونشأ عىل  للنور يف 
قسطًا  فنال  قبيلة )خثعم(،  إىل  بنسبها  التي متت  أيب احلب()1(  )بآل  أرسة عربية عرفت 
وافرًا من العلم واملعرفة يف ذلك العرص الذي ازدهرت فيه احلياة االدبية، ومن العوامل 
التي ساعدت عىل تنمية ملكاته األدبية اتصاله بأهل العلم واألدب حتى أصبح خطيبًا 
جهريًا وشاعرًا مرموقًا، حيث أخذ يقرض الشعر فمهر به وسارت أشعاره يف كل مكان 
 ،البيت أهل  عىل  والتباكي  الرثاء  يف  أكثر  أنه  غري  الشعرية،  الفنون  مجيع  يف  ونظم 
املرشفة تصويرًا  الطف  معركة  أوقف شاعريته عىل تصوير  فقد  املأساة،  بشاعر  وعرف 
رائعًا ورهن نفسه عىل أن يكون القيثارة اخلالدة لكي يرنم وقائع البطولة والبسالة التي 
التي  وهي  كثرية  احلسني  اإلمام  رثاء  يف  فقصائده  الزاكية،  الدماء  أرض  عنها  كشفت 
خلدت ذكره، ومل تنشد يف املحافل احلسينية إال وأثارت اخلواطر واستمطرت الدموع، 

ولقد احتذى حذوه كل من جاء بعده.

كتب ترمجته حفيده الشيخ حمسن بن الشيخ حممد بن الشيخ حمسن يف مقدمة ديوانه ما 
نصه: )نشأ يتياًم يف حجر الفاقة ولكنه عىل صغر سنه كان ذا فطنة ونباهة ورغبة شديدة 
إىل احلضور يف حمافل أهل الفضل واألدب وناهيك بكربالء يومذاك فقد كانت تضم بني 

)1(   راجع كتابنا )تراث كربالء( ص112. 



134

أحشائها مجاعة من أبنائها الشعراء واألدباء املفلقني الذي مل حيصل هلم من بعدهم ويا 
لألسف من أبناء وطنهم الذين اشتهروا بخدمة اللغة العربية من يسعى جلمع أشعارهم 
العريب ومن  وتدوين مآثرهم ونرش ذكرهم فيجعلها أكرب يد وأعظم منيعة عىل األدب 
أولئك الذين أرشنا إليهم املرحوم احلاج حممد عيل كمونه املتوىفٰ سنة 1282هـ  واملرحوم 
احلاج جواد بدقت املتوىفٰ سنة 1281هـ والشيخ عمران عويد والشيخ موسى الشهري 
باألصفر املتويف فيام يقرب من ذلك العرص والشيخ عيل نارص الشهري باألعور وأمثال 
هؤالء وممن بلغ يف عرصهم يف كربالء...  الخ( )1( ذكره صاحب )الطليعة( فقال: )حمسن 
ابن حممد احلويزي احلائري املعروف بأيب احلب، كان خطيبًا ذاكرًا بليغًا مترصفًا يف فنون 
انثال عليه الكالم وجعل يفصله وينتقل من فن إىل فن مع  ارتقى األعواد  فإذا  الكالم 
املناسبات، وخيرج من هزال إىل جد، ومن مبك إىل مضحك وبالعكس، فرتى املستمعني 
بينام هم يضحكون أغربوا يف البكاء، وبينام هم يبكون أغربوا يف الضحك، وكان مقتدرًا 
عىل النقل كام يشتهي املقرتح فرتاه يبتدي بام جرى عىل لسانه أو ذكره بعض احلارضين 
مناسبًا، وكان  انتقاالً   به كالمًا شافيًا وينتقل منه إىل ذكر احلسني يتعلق  بام  فيتكلم 
شاعرًا ينظم يف الطبقة الوسطى وله ديوان كبري خمطوط كله يف األئمة فمن شعره 

قوله يف احلسني من قصيدة أوهلا: 

جراحها الــقــلــوب  يف  لتحكم  إال  مصباحها اللمى  ذات  أوقـــدت  مــا 

إىل آخر القصيدة.

تويف سنة 1305هـ  يف كربال ودفن هبا وله ذرية هبا)2(. 

وترمجه فريق آخر من شعراء املؤرخني ومنهم العالمة السيد حمسن األمني إذ قال: 

)1(   ديوان )احلائريات( للشيخ حمسن أبو احلب الكبري - خمطوط. 
)2(   أعيان الشيعة: للعالمة السيد حمسن األمني -ج43 ص202 و203. 
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)الشيخ حمسن بن الشيخ حممد املعروف بأيب احلب احلائري، تويف ليلة االثنني 20 ذي 
القعدة سنة 1305 هـ أحد االدباء الوعاظ الذاكرين للشهيد يف كربالء املشهورين وله 
قراءات مشهورة يف ذكر مصيبة احلسني، تويف والده وهو طفل فلام نشأ كان له أخ 
أهله  من  يفر  وكان  فيرضبه  ذلك  من  فينفر  الصناعات  إحدى  يعلمه  أن  يريد  منه  أكرب 

ويألف أهل العلم واألدب حتى تعلم مكتسبًا منهم... الخ (.

جلياًل،  ثقة  بحاثة  أديبًا  فاضاًل  كان  فقال:  الدين  حممد حرز  الشيخ  العالمة  وذكره 
والوعظ  الرثاء  يف  الواسعة  القوة  له  البارعني  واخلطباء  املشهورين  احلفاظ  عيون  ومن 
والسري والتاريخ وكان راثيًا آلل الرسول األعظم وشاعرًا جميدًا يعد بعض نظم من 
الوزن العايل وجمموع شعره من الطبقة الوسطى، ومجعوا شعره فصار ديوانًا، حرضت 
جملس قراءته فلم أر أفصح منه لسانًا وال أبلغ منه أدبًا وشعرًا وكان جامعًا واسع الباع 

قويًا يف فنه.. الخ)1(. 

الفاضل األديب اخلطيب  الطهراين فقال: )الشيخ  أغا بزرك  الشيخ  العالمة  وذكره 
املاهر الشيخ حمسن بن احلاج حممد أبو احلب احلائري املتوىف هبا سنة عرفة 1305 وقام 
يقرب من  املراثي  أكثره من  ديوان  آثاره  وبقي من  أبو احلب  الشيخ حسن  ولده  مقامه 
ألفي بيت رأيته عند حفيده وسميه الشيخ حمسن بن أيب احلب املتوىف شابًا يف   1369 )2(، 

وأثنى عليه الشاعر الشيخ جابر الكاظمي املتوىف عام 1313 هـ هبذين البيتني: 

ِمَدحا وفيته  وما  حمسْن  الفضِل  ذي  إىل  لـــأنـــام  ثــنــائــي  كـــل  أن  لـــو 

ومدحهم هو بالفردوس قد سمحا)3( حــيــدرة آل  ــي  ــراث م يف  الـــذي  ذاك 

)1(   معارف الرجال - للشيخ حممد حرز الدين -ج2 ص182. 
)2(   نقباء البرش يف القرن الرابع عرش: للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين ج1 ص509 )خمطوط(. 

)3( ديوان الشيخ جابر الكاظمي: حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني ص161 .
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شعره: 
لقد اغرتف الشاعر من مناهل اللغة واألدب ما قدمه معارصيه من الشعراء، فأضفى 
عىل أسلوبه متانة السبك وجودة الرتكيب وانسجام القول ورقة عاطفته احلسينية، فقد 
كونه  اىل  باإلضافة  وهو  القرن،  ذلك  شعراء  شأن  ذلك  يف  شأنه   - الرثاء  أدب  انتهج 
شاعرًا فإنه حاز قصب السبق يف ميدان اخلطابة، وعرف بخطيب كربالء، وال تزال املآتم 
احلسينية تشيد بذكراه العبقة وبشعره الرصني فإن له من الشعر الديني البليغ ما ينتهي به 
إىل الذروة واخللود وكان يطيل يف قصائده، حتى اإلنسان ال يعجز من طوهلا وال يمل 

من قراءهتا.

أما ديوانه فقد حفل بالروعة واإلبداع من تلك الفرائد التي أودعها فكره، وتوجد 
منه نسخ عدة، فالنسخة األصلية هي التي كتبها حفيده اخلطيب الشاعر الشيخ حمسن بن 
الشيخ حممد حسن أبو احلب، وهي اآلن لدى األستاذ ضياء الدين نجل الشيخ حمسن 
أبو احلب، والنسخة الثانية لدى الدكتور جليل أبو احلب، والثالثة لدى اخلطيب الشاعر 
السيد صدر الدين الشهرستاين بكربالء، أما النسخة الرابعة فهي لدى الدكتور يوسف 
السيد  نسخة  العراقي، ويف مكتبتي نسخة مصورة عن  العلمي  املجمع  أمني  الدين  عز 

صدر الدين الشهرستاين. 

قلنا إن الشاعر ولج باب الرثاء أكثر من غريه، وصور يف هذا الباب مأساة كربالء 
الدامية والثورة التي رفع لواءها اإلمام احلسني بن عيل يف عرصات الطفوف وصفًا 

دقيقًا يستويل عىل األلباب ويملك مشاعر النفوس. 

وقال راثيًا أبا الفضل العباس: 
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الفضل أبو  كرباء  عطاشى  فساقي  إذا كان ساقي احلوض يف احلر حيدٌر

قــلــبــه يغي ــا  ــظ ــال ب ــذا  ــ مـــريـــع وهـ قلبه  احلر  يف  الناس  ساقي  أّن  عى 

ــه مثي ــه والـــقـــول حيــســن لـ ــول  ــ أقـ أزل ومل  ــرات  ــف ال مــاء  عــى  وقــفــت 

بالغسل عارك  بعض  يومًا  وأدركــت  ــوارٍد ــ ــت ل ــري ــري ال ج ــك جتـ ــام ع

ابــتــّلــت بــعــٍل وال هنــل؟ هلــيــبــًا ومـــا  ــٍد ــم حم آل  ــاد  ــ ــب ــ أك ــت  ــف ــش ن ــا  ــ أمـ

الذبل شفاههم  مــن  ــاء  وحــي أســى  ّذبــا غصونك  ــذوي  ت أن  احلــق  مــن 

عذيل تكثرن  وال  عــذري  قابًا  وكن  سامعًا كنت  إن  للقول  استمع  فقال 

شغي بعدهم  الــنــوح  جعلت  ــداة  غ ناظر ــت  أن الـــذي  دمــعــي  ذا  إّن  أال 

حويل عطٍش  عــى  ــى  رصع وهــُم  بــه  ســواهــم يــلــذ  ــي  ــائ م أرى  بــرغــمــي 

)أبا الفضل( خرًا لو شهدت أبا الفضل عمهم املــواســاة  يف  عنهم  اهلل  جــزى 

الصقل  إىل  شباه  حيتج  فلم  ــي(  )ع بيمينه صــاغــه  ــًا  ــف ــي س ــان  ــ ك ــد  ــق ل

َفــضــل  بـــا  رآه  مـــن  أخـــاهـــم  رآه  حمــمــد ــبـــي  ــنـ الـ ــاء  ــ ــن ــ أب عـــــّد  إذا 

تغي مهجة  ذا  وهـــو  مــنــه  يـــرو  ومل  قبله  ــاء  ــ امل ــه  ــول ح ــًا  ــب ــام ض أر  ومل 

ــَا وفــيــًا مــع اخلــل ــذا خـ ــك ــرى ه يـ ما  ــلَّ  ــ وق ــاء  ــوفـ الـ إال  خــطــبــه  ومـــا 

الشمل  جامعة  وهــي  ــاالً  ش تسمى  ــي  ــت يــمــيــنــًا بــيــمــنــاك الــقــطــيــعــة وال

ــه عقي ب أمـــر ال حيــيــط  اهلـــول  ــى  ع بكربا الــنــبــي  ــن  ابـ دون  ــرك  ــص ب

بالَشلِّ املــقــاديــر  غالته  الــعــرش  أم  ــدري أفــقــدك راعــه ــ ي ووافـــــاك ال 

ــدي وال نصي  ل فــا درعـــي  فــقــدت  كامها ونصًا  ــًا  درع يل  كنت  أخــي 
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 :وقال راثيًا اإلمام احلسني بن عيل

ــاال ــب ــه واجل ــوج ــســهــل م فــغــطــى ال ــاال ــعـ ــي فـ ــتـ ــلـ ــقـ فـــــــار تــــنــــور مـ

ــم واألســـــــى أشـــكـــاال ــ حتـــمـــل اهلـ ــة وجـــدي ــن ــي ــه ســف ــوقـ ــفـــت فـ وطـ

ــا َصـــبـــًا وشـــاال ــضــن ــات ال ــف ــاص ع ــار ن ــو  ــ ــا وه ــهـ عــصــفــت يف رشاعـ

ــاال ــ تــرســل احلــــزن واألســـــى إرس فــهــي جتــــري يــمــزبــد غـــر ســاج

ــج األعـــــــــواال ــ ــي ــ ــن هي ــ ــ ــل حل ــ ــ ك فج ــل  ك ــن  م الــضــوضــاء  فسمعت 

ــاال ــ ويــــــك جــــــدد حلــــزنــــه رسبـ ــرى أمــيــم فــقــالــت ــ ــت مــــاذا ع ــل ق

ارحتـــاال ــا  ــواه س إىل  منها  ــرب  ــك ال يـــروم ال  كـــي  كـــربـــاء  أرى  ال 

عــضــاال داء  كــفــيــت  ال  ــل  ــارحتـ فـ وإال  دارًا  لـــلـــحـــزن  ــا  ــذهـ ــاختـ فـ

ــوه كـــاال ــ ــب ــ ــق ــ ــو شـــــعـــــارًا ول ــ ــ اللهـ نخذوا   معر  من  عذيري  من 

قــامــوا كساال لــلــصــلــوة  مــن  مــثــل  ــوا نــاعــي احلــســني فــقــامــوا ــع ــم س

واشـــتـــعـــاال مـــصـــابـــه  يف  حـــرقـــة  زدين عـــدمـــتـــك  ال  ــزن  ــ ــ احل ــا  ــ أهيـ

ــاء مـــاال ــكـ ــبـ ــه الـ ــن ــي ــي ع ــك ــت ــش ت ــًا جـــزوعـــًا ــومـ ــراه يـ ــ ــن تـ ــت ممـ ــس ل

اكتحاال لعيني  الــعــمــى  ــذت  ــ واخت عــظــامــي ــت  ــن ــح ط لـــو  واهلل  أنــــا 

ــاال ــفـ ــل الــــعــــدى اجـ ــفـ ــزة جتـ ــ ــ ه شــفــائــي إال  ــس  ــيـ ولـ ــاين  ــفـ كـ مـــا 

ــت األبـــطـــاال ــ ــزل ــ ــت ــ ــا واس ــ ــاره ــ ن شــبــت هــــي  إذا  هلــــا  حــــركــــايت 

ــا رشارهـــــــــــا يـــــتـــــواىٰل ــنـ ــيـ ــلـ عـ احلــر  إىل  بــاحلــســني  ــر  ــده ال فتكة 

ــاال ــق ــن ت ــ ــرة الـــتـــي ل ــثـ ــعـ ــا الـ ــ إهنـ وريب ال  ــا  ــه ــل ــث م دهـــــر  ــا  ــ ي ــك  ــ ل

ــاال ــت ت الــــثــــرى  يف  آللـــيـــه  ذي  انفصاما ــال  ــك ال عــقــد  فيها  ســيــم 
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حــاال رآه  ذا  مـــن  ــري  ــع ش ــيــت  ل انــســفــاكــا ــي  ــب ــن ال دم  فــيــهــا  ــم  ــي س

ــاال ــا ج ــ ــًة وأعـ ــعـ ــت الـــســـا رفـ ــ ــن حتـــ ــ ــه أكــــــرم َمـ ــي ــن ــن ب ــ نـــفـــر م

ــاال ــ جم ــه  ــ ــي ــ ف ــال  ــ ــك ــ ــل ــ ل جتـــــد  مل  ــا  ــا ومل ــض ــف ــب ال ــ ــاق مــنــهــا رح ــ ض

ــاال ــ وبـ إال  ــوة  ــ ـــيـ ــ احل تـــعـــد  ال  ركـــبـــت أظـــهـــر احلــــــام وآلــــت 

ــاال ــ ــف ــ ــاء واألط ــسـ ــنـ ــا الـ ــه ــت ــع ــب ات أن  إىل  بـــذالً  بالنفوس  اكتفت  مــا 

ــى مــنــاال ــ ــاء أق مـــن نــجــوم الـــسـ إال  ــك  ــ ي مل  ــني  ــ ح املــــــاء  مـــلـــكـــوا 

ــق الــــــزالال ــ ــي ــ ــرح ــ يــســقــيــهــم ال اهلل  بــــأن  ــًا  ــلـ عـ ــوه  ــم ــع ــط ي مل  ثـــم 

أرســـلـــوا نـــظـــرة وقـــامـــوا عــجــاال ــى اكــلــتــهــم ــوغـ ــا الـ ــدم ــع لــيــتــهــم ب

ــر عـــزهـــا زلـــــزاال ــ ــده ــ زلــــــزل ال ــم عــز  ــ ــرائـ ــ لــــــــروا بـــعـــدهـــم كـ

ـــاال ــوم لــلــصــبــا أذيـ ــيـ ــي الـ ــب ــح أس يدعو ــح  ــب أص والـــعـــدو  أصــبــحــت 

اإلذالال عـــــزك  بـــعـــد  ــي  ــ ــب ــ وأل ــك فــقــومــي  ــن ــون ع ــعـ ــانـ ــب املـ ــ ذه

ــاال ــرج ال ــون  ــب ــره لـــك كـــانـــوا ال ي ــال ــ ــن رج ــ ــة م ــبـ ــني وثـ ــرجـ ــم تـ ــ ك

ــاال ــز والـــبـــي األغـ ــع ــي ال ــزع ــأن ف ــل حـــال  ــ ــى ك ــ ــة ع ــوك ــت ــه ــت م ــ أنـ

ــًا خـــفـــافـــه والـــثـــقـــاال ــ ــ ــزن ــ ــ وح ــايل الــبــنــاء هــدمــنــاه ــ ــت ع ــي لـــك ب

ــاال ــي خ إال  ــون  ــيـ ــعـ الـ تــــــراك  ال  أيـــــن َمـــــن أنــــزلــــوك بـــاحـــة عــز

ــاال ــتـ ــًا ِقـ ــعـ ــيـ قــــد أبــــدنــــاهــــُم مجـ فــإنــا  أردت  ــن  ــ َم بـــاســـم  يت  ــوِّ ــ صـ

ــاال ــج ــوَن س ــ ــنـ ــ ــُم املـ ــنـــاهـ ــيـ وســـقـ ــا ــاب ــي ــال ث ــ ــرمـ ــ وكـــســـونـــاهـــم الـ

مقاال ــرد  تـ أن  ــب  ــط اخل ــى  دهـ ــن  ِمـ عـــراهـــا  ــا  ــ مم ــع  ــطــي ــســت ت ال  ــي  ــ وهـ
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ــاال)1( ــق ــث ــرة تــنــصــف الـــــروايس ال ــ زف وإال  احلـــنـــني  تـــــردادهـــــا  غــــر 

وقال راثيًا اإلمام احلسني أيضًا: 

ــرام ــ امل ــب  ــع ــوى ص ــ اهلـ كـــانـــا يف  الــــزمــــام  ــة  ــ ــع ــ ــال ــ خ إيلَّ  إيلَّ 

نـــفـــوري مـــن اعـــاجـــيـــب األنــــام ــأس ــا عــلــيــك بــــذاك ب ــ نــفــرت وم

ــاء الـــلـــئـــام  ــ ــنـ ــ ــت أبـ ــبـ ــانـ ــا جـ ــ كـ ــي ــ ــاه ــ وجـــانـــبـــت املــــــــرّسة وامل

وجــــدهتــــم أضـــــل مــــن الـــنـــعـــام ــا فـــإين  ــيـ ــدنـ ــن بـــنـــي الـ ــ فــــــــرارًا م

أوام ــدى  ــ ل ــــرساب  ــال ــ ك فـــكـــانـــوا  ــم آنــــــــًا فـــآنـــًا ــهـ ــتـ ــربـ فـــكـــم جـ

ــام  ــدعـ ــل ســـامـــيـــة الـ ــ ــر ك ــ ــج ــ وأه ــل قــفــٍر ــك ــالـــوحـــوش ب ســـآنـــس بـ

ــي  ــزام ح ــه  لـ ــددت  ــ شـ إن  ــًا  ــابـ طـ ــون كــــل يش ــ ــ ــز أهـ ــ ــع ــ ــت ال ــ ــ رأيـ

ــرام  ــكـ ــالـ وجــــدتــــك غــــر بـــــٍر بـ فــإين  يـــا دهــــر غـــــدرك يب  أبِــــــْن 

الــعــظــام األزل  يف  ــق  ــل اخل غــيــاِث  عــٍي اهلــــــادي  بــنــي  كـــغـــدرك يف 

ــد احلـــرام ــل ــب ال ــد يف  ــصــي ال ــي  ــرم ك ــًا ــل ــدر ظ ــ ــغ ــ ــم ال ــه ــس ــم ب ــه ــت ــي رم

داِم إثـــــر  داٍم  الـــســـيـــف  بـــحـــد  وبعض قــى  بــالــســجــون  فــبــعــض 

ــام ــج ــس ان يــــوم يف  كـــل  ودمـــعـــي  الــتــهــاٍب يف  يــــوم  كـــل  فــــــؤادي 

ــام  ــ آصــــــات بـــأهـــلـــه داعــــــي احل ــٍل ــي حم ــٍل  ــ ــل ــ ط عــــى  ال  ــم  ــه ــي ــل ع

ــى مــقــام ــ ــِت الـــعـــا أع ــ ــَم ــ ــم َس هبـ ــًا ــوة الـــرمحـــن حــق ــفـ ــك صـ ــ ــئ ــ أول�

ــون احــتــشــام ــا صـ ــه ــوَع ــون دم ــص ت عــني  فـــــأي  ــني  ــ ــس ــ احل ذكـــــر  إذا 

)1( عن )رياض املدح والرثاء( للشيخ حسني عيل آل سليامن البغدادي ص433 .



141

ــرام ــك ــرام عـــى ال ــكـ بـــأن تــبــكــي الـ ــر بــــدٍع ــ ــ ــاء وغ ــ ــي ــ ــب ــ بـــكـــتـــه األن

الــــزحــــام يف  كـــثـــر  قـــلـــيـــلـــهـــم  ــٌر ــسـ ــر يـ ــ ــف ــ دعـــــــا فــــأجــــابــــه ن

ــح الـــظـــام ــي ــاب ــص ــم م ــ ــًا ه ــ ــي ــ ول أســٌد اهلــيــجــاء  لقى  يف  هــم  ضــحــًى 

ــن املــــــوت الــــــزؤام ــ فــــداءهــــم م روحــي فليت  ــزؤام  الـ املــوت  سقوا 

ــام  ــ األنـ دون  ــن  ــ م االمــــــر  والة  ــاٍد ــ زيـ بـــنـــو  أراه  ــا  ــ م ــب  ــ ــج ــ وأع

هــام ــعــد  ب هـــامـــًا  الـــدهـــر  رصوف  ــم  ــه ــي ــل ع ــي  ــ ــم ــ هت ــد  ــ ــم ــ حم وآل 

ــاع عـــى اخــــرتام ــبـ ــًا يـــا سـ ــ ــوم ــ ون ــرتاِس ــ ــى افـ ــا ضـــبـــاع عـ وثـــوبـــًا يـ

ــدى لــلــشــئــام  ــ ــى األرمــــــــاح هتـ ــ ع ــات ــي مــعــّل الــنــبــي  بــنــي  رؤوس 

ــالــســهــام  ــٍل ب ــفـ ــيـــف فـــطـــام طـ وكـ ــام لــــه فــطــام  ــهـ ــسـ ــالـ وطــــفــــٍل بـ

ــه مــــاء الــبــحــر طـــاٍم ــي ــف ومــــن ك ــردًا ــ ــ ب ــاء  ــ ــل ــ ل ــذق  ــ ــ ي مل  وظــــــــاٍم 

ــالــلــطــام خـــــدود احلـــــور تـــدمـــى ب األمــــــاك حتى لـــه  عــجــت  لــقــد 

ــم نـــطـــق الـــكـــام ــريـ ــت مـ ــ ــاف ــ وع عليه  ــًا  ــق ــع ص ــوى  ــ ه مــوســى  ــذا  ــ ل

ــام  ــ ــاه احلــــــزن أكـــــــواس احل ــقـ سـ أن إىل  ــى  ــ ــي ــ حي بـــــاســـــًا  ويـــــــم 

ــت كــزيــنــب يف اهــتــضــام  ــات ــل ب وهـ موسى أم  كــزيــنــب  وجـــدت  فــهــل 

ــال واألســـــد املــحــامــي  ــطـ مـــن األبـ ــًا ــلــي ــة بــــــات مـــنـــزهلـــا خ ــيـ عـــشـ

ــام ــرغـ ــوق الـ ــ ــم فـ ــ ــم وهـ ــدهبـ ــنـ وتـ ــود تـــنـــادهيـــم وهـــــم رصعـــــى مخـ

املستضام ــؤوف  ــ اخل الــشــاكــي  ــن  ع ــم بـــعـــادًا  ــت ــن ــي مـــتـــى ك ــ بـــنـــي أمـ

ــام ــه ــت ــس ــروع امل ــ ــ ــاين املـ ــ ــع ــ ــن ال ــ ع ــًا ــاف ــع ــم ض ــت ــن بــنــي أمــــي مــتــى ك

ــي الــســهــام  لــكــم بــاحلــرب عــن رمـ ــرت أكـــف ــ ــي مـــتـــى قـ ــ بـــنـــي أمـ
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ــوا خــيــامــي ــرقـ ــد حـ ــق ــي ل ــ ــي أم ــن ب ــوا قــنــاعــي ــلــب ــد س ــق ــي أمــــي ل بــن

مــقــامــي ــكــم  ــي ف تـــعـــرفـــوا  مل  كــــأن  ــى فـــراقـــي ــ ــني ع ــ ــازم ــ أراكـــــــم ع

ــوع الـــدعـــام ــرفـ ــّيـــوق مـ ــعـ ــى الـ عـ شـــيـــدمتـــوه الـــــــذي  الـــبـــيـــت  يل 

ــل الـــدوامـــي ــ ــد واألسـ ــن بــبــيــض اهل ــمــوه ــت حــجــب ــذي  ــ ــ الـ ــدر  ــ ــ اخلـ يل 

ــي ــامـ ــور ذمـ ــ ــف ــ بــجــنــبــي غــــر خم ــا رصيـــر ــ فــــــايل والــــســــيــــاط هلـ

ــع احلــســام عــى احلــســام  ــوى وقـ سـ ــؤادي ــ ــ ف يـــشـــفـــي  ال  واهلل  فــــا 

اإلمـــــام ــن  ــ ب اإلمـــــــام  ظـــهـــر  أال  ــه يـــنـــادي ــ ــوٍم جـــرئـــيـــل بـ ــ ــيـ ــ بـ

 :وقال راثيًا آل البيت

فريدا أضــحــى  ــوم  ي السبط  نـــروا  من  ــوى  سـ ــًا  ــ أه ــعــزام  ــل ل أرى  ال 

ــودا ــسـ ــم حمـ ــ ــده ــ ــات جم ــ ــ ــن ب ــ ــ وم األرض يف  اهلل  بقية  هـــْم  هـــُم  ــن  م

ــدا ــي أب أو  ــا  ــع ال نـــال  نــحــاهــا  مـــن  ــبــايل ي الـــتـــي ال  الـــغـــايـــة  ــوا  ــق ــش ع

ــدا ــري ف ــاء  ــ ــام ج ــ ــ األن ــم يف  ــرهـ ذكـ فـــــردًا وحــتــى ــال  ــكـ الـ كــلــهــم يف 

حصيدا لــصــارت  مثلها  ــت  ــف وق ــروايس ــ الـ أّن  ــو  لـ وقـــفـــة  ــوا  ــفـ وقـ

ــارن الــســعــد عــنــدهــن الــســعــودا ــ ق ــاٍل ــ ــي ــ ل يف  أمــــهــــاهتــــم  ــت  ــ ــل ــ مح

صـــروهـــا بــعــد الـــعـــقـــام ولــــودا عقيًا ــًا  ــب ق ــروب  ــ احلـ أم  ــت  ــان ك

ــان ولـــيـــدا ــ ــاء كـ ــ ــوفـ ــ والــــــــدًا والـ ــوا ــكــان ــاء ف ــ ــوف ــ ــهــم ال ــن ولـــــدت م

حمــمــودا بــعــدهــم  الــعــيــش  أرى  ال  ــي يــومــهــم غـــر أين ــن ــي نــصــب ع

مـــعـــدودا ــا  ــق ــل ال ــوم  ــ ي ــهــم  ــي ف أُك  مل  إذا  ملـــــــاذا  أمــــــي  ــي  ــ ــن ــ ــدت ــ ول
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جميدا مدحًا  استطعت  ما  فيهم  ـني  ــح فــأســمــعـــ ــ ــدي ــ ــم امل ــه ــي ــق ف ــ الئـ

ــدا ــدي ح ــذا  ــ وهـ ــري  ــ جي ــاء  ــ م ذاك  ــوٍح ــان طـــوفـــاهنـــم كـــطـــوفـــان نـ ــ ك

ــم الـــســـاء صــعــودا ــه ــي ــت ف ــغ ــل ب ــًا ــن ــي ــيـــه ســف ــوا لــلــنــجــاة فـ ــ ــب ــ رك

ــرودا ــ ــم ــ ن خيــــف  ومل  هلــــــول  َع  ــان اخلــلــيــل كــانــوا ملــا ارتــا ــ لــو زم

ــدا ــي ــم ع ســــواهــــم  ملـــيـــقـــاتـــه  َر  ملــا اختا ــم  ــ لــو رآه ــن عــمــران  ــ واب

ســجــودا املـــــات  دون  وخلـــــــّروا  فيهم  وهــــو  صـــاعـــقـــًا  خــــّر  وملــــا 

داوودا واحـــــــــٍد  ــل  ــ كـ ــدا  ــ ــغ ــ ل ــاٍل جمـ يف  ــروا  ــ ــح ــ أص ــاولـــت  ولـــطـ

عبيدا صــــاروا  الــنــبــي  بــنــت  ــن  البـ ولــكــن ــوا  ــانـ كـ األنــــــام  ســـــادة يف 

ــودا ــا ونــاهــيــك ج ــــِس فـــجـــادوا هب الــنــفـــ ــن  ــز مـ ــ ــم أع ــده ــن ــن ع ــك مل ي

ــًا رقــــودا ــع ــي ــدوا مج ــتـ ــاغـ دونـــــه فـ تــفــانــوا أن  إىل  حـــاهلـــم  هـــــذه 

ــرة وقــــّلــــوا عـــديـــدا ــ ــروا نـ ــ ــث ــ ك ــم غـــر نــكــٍس ــاش وصـــبـــات مـــن ه

ــم بــاحلــجــاز تــشــكــوا اهلــمــودا ــ داره فــأمــســت دارًا  بـــالـــعـــراق  ختــــذوا 

ــرودا ــ ب عـــاهـــا  ــم  ــده ــع ب ــن  مـ َب  احلر كــأن  خـــاءًا  بعدهم  أصبحت 

عــيــدا ـــَي  ســـمِّ األنــــــام  وبــــني  ِت  الـــســـاوا مـــأمتـــا يف  ــار  ــ ــم ص ــه ــوم ي

ــدا ــ ــدي ــ ــب احل ــ ــذي ــ وهلـــــم هـــيـــبـــة ت كــيــف يــســرتضــع احلـــديـــد دمــاهــم

مــــــورودا مـــائـــهـــا  ــر  ــ غ يـــكـــن  مل  حـــيـــاضـــًا وارديـــــــــن  اهلل  ــم  ــكـ لـ

ــايل وجــــودا ــعـ ــى املـ لّٰــــه عــــزت عـ ـــ  ال ــل  ــي أنـــفـــســـًا يف ســب ــني  ــذ لـ ــ وم
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وقال أيضًا: 

مــســيــل ــل  ــ ك ــي  ــعـ دمـ ــال  ــ سـ وأن  عقيل ابــــن  عـــى  بــكــائــي  ــل  ــي ــل ق

ــيــل اجلــل دون  ــم  ــ ص ــا  ــغـ الـ ــز  ــ ح ــاء ــوفـ الـ أن  الـــنـــاس  عــلــم  فــتــى 

ــوت َقــــود الــذلــول  ــم ــل وقــــــادوه ل ــال ــض ــدي ال ــأيـ ــنــفــي أســـــرًا بـ ب

الذليل والــغــدر شــأن  الــغــدر  ســوى  ــل ــائـ ــه مـــنـــهـــم غـ ــالـــ ومــــــــا غـــ

ــن اهلــــم ذكــــر احلـــســـني الــنــبــيــل مـ ــه  ــب ــل ق يف  كــــــان  مـــــا  وأعـــــظـــــم 

ــول  ــ ــني عــــــور وحـ ــ ــا بـ ــ ــه ــ ــائ ــ رج ــاءه ــ ــنـ ــ أبـ ــي  ــ ــغـ ــ الـ ــد  ــ ــش ــ ح إذا 

وقــــــــاذف ســـيـــافـــهـــا بــالــفــلــول  ــا  ــ ــاهل ــ ــي ــ فـــــأنـــــت مــــــزعــــــزع أج

عقيل يف  مــســلــم  ال  ــد  ــج امل ذرى  مــســلــم  يف  نـــــال  الــــــذي  عــقــيــل 

ــا بــالــشــيــول ــرهـ ــاخـ ــفـ تـــعـــلـــو مـ ــوث ــي ــل ــأن ال ــ ــب بـ ــي ــج ــس ع ــيـ ولـ

عــقــيــل وآل  عـــقـــيـــًا  أحــــــــّب  وقــــــد قــــــال أمحــــــد مــــن قــبــلــهــا

لــلــمــثــيــل ــم  ــهـ ــدمـ أعـ كـــنـــت  إذا  ــاء ــرب مــثــلــك يف ك ــل  ــض ــف ال ــو  ــ أب

الـــوصـــول يف  ــكــا  ــن ــي ب فــــرق  وال  ســنــان  وأنـــــــت  ــام  ــ ــس ــ ح وذاك 

وكــــــان بـــكـــاه مـــعـــني الـــرســـول  ــول  ــرس ال بــكــى مــصــابــك ســبــط ال

ــول ــت ــب ال رصاخ  ــان  ــنـ اجلـ يف  ــا  عـ ــأن عــلــيــك  ــ ــرًا بـ ــ ــخ ــ وحـــســـبـــك ف

ــل ــي ــل ق فـــيـــه  اهلل  يف  وصــــــــرك  ــد اصــطــبــار اهلـــدى ــن ــّل ع ــ ــد ف ــ وق

ــك مـــوت الــذلــيــل ــوت ومـــا كـــان م اهلـــــدى أهـــــــل  ملــــوتــــك  وذل 

ــذول ــ ــِر كـــثـــر اخلـ ــنـــصـ ــل الـ ــي ــل ق أراك بــــــــــأين  عــــــــــّي  يـــــعـــــز 

ــول ــل ــر م ــ ــن الـــظـــلـــم غ ــ ــًا م ــ ــاع ــ ب ــد إلـــيـــك الــــدعــــي الــزنــيــم ــمـ يـ
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للسبيل ــورى  الـ أهـــدى  كنت  ــد  وق ــك قـــــوالً شــنــيــعــًا ــع ــم َويـــمـــأ س

ــٍد أثــيــل ــجـ ــمـ ــت أحــــــق بـ ــ ــن ــ وك اخلـــمـــور رِشِب  أحـــــق  وكــــــان 

صقيل غر  العز  من  بسيف  أصبت  وقـــد كــنــت ســيــفــًا صــقــيــًا أصبت

ــْل ــي ــســب ــل ــَس ال الـــكـــوثـــر  مـــن  إالّٰ  ــعــبَّ ت ال  أن  ــت  ــ ــي ــ وا�ل ظـــمـــْئـــَت 

ــادي الــغــلــيــل ــ ــة صـ ــي ــن ســيــلــقــى امل ــي ــب ــن ال بـــنـــت  ــن  ــ ب أن  ــك  ــم ــل ــع ل

ــل ــي ــق ــث ــل ــم ل ــ ــهـ ــ ــلـ ــ نـــــــــاًم وأمحـ األنـــــام ويف  أمحـــــد  ــن  ــ ب ســــــواك 

قــلــيــل ــر  ــ غ ــر  ــ ــده ــ ال يف  وجمــــــدك  ــيــل ــت ــيـــك وأنــــــــت ق ــلـ فــــــــواه عـ

ــزوات احلــمــول ــ ــك عـــن نـ ــاع ــف ارت ــايل الــبــنــاء ــوق عـ ســقــوطــك مـــن فـ

ــزول ــ ــر ن ــغـ ــودًا نـــزلـــت بـ ــ ــعـ ــ صـ السهى ــام  هـ جتــــاوزت  ــا  وملـ ــداة  ــ غ

مـــن مجيل ــا  ــه ــت حت مـــا  لــتــكــتــســب  ــا  ــه ــوق ــت بــنــفــســك مــــن ف ــ ــي ــ رم

ــل ــي ــب ــي مــــشــــاىف ق ــ وأكـــــــــرم حـ فــأصــبــحــت أكــــــرم مـــيـــت ثـــوى

ــة املــســتــنــيــل ــي ــغ ــا ب ــ بــرجــلــيــك ي احلـــبـــال ــد  ــ شـ فـــــــــؤادي  اداع 

ــول ــح ــن ال داء  ــي  ــم ــس ج أورث  ــام الــســوق بــني األنـ وســحــبــك يف 

ــل ــزي ــن ــل ــان أمـــنـــعـــهـــا ل ــ ــ ــد ك ــقـ لـ حج ــذ  مـ ــًا  ــ أخـ ــرًا  ــ خـ اهلل  ــزى  ــ ج

لــنــر الـــعـــدو وخـــــذل اخلــلــيــل  ــت ــ ــف ــ ــا أره ــ ــهـ ــ ــوارمـ ــ كــــــــأنَّ صـ

ــول ــ ــر وع ــ ــي غ ــ ــًا ومـــــا ه ــوثـ ــيـ لـ لـــقـــد كـــنـــت أحــســبــهــا قـــبـــل ذا

ــســهــول ــال ــا ب ــفـ تــلــف وعـــــود الـ ــة ــبـ وثـ هلـــــا  أن  ــت  ــ ــل ــ خ وقـــــــد 

ــات الــذيــول ــب ــاح وأقــــر مـــن س مــقــعــد ــن  ــ مـ ــز  ــ ــج ــ أع ــي  ــ هـ إذا 

ــول ــج ــح ــل وتــــرفــــع أرجـــلـــهـــا ل ــبـــدي مــعــاصــمــهــا لــلــســوار ــتـ لـ
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ــول ــهـ ــم املـ ــي ــظ ــع ــل وجـــــراهنـــــا ل للخطوب ثــيــخــهــا  ــمــت  أســل إذا 

وأمــــنــــع مـــنـــهـــا جـــــــواد ســلــول ــٍو له  ــّلـ ــار سـ ــ ــر ج ــا غـ ــارهـ ــا جـ فـ

نجيل ــر  غـ ــع  ــدمـ الـ ــى  عـ بـــظـــرف  ــن عقيل ــاب ي عــشــت  مــا  ســأبــكــيــك 

ــاء ســؤيل ــ ــط ــ ــل مــــــرادي وإع ــي ــن ب شــفــيــعــًا كـــن يل  نــفــي  فــــــداؤك 

ــة لــلــدخــيــل ــ ــن ــ ــه ج ــ ــ ــوى أنـ ــ ــ سـ بــه  عـــهـــدي  ــيـــس  لـ مــــاجــــٍد  إىل 

ــي  ــظـ الـ اجلـــــنـــــاب  ذاك  ظـــــل  ــا  ــه ــف ــط ي مل  فــــــــــؤادي  حــــــــرور 

ــار اخلــلــيــل  ــ ــو حمـــمـــد نـ ــ نـــعـــم وهـ ــده صـ مــــن  أيـــــــوب  ــف  ــشـ يـ أمل 

ــم اجلــلــيــل  ــي ــظ ــع ــك عـــني ال ــن ــي وع ــوى ــن ج ــى مـ ــك ــت ــا اس بــعــيــنــك مـ

مستحيل ــغــضــا  ال مجـــر  ــل  مــث عـــى  ــدو ــ وأغـ أروح  أين  ــيـــك  ــرضـ أيـ

ــؤاد الــعــلــيــل  ــ ــف ــ ومـــنـــك شـــفـــاء ال ــاد فـــــــؤادي عــلــيــا ــ ــم عـ ــ ــن اهلـ ــ م

وله راثيًا اإلمام احلسني أيضًا: 

ــاب ــع ــه ل ــ ــي ل ــ فـــهـــل يـــرجـــى أخـ ــب وارحتـــــل الــشــبــاب ــشــي أقــــام ال

ــكــعــاب ــك الــرعــابــيــب ال ــّي بـ ــ ع أطــابــت ــن  م أول  الــشــيــب  رســـول 

ــاب ــذيـ ــعــه الـ ــب ــت فـــــراد الـــــرسب ت ــرت ــف ق رايس  يف  الح  ــاب  ــهـ شـ

هيـــاب وال  ــم  ــريـ ــكـ الـ ــه  ــ ب ــاب  ــ هيـ ــه ولـــــــــه حمـــل ــ ــقـ ــ ســـــــــــأرى حـ

ــاب  ــ ــرب ــ ــب فـــيـــه هـــنـــد وال ــ ــذه ــ وت حلمي الـــنـــاس  ــوم  ــل ح عـــن  أنــــزه 

غــــراب ــل  ــيـ لـ أم  إيّل  أحـــــــّب  ــدى فـــيـــه لـــرشـــدي ــ ــت ــ ــاح اه ــبـ صـ

ــي املــســتــطــاب ــب ــن ــي ال ــن حـــديـــث ب مــســتــطــابــا حـــديـــثـــًا  ــع  ــم ــاس ف أال 
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ــزه تـــلـــوى الـــرقـــاب ــ ــع ــ نـــعـــم ول ــاٍد ــ ــر هـ ــ عــــــّي بـــعـــد أمحــــــد خـ

الـــصـــواب ــي  ــف خ إذا  وأصـــوهلـــم  ــى اخلـــــــــرات هنـــجـــًا ــ أدهلـــــــم عـ

ــاب ــع ت وال  ــل  ــ جت أال  ــودًا  ــ ــقـ ــ عـ ــه عــلــيــهــم  ــ لـــقـــد عـــقـــد الـــنـــبـــي ل

ــــس يـــثـــنـــيـــه عـــتـــاب ــي ــ ــد ل ــيـ ــنـ عـ قــيــم ــان  ــطـ ــيـ شـ حـــلـــهـــا  أن  إىل 

الــكــتــاب يـــعـــضـــده  اهلل  لـــســـان  ــا  ــه ــي ــت وف ــلـ عـــجـــبـــت ألمـــــة ضـ

هـــــو املــــــــوىل وكـــلـــهـــم تـــــراب ــوا بـــــأن أبـــــا تــــراب  ــمـ ــلـ أمـــــا عـ

استجابوا ــه  ل الــغــواو  داعـــي  دعـــا  ــوا ولــكــن ــل ــه ــا ج ــوا بـ ــم ــل ــا ع فـ

وأحــــــٍد يــــوم هــــام هبـــا الــطــاب ــدر  ــم لــــه أضــــغــــان بـ ــهـ ــتـ ــاجـ أهـ

ــاب ــ ــرح ــ ــه ال ــنـ ــي مـ ــتـ بـــجـــيـــش متـ ــه  ــي ــوي إل ــق ــت ــس وأخــــــرى فــيــك ت

ــراب ــقـ الـ ــا  ــهـ ــارقـ فـ اهلل  ــوف  ــيـ سـ قــاتــلــتــهــا  أن  إىل  ــت  ــرحـ بـ ــا  ــ ومـ

ســلــوهــا أيــــن هـــــذاك احلــجــاب ــًا حــجــاب ــا  هلـ ــي  ــب ــن ال رضب  ــد  ــق ل

ــاء االحــتــجــاب ــس ــن ــن شـــأن ال ــ وِم ــاء يــقــدن جــيــشــًا  ــس ــن ــى كـــن ال ــت م

ــيــس هلـــن حــجــاب وهـــن األســــد ل ــس هلــــن كــن ــيـ ــر لـ ــ ــم ــ أهـــــــّن احل

ــدوا وهــــي طـــاويـــة ســغــاب ــ ــب ــ وت ــًا ــن حــي تـــكـــن  األســـــــود  أن  ــى  ــ ع

ــراب ــا قـ ــى الـــنـــســـاء هلـ ــن عـ ــ رضب حـــروبـــًا ــرين  ــ ــذك ــ ي ذا  ــن  ــ م أال 

ــاب ــج كــتــلــك وكـــــل شـــأهنـــا ع ــم هـــذي ــ ــع ثـ ــ ــوش ــ ــى مـــثـــل ي ــ عـ

حـــطـــاب هلـــــا  ــني  ــ ــن ــ ــؤم ــ امل وأم  ــدعــى ــفــة املـــخـــتـــار ت ــي ــت خــل ــن ــب ب

مــصــاب بـــه  ــاس  ــقـ يـ ال  ــًا  ــابـ مـــصـ ــوم ي كـــل  لـــك  أرى  حـــســـٍن  أبــــا 

ــد بـــعـــد الـــفـــتـــح بـــاب ــ ــد س ــ ــه ق ــ ل ــن ذا  ــ ــًا وم ــوم ــل ــظ ــّل م ــ ــت أجـ ــ ألن
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ــر الــســحــاب ــط عــلــيــك كـــا هـــي امل هتمي الـــدهـــر  رزايــــــا  تــــرح  ومل 

الـــعـــراب اخلـــيـــل  ــه  بـ تــصــهــل  ومل  ــوايل ــ ــع ــ ال فـــيـــه  متــــــّد  مل  ــوم  ــ ــي ــ ب

الــــرضاب محـــى  إن  نـــــزال  يـــــزال  املــنــايــا داعــــــي  ــه  ــ ب يـــــرخ  ومل 

ــاب ــذه ــا ال ــأه ــاج ــت ف ــي عــلــيــك ول ــح نــفــي ــ ــك وبـ ــ ــاب ــ مــــــــرادّي أص

الــتــهــاب يــبــقــى كــلــهــا  ــك مل  ــب ــل وق أتـــت صــري ــوم  يـ ــل  يــنــســب ك أن 

ــرا املــصــاب ــ ــزه ــ ــك ال ــأمـ جتــــدد بـ ــي كــفــى ولــكــن ــب ــن ــال مــصــابــك ب

ــاب ــقـ ــان مـــنـــه االنـ ــ ــوف ــ ــرق ك ــ عـ ــٍل ــغ ــه أبــــــوك بــســيــف ن ــبـ ــقـ وأعـ

ضـــبـــاب  ــه  ــ ــارضـ ــ عـ اهلل  ونـــــــور  مخــــــــوٌد صــــــــادفــــــــه  رساج 

يــــذاب أو  ــدع  ــ ــص ــ ي ال  عـــلـــيـــه  قــلــب فـــــأي  الــــــويص  ــل  ــثـ مـ أال 

ــاب  ــا ربـ عـــامـــة عــلــيــه وأنـــدبـــيـــه يـ ــرسْه ــ واحـ األفـــــاك  دوارة  ــي  ــف ق

اضـــطـــراب ــه  ــت ــاح س ــل  حـ ــا  مـ إذا  ــام ــن حمـ ــ ــدك مـ ــ ــع ــ ــام ب ــ ــإس ــ ــل ــ ف

ــاب ن ــر  ــده ــل ل ــا  ــه ــم ــّض ع مـــا  إذا  ــٌل ــي ــف ــن ك ــ ــام بـــعـــدك م ــ ــت ــ ــأي ــ ول

ــاب ــرك ــفــقــدك يـــوم ســـار بـــك ال ب لــقــد فـــقـــدوا أبـــــًا بـــــرًا رؤوفـــــًا

ــاب ــي ــث ال ــه  ــ ل تـــشـــق  ال  ومـــثـــلـــك  ــًا ــام مت ــيــك  عــل الـــثـــيـــاب  ــق  شـ أي 

بــاب  ذاك  يف  يــكــن  مل  بــمــوتــك  ــوا ــات ــع الـــنـــاس م وأقـــســـم لـــو مجــي

ــك يــــا شــهــاب ــنـ ــن مـ ــ ــ ــد أم ــنـ عـ َيــُرْعــنــي الــدهــر يــومــًا  ــك مل  ــق وح

ــه زفــــــر واكـــتـــئـــاب  ــ عـــلـــيـــك لـ ــان قــبــا ــكـ ــاب فـ ــت ــك ــل ــك ل ــت ــي ــع ن

صــحــاب يـــا  ــنــي  ــعــي ب أو  ــبــي  ــقــل ب حــســني  أيب  ــح  ــ رضيـ ــوا  ــ ــّق ــ ش أال 

الـــرتاب ذاك  الـــســـاء  ســهــر  وإن  حمــًا لـــه  الــــــرتاب  أرى  ــت  ــس ــل ف
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ــو الـــتـــر املـــــذاب ــ ــل ه ــ تـــعـــاىل ب ــًا ــ ــراب ــ ــى ت ــ ــدع ــ ــه ي ــمـ ــح ضـ ــ ــ رضي

ــاب ــ أع وال  أالم  ــا  ــ ف ــزت  ــجـ عـ ولــكــن قـــــويل  يف  ــر  ــ ــت ــ ال وقـــــــّل 

الــنــقــاب  كــشــف  إن  احلـــر  ــوم  ــي ب حــصــنــي  والك  ــني  ــنـ ــؤمـ املـ ــر  ــ أمـ

ــه حــســاب لـ يـــطـــاق  ــك ال  ــل ــض وف ــبــيــب ل ــه  ــ بـ حيـــيـــط  ال  ــك  ــ ــدحي ــ م

ــاب  ــات ب ــاج ــح ــل لــديــك وأنــــت ل أرجتـــيـــهـــا  يل  ــة  ــ ــ مج ــب  ــ ــال ــ ــط ــ م

ــع اخلـــطـــاب  ــط ــق ــن ــم ي ــ ــك ث ــم ــل ــع ب ــكــن وأخــــــرى لــســت أبـــدهيـــا ول

وله ايضًا: 

اجلـــذل ــاذل  ــعـ الـ يــفــيــد  يشء  فـــأي  طلل يا  ــرت  أق وإن  فيك  الشوق 

الـــذلـــل ــق  ــ ــي ــ األن ــة  ــايـ غـ إىل  ــم  ــ هب ــذال ال رقــصــت  ــعـ الـ آفــتــه  ــب  ــ احل

الِعَيل يب  ضــاقــت  أو  املــطــالــب  يفَّ  قرت  وإن  بالشايل  أنــا  ما  هيهات 

العسل  طــعــمــه  مــن  وآخــــره  ــٌر  صـ أولـــه ــر  ــص ال إن  ــالــصــر  ب عــلــيــك 

الِعلل ــه  ب ُتشفى  الـــذي  أيــن  فــأيــن  أملٍ ــن  ِم وجــدو  ــن  ِم تشكيت  ــب  وه

ــزل ه جـــدهـــم  طـــغـــام  ــا  ــاي ــق ب إال  فواضُله  ترجى  َمن  الناس  يف  يبق  مل 

ــدا أمــل ــن ــًا لــطــاب ال ــوم ــا كـــان ي م ــاء فــاطــمــة ــنـ ــن أبـ ــة مـ ــي ــق ــب ــوال ال ــ ل

ــا وحمـــاهـــا احلـــــادث اجلــلــل ــارهـ آثـ أحيوا رسوم اهلدى من بعدما ُطمست

والرسل  الــركــبــان  بــه  علينا  طافت  وال  كــربــاء  يف  يــومــهــمــو  ــان  كـ ال 

غلل ــا  هلـ ــرد  ــ ت ومل  ــي  ــاح ــن امل عـــن  يـــوم مـــن الـــدهـــر مل تــفــرت نــوائــحــه

واسرتنب الليث حتى اصطاده الوعل يــــوم بـــه أســــس اهلــــــدار مــفــردة
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تكتحل ــع  ــدم ــال ب حتــبــســهــا  ــراء  ــ مح مغرهبا  نحو  هتوي  الشمس  ترى  أما 

ــا بـــــــرداء احلــــــزن تــشــتــمــل ــأهنـ كـ مظلمًة اجلـــو  صــفــحــات  تـــرى  أمـــا 

شعل ذكـــــره  ــا  ــاي ــق ب مـــن  بـــه  إال  كبٍد مــن  الــدهــر  يف  مــا  وحقك  نعم 

شغل الطا  بيض  عن  فيه  يل  كان  ما  اشغلني الــبــال  ــّي  خ غــر  أصبحت 

معتزل ــراح  ــ ــ واألف ــدري  ــ ص ــني  وبـ مؤتلف ــال  ــ واإلمهـ ــعــي  دم ــني  ب ــا  م

ــل أشــيــاخــهــا األول ب ــؤء  ــس ال أمــيــة  ــن سفٍه ــا تــأتــيــه م ــا كـــان أعــظــم م م

فعلوا  مــا  بئس  يــا  صعياهنم  خيول  ــدت  ع ــي  ــب ــن ال آل  عـــى  ــى  ــت ح اهلل 

امتثلوا ــره  أمـ ــوا  كــان ــوه  ــاع أط ولــو  خفضوا  عهده  كان  با  اهلل  راقبوا  لو 

يف قطع من قطعوا ووصل من وصلوا غــيــبــتــه بـــعـــد  خـــلـــفـــوه  ــا  ــ م واهلل 

ــل ــرج ال ــف  ــل ــه خي ــي ــن ب ــذا يف  ــكـ أهـ ــه ــعـ ودايـ مـــا ضــيــعــوه يف  ــان  ــيـ سـ

ــوا  ــل ــت ــده ق ــ ــع ــ وهــــــــؤآلء بـــنـــيـــه ب هتكوا اســتــاَرهــا  حـــرائـــره  ــذي  هـ

إهنـــم عقلوا ــو  ل والــدهــا  كـــان  َمـــن  معجرها  سلب  فيهم  هان  التي  تلك 

ــذا الــــــفــــــادح اجلـــلـــل ــ ــ ــر هـ ــ ــ ائـ مقلتها  ــوب  ــل ــس م زيــنــب  فــتــلــك 

تــنــتــحــل اهلل  ــن  ــ ديـ ــر  ــ غ أســـفـــهـــا  لــفــاطــمــة ــى  ــم ــن ت تــكــن  مل  ــا  ــأهنـ كـ

منسدل اهلل  حــجــاب  فـــإن  عــنــهــا  منتهك  الصون  وحجاب  بدت  لئن 

والوجل الــوجــد  فيه  تــعــارض  قلبًا  هلا  نــســيــت  إن  قــلــبــي  اهلل  د  ــرَّ ــ ب ال 

حمتفل الـــقـــوم  يف  هبـــا  ولــيــس  إين  لعونتها يــصــبــوا  ــد  أحـ أال  ــو  ــدع ت

ــرذل ال الفاجر  فيها  حيّكم  أضحى  ترى  كيف  جريل  خادمها  كان  من 

يعتدل املجد  إعوجاج  كيف  رأيــت  صارخها  بالبطحاء  يــرخ  قــام  لــو 
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ــم املــهــل ــررك ــغ أدركـــتـــمـــوه فـــا ت ما  مـــــدرك  اهلل  إن  ــة  ــيـ أمـ ــًا  ــهـ مـ

وله أيضًا يف رثاء اإلمام احلسني وهي من غرر قصائده: 

يغريني  ــوى  اهلـ يف  ــِك  ــوم ل زال  ــا  م دعــيــنــي ــّي  ــ ع مــشــفــقــة  كـــنـــِت  إن 

بــركــوين ــه  ــض ــق ن الــــعــــواذل  رام  ــب عـــهـــد كــلــا  ــ ــني احلـ ــ ــي وبـ ــن ــي ب

املــجــنــوين  حــالــة  يب  ــرى  ــ ت ال  كـــي  ــًا ــم ــوب الــــوقــــار جت ــ ــه ثـ ــت ــس ــب أل

ــِن ــكــوي ت ــن  جيـ ومل  ــيــت  جــن ــقــد  ــل ف يــافــعــًا  ــة  ــري ــام ــع ال ــّل  ــ خ ــّن  ــ ج إن 

ــني  ــأن ب الـــغـــنـــا  ــت  ــدلـ بـ ال  يب  ــا  ــ م تعقلت  احلـــــام  مـــادحـــة  أن  لـــو 

غـــصـــوِن بـــغـــر  ــاه  ــقـ بـ أل  ــي  ــعـ ومـ مستمطر املــنــحــنــى  ضـــال  أّن  أو 

حنيني والـــرعـــود  دمــعــي  والــغــيــث  صــعــدة ــي  هـ إذا  ــايس  ــفـ أنـ ــرق  ــ الـ

ــد قــلــت هـــذا ديــنــي  ــوج ــت قـــالـــوا ال مذهبي هــو  مــا  قلت  التجلد  قــالــوا 

ــي يــاســني  ــن ب ــن  ــا مـ ــاي ــق ــب ال ــو يف  هـ وإنـــا  ربـــــاب  وال  ــاد  ــعـ سـ يف  ال 

ــون ــي ــود ذوايـــــب وع ــ الــغــي س يف  به  تـــاهـــت  ــن  ــم ك ال  ــذا  ــ ه ــب  ــ احل

شجوين ــت  ــف أل ــرى  جـ ــاء  ــرب ك يف  ــر يــومــهــم الــذي ــذك ملــا ســمــعــت ب

سجني  ــى  ــظ ل ال  مهـــومـــك  ــلــظــى  ب عــذابــه دون  ــي  وهـ الــقــيــامــة  حــتــى 

منوين ــني  ــس احل ــن  ع ــِك  ــي ف ــت  ــي الق وليتني ــون  ــن امل ــك  ب احلــســني  القـــى 

ــوِن  ــب ــغ ــد احلـــســـني بــصــفــقــة امل ــع ب ــت حــرهبــا ــ ــيــضــة اإلســـــام أن ــا ب يـ

كــــُل جنني فـــــداه  ــنـــني  اجلـ حــتــى  ــهــه ــداه إل� ــ ــذي مــلــكــت ي ــ ــى ال ــط أع

ــن ــدي ــل ــون وقــــايــــة ل ــ ــك ــ ــا ت ــيـ كـ نفسه  لــلــمــهــالــك  ألـــقـــى  ــوم  ــ ي يف 
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بــيــنــي املــــعــــايل  حــــق  هبــــا  أدى  ــن بــعــدمــا ــال لــنــفــســه مـ ــ ــوم ق ــيـ وبـ

ــنـــي  وذريـ فـــاصـــعـــدي  ــي  ــت ــق ب إال  ينقي  ال  مــوثــقــًا  ريب  ــت  ــي ــط أع

خــذيــنــي  ــوف  ــيـ سـ يـــا  ــي  ــت ــق ب إال  يستقم مل  ــد  ــم حم ديــــن  كــــان  إن 

ــي ــن ــي ــه وهـــــــذا لـــلـــرمـــاح وت ــنـ مـ ــه الــَصــبــا ــي ــرتو صــال ــل هـــذا دمـــي ف

دوين مـــن  ــا  ــه ــي ول أنــــت  رب  يـــا  ــُة تـــرمـــى هبا  ــديـ خـــذهـــا إلـــيـــك هـ

معيني  ــت  ــ وأنـ ــًا  ــئ ــي ش ــًا  ــاعـ فـ ين  ا ار  وال   رضـــاك  يف  نفي  أنفقت 

ــوين ــنـ الـ ذي  وال  كــــا  ــه  ــتـ ــربـ قـ مـــا كـــان قـــربـــان اخلــلــيــل نــظــر ما 

ــوٍر وبـــــني طــعــني ــحـ ــنـ ــني مـ ــ ــا ب ــ م ــح ــائ ذب ــذي رجــــايل يف رضــــاك  ــ ه

مبني  الــضــال  يف  لــرجــٍس  ــدى  ــ هُت نسويت ــع  م أرسيت  وأرؤس  رايس 

ــا عــرفــوين ــعــدم ــامــي ب ــق ــوا م جــهــل عصبة مــن  خالقي  أشــكــو  ــيــك  وإل

ــذوين ــ أخـ ــه  ــ ب ــب  ــ ذنـ ــا  ــ م رب  ــا  ــ ي خليوهلم  ــأ  ــوط م عــظــامــي  ــوا  جــعــل

مــنــعــوين ِورده  ــن  مـ ــذي  ــ الـ ــا  ــ وأنـ ــكــاهبــم ــاء الــــفــــرات حمـــلـــل ل ــ مـ

ــردوين ــ ــن إرثــــــه طـ ــ ــا بـــاهلـــم ع ــ م ــص يل دوهنــم ــال ــدي خ ــراث جـ ــ م

ــا حــفــظــوين ــ ــا ابـــنـــه حـــقـــًا وم ــ وأنـ ــه  ــل أه يف  قـــومـــه  ــك  ــت ــي ب أوىص 

ــنــي  يــؤذي فــعــلــهــم  ــا يف  مـ ــك  ــؤذيـ يـ عليهم  ــيــب  ــرق ال كــنــت  ــد  وقـ ــذا  هـ

ظلموين ــذي  ــ ال ــن  ــق ال ــدك  ــب ع أنـــا  منهم يل  ــم  ــق ــت وان بـــثـــاري  يل  خـــذ 

املــكــنــون رسك  غـــامـــض  ــاس  ــن ــل ل ــدي مــوضــحــًا ــع ــكــون ب ــي أبــقــيــتــه ل

ــت أمــيــنــي  ــ ــا وأنـ ــّي هبـ ــ ــد ع ــه ــاش ف ــتـــهـــا ــة أمحــــــد أديـ ــ ــانـ ــ هــــــذي أمـ

ــرون ــ ــل ح ــ ــذل ك ــ ــال ــ ــا ب ــ ــو هل ــن ــع ي ــة ــب ــلـــك املــحــجــب وث يـــا أهيــــا املـ
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ــون ــأم ــامل ــس ســــواك ب ــي ــات ل ــه ــي ه فتقها ــق  ــ ارت الــيــوم  ــواك  ــ س ــرى  ــ ات

ــوِن ــن ــس امل ــك  ــام ــس ح بـــضـــوء  أال  تتكشف مل  بطخية  احلــســني  ذهــب 

ــى عـــيـــون الــعــني ــت ــرقـــرقـــت ح وتـ قلوهبا   الــســبــاع  حــتــى  ــه  ل خشعت 

ــون ــ حـــتـــى أذاقــــهــــم عــــــذاب اهل ــة صالح ــاق ن لــعــقــر  اإلل�ــــه  غــضــب 

ــحــره املــطــعــون ــن ــام ي ــه ــس رضـــع ال ــعــه يف حــجــره  ــي رضــي ــب ــن ال وابــــن 

ــني  ــاس ــم بـــنـــي ي ــاركـ ــظـ ــتـ قـــبـــل انـ منيتي  ــزور  ــ ت ــأن  بـ خــشــيــت  ــد  ــق ول

ــن ــدي يــغــنــي بــنــرة صــاحــب وخ يكن  مل  ــا  م الــفــتــى  عــمــر  يف  ــر  خ ال 

ــوِن ــب ــغ ــامل ب ــُت  ــسـ لـ أين  ــعــلــمــت  ل ــي أدركـــتـــهـــا  ــنـ ــو أنـ ــ ــة ل ــي ــغ ــي ب ــ ه

ــان وقــــربــــه بــثــمــني  ــ ــزمـ ــ ــد الـ ــعـ بـ ــع كربا يــا رصيـ ــرك  ــ ذك هــيــهــات 

ــون ــســحــاب اجل ــة ال ال ــب ــدم األح بـ ممـــطـــورة  روضــــــة  إال  أنـــــت  ــا  ــ م

للنرسين  الـــــروض  ــاج  ــه ــت اب هبـــم  ــي ــج وأهب بـــــــدورًا  إال  تــنــبــتــي  ال 

ــكـــل ثــمــني وفــــــــدوا إمـــامـــهـــم بـ ــل نــفــيــســة ــكـ ــم بـ ــ ــرهب ــ جــــــــادوا ل

الــســبــعــني ــى  عـ زادوا  ــا  ــ وم ــه  ــن ع ــة ــاي ــرتع األلـــــــوف مح ــقـ ثـــبـــتـــوا ملـ

ــقــوين ــم ســب ــ واجلــــــد أخــــــرين وهـ الــقــضــا ــن  ــكـ ولـ ــهــم  ــت ــي ن مــثــل  يل 

حتصيني  غــــٍد  يف  ــة  ــام ــي ــق ال يــــوم  ــض عــدوهــم ــغ يـــا مـــن بــحــبــهــم وب

ــن  ــزوي ــت ال ــرة  ــث ــك ب ــات  ــقـ ــوبـ املـ يف  ــني تــوغــي  ــب ــكــات ــرام ال ــكـ ــي الـ ــن أع

حــني مــــن  ــه  ــل ــث ــم ب ــت  ــ ــف ــ وق إال  ــب أحــــاول توبة ــن ذنـ ــا قــمــت م م

متوين صــغــارهــن  بحمل  عــجــزت  ــي  ــن ــإن ــم عـــــّي ف ــك ــف ــط ــل ــوا ب ــ ــنّ ــ م

املــســكــنِي لــلــخــاطــئ  ــن  ــم ف َوَرٍع  ذي لــغــر  تــشــفــعــون  ال  ــتــُم  كــن إن 
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ــنِي ــتـ مـ لــــــإل�ــــــه  بـــحـــبـــل  إال  يعتصم  ال  بــوالئــكــم  يعتصم  ــن  م

للمرحوم اخلطيب الشيخ حمسن أيب احلب الكبري يف رثاء والدته سنة 1283 هـ 

ضلوعي أجـــن  بـــا  ــوم  ــق ت هـــل  أم  ــي بــمــجــراهــا عــلــيــك دمــوعــي ــف أت

ــلــســوع امل ــلــبــي  ق يف  أودعـــتـــهـــا  التي  لــوعــتــك  ــن  ــرمح ال إىل  أشــكــو 

ــزوع ــن ــامل ــس ب ــي أيـــــدي الـــلـــيـــايل ل بــعــدك مطرفا احلـــزن  ولــقــد كــســاين 

مطيع ــر  غـ ــك  ــن ع صــــري  ــن  ــك ل ــا امل ــني  بـ ــب  ــ ذاهـ أول  ــت  ــن ك ــا  مـ

املـــصـــدوع ــي  ــب ــل ق لـــوعـــة يف  لـــك  ساليًا يومًا  عدت  إن  الوفا  خصمي 

ــفـــجـــوع املـ ــة  ــ ــال ــ ح ــن  ــ ــك ــ ول آه  بــعــدهــا  ــي  ــي ــل غ ــى  ــف ــش ي ــا  ــ ومـ آه 

ــع  ــي ــظ ــل ف ــ ــك ــ ــه ل ــ ــ ــي ــ ــ ــل أرج ــ ــ ك ــنـــي فـــارقـــت كـــل مــدجــج لـــو إنـ

ــني مـــعـــفـــور وبـــــني رصيـــع  ــ ــا ب ــ م ــدت أمجــعــهــم بــمــعــرتك الـــردى ــق وف

ــاء وحــطــم ضلوع ــش ــن حـــزن أح م ــي ــن ــل مـــا أودعــت ــث ــوين م ــ ــ مـــا أودع

ــوع ــ ــار قـــيـــض بـــالـــظـــا واجلـ وهنــــ ــا بــتــهــجــد ــه ــت ــي ــض كــــم لـــيـــلـــة ق

ــوع ــرفـ املـ كـــقـــدرك  ــاملـــني  ــعـ الـ يف  ــة مــعــروف ــزل  ــ ت مل  ــك  لـ وصـــنـــائـــع 

مضيع  غـــر  عــشــت  مـــا  هلـــا  أين  ــة  ــروض ــف ــا م ــه ــل ــر ك ــ ــوق ب ــ ــق ــ وح

ــي طــلــوعــي ــعــت عـ ــا طــل ــه ــت ــي أول أغــب مل  أين  ولــيــت  وغــبــت  غــابــت 

هــجــوعــي نــــاظِــــَريَّ  وفـــــارق  إال  لــيــلــة  ــا يب  ــهـ ــراقـ فـ يـــــوم  ــر  ــ م ــا  ــ م

تشييعي رحــيــلــهــا  ــداة  ــ غ ــت  ــدم ع ــا  ــب مــنــهــا أهن ــل ــق ــا يف ال وأشــــد مـ

ــع  ــودي ــت ــال ــا وفـــــاز ســـــواه ب ــن ــع ظ ــه ــاب أحــب ــوى  ــ ن إذا  املـــحـــب  ــل  ــ وي
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بقطيع ــا  ــعـ الـ أســـبـــاب  وأنــــــال  ــعـــى لــلــكــال بــأعــرج الـــيـــوم اسـ

ــع  ــرتجــي ــال بــحــنــيــنــهــا والـــــــورق ب سقياهنا ونــوعــهــا  اجلـــال  ــوا  ــف وص

هبــلــوعــي ــوا  ــم ــل ــع ي مل  ــم  ــهـ ــنـ وأظـ لبونه الــفــصــيــل  ــة  ــارق ــف م ونـــســـوا 

ــوع ــل بـــرهـــا املــصــن ــاض ــف ــرًا ب ــ ــ ده نسيته ــت  ــن وك أيب  ــدت  ــق ف ــًا  ــف ط

بصنيعي  جـــزاءهـــا  ــع  ــطــي أســت ال  إنني  بصنعك  عــنــي  ــا  ــزه اج رب 

رفــيــع  ــاء  ــسـ الـ يف  ــد  جمـ دوح  ــن  مـ نبعة ــت  ــان ــك ف مــنــابــتــهــا  كـــرَمـــْت 

ــِرِك املــجــمــوع ــ ــ بــالــصــاحلــات وبـ أرضــيــتـِـِه الـــذي  يــرضــيــِك  فلسوف 

عـــا ســقــيــِت بـــــــدِرِك املـــرضـــوع جنانه رحــيــق  ــن  م ــًا  ــذب ع وســقــاِك 

بشفيع  ــه  ــائ ــص ــل خ ــن  مـ ــاِك  ــ ــب ــ وح ــرد الــعــفــو مــنــه تــكــرمــًا وكـــســـاِك بـ

ــاق الــــــروع ملــوع ــفـ عـــن كـــل خـ غنية أنـــت  الــغــيــث  ســـواك  يسقى 

ــام وعــــن يــنــبــوع ــن هــ يــغــنــيــك عـ ملطاطه  ــزل  يـ مل  بــحــرًا  ــاورِت  جـــ

ــان خـــر ذريـــع  ــك يـــوم احلـــســـاب ف ــِه ــ ــي وآلـ ــب ــن ــل أعــــــــددِت حـــبـــك ل

بشموع ــا  ــه ــراِق ف ريــــاُح  عــصــفــت  ــيـــلـــة بــيــنــهــا  ــي ولـ ــن ــي ــل ــس مــــــاذا ي

ــن تــصــديــع ــه مـ ــت ــال ــا ن الــشــهــدا بـ ــا ســتــقــد ىف ــ ــب أهن ــسـ مـــاتـــت وأحـ

ــع  ــي رف كـــل  ــا  ــه ــع ــرف ي ســــوف  أن  ــالـــذي نــالــت به  ــي بـ ــن وكـــــذاك ظ

منيع ــني  ــأت ــش ــن ال يف  جـــانـــب  ذو  كلها  الفضائل  أبــو  علمت  من  هو 

ــر املــهــيــمــن فــاســمــعــي وأطــيــعــي امـ ــري هــكــذا ــق ــت ــري واس يـــا نــفــس قـ

ــزوع ــَر ج ــوب فــقــد صـــادفـــَت غـ نـ من  تسطيع  ــا  م ــي  ع ــب  ص دهـــر  ــا  ي

ــن ســـاخـــط ومــطــيــع  ــرى مـ ــ ــا ي ــي ف أمــــره ــغ  ــ ــال ــ ب اهلل  إن  ضــــر  ال 



156

بـــديـــع  خــــــر  هلل  ســـــنـــــردهـــــا  ــع ــ ــو عــلــمــت ودائ ــا لـ ــا يـ ــ ــن ــ أرواح

ــوع ــدف ــامل ــي ولـــيـــس قـــضـــاه ب ــق ي ــاده ــب ــوق ع ــ ــر ف ــاألمـ ــو قـــاهـــر بـ هـ

ــعــطــي ولـــيـــس عـــطـــاه بــاملــمــنــوع ي نفسه  مـــن  ــى  ــت ــف ــال ب أرأف  اهلل 

ــي ــوعـ ــدأي ورجـ ــ ــب ــ ــه م ــيـ مـــنـــه إلـ ــه ــاه وشــأن ــض ــر مـــا قـــد ق ــاك أنـــا ش

ومن شعره يف الرثاء )ولعله يف رثاء السيد أمحد الرشتي املقتول سنة 1295 هـ( قوله: 

ــاين  ــيـ بـ ــا  ــ ــك ــ ــائ ــ ــن ــ ث يف  قـــلـــيـــل  ــن مـــدحيـــكـــا لـــســـاين ــ قـــصـــر عـ

ــاين ــف ــا ك ــ ــرًا م ــ ــثـ ــ بـــمـــدحـــكـــا ونـ ــظــًا ن األرض  مــــأت  إين  ولــــو 

ــا مـــــدح ابـــــن هـــاين ــ ــا مل ــ لـــعـــّز ك خــضــوعــًا ــوى  ــ ه املــعــز  ــان  ــ ك إذا 

املــثــاين الــســبــع  الـــوحـــي يف  ــاين  ــس ل ــى عــلــيــه  ــنـ ــثـ ــس لــــه مــــن املـ ــ ــي ــ أل

ــان ــو كـــــان لــلــعــلــيــاء ثـ ــ ــم ل ــعـ نـ ــى الـــعـــلـــيـــاء ديـــن  ــ ــه ع ــ ــس ل ــيـ ألـ

ــدان ــرقـ ــفـ ــا يـــلـــوح الـ ــ يـــلـــوح ك ــًا حمـ لــــه  الــــســــاء  ــوق  ــ ــ ف أرى 

ــدان ــ ــن روامـــقـــهـــا ب ــ ــو م ــ ــا ه ــ ومـ ــه  ــي ــار شــاخــصــة إل ــ ــص ــ تــــرى األب

ــدان  ــ ــا ي ــا وكـــفـــت بـــعـــارضـــهـ ــ ب جـــاريـــتـــاه إذا  عـــجـــب  وال 

ــدت بــصــاحــبــهــا األمـــاين ــع وكـــم ق ــًا ــراك شــوق ــ ــم ث ــث ــى الــشــمــس ل متــن

داٍن اهلـــلـــكـــات  ــن  مـ ــرف  ــ ج ــى  عـ ــرى ــ ــازت فـــيـــه طـــائـــفـــة وأخـ ــ ــف ــ ل

ــى غـــــرف اجلـــنـــان  ــ ــه رشفــــــًا ع ــ ب فــافــخــر شــئــت  إن  قــــره  يـــا  أال 

ثـــاٍن الـــنـــاس  يف  تـــدع  ومل  خــفــيــت  فـــرد  أنــــــت  وأمــــــــي  بــــــأيب  أال 

بـــاملـــكـــان  أوىل  بـــنـــيـــك  رأيـــــــت  أن إىل  ــي  متـ ــن  ــك ت ومل  مــضــيــت 
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ــب الــشــنــان  ــص ــت مـــن ع ــي ملـــا ال ق ــدًا  ــي ــه ش إال  ــرح  ــ تـ ومل  ــت  ــرحـ فـ

ــان ــ ــريس ره ــ ــت ونــيــلــهــا فـ ــن ــك ف أهـــــًا  ــرات  ــ ــخ ــ ــل ــ ل اهلل  رآك 

ــاة لـــكـــل فـــان ــ ــيـ ــ فـــســـنـــتـــك احلـ ــًا ــدم ــبـــذل ق ــن الـــكـــرام الـ ــن سـ ــئ ل

شـــأن أي  ــأن  ــ شـ ــاس  ــ ــن ــ ال يف  ــه  ــ ل عرس  ــروس  ــح امل ابــنــك  يف  ليهنك 

ــان  ــزمـ ــيـــب الـ ــاجـ ــوا فـــيـــه أعـ ــسـ نـ ــنـــاس بـــرًا  ــع الـ ــي أفــــاض عـــى مج

متـــيـــس كــــأهنــــا أغـــــصـــــان بـــان رسورًا  جـــامـــدة  كـــل  وعــــــادت 

اجلــنــان  يف  تضحك  ــور  احلـ سمعنا  ــا  ــه أنـ ــيـ ــا فـ ــ ــن ــ ــا رأي ــ ــب م ــ ــج ــ وأع

ــاين ــه ــت ال مـــن  فــيــه  نــحــن  مـــا  إىل  ــًا ــاق ــي ــت ــهــا اش ــن ــام ــي ــع مـــن م ــال ــط ت

اهلـــوى والــشــمــس عـــادا يف اقـــرتان وبـــدر ــرب  ــطـ تـ مل  لــلــحــور  ومــــا 

ــان  ــزمـ الـ ســـلـــيـــان  يف  ــا  ــ م ــوى  ــ سـ حـــٍي بـــكـــل  الــــوفــــاء  ــب  ــ ذهـ أال 

ــع واملـــثـــاين  ــ ــرابـ ــ ــه املـ ــنـ ــفـــت مـ عـ ــان قــبــًا  ــ ــى احـــيـــا الـــوفـــاء وكـ ــت ف

ــان)1(   ــ ــ ــس وج ــ ــن إن ــداه مـ ــ ــ ــا أس بـ ــي عــلــيــه  ــن ــث ــل الـــــــورى ت ــ فـــهـــا ك

وقال يف قصيدة له يصف فيها كربالء منها: 

قرينا العظيم  لــلــعــرش  رصت  إذ  السا ــا كــربــا أصــبــحــت حمــســود  ي

امليمونا الــطــيــب  ذاك  اخـــرتت  ــا  م ــة ــمــون ــي م بــقــعــة  تـــكـــوين  مل  ــو  ــ ل

ومن شعره يف رثاء املاجد الشيخ حممد حسن كبة قوله: 

مــنــصــبــا رشف  ذي  ــل  ــ ك ــأوا  ــ ــ ش أنـــســـاهبـــم الــــنــــاس  عــــــدد  إذا 

)1( نقلت هذه القصيدة عن جمموعة خطية .
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ختضبا أن  الـــــدم  ــوى  ــسـ بـ أبــــت  ــني رايـــــاهتـــــم ــ ــف ــ ــص ــ قــــــديــــــًا ب

لــــســــانــــًا بـــمـــدحـــهـــم مـــعـــربـــا ــًا ــ ــط ــ ــاس ــ وكــــــــــان عــــــي هبــــــا ب

ــا)1( ــا مــعــشــب ــهـ ــدًا روضـ ــ ــ ــرى أب ــ ي ــة بـــــني األنـــــــام  ــ ــع ــ ــي ــ ربــــــــاع رب

ومن مديح له لبعض السادة العلويني قوله: 

ــم الــطــيــبــا ــي ــس ــن ــا ال ــن ــبـــات ل ــالـ اجلـ ــًا ــب ــرح ــرسور وم ــ ــ ــام ال ــأيـ ــًا بـ ــ أهـ

شحبا احلـــنـــايـــا  ــل  ــث م ــا  ــن ــام ــس أج الضنا تـــرك  ــا  م بــعــد  ــن  م أنعشتنا 

فأعشبا الــســحــاب  وبــاكــره  حــيــنــًا  احليا جانبه  حــني  يــذبــل  ــروض  كــال

غيبا الـــلـــوامـــع  أنــجــمــهــا  ــو  ــه ــت ول ــا  ــدره ــا ب ــن قـــل لــلــســا فــلــيــخــف ع

ــا ــرب ــغ ــرًا لــــن ي ــ ــ ــا نـ ــنـ ــبـ أنـــــا أصـ الضحى يف  املنرة  الشمس  ولتغرب 

أعجبا ــب  ــواك ــك ال غـــر  بـــه  ــًا  ــل ح ــا مــتــرسبــًا ــ ــاءن ــ هـــــذا حمـــمـــد ج

مطربا املــعــايل  قــلــب  هبــا  ــى  ــح أض بــتــحــيــة وارد  مــــن  بــــه  أهـــــــًا 

ــا ــرب ــط عــــذبــــات قـــوتـــه تـــــرف ت حتــيــة رآك  ــو  ــ ل هبـــاشـــم  يل  ــن  ــ َمـ

ــا ــدودب ظــهــري بــمــر احلـــادثـــات اح ــت ابــنــي الـــذي قــومــت يل ولــقــال أن

صّيبا ــارم  ــاملــك ب ــًا  ــاب ــح س ــت  ــ رزق إهنــا  البسيطة  األرض  فلتضحك 

ــا ــاء جمــّرب ــشــف ــال وجــــدت طــبــيــبــًا ب فقد  علل  مــن  بــالــدهــر  مــا  ولتشف 

ــة يــثــربــا ــك ــه م ــي ــي ف ــي أضـــحـــت حت ــة ذلــــك الـــنـــور الـــذي ــي ــق هــــذا ب

ــا ــرب ــق ــًا وت ــ ــه عـ ــ ــال ب ــ ــل نـ ــريـ جـ ــت الـــذي ــي ــب ــة ذلــــك ال ــي ــق هــــذا ب

)1( العقد املفصل / للسيد حيدر احليل )بغداد / 1331هـ( صفحة ر ط .
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ــه مــتــقــلــبــا ــ ــوال ــ ــى بـــكـــف ن ــحـ اضـ مثلا ــارة  ــ ــع ــ وال ــة  ــاي ــق ــس ال يف  ــا  مـ

حمجبا ــاد  ــرشـ الـ ــت  ــي ب هبـــا  أمــســى  التي  املــفــاتــيــح  حـــزت  أن  غــبــطــوك 

مطنبا ــوك  ــ أبـ ــه  لـ ــان  ــ وكـ ــت  ــ رضب ــاره ــتـ ــم أسـ ــك ــي ــل ــكــم وع ــت ــي هـــو ب

مركبا ــرك  ــغ ل تــســلــس  مل  كـــرمـــاء  ــًا ــا زلـــت مــرتــقــبــًا طــلــوعــك راكــب م

يــكــذبــا ــن  لـ ــا  ــره ــش ب أن  ــت  ــن ــق أي ــرًا مــعــلــنــًا ــشـ ــا بـ ــن ــعــثــت ل ــى ب ــت ح

األعذبا  السحاب  دّر  مــن  وســقــاك  مــلــّمــة ــل  كـ اهلل  كـــفـــاك  ــع  ــمـ واسـ

العبا ــاب  ــح بــعــد أص ــن  م ــه  ل ــًا  أهـ أجــد مل  دهــــرًا  الــشــعــر  ــت  ــرك ت إين 

منسبا ــم  ــه ــن م نــلــت  ألنــــك  فــيــه  ــورى ال كــل  مــن  ــق  أح ــت  أن فاليوم 

كبا فــزنــدهــم  طلبوا  وإن  ـــجــدوى  ـــ ال مــنــكــم  إال  ــاد  ــوفـ الـ تــطــلــب  ال 

ــا ــذهــب ــا امل ــون ــم ــت ــدي فـــهـــداكـــم وه ــكــم   ب ــا  ــ ــنـ ــ ورشفـ رشفــــكــــم  اهلل 

مــغــربــا أو  ــًا  مـــرقـ أردتـــــم  أّنـــــٰى  وحلقوا الــفــخــار  بأجنحة  ــروا  طـ

ــا حــــــاالً طــيــبــا ــه ــن ــم م ــت ــئ ــا ش ــ م ــذذوا  ــل ــت ف عــيــشــكــم  إال  ــش  ــي ع ال 

تغلبا الـــزمـــان  ــد  يـ ــل  ــب ق ــه  ــذتـ أخـ الـــذي هـــو  أعــطــيــتــمــوه  ــذي  ــ ال إن 

يوهبا لـــن  مـــا  اهلل  أيــــدي  ــه  ــت وهــب الرضا زار  من  وكــذاك  الرضا  زار 

أذهــبــا)1( ــد  ق ــذي  الـ رد  إذ  لــلــدهــر  بــعــدهــا  َمـــــنٍّ  فــــأي  رّد  فـــالـــيـــوم 

وقال واصفًا كتاب )هنج البالغة(: 

ــرب ــع عـــى لــســان عـــي أفــصــح ال ــه ــزل أن اهلل  كــتــاب  ــاب  ــت ــك ال ــذا  ــ ه

)1( ديوان احلائريات: للشيخ حمسن أبو احلب املتوىف 1305 هـ .
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نبي  ويص  أو  ــي  ــب ن ــن  عـ كـــامهـــا  به  النبي  ــاء  ج الـــذي  الكتاب  ــو  أخ

وقال متغزالً:

ــتــهــا ال هتــتــدي ــي الــســبــيــل ول هنـــج  لتهتدي الــشــهــاب  براحتها  محلت 

ــكــوكــب املــتــوقــد ــوء ال ــض ــزري ب ــ ي جبينها ــوء  ــ وض ــاحــًا  مــصــب ــل  ــق أت

وقال متغزالً أيضًا: 

الئـــم  ــة  ــافـ خمـ أو  إلـــيـــهـــا  ــري  ــظـ نـ تــعــفــفــًا ــت  ــف ــف ك أين  ــوا  ــب ــس حت ال 

اهلــائــم حــشــاي  ــى  ع فخفت  تـــرتى  حلظها أســـهـــم  ــت  ــن ــاي ع ــنــي  لــكــن

 :وقال يف العلم الذي أهدى إىل روضة العباس بن عيل

ــا نـــورا ــسـ ــل آفـــــاق الـ ــل ــج بــــدا ف منشورا اإلســـام  علَم  رأٰى  مــن  يــا 

ــورا ــ نـــورمهـــا يف األفــــق دجي فــعــاد  معًا الزاهرين  من  النَّريِن  وأخجل 

منصورا اهلل  ديـــن  نـــارص  زلـــت  ــا  م ــدءًا ــت ــب م اهلل  ــن  ــ دي ــارص  ــ ن أهـــــداه 

ــا أيـــام عــاشــورا الــعــبــاس يف كــرب حيملها  والتوحيد  الــعــدل  ــة  راي ذي 

ــًا وتـــوقـــرا ــعــظــي ــمــن ت ــي ــه ــل امل ظـ أظهرها ثم  حينًا  الناس  عن  غابت 

مقهورا الدين  مــات  قيل  وإن  حــٌي  كافُله  الــديــن  أن  الــنــاس  يعلم  كــي 

مــهــجــورا يــرتكــه  ومل  كـــربـــاء  يف  نــارصه  أحــيــاه  بــل  واهلل  ــات  مـ مــا 

واخلـــورا ــدان  ــول ال تنبت  روضـــة  يف  حيدرة بــن  قــر  عــى  ــام  ق كالغصن 

ــزورا ــ ــه ال ــ ــاه وتــنــفــي دون حتــمــى محـ يف كـــل يـــوم هلـــذا الـــديـــن طــائــفــٌة

ــده يف احلــمــد مــذكــورا ــان والـ مــن ك ــواء احلــمــد خــص به  ــواء لـ ــل هــذا ال



161

مــن قــبــل كــلــهــم كــانــوا مــســاعــرا ــفــوا ــه ســل ــ ــان وآبـــــــاء ل ــ أبــــــوه كـ

وتشمرا ــًا  ــدام إق احلـــرب  يف  حيكيه  وَمــن  الــوفــاء  يف  عــي  شبل  مثل  ــن  َم

وسابورا هبــرامــًا  عشَت  ما  أنستَك  أصغرها  ــّد  ع لــو  التي  الفتوح  ــو  أب

حمظورا املـــاء  وكـــان  ــوين  ه نفس  يــا  ــود مــنــه يـــوم قـــال أال  َمـــن كـــان أجـ

ــاُن تــطــهــرا ــ ــرمح ــ ــر ال ــه ــم ط ــه ــل وك ــه ــوت أخ ــراء  ــ ــزه ــ ال ــي  ــن ب أن  كــفــاه 

ومشهورا معروفًا  الناس  يف  كــذاك  نسبًا تـــرى  ــل  ه ــم  ــوه أب الــنــبــي  أخ 

ــورا ــذخ ــان م ــر الــنــاس عــا كـ وخيـ عمٍه ذي  كــل  يــري  مريم  ابــن  كــان 

مشكورا عباس  يــا  سعيك  زال  مــا  منقبة الــعــبــاس  ــه  ب ــوم ضــاهــٰى  ــي وال

ــورا ــذع ــاَس م ــب ــع ــى ال ــا أتـ عــيــنــاه مل أما ترى الرجل األعمى الذي ُفتحت

يــرجــعــه خمــســورا فــلــم  اجلــلــيــل  اهلل  إىل  الكريم  الفضل  بــأيب  مستشفعًا 

ــا عـــاد فــيــه املـــرء حمــبــورا والــعــيــد م له  نــظــر  ــلــنــاس عـــيـــدًا ال  ل ــان  ــك ف

ــرسورا مـ اجلـــــوزاء  إىل  ــار  ــ وط إال  أحد من  الطف  عرصات  يف  يبق  مل 

ــورا ــأس وم مسكينًا  يغمر  ــام  ــإس ـ للـ ســيــبــك  يــنــفــك  ال  املــظــفــر  أبـــا 

ــٍة تــلــك اجلــاهــرا ــان ــرج قـــاد ابـــن م ملا  الطفوف  بعينيك  شــهــدت  ــو  ول

ومنحورا مطعونًا  السنابك  حتــت  حــتــى أبـــٰى بــنــو الــزهــرا فــغــادرهــم 

ــام تــزويــرا ــ أفــنــى بــنــو حـــرب اإلس ما  بسيفك  حتيي  كي  تأخرت  لكن 

قطمرا علياك  ذرى  من  يملكوا  مل  عظموا وإن  حلوا  وإن  املــلــوم  كــل 

الـــدورا بــه  تبني  ال  الــديــن  بــه  تبني  ــه ثــمــن ــ ــال ــ ــن م ــبـ ــد تـ ــنـ ــر عـ ــ ــت ــ ال

الــســودان مغرورا بــه  ــواك  يــري س ــال كا  ــرج ــرار ال ــ ــرتي فــيــه أح ــش وت
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مهجورا ــرك  ال بيت  عــاد  به  جندًا  ــد بــه  ــي ــب ــه كـــيـــا ت ــع ــم ــد جت ــ ــن ــ واجل

ممطورا املجد  روض  وأصبح  خصبًا  هلا  ــت  ــن وك إال  ــة  ســن أعــلــمــت  مـــا 

األعــاصــرا فــقــت  ــد  وقـ رأوك  ملــا  ــوا ون ــم  ث للعلياء  ســبــاقــك  ــوا  ــ رام

ــرا ــدب فــكــنــت أمــضــاهــم عــزمــًا وت ــه ــرت ــن ل ــًا  ــ ــ ــوام ــ ــ أق ــأ  ــ ــش ــ أن اهلل 

سورا الــورى  دون  هلا  فاسلم  األيتام  ــت أبــو  ــ الــشــيــعــة الــيــوم أيــتــام وأن

ومن هجائه قوله: 

وهتــــــواه ــا  ــ ــواهـ ــ هيـ جـــهـــنـــم  إىل  منتقًا اهلل  خــلــق  بــأكــفــر  ســــاروا 

أعــضــاه  اخلــــروء  بفتيت  وحــنــيــطــا  جثته الـــبـــول  بــرشــيــح  ــًا  غــســي يـــا 

حكناه احلــي  كــاب  موتى  شعر  من  ــًا قــــال نــاســجــه ــيـــاضـ ــنـــاه بـ وكـــفـ

ــواه ــث م ــان  ــرمحـ الـ ــب  ــي مـــثـــواه ال ط هبــا  إن  ــوت  ــ ــره ــ ب إىل  ــاه  ــعـ ــيـ وشـ

مـــواله اهلل  دون  كـــان  إذ  ــلــيــس  إب ــوى س ــاة  ــص ــل ل عــلــيــه  تــقــيــا  وال 

ــيـــه ويــنــهــاه  ــره فـ ــ ــأم ــ ــا كـــــان ي ــ م ممــتــثــًا ــوه  ــدعـ يـ أن  ــل  ــب ق ــه  ــاعـ أطـ

ــاه ــ ــخ شـــيـــوخ الـــغـــي واف ــي ــأن ش ــ ب يبلغه ــي  ــن ع مـــالـــكـــًا  ــغ  ــل ــب م ــن  ــ َم

ــًا بـــمـــرآه ــ ــزن ــ ــا ح ــ ــد مه ــزيـ كـــيـــا يـ ــه ــب ــاح ــه بـــني فـــرعـــون وص ــق ــل ــي ف

ــاه ــ ــزاي ــ م إال  مهــــا  مــــزايــــا  وال  بعدمها ــغــي  ال عــمــود  إال  ــان  كـ ــا  م

))قصيدة رثاء والدهتا مذكورة سابقًا وقد طبعت بمكان متقدم ((

مالحظات بقلم د. مجيل أبو احلب 

هذه قصيدة رائعة للشيخ حمسن اجلد يرثي هبا أمه وكلام قرأهتا أتذكر الرشيف الريض 
ورثاء أمه. 
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سيدنا  صحن  يف  دفنت  وأهنا  ودفنها،  وتشييعها  وفاهتا  يوم  غائبًا  كان  أنه  يظهر 
العباس )أبو الفضائل(.

سنة  املتوىف  القزويني  مهدي  املرحوم  رثاء  يف  أيضًا  اجلد  احلب  أبو  حمسن  وللشيخ 
1300هـ جد العائلة العلوية العربية العريقة يف احللة واهلندية: 

األنـــام دعا املــنــايــا يف  ــي  ــوم داعـ ــي ال منصدعًا  ــاد  ع املــعــايل  ــال  ش ــيــوم  ال

طلعا بعدها  بــدر  قيل  إذا  فأعجب  قمر وال  ــاد  ــ ب كــوكــب  ال  ــيـــوم  الـ

مرتفعا األرض  يف  ُيرى  حجاب  وال  ــدر مــرضوب عــى حرم الــيــوم ال خ

رجعا ليته  يــا  مــى  مــن  عــى  حــزنــًا  سافرًة الوحي  بيت  حرائر  أمست 

اجلزعا يعرف  مل  من  اليوم  فليجزع  مــهــاجــرًا مــات واهلــفــي ويــا أسفي

سعى احلجيج  ساعي  فيها  كامها  ــًا إىل حــرم ــج ــرم ح ــت مــن حـ ــوي ن

اضطجعا جسمُه  فيه  القيامة  حتى  ــر اخلــلــق فــيــه وذا هـــذاك مــولــد خ

صنعا ما  الدهر،  ويــل  الدهر  أيعلم  غــاربــه اهلل  جــب  لــلــدهــر  ــذر  عـ ال 

خضعا فيهم  كــل  معناه  األرشاف  ذكــر إذا  مــن  يــا  أنــفــســنــا  نــفــديــك 

وقعا قــد  ــذل  ال عليها  ــاب  رق مالت  ــاق الـــرجـــال كا ــن ــدك أع ــق ــال ف ــ أم

جزعا للنسا  جيوب  عليك  شقت  كا لــلــرجــال  قــلــوب  عليك  شقت 

ــا ــر الــرايــا بــعــده ورع أشــبــهــت خ كا  النبي  اشبهت  واخُللق  اخللق  يف 

مرتفعا طـــار  مـــن  ــعــدمهــا  ب يــــروم  مهـــا مهـــا أبــــــواك األروعــــــــان فا 

فاستصغرت من جبال األرض ما ارتفعا له  احلاملني  أيــدي  بنعشك  طالت 

تصنعا أقدامها  إن  الكواكب  هــام  عى فيه  املاشني  أرجــل  واستحقرت 
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ملعا إذا  مــنــهــا  ــى  ســن أهبـــى  ــان  ــك ف تزامحه أن  عــن  الشمس  ــحــادت  وان

منفجعا اهلل  ــول  ــ رس عـــاد  الـــيـــوم  ــة األمـــــاك قــائــلــة  ــل وأعـــولـــت مج

منهمعا عينيك  يف  ــرق  ــرق ت ــًا  ــع دم أَرْق بعد  للبيت  وقــل  احلجيج  عــزِّ 

معا فيه  والسبطني  البتولة  عــزى  ــويص به ــ ــزى ال ــزى الــنــبــي بــه عـ عـ

واجلمعا الــيــوم  فيه  اجلــوامــع  ــزى  ع ــه عـــزى الــقــيــام به  عـــزى الــصــيــام ب

ــل دعــا ــي وق إال  غــامــضــة  ــل  ــي ق مـــا  محى وكــــان  إال  ــة  ــادثـ حـ ــل  ــي ق ــا  مـ

جممعا لـــلـــراثـــني  ــدك  ــعـ بـ ــار  ــصـ فـ جممعًا ــني  ــراج ــل ل بــيــتــك  كـــان  قـــد 

مستمعا ــقــول  ال فيك  يــصــدق  وذا  ــول يــنــشــده ــقـ ــك الـ ــي ــق ف هــــذا حيـ

طبعا أفـــواهـــنـــا  ــى  عـ ــان  ــ ك ــى  ــت ح السنا ــت  ــرس أخ وقـــد  ــقــول  ن مـــاذا 

تقعا أن  قــبــل  ــادت  ــ وك فأخرستنا  لتخرسنا إال  بــابــل  زلـــزلـــت  مـــا 

منقلعا األرض  فوق  ألنحط  للعيون  يصعد لـــو  شــــواظ  ــوب  ــل ــق ال ويف 

شبعا ليته  منا  اجــتــاح  مــا  فــاجــتــاح  قابلنا كـــان  كــذئــب  إال  ــر  ــده ال ــا  م

الـــرى طمعا ــاد  فــصــار جيــتــاح آسـ منهمكًا ــام  ــن ــاألغ ب ــاه  ــدن ــه ع ــا  كــن

رشعا مــا  مثل  فيه  جئت  الــذي  هــو  به  النبي  جــاء  ــذي  الـ ــوداع  ــ ال حــج 

واخرتت عند أب السبطني مضطجعا مقربًا اهلل  رســـول  مــثــوى  وزرت 

ارتضعا ــة  ــرمح ال ثـــرى  در  كــامهــا  بــيــنــهــا  ــرق  ــ ــ ف ال  ــا  ــ ــأهن ــ ب ــًا  ــ ــل ــ ع

الضلعا األجبل  شم  بحملك  شكت  وقد ــال  ــرج ال أقلتك  كيف  أدر  مل 

منتزعا اهلل  ــراه  يـ أن  أبـــى  قلبي  يف  فحبك عيني  عن  شخصك  غاب  إن 

أقعا أن  ــاذرت  ــ ح ومـــا  ــاح  جــن ــا  ب فرحي من  طــرت  إال  ذكرتك  إن  ما 
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منطبعا ــاه  ــ أح ــا  ومـ قــــدرًا  ــاه  ــ أغ فا املستشهدين  دم  من  مــدادك  أغى 

شفعا لــنــا  رضــيــنــاهــم  ــعــاملــني  ال يف  هلا  عــديــل  ال  ــًا  ــروم خ فينا  خلّفت 

تقعا أن  ــل  ــب ق ــا  ــه ــي إل ــار  ــ وطـ إال  صاحلة يــبــق  مل  مــنــهــم  ــح  ــال ص كــم 

مطَّلَعا ــوزاُء  ــ اجل جـــاوز  الـــذي  ذاك  ــى لــنــائــبــة ــرجـ حمــمــد خـــر مـــن يـ

طلعا السا  يف  بدر  كل  عن  فاستغن  ــة ــي ــل داج ــنٍي كـ ــس ــح ــت ب ــ ــ وأرشق

نبعا إذا  يــنــبــوع  ــل  ك وعـــن  ــودًا  ــ ج ــة ــف ــم عـــن كـــل واك ــه ــف أغــنــت أك

وانقلعا مــال  قد  ــذي  ال الــوفــاء  طــود  نائله املــعــروف  القاسم  ــو  أب ــى  أرس

نصعا مــا  ــار  ــع األش مــن  عليه  يتلو  ــه ــادح م ــام  ــ ق ــا  مـ إذا  ــري  ــ احلـ ــو  هـ

دلعا مدحها  يف  النَدٰى  لسان  أضحى  يــد ــاملـــني  ــعـ الـ يف  ــه  ــائـ ــنـ ألبـ ــم  ــ وكـ

ــدح مــبــتــدعــا ــ ــنـــران املـ كـــامهـــا يـ قلمي وذا  ــرح  ــ ي مل  لــســاين  ــذا  ــ ه

الَّسعٰا رحبها  يــومــًا  ضــاق  إذا  بــابــًا  له  إن  ــور  ــم ــع امل ــعــهــم  ــرب ل ــًا  ــي ــق س

نفعا مـــا  قـــل  ــاد  ــ رم ــال  ــرجـ الـ ويف  له  ــظــر  ن ال  ــار  ــض م ــال  ــرجـ الـ ويف 

* * *
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13- الشيخ حمسن أبو احلب

1305هـ - 1369 هـ
)بني  قبيلة  إىل  تنتسب  واألدب  والفضل  بالعلم  عرفت  عربية  أرسة  احلب  أبو  آل 
كعب( قد هاجرت من احلويزة وأقامت يف كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري لتحصيل 
العلوم الدينية واآلداب العربية، اشتهر منها خالل القرن املنرصم الشيخ حمسن ابن احلاج 
حممد الشهري بأيب احلب املتولد سنة 1245 هـ واملتويف يوم االثنني يف 20 ذي القعدة سنة 
املقدسة، وكان  الروضة احلسينية  املجاب يف  إبراهيم  السيد  املدفون يف رواق  1305هـ 

يعد يف الرعيل األول من خطباء وشعراء العراق يف ذلك العهد. 

وله ديوان شعر كبري يضم بني دفتيه نامذج طيبة من الشعر املقبول الذي بلغ 3000 
بيتًا يتناول معظمه مدح ورثاء آل البيت وهو ما زال خمطوطًا، وأعقب يف يوم 13 
شوال عام 1357هـ، املدفون مع والده بالقرب من مرقد السيد إبراهيم املجاب، وكان 
من املربزين يف فن اخلطابة، وله إطالع واسع يف تاريخ الثورة احلسينية ضد حكم الطاغية 

يزيد بن معاوية. 

أما املرتجم له فهو سمي جده وأكرب أنجال الشيخ حممد حسن املتقدم ذكره. 

بيئة  العام الذي طوى فيه الردى جده، ونشأ يف  ولد يف كربالء عام 1305هـ وهو 
األساتذة  وبعض  والده  عىل  األدبية  دراسته  فاستهل  الفكري،  بالنشاط  حافلة  خصبة 
الفضالء، فقرأ النحو والرصف وعلم العروض والبالغة، واندفع حيفظ - أدب الطف- 
والشعر،  اخلطابة  فني  يف  جده  وجارى  اخلطابة،  يف  أباه  حاكى  مفوهًا  خطيبًا  برز  حتى 
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وحلق فيهام وهو يف العقد األول من عمره فذاع صيته وذاعت شهرته يف اآلفاق ال يف 
بأسلوبه  امتاز  وقد  وإيران،  والشام  والبحرين  الكويت  إىل  تعدت  بل  فحسب  العراق 

اخلاص، وتوفيقه بني القديم واجلديد. 

والبد لنا من اإلشارة إىل أنه القى تشجيعًا منقطع النظري من لدن ابناء بلده، وحاز 
عىل إعجاهبم وتقديرهم، مما ساعده عىل التفوق والنبوغ، وكانت الطلبات تنهال عليه 
أنه كان يرفضها، حيث كان  العزاء احلسيني، إال  من خمتلف األقطار اإلسالمية إلقامة 
يفضل املكوث يف مدينة كربالء، وخاصة يف شهري حمرم وصفر من كل عام حيث تعقد 
املجالس اخلطابية إلحياء ذكرى أيب عبد اهلل احلسني، وقد أتاين احلظ أن أحرض بعض 
والفضالء  العلامء  من  غفري  بحشد  مزدمحة  فكانت  حياته،  آخر  يف  وهو  الدينية  جمالسه 
واجلامهري الشعبية األخرى، وكنت أعجب بتفننه يف اخلطابة حيث كان يعالج البحوث 
اإلسالمية املهمة والقضايا التارخيية الغامضة، ويأيت بأروع االمثلة ذات اجلدة والطرافة، 
وحيسن االنتقاء للروايات الصادقة املستقاة من أوثق املصادر، فكان بعيد الغور، متضلعًا 
من  متكنه  إجادة  جييده  حيث  الفاريس،  الشعر  يف  واسع  إملام  وله  الفكرية،  القضايا  يف 

تالوته بصورة متقنة. 

حج بيت اهلل احلرام عام 1346هـ يف الوقت الذي كانت فيه وسائل السفر بدائية، 
فيالقي احلاج الكثري من املصاعب واملشاق والتكاليف الباهضة - آنذاك - ولدى عودته 
هنّأه لفيف من أدباء العراق أخص بالذكر منهم الشيخ كاظم آل نوح خطيب الكاظمية 

حيث أرسل له قصيدة مطلعها: 

لــــعــــلــــيــــا مــــــــا جــــــــد نـــــدب راقــــــــت هتــــــانــــــيــــــًا  أزف 

قـــــــرى الــــعــــيــــوق والـــشـــهـــب ــا ع ــاء  ــ ــ ــع ــ ــ ال ذي  ملـــحـــســـن 

وختمها مؤرخًا بقوله: 
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راغـــــــــب احلـــــــــــج  يف  هـــــــــو  حمــــــســــــن جــــــــــــاء أرخــــــــــــوا

والشاعر الشيخ قاسم بن حممد احليل الذي هنأه يف قصيدة مطلعها:

املـــــــــراقـــــــــُب وىّل  حـــــــــي  حـــــــــرك الـــــــعـــــــود ضـــــــــارُب

سنة  يف  وذلــك   الرضا موسى  بن  عيل  الثامن  ــام  اإلم ــارة  زي ألداء  وفــق  كام 
1356هـ)1(. 

صالح  الشيخ  هادي  كالشيخ  املعارصين  األفاضل  اخلطباء  من  لفيف  عليه  تتلمذ 
اخلفاجي والشيخ عبد الزهراء الكعبي والشيخ عيل احليل والسيد مصطفى الفائزي آل 

طعمة والسيد صدر الدين احلكيم الشهرستاين وغريهم. 

امتاز شاعرنا بدماثة اخللق ولني اجلانب، فلم تقعد به مهته القعساء عن خدمة مدينة 
الذي  الشهري  األديب  املنتدى  العريب( ذلك  الشباب  )ندوة  فقد ساهم يف مجعية  كربالء، 
أسس يف كربالء عام 1941م، وقد توىل شؤونه فرتة من الزمن وأحسن يف أدائه وتوجيهه 
الوجهة الصاحلة، وحاول أن يسريه وفق مناهجه الدينية واألدبية، إال إن ظروفًا طارئة 

حالت دون حتقيق ذلك. 

وساهم الشاعر يف ثورة العرشين، ثورة العراق الكربى فكان خطيبها األول الذي 
االستعامر  كيان  وزعزعت  اهلائمة  عواطفهم  وأثــارت  اجلامهري،  محاس  خطبه  أهلبت 

البغيض)2(.

كتب عنه األستاذ حممد عيل احلوماين الشاعر العريب املعروف وصفًا موجزًا يف كتابه 
)بني النهرين( عند اجتامعه به يف كربالء خالل زيارته سنة 1945 م فقال: )قلت ملرافقي 

)1(   خطباء املنرب احلسيني - حيدر صالح املرجاين ج1ص86. 
)2(   الثورة العراقية الكربى - السيد عبد الرزاق احلسني ص87. 
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احلب،  بأيب  ويكنى  فاطم،  بن  احلسني  العدالة  لذكرى شهيد  املحرم  ليايل  وهو خطيب 
وهو رجل قارح يف انتهاز الفرص التي تدنيه من رجال األدب والعلم بروحه فقط، وأما 
بدنه الضخم فهو وقف عىل األلقاب الضخمة والكنى اجلوفاء، أنه ظريف ونديم يالزم 
أيامي يف كربالء  كل زائر من هذا الصنف املرموق يف عامل اخليال، لقد لقيت منه طيلة 

لطف دعابة ورقة سمر( )1(. 

وممن ذكره أيضًا الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته فقال: 

الــلــســن ــب  ــي ــط اخل ــب  ــ احل أيب  ــن  بـ احلسن  ــن  ب املــحــســن  وكــاخلــطــيــب 

جثا ــن  ــظــع ال ــائـــق  سـ وعـــــاه  إذا  ــا ــرث ال يف  در  ســمــط  مـــن  لـــه  فــكــم 

)خـــذه()2( أرخ  فقيل  الـــردى  ــدى  ل أزهـــو احلـــيـــاة  يف  اجلــــــزاء  رأى 

ناذج من شعره: 
احلفالت  البيان، عرفته  القرحية، عذب  متوقد  أبو احلب شاعر جميد،  الشيخ حمسن 
واملناسبات، ينضم إىل مدرسة أيب املحاسن واحلويزي وأرضاهبام، وعالج يف شعره شتى 
املعامع  متناهية، وخاض  القومية واالجتامعية والوجدانية والفكاهية برباعة  األغراض 
األدبية مع اخلائضني فجىل يف املضامر وعرف كيف جير النار إىل قرصه واملاء إىل غرسه، 
ونرش قصائده يف الصحف واملجالت املحلية الصادرة يف حينها، كام أسهم يف العديد من 
اسعدين  التي عقدت يف كربالء وخارجها، وقد  والدينية  الوطنية  واملؤمترات  احلفالت 
احلظ أن أحرض احلفل التأبيني الكبري الذي أقامته الشبيبة الكربالئية يوم 12 عاشوراء 
سنة 1947م، لذكرى مرصع احلسني بن عيل يف الروضة احلسينية املقدسة، وكنُت 
فيها  نلمس  عامرة  قصيدة  له  املرتجم  ألقى  حيث  االبتدائي،  الرابع  الصف  يف  ذاك  إذ 

)1(   بني النهرين - حممد عيل احلوماين ص73. 
)2( جمايل اللطف بأرض الطف: حممد الساموي ص78 .
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حرارة العاطفة وجودة املعنى ورقة االحساس وحسن السبك، وهي: 

عمل مــن  اهلل  حيــب  مــا  إىل  واقــصــد  امٍل من  هتــواه  ما  عنك  دع  صــاح  يا 

الــنــوح مــن شغل فــا يكن لــك غــر  ــت لــوائــحــه ــذا املــحــرم قــد الحـ هـ

ـــه ســيــد الــرســل ــن ط� ــى احلــســني ب ع نلبسها  احلـــزن  ثــيــاب  علينا  ــرض  ف

ــاء ال مـــن املــقــل ــ ــوب دم ــل ــق مـــن ال ــن فاطمة الــدمــع حــزنــًا الب ونـــذرف 

اهلطل كــالــعــارض  أعينها  بــالــدمــع  وانبجست  واألرض  السا  بكته  لقد 

منهمل ــع  ــدم ــال ب لــه  ــرف  طـ ــل  وكـ بكى احلــســني  رزء  عــى  يشء  ــل  وك

تسل مل  بـــالـــدمـــع  لـــه  عـــني  وأي  ــًا ــف ــدع أس ــص ــن ــب لـــه مل ي ــل ــأي ق ــ ف

البطل  السيد  اإلمـــام  مــصــاب  عــى  وساكنها الــدنــيــا  حتـــزن  ال  وكــيــف 

األول أسافنا  ِمــن  كــان  َمــن  شعار  يف شهر عاشور دع عنك الرسور فذا 

ومبتهل داٍع  فــمــن  وطـــاف  ســعــى  ومن ــرام  احل والبيت  يبكيه  فالركن 

ومنتعل حاٍف  من  األرض  عى  ومن  ــداد بكت ــش لــه املــائــك والــســبــع ال

احلــلــل فـــاخـــر  ــاه  ــسـ مـــهـــده وكـ يف  ــه ــل الزم ــز الـــذي جــري ــعــزي ــو ال ه

ــد أزل ــ ــال الـــرضـــا مـــن واح ــن بـــه ف معتصم ــو  وهـ فــيــه  الذ  وفـــطـــرس 

ــي ــ وإنــــــــا أبــــــــــواه فــــاطــــم وع ــار شــافــعــنــا ــتـ ــخـ ــده املـ ــ حمـــمـــد جـ

النبل الـــســـادة  ــاء  ــيـ األوصـ ووالــــد  ــده ــدر الـــكـــرار والـ ــي واملـــرتـــى ح

جي ــال  اجلـ أفـــق  يف  تشعشع  نـــور  له  ــوه  أخ الــزاكــي  احلسن  واملجتبى 

مــن رجل أفــديــه  أال  ــال  ــرج ال ــاد  س فتى احلسني  مثل  وهل  احلسني  هذا 

عــى األنــــام كــبــحــر مــفــعــم خضل أنامله ــادت  جـ ــذي  الـ الــكــريــم  هــو 
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للقلل ــرضب  ــال ف ــه  ــارم ص ــل  ش إن  عــادتــه ــرب  ــ لــيــث رشى واحل أبـــوه 

ــرذل ال الــفــاجــر  حلكم  يطيع  أن  أو  تــقــاتــلــه ــي  كـ ــرب  ــ ح آل  جتــمــعــت 

مي بــالــفــخــاِر  ــويب  وثـ ــوت  أمـ حتى  بــيــدي  ــكــم  أعــطــي ال  واهلل  فـــقـــال 

والسفل؟ األوغــاد  دوحــة  إىل  ينمى  طاغية ــام  ــ اإلس يف  حيــكــم  فكيف 

نـــــارٍص وويل مـــعـــنٍي  مـــن  ومـــالـــه  منفردًا الطف  ــأرض  ب الطغاة  القــٰى 

ومنجدل منحور  بــني  قضوا  حتى  نكلوا ــا  وم عنه  جــاهــدوا  أصحابه 

ــا مهل بـ ــًا  ــوعـ ــه طـ لـ ــا  ــوه ــدم ــق ف نفوسهم ــًا  ــدم ق رشى  منهم  واهلل 

ــِل ــِف ــَت ومــن داع  ــن  ومـ مــصــل  فــمــن  به فــهــم ال هيــجــعــون  َلـــْيـــٍل  ــاُّٰد  ــبـ ُعـ

العسل مــن  ــى  أح عندهم  ــوت  واملـ عبدهم ــرب  احلـ يـــوم  كـــان  ــٍد  ــاج أم

القلل مــن  ــًا  مــأمــون السيف  يمينه  محلت الذي  الفضل  أبو  أخوه  منهم 

ــت عـــى وجــل ــان ــداؤه ب ــ ــ ــه أع ــن وم مذ حل يف الطف أضحى اجليش يف فزع

ــل ــوزع جــســمــه بــالــبــيــض واألسـ ــ م هوى الــفــرات  شاطي  عــى  ملــا  بكاه 

ــبــدل ــال ب ــك  ــن ع ــرىض  ــ ت ــة  ــي ــن امل أن  لو فــديــتــك  ــد  ق بـــأين  وددت  أخـــي 

َيُصِل إن  الكرار  املرتى  حكى  وقد  خلق يف  ــار  ــت ــخ امل شــابــه  ــه  ــل ــب وش

خجل من  عنه  ردت  الشمس  جبينه  رأت حني  العريس  القاسم  كذلك 

عجل عــى  يسعى  فاطمة  بــن  نــر  إىل  جــاء  حــني  حبيبًا  أنسى  ولست 

ــًا إىل األجــل قــاتــلــوا شــوق ــاره  ــص أن ــائـــب من ــرًا واألطـ ــ ــًا وزهـ ومــســل

ــة الــذبــل ــعــســال ــاف عـــى ال ــط هبـــا ي أضحت جسومهم رصعى وأرُؤُسهم

ــكــر واحليل ــني أهــل اخلــنــا وامل ب ــا  م منفردًا اهلل  رســـول  حفيد  أضــحــى 
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ــاء خي ــوف ــل ال ــاد مــن أه ورحــلــه ع له  ــصــر  ن ــدًا ال  ــيـ وحـــني ظـــل وحـ

منتهل غـــر  ــاٍد  ــ ص بـــالـــدم  يــفــيــض  ــل مــذبــوح ومــنــحــره ــف ــط ــآب وال فـ

وكم أصاب اهلدى من حادٍث جلل؟ ــن نــوب بـــاإلســـام م ــّل  ــم حـ اهلل ك

غسل وال  دفـــن  ــا  ب ضــحــايــا  وهـــم  بــأخــوهتــا فـــرت  إذ  ــنــب  ــزي ل هلــفــي 

الشمل  ــن  م بــأبــراد  الــريــاح  نــســج  تكفنه ــاٍر  ــ ع بــيــنــهــم  مـــا  ــط  ــب ــس وال

ــت جــســمــه بــالــلــثــم والــقــبــل ــودع ف ــه بـــا لــــٍب تــعــانــقــه ــي ــل هــــوت ع

ــزل ــق اهل ــي ــب فـــوق األن ــان ــني األج ب محلت قـــد  اهلل  آلل  قــلــبــي  ــرَّ  حـ يـــا 

ــل ــوه عــى عجف مــن اإلب ــق قــد أوث ممتحنًا ــاد  ــج ــس ال ــد  ــســي ال وبــيــنــهــا 

ينل مل  قـــط  ــارًا  ــخـ فـ ونـــالـــت  ــزًا  ــ ع سمت الــرضاح  فــوق  بقعة  زائـــرًا  يا 

والعلل األســقــام  مــن  الشفاء  فيها  تــربــة طــابــت وقـــد طهرت لــكــربــا 

ــاه عي ــ ــن ع ــة ومـــقـــامـــًا مـ ــعـ ورفـ رشفًا به  حــازت  وقد  حسينًا  ضمت 

العلل ــُة  ــلَّ ِع فــأنــتــم  الــنــجــاة  ــو  أرجـ ــم عـــديت وبكم ــت ــي وأن ــائ ــتــم رج أن

زلل ومــن  خيشى  عثرٍة  من  هيهات  ــب بــنــي اهلــــادي وعــرتتــه  فــمــن أحـ

هذه  تعيش  عيون  أسالتها  دموع  بتقليديتها  فاألبيات  عقيل،  بن  ملسلم  رثائه  ومن 
اللوعة، فكأهنا تعيش وهي حية، قال: 

ــا األنـــجـــاد واألغــــــوار؟ ــه ــاق ــش أف مـــا لــلــحــام نــبــت هبـــا األوكـــــار

تــذكــار رافــــــٍد  مـــن  هــاجــهــا  أم  بلحنها الغصون  هيف  عى  هدلت 

دمــــع وأبـــكـــى والــــدمــــوع غـــزار ما  ــر  غ ــن  م مــطــرب  بلحن  تبكي 

ــار ــجـ األشـ جــنــت  مـــا  إذا  مــثــي  ونوحها األراك  بنت  ــا  م هيهات 
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ــن الـــنـــار ــ ــ ــد دوهن ــ جـــــــذوات وجـ احلشا ويف  اخلليط  عني  ــأى  ن ولقد 

وحــــــايل اإليــــــــراد واإلصـــــــدار بوصلهم ــزمــان  ال سمع  إذ  ــس  أن مل 

ــاروا ــى سـ ــر مــنــي الــقــلــب أنـ ــس وي رحيلهم يـــوم  الــصــر  وبـــان  ــوا  ــان ب

ــؤاد الـــدار ــفـ ــداء الـ ــويـ وغــــدت سـ أضلعي مــن  املنحنى  بـــوادي  نــزلــوا 

ــا الـــغـــدار ــرنـ ــفــعــل دهـ ــذاك ي ــ ــ وك بفعله ــان  ــزمـ الـ ــدر  ــ غ ــد  ــق ل ــم  ــ وهب

داروا ــًا  ــي ــغ ب ــه  ــي ــل وع ــه  بـ غـــــدروا  الـــغـــدر شــيــمــتــه كـــا يف )مــســلــم(

ــار ــت ــه ــت ــه اس ــدومـ ــقـ ــم بـ ــ ــدا هل ــغـ فـ وافــــاهــــم بــنــيــابــة ابـــــن نــبــيــهــم

إجـــبـــار وال  كـــــره  ــا  ــ ف ــًا  ــ ــوع ــ ط ــوا ــع ــاي ــم إلـــيـــه وب ــه ــاف ــت ــر اخ ــث ك

ــار  ــص هيــــدي الـــطـــريـــق ومـــالـــه أن له  مـــن  يـــر  ومل  ــوا  ــكــت ن ــومــهــم  ــي وب

ــم الـــكـــرار ــي ــغ ــض ــو ال ــ ــال وه ــ وحمـ مــذلــة  ــاد  ــي ــق ال يــعــطــي  أن  فـــدعـــوه 

ــر األشـــــوس املــغــوار ــزبـ ــو اهلـ ــ وه أعــــداؤه ــه  بـ حــاطــت  إذ  ــس  ــ أن مل 

ــار ــث ن عـــني  الــــــدار  رؤوس  ولــــه  عزمه مــن  ــًا  ــرهــف م عليهم  فــنــضــا 

والــــكــــل مــنــهــم خـــائـــن غــــدار ــم ــاهنـ ــه أمـ ــنـ ــرت عـ ــغـ ــوا بــــه يـ ــ ــن ــ ظ

ــار ــع ــن ال ــوه ــش ــزي ح ــ ــاب خ ــي ــث ب ضاهلم عــنــد  بـــالـــزور  وتــقــصــمــوا 

وهلـــــا يـــقـــاد الـــعـــســـكـــر اجلـــــرار وأقبلت ــثــغــور  ال بــكــثــرهتــا  ســـدت 

ــدار ــ األقـ ــه يف )مــســلــم(  لـ ــري  ــ جت والــقــضــا ــة  ــي ــن امل ــت  ــ دن إذا  ــى  ــت ح

األحجار فوقها  الــشــواجــر  السمر  فوقها  ــر  ــوات ــب ال بــالــبــيــض  أردوه 

أوار ــب  شـ ــاه  ــش ــح ب الـــظـــا  ــن  ــ وم شقيهم سيف  شفتيه  عــى  وهـــوى 

ــار ــم ثـ ــرهيـ ــائـ ــثـ ــوت لـ ــ ــف ــ ــا ي ــيـ كـ ــه ــاف أخـــــــذوا مـــهـــنـــده وشـــــد كــت
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الكفار الشقا  ــي  أخ بقر  غصت  ــن ســمــيــة فــيــه وقــد  ــى ابـ ــوا ع ــل دخ

ــار ــغـ َصـ ــه  ــرتيـ ــعـ يـ ــى  ــ ــ وأنـ ذالً،  ــأن يــســلــم صـــاغـــرًا  ــ ــاه ب ــ فـــأبـــى إبـ

ــرار ــ ــك ــ ــدر ال ــ ــي ــ ــه ح ــنـ والــــعــــم مـ عقيلها  ــل  األصــي والـــرف  وأبـــوه 

ــارم الــبــتــار ــ ــصـ ــ ــه وســــــّل الـ ــيـ فـ لــكــنــهــم صـــعـــدوا الـــطـــار عـــداوة

ــا تــنــهــار ــهـــوى وكـــــاد لـــه الـــسـ فـ البنا فـــوق  مـــن  ــوه  ــ رم ثـــم  ــلــوه  ــت ق

ــدار يـ ــه  ــي ف األســــــواق  ويف  حـــبـــًا  ــوا به ــع ــن هـــذا بـــأن وض وأمـــض م

ــاف الــبــيــد واألمـــصـــار ــطـ فــيــه يـ ــة الــقــنــا ــي ــال ــوق ع ــ ــه مـــن ف ــرأسـ وبـ

يــعــار ــر  ــوخـ الـ ــهــا يف  ــي ف ــرق  ــالـ فـ بيدها  ــوي  ــط ت كـــومـــاء  ــًا  ــبـ راكـ يـــا 

ــو شعار وهـ ــزن  ــ احل مــنــك  ولــيــغــد  مكة أعــــى  بــطــحــاء  عـــى  عــــرج 

ــه شــفــار ــتـ ــك وزعـ ــم ــن ع ــ ــذا اب ــ ه قــائــًا  عـــرج  الــســبــط  احلــســني  واىل 

النظار حــولــه  يسحب  ــســوق  ال يف  مسلًا بعينك  ــرعــى  ت ــو  ل أحــســني 

يـــدار ــه  ــي ف ــدان  ــلـ ــبـ الـ ويف  قـــــرسًا  مشّهر ــاة  ــن ــق ال ــى  ع مــنــه  ــرأس  ــ والـ

والـــشـــامـــتـــون عـــاهـــم اســتــبــشــار  ــه رأسـ يف  رسوا  ــد  قـ يـــزيـــد  واىل 

 :وقال يف مولد بضعة املصطفى فاطمة الزهراء

ثغرا باسمة  ــاق  اآلفـ هبــا  فأضحت  الزهرا فاطمة  ــوار  أنـ سطعت  لقد 

أرشى  الــســا  رب  ــراج  ــع امل ليلة  ــه  ب الــورى سيد  املصطفى  طه  ابنة  هي 

الفخرا نالت  قــد  املختار  رشعــة  بــه  بعلها  الفخر  ذو  ــكــرار  ال وحــيــدرة 

طرا خضعت  قــد  ــرمحــان  ال مائكة  ــن هلا  ــي الـــرة الــطــهــر الــبــتــولــة م ه
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وقد سعدت يف وقت مولدها البرى ــة أمــهــا  ــدجي ــت فــيــهــا خ ــرح ــقــد ف ل

والبدرا الشمس  خيجل  سناها  ونور  ــور حمــيــاهــا قــد انــقــشــع الــدجــى ــن ب

ترتى  برحت  ال  العرش  ــه  إل� من  هلا  املـــخـــتـــار خـــر حتية ــة  ــع ــض ب عـــى 

ــرا واألج الفوز  ــدرك  ن بوالها  لكي  الــشــفــاعــة يف غد نــيــل  ــا  ــو هب ــرج ون

والــرضا الــبــؤس  نختي  ال  متسكنا  بـــوالـــدة الــســبــطــني ســيــدة الــنــســا

الــغــرا بطلعتها  نحظى  أن  نــؤمــل  ــا ــن وإن ــاء  ــ ــرج ــ ال ــا  ــه ــي ف ــا  ــن ل وإنَّ 

وقد شاهدت يف األفق أنجمها الزهرا مرقًا الكون  أصبح  قد  بمولدها 

ــرا ــا ذك ــام فــلــنــجــدد هل ــل عـ فــفــي ك أتت قد  الطهر  فاطم  مُجــادٰى  بشهر 

قرا قد  فيه  املصطفى  النبي  وطــرف  ــاء بــالــيــمــن واهلــنــا ــوم جـ بــأســعــد يـ

حورا أنسية  الدهر  طول  الصيت  هلا  ــم بمن  ــراك ــادات ب ــا الـــسـ فــيــا أهيـ

 :وقال مادحًا السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي

ــدا ــاص ــق ــورى آمـــاهلـــا وامل ــ ــال الـ ــن ت بحبهم الــذيــن  بــن  يــا  جــعــفــٍر  ــا  أبـ

وافـــــدا ــب  ــ ــّي ــ خي ال  ممــــن  ــك  ــ ــإن ــ ف حوائجي  تقي  منك  أرجــو  أتيتك 

وكانت التقاليد مفروضة عىل الشاعر أيب احلب كام هي مفروضة عىل الشعراء الذين 
يف  إال  ذلك  يمكنه  ال  بذاته  قائم  كفٍن  الغزل  يقول  أن  أراد  ولئن  كربالء،  يف  عارصوه 
القول  وبإمكاننا  الناس مشاعرهم،  املنابر، ويشارك  معينة، ال سيام وهو يصعد  مناسبة 
إننا إذا وضعنا كل هذه التقاليد إىل جانب شعره، نراه قد فاق شعراء املدينة - آنذاك - 
ونجده قد حلق، ومل يكن أحد ينكر ذلك فهو يف مقدمة شعراء كربالء وإن شعره سيبقى 
املثال لشعر عرصه، وهذا ما يؤكده ديوان شعره املطبوع، ولقد نال حظوة لدى املسؤولني 
وغري املسؤولني، فهو ذو منزلة اجتامعية مرموقة، هلذا يعرّب عن وفائه هلذه االلتفاتات يف 
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بالعيد أو رثاء فقيد عزيز إىل غري ذلك من شعر  املنقول وهتنئة صديق  توديع املترصف 
املناسبات، قال مودعًا عبد الرزاق األزري مترصف لواء كربالء: 

ــة أهنــــــم لـــكـــرام ــ ــريـ ــ شـــهـــد الـ ــارم ــ أك ــن  ــ اب ــا  يـ األزري  ــا  ــ أهي ــا  يـ

ــام ــقـ فــقــلــوبــنــا لــــك مـــنـــزل ومـ تنتقل أو  بــيــتــنــا  عـــن  تــرحتــل  إن 

ــام غـ ســـنـــاه  ــفـــي  ختـ وال  يـــبـــدو  أنـــــى حــلــلــت فـــأنـــت بـــــدر نــر

ــدأ وخــتــام ــبـ ــادة مـ ــعـ ــسـ ولــــك الـ ــة والــعــى ــاب ــه ــرد امل عـــش البـــســـًا بـ

ــام  ــيــت س ــا حــي ــي مـ ــن ــك م ــي ــل وع ــًا دائـ حلفك  ــال  ــبـ واإلقـ ولــتــحــيــى 

وعرف شاعرنا برسعة البدهية وخلقه للنكتة، فعندما رأى املرحوم السيد حييى السيد 
حممد احلديدي يوزع الكباب واخلبز يف جملس حسيني حاشد بداره يف حملة باب السالملة، 

أنشد قائاًل: 

ــزا ــ ــبـ ــ ــي كـــــبـــــابـــــًا وخـ ــ ــط ــ ــع ــ ي حيــــيــــى احلـــــــديـــــــدي أضـــحـــى

إلـــــيـــــهـــــم اجلــــــــــــود يــــعــــزى ألنـــــــــــــــه مـــــــــــن أنـــــــــــــــاٍس

وقال يف تشييد باب يف الروضة العباسية سنة 1936م: 

ــوت رقـــاهبـــا  ــ ــد لـ ــ ــا الــــرايــــا ق ــ هب ــرتــى بــاب عًا ــا ابــن امل شــيــدت ي

ــا  ــاهبـ ــتـ أعـ أدب  ــن  ــ مـ ــًا  ــثـ ــتـ ــلـ مـ ــًا  ــلِّ ــس ــف عــلــيــهــا خـــاضـــعـــًا م ــق ف

ــا  ــاهب ــن لّٰــــه عـــى هــــام الــســهــى أط الـــ  ــي قــد رضب  ــت ال الــبــاب  ــا  ــإهن ف

ــه حــجــاهبــا  ــ ــواب ــ أضـــحـــت عـــى أب أحــدقــت فــيــهــا  األمــــاك  ــرى  تـ أال 

ــاء الـــعـــى انــجــاهبــا  ــنـ ــاق أبـ ــ ــن ف ــ َم ــدٍر حــي ســلــيــل  ــفــضــل  ال أيب  بـــاب 

وها  العباسيون،  الشعراء  قاله  الذي  للغزل  امتداد  وإنه  مادي،  غزل  فهو  غزله  أما 
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هو ذا يفصح عن شدة حبه ووهله يف قصيدة يعاتب فيها صديقه الشاعر كاظم آل نوح 
خطيب الكاظمية: 

ــج)1( ــ ــد شـ ــ ــب ق ــل ــق ــل وبــســيــفــه ل رج ــي  ــ ــح ــ ــوان ــ ج الـــــغـــــرام  رج 

ــج ــه ــن ومـــــــن لـــــه اإلرشـــــــــــاد م ــن ــ ــدي ــ ــراف ــ ال أرض  أخـــطـــيـــب 

ــرج ــ ــل قـــــد خت ــ ــض ــ ــت ف ــ ــي ــ مـــــن ب والــــــــواعــــــــظ الـــــفـــــذ الــــــذي
ــفــلــج)2( ــم ي ــص ــه اخل ــي كــالــســيــف ف ــوٍل ــ ــق ــ ــم ــ هيـــــــــدي األنـــــــــــــام ب

ولــــــه جــــــــواد الـــســـبـــق يـــرسج أوحــــــد  اخلـــــطـــــابـــــة  يف  هــــــو 

ــح أبـــلـــج ــ ــب ــ ــص ــ ــال ــ ــه ك ــ ــل ــ ــض ــ ف ــن  ــا م ــ ــ ــا أهيـــــــا األســــــتــــــاذ ي ــ ــ ي

تـــــزوج أن  الـــــــــــرضورة  عـــنـــد  فــــاضــــًا  شــــيــــخــــًا  تــــلــــح  ال 

ــوج ــ أح األمــــــر  ــا  ــ م إذا  ــًا  ــنـ ــيـ حـ ــه ــ ــلـ ــ يـــــــأبـــــــى حيــــــــــــــّول رحـ

ــرج خمـ عـــلـــيـــه  يـــضـــيـــق  أن  مــــن  خيـــــشـــــى عــــــــواقــــــــب أمــــــــره

ــر املــــســــك يـــــأرج ــ ــب ــ ــا ع ــهـ ــنـ مـ غــــــــادة إال  اخــــــــتــــــــار  مــــــــا 

ــه تـــــرّضج ــ ــي ــ ــا ف ــهـ ــمـ ــسـ مـــــذ جـ قـــــــد ضـــــــــاع نـــــــر عـــبـــرهـــا 

ــج ــ وأهب أســـنـــى  ــنـــا  الـــسـ يف  ــي  ــ ه ال  ــت  ــ ــل ــ ق ــٌس  ــ ــمـ ــ شـ ــل  ــ ــي ــ ق إن 

وخــــزرج أوس  مـــن  احلـــســـن  يف  مــثــلــهــا  ــة  ــ ــ ــروب ــ ــ ــع ــ ــ ال يف  مــــــا 

ــرج ــفـ ــاء تـ ــ ــ ــغ ــ ــ وبـــــنـــــورهـــــا ال وهبــــــــــا لـــــقـــــد تــــــــــمَّ اهلــــنــــا

هنـــــــــًا مـــــــن املـــــــــــاء املـــثـــلـــج صـــّبـــهـــا  ــي  ــ ــق ــ ــس ــ ــت ــ ل دارت 

)1( شج : أصاب .
)2( يفلج : ينقسم وينشق .
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ــج)2( ــّل ــف ــب)1( امل ــن ــش ــن ثــغــرهــا ال م وتــــــــبــــــــل حــــــــــــّر غـــلـــيـــلـــه

ــفــســج ــن ــن ب ــ ــون مـ ــ ــل ــ ــيـــت ب ــلـ حـ وافـــــــــــــت عــــلــــيــــهــــا بــــــــردة 

ــج ــس ــن هلـــــا بـــــأيـــــدي احلــــــــور ي ــاء ــ ــه ــ ــب ــ ــن وال ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ بـــــــرد املـ

ــه ومــــــن حــج ــيـ ــى فـ ــعـ ومــــــن سـ ــت طـــاف ــيـ ــبـ ــالـ ــًا بـــمـــن بـ ــ ــس ــ ق

ســـافـــة ورضـــــــــاب)3( أدعــــــج)4( رشب غــــــر  أحــــــــى  يشء  ال 

يـــرتـــج تــــقــــوم  فـــحـــني  ردٌف  وعـــــــــنـــــــــاق غــــــانــــــيــــــة هلـــا 

ــل هــــــــودج)5( ــقـ ــو يـ ــ ــ ــر وه ــسـ يـ ــق  ــ ــي ــ ــرق ــ وكــــــأنــــــا اخلــــــــر ال

ــو لــــــوح شــطــرنــج ــ فـــكـــأنـــا هـ ــًا ــبـ ــعـ ــلـ ختـــــــــذت فـــــــــــــؤادي مـ

ــج م لــــوصــــاهلــــا  وال  أبـــــــــــدًا  ــا مـــــــا ســـا  ــ ــه ــ ــن ــ ــب ع ــ ــلـ ــ ــقـ ــ الـ

ــج)6( ــ ــدج ــ واقــــتــــادت الــبــطــل امل ــوى ــ ــ حـــكـــمـــت بــــــأربــــــاب اهل

ــج ــنـ ــغـ ــه وحمــــــــبــــــــوب تـ ــ ــ ــي ــ ــ ت ذي بــــحــــب  األســــــــــر  فـــــأنـــــا 

زج ــه  ــ ــ ــم ــ ــ ــه ــ ــ س ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفـ ــتـــكـــت بـــأحـــشـــائـــي ــه فـ ــ ــاظـ ــ أحلـ

)1( الشنب : أبيض األسنان حسنها .
)2( املفلج : من األسنان املنفرجة .

)3( رضاب : رضَب : رشفه وامتصه .
)4( أدعج : سواد العني مع سعتها .

)5( هودج : مجعها هوادج ، حممل له قبة كانت النساء تركب فيه وسمي بذلك ألنه يضطرب عىل ظهر البعري .
)6( املدجج : الالبس للسالح ألنه يتغطى عبه وهو من دججت السامء ، أي تغيمت .
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ــا هــــي ريــــــش دعــــلــــج)1( ــ ــأن ــ ك ــال  ــ ــب ــ ــن ــ أهـــــــدابـــــــه تـــــرمـــــي ال

ــج وبــــاجلــــفــــا واهلـــــجـــــر قـــــد ل بـــاحلـــكـــم جــــــار عـــــى املـــحـــب

ــن فــج ــ ــم ســــــّد مـ ــ ــهـــم كـ ــيـ ــلـ وعـ وجـــــــنـــــــى عـــــــــى عــــشــــاقــــه 

أروج احلـــــــب  يف  لـــــه  ــا  ــ ــأنـ ــ فـ ــه ــ ــال ــ مج ســــــــــوق  راج  إن 

ــزج ــمـ ــا واملــــــــــدح يـ ــ ــن ــ ــث ــ بـــــه ال ــيـــب ــطـ عـــــــــــذرًا ملــــــوالنــــــا اخلـ

ــلــهــج ــدق ي ــ ــصـ ــ ــان الـ ــ ــس ــ فـــيـــه ل شــــــكــــــرًا جــــــزيــــــًا وافــــــــــرًا 

ــج ــ ــوق أدبـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــ ــري ــ ــا ب ــيـــهـ فـ خــــــذهــــــا إلــــــيــــــك فـــــريـــــدة

ــف انـــتـــج ــ ــط ــ ــيـــب ال وهلــــــا خـــطـ ــا  ــ ــهـ ــ احلــــــــــــب نـــــــحـــــــوك زفـ

بدأها  والقافية  الروي  نفس  عىل  بقصيدة  نوح  آل  كاظم  الشيخ  الشاعر  أجابه  وقد 
بكل  فطالعتها  الغراء،  العصامء  قصيدتكم  وصلني  فقد  وبعد  واحرتامًا،  سالمًا  بقوله: 
شوق فرأيت أوهلا حيكي آخرها وآخرها حيكي أوهلا، وليس ذلك بغريب ألهنا صدرت 

من معدن الفضل واألدب وقلت مؤرخًا صدورها: 

ــرج ــ ــدن الـــعـــلـــيـــا خت ــ ــعـ ــ مـــــن مـ املـــتـــوج األدب  ــن  ــحـ ــسـ مـ ــا  ــ يـ

ــج ــل ــج ــل فــــــــذا لـــــســـــاين قــــــد ت ــت الـــقـــريـــض أبــــمــــقــــوٍل صـــغـ

املـــــــــدح واملـــــــمـــــــدوح أحـــــوج ــق  ــح ــت ــس ي مل  مـــــن  ومـــــدحـــــت 

ــج ــهـ ــبـ وتـ ت  رُسّ دعــــــــا  إن  ــك ــ ــائ ــ ــه امل ــ ــن ــ لـــــدعـــــاء مـــــن م

بــــرقــــيــــق نــــظــــم قــــــد تــــــأرج أرســــــلــــــت عـــــصـــــاء ســمــت

ــزج ــ وبـــــــرقـــــــة اجلــــــــريــــــــان متـ ــض بــــــأرسه  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وشـــــــــأى الـ

)1( دعلج : النبات الذي يلتف بعضه عىل بعض .
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ــج  ــه ــب ــي ل هبــــــا  الـــــــزمـــــــان  إن  ــا ــهـ ــتـ ــعـ ــالـ طـ إذ  قــــلــــت  قــــــد 

ــر بـــــــه دهـــــــــــري تـــبـــلـــج  ــ ــعـ ــ شـ وقـــــل  أرخ  أحــــــنــــــا  ملــــــــــٌع 

5 شوال 1367 هـ
وله يف ثورة جيشنا املظفر يف العام 1941 م التي عرفت بحركة مايس، قصيدة محاسية 
ألقاها يف حفل كبري عقد يف الروضة العباسية املقدسة بكربالء، ونرشهتا جريدة )الندوة( 

الكربالئية: بريطانيا خمذولة

الغمم ببيضكم  ــى  جت أن  آن  ــا  أمـ األمم  ســادة  يا  العرب  شباب  يا  أال 

العلم  نــرة  إىل  حــيــازيــًا  وشـــدوا  والعى املجد  بني  يا  ــًا  رساع فقوموا 

مهتضم راح  لكم  حقًا  تدركوا  لكي  وجاهدوا حاموا  اإلسام  بيضة  وعن 

قــدم بشعبكم  حــطــت  ــقــد  ول بــكــم  حميطة الــكــافــريــن  جــيــوش  فــهــذي 

حرم لكم  تستهيج  وأضحت  نفوسًا  وأتلفت  دمـــاء  منكم  سفكت  لقد 

والكرم املجد  عصبة  يا  تقعدوا  وال  لــواجــب ــاد  ــه اجل إن  فــاهنــضــوا  أال 

ــعــزم وحـــزم والــشــجــاعــة واهلــمــم ب الوغى دخلوا  أخوانكم  تنظروا  أما 

أسود رشى)1( عاثت بجمع من الغنم ــن أوطـــاهنـــم فــكــأهنــم ــون عـ ــامـ حيـ

ــا سلم  ــط م ــر ق بــنــر ومــنــهــم كــاف يمدهم واإلل�ـــه  صــالــوا  الكفر  عــى 

طعم لذؤباهنم  صــارت  وأجسادهم  ــًة ــل ــاء لـــنـــدن أك ــنـ ــوا أبـ ــركـ ــد تـ ــق ل

يلتئم ليس  ذا  بعد  مجعًا  الكفر  من  ــوا ــزق ــود اإلنــكــلــيــز وم ــن ــادوا ج ــ أبـ

والعدم ــذل  ال من  ثوبًا  لبست  وقــد  ــة ــال حم ال  خمــــذولــــة  بـــريـــطـــانـــيـــا 

)1(  رشى : مجع أرشاء : اجلبل ، الطريق .



181

انــتــقــم قـــد  مــنــهــا  واهلل  ــم  ــوده ــه ع وضيعت خانت  بالعرب  بريطانيا 

والقلم؟ والــرمــح  بالسيف  نحاربه  وكلنا  اإلنــگــلــيــز  ــأوي  ــ ي أيـــن  إىل 

ــد أمل ــب ق ــوان ــل اجل ــن ك ــذل م ــه الـ ب وجيشه  ذلـــيـــًا  ــورًا  ــه ــق م ــع  ــرج ف

والــنــدم ــارة  ــس اخل ــا  ــن أعــادي نصيب  دائــًا  والنجاحات  حلف  النر  لنا 

قد هجم بالظلم واجلور  عى شعبكم  خائن ــرب  ح إىل  هــبــوا  يــعــرب  بني 

ذمــم وال  لــلــبــاد  عـــهـــدًا  ــرع  يـ ومل  اعتدى قــد  ظلًا  اهلل  ــن  دي أهــل  عــى 

رغــم ــد  ق األراذل  أعـــاديـــه  وأنـــف  ظــافــرًا اجلــيــش  يــرجــع  أن  ــٌل  أمـ لنا 

النسم ــارئ  بـ الــســا  رب  ــره  ــن وي مــؤيــدًا ــراق  ــع ال جيش  فليعش  أال 

العلم  رفــرف  قد  بالنر  رأســه  عى  مــلــكــه اهلل  خـــلـــد  ــك  ــي ــل م بـــظـــل 

املذكورة  1941م  عام  الگيالين  عايل  رشيد  قادها  التي  الكربى  االنتفاضة  أّيد  كام 
بربقية جاء فيها: 

ــف مـــســـاعـــد لــزعــيــمــه ــ ــد ك ــمـ ويـ مليكه بــالــنــفــوس  ــفــدي  ي الــشــعــب 

خصيمه بــرغــم  ــصــورًا  مــن ليعيش  ــجــاهــد دونــه ــش امل ــي ــعــاضــد اجل وي

ويدعو العرب باالنضواء حتت راية الوحدة العربية فيقول: 

ــا عــــــزة لــلــعــرب ــهـ ــيـ ــون فـ ــ ــك ــ ت وحـــــدٍة إىل  قـــومـــي  ــي  ــنـ بـ ــا  ــيـ هـ

ــه كــــل أب ــنـ ــابـ بـ ــى  ــ ــرق ــ ت ــم  ــكـ فـ ــم ــاءكـ ــنـ ــلـــم أبـ ــعـ ــالـ وزيـــــنـــــوا بـ

العباسية  الروضة  الدين سادن  السيد مرتىض آل ضياء  املغفور له احلاج  وقال راثيًا 
املقدسة بقوله: 
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ــاء الــديــن ــذ غـــاب بـــدر بــنــي ضــي م حزين بصوت  يبكي  العى  أضحى 

ــني ــن يــبــكــي عــلــيــه بـــحـــرسة وح متفجعًا ثـــاكـــًا  ــح  ــب أص واملـــجـــد 

قرين ــم  ــدي ع الــعــلــيــا  يف  ــان  كـ مــن  املــرتــى اهلــــام  غــــاَب  أال  ــو  ــدع ي

ــتـــعـــداد والــتــبــيــني  ــن الـ ــت عـ ـ ــلَّ َجـ مفاخرًا وحــاز  رشفــًا  ــوى  ح ولكم 

ــني  ــق ــة وي ــيـ ــالـــص نـ ــخـ عــــمــــرًا بـ ــد قى ــة ق ــســدان ــًا يف ال ــام ســتــني ع

أمـــني ــر  ــ خ ــاح  ــت ــف ــم ــل ل ــان  ــ كـ إذ  املرتى  ــن  اب ــة  روض خلدمة  وسعى 

ــني  ــزي ــت ــال ــوق ب ــفـ ــتـ ــة لـ ــضـ مــــن فـ ــفــظــًا هبا  ــدد األبــــــواب حمــت ــ ــد ج قـ

ــه بـــكـــل ثــمــني ــ ــاد ل ــ ــي جـ ــع ــس ــال ب بعدما تـــرًا  اإليــــوان  كــســى  ــقــد  ول

ــه تـــســـقـــى بــــــاء مــعــني ــ ــال ــ ــض ــ أف فمن  منه  ــورى  الـ يسقي  إن  ــاء  واملـ

املــســكــني  ــس  ــائـ ــبـ الـ رواء  مـــنـــه  قــصــده ــة  ــ ــاي ــ غ أن  يـــعـــلـــم  اهلل 

ــن؟ ــري ــث ع ــي ــًا كـــل ل خيــشــاه بـــأسـ ــه وإنــــه ــ ــأت ــ ــاج ــ ــة ف ــيـ ــنـ ــف املـ ــيـ كـ

ــم رصــني  ــل ــح ــه ب ــب ــاع ــص ــى م ــق ــل ي عرى  أو  خطب  جــّل  إن  الــذي  وهــو 

ــي يــاســني  ــن ــن ب ــر األطـــائـــب مـ خـ ــى تــــــدل بــأنــه ــنـ ــسـ أعــــالــــه احلـ

ــامل الــتــكــويــن  ــ مــثــوى َعــــٰا مـــن ع ــرم بــقــعــة ــ ــأك ــ ــه ب ــ ــط اإلل�ـــــــه ل ــ خ

ولـــــه املــــلــــوك حتــــط كــــل جــبــني ــوى املــائــك ســجــدًا ــوى بــه هتـ ــث م

عــني بـــــحـــــور  ــه  ــ ــك ــ ــل ــ م واهلل  بنعيمها  حظى  ــد  وق حــل  اخلــلــد  يف 

مــبــني  األنـــــــام  يف  ــل  ــض ــف ل ــاٍو  ــ ــ ح ــرم سيد ــ قـــد كـــان بـــني الـــنـــاس أك

ــر خـــر خــديــن ــخ ــف هـــو لــلــعــى وال ــت ــد أت ــه املــفــاخــر قـ ــن ــه م ــل ــشــب وب

ــنــني  ــر ب ــ ــر اآلبـــــــا خلـ ــ ــذخ ــ ــا ت ــ مـ ــا  وإنـ أبـــيـــه  مـــن  ــارم  ــ ــك ــ امل ورث 
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يــمــني دون  بــــاجلــــود  ــه  ــالـ ــشـ بـ الــورى عــّم  من  بوصف  ــول  أق ــاذا  م

ــن بــنــي قــزويــن ــدق يــدعــى م ــص وال ــا ــوف ال ــو  ــ أخ الــعــي  ــد  ــم ذا حم ــو  هـ

ــديــن ــواء ال ــ بــالــعــلــم قـــد رفـــعـــوا ل شـــهـــم عــــزيــــز بــــاســــل آبــــــاؤه

ــيــنــي  تــأب ــه  ــوتـ ملـ ــون  ــكـ يـ أن  ــن  ــ ع فقيدكم ــل  ج ــن  ــدي ال ــاء  ضــي ــنــي  أب

الــزمــان حصني  ــر ركـــن يف  ــو خ ه ــذي  لــكــم الــتــعــزي بــابــنــه احلــســن ال

مــعــني ــر  ــ خـ اهلل  فــــــإن  صــــــــرًا  أحمـــمـــد احلـــســـن الـــرفـــيـــع مــقــامــه

تــكــفــني  وال  غـــســـل  ــا  ــ ب ــى  ــسـ أمـ ــذي  ــى ال ــكــاء ع ــب ــق لــنــا ال لــكــن حي

دفني  غــر  اجلــســم  منه  الشمس  يف  كربا يف  بــقــي  ــن  ومـ الــنــبــي  ســبــط 

ــنـــحـــور وبـــــني طــعــني  ــني مـ ــ ــا ب ــ م ــوق الــثــرى ــه وصــحــبــه فـ ــي ــو أب ــن وب

وعندما جرى تكبري لصورة العالمة الشيخ حممد اجلواد اجلزائري يف سنة 1363 هـ 
نظم عدد من أهل العلم واألدب هبذه املناسبة ومنهم الشيخ حمسن بن الشيخ حممد حسن 

أبو احلب خطيب كربالء فقال: 

ــال ــ ــن ومجـ ــ ــاسـ ــ ــل وحمـ ــ ــائ ــ ــض ــ وف ــال  ــ وكـ بــــاهــــر  وعــــلــــم  أدب 

ــال  ــث ــه م ــنـ ــد بـــــان لـــلـــرائـــني مـ ــ ق أنــظــر إىل املـــوىل )اجلــــواد( مــصــورًا

ــال  ــ وجـ ــة  ــبـ ــيـ هـ ــة  ــ ــريـ ــ الـ رب  من وعليه  جلــوده  ــواد(  ــ )اجل يدعى 

ــت لــــه أعــــال ــنـ خــــر امـــــــرء حـ ــه  ــ ــه أن ــ ــن ــ ــك ع ــئـ ــبـ ــنـ ــه يـ ــ ــال ــ ــث ــ مت

ــهــو الــنــبــيــل الـــعـــامل املــفــضــال)1(   ف ــه  ــل ــض ــه وف ــم ــل ــع ــفـــع األنـــــــام ب نـ

)1( جملة املوسم : العدد 47 - 48 )2001م - 1422هـ( ص218 .
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الفجر من يوم اجلمعة 5 ربيع األول سنة  الشاعر فجأة يف كربالء عند طلوع  تويف 
1368هـ، وجرى له تشييع مهيب شاركُت فيه حتى مثواه األخري حيث دفن يف مقربة 
تأبيني فخم يف الصحن املذكور بمناسبة  العباس وأقيم له حفل  خاصة يف صحن 
حلول أربعني يومًا عىل وفاته، وكان ممن ساهم فيه الدكتور ضياء الدين أبو احلب، وكان 

يومذاك يواصل دراسته يف أمريكا، وقد تليت قصيدته نيابة عنه، ومطلعها: 

مثبورا األســـى  يــرعــنــي  زال  ــا  م مـــذعـــورا ــي  ــن ــركــت ت ــب  ــي ــب احل أيَب 

وأّبنه الشاعر الشهري الشيخ عبد احلسني احلويزي بقصيدة مطلعها: 

حمسنا ــارم  املـــكـ ــدي  ــب ت لـــه  فــكــنــت  ــه مــأمــنــا ــي ــزل ف ــ ت ــان مل  ــ ــاء زمـ ــ أسـ

ورثاه خطيب كربالء الشيخ هادي الشيخ صالح بقصيدة مطلعها: 

أدمــعــي املصيبة  يف  ــًا  ــزن ح فــأســاَل  أضلعي يف  األســـى  مــن  ــام  أقـ رضم 

وأّبنه اخلطيب الشاعر السيد حسني املرعيش الشهرستاين بقصيدة مطلعها: 

منكرس الطف  خطيب  لفقد  قلبي  منقطر  الـــــرزء  ــذا  ــ هل ــؤاد  ــفـ الـ إّن 

ومنهم الشاعر احلاج رشيد حسني األسدي أّبنه بقصيدة مطلعها: 

ــاءهــا  ــن ــان فـــا رعـــى أب ــزمـ ويـــح الـ ــا  ــاءه ــف ــر كـــربـــا أك ــاب ــن فـــقـــدت م

يظل  وسوف  أشعاره،  يف  العرب  حارض  ورسم  أمته،  بمجد  تغنى  الشاعر  هذا  إّن 
شعره خالدًا تزدان به لغة الضاد. 
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14- احلاج حمسن احلمريي

املتوىف سنة 1293هـ
هو احلاج حمسن بن احلاج حبيب احلمريي نسبة إىل قبيلة )احلمريات( العربية الشهرية 

يف كربالء.

كان مولده يف كربالء، ومل يتسن لنا ضبط تاريخ مولده، وقد علمنا أنه درس مبادئ 
العلوم كالنحو والرصف واملنطق عىل فضالء زمانه فانتجع جمالس العلم واألدب لينهل 
من فيضها، وملا شب عن الطوق وأويت من علم وأدب وسمو فكر، برز شاعرًا ال جيارى 
وأديبًا ال يبارى، وراح ينقلب يف الكتب القديمة التي حتفل هبا مكتبات كربالء ال سيام 
مكتبة آل الرشتي التي كانت تضم بني جدراهنا عرشة آالف كتاب بني خمطوط ومطبوع، 
مما وسعت أفق مداركه، وقد تسنم كريس التدريس فتتلمذ عليه عدد ليس بالقليل من 
بن  حممد  الشيخ  الشاب  الشاعر  منهم  بالذكر  أخص  الفضل  وأحذاف  األدب  عشاق 
الشاعر الشيخ فليح حسون رحيم، ومل يزل عزيز اجلانب، سامي املنزلة، ذا مركز اجتامعي، 
فهو مدّرس ومؤلف وشاعر، وجدت بخطه كتابًا يف ضبط قراءة القرآن واأللفية، تارخيه 
يوم السبت لتسع خلون من شهر رجب األصب عىل يد حمسن بن احلاج حبيب رمحه اهلل 
تعاىل يف السنة الثالثة والسبعني بعد املائتني، كام وجدت له تواقيع يف الوقفيات والوثائق 
واملستندات خالل مراجعتي لتدوين تاريخ العشائر واألرس الكربالئية، فكان هلا أثر كبري 
يف كشف الغموض الذي كان يكتنف حقيقة حياته ونسبه، وكان أثريًا عند الزعيم السيد 

أمحد املرشدي. 
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ناذج من شعره: 
مع  شعره  معظم  ضاع  فقد  يسري،  نزر  إلينا  ورد  الذي  أن  إال  كثري،  شعر  للمرتجم 
ما ضاع من نتاج غريه من الشعراء بسبب األحداث والوقائع التي اجتاحت كربالء يف 
مراحل تارخيية معينة، ويقترص شعره الذي وصلنا عىل األغراض املألوفة كالغزل والرثاء 
والتهاين واملديح وغري ذلك، وشعره قوي املعنى، سهل األسلوب، متني األلفاظ، تنقاد 

إليه القوايف يف طواعية، ومن رثائه للحاج حممد كريم خان)1( قوله: 

قتام الــعــلــوم  شــمــس  ســنــا  ووارى  ــفــخــر الــعــي شــام تـــداعـــى مـــن ال

ــام ــح املـــكـــرمـــات ظ ــب وجـــلـــل ص وألـــبـــس بـــدر الـــديـــن ثـــوب كــآبــة 

فــهــل تــرجتــي بــعــد الــكــريــم كـــرام؟  رزؤه  الــكــون  طــبــق  ــم  ــري ك ــوت  ملـ

رضام  ــوع  ــلـ ــضـ الـ ــني  ــ ب ونــــازهلــــا  مصابه  عــظــيــم  رزء  مـــن  ــك  ــال ــي ف

ــام ــن ــارب وس ــ ــه غـ ــن ــب م ــد جـ ــ وق ــه ــات ــم يـــوم وف ــعــل ــدع طـــود ال ــص ت

ــرام؟ ــ غ ذاك  ــن  ــ أي غـــرامـــًا  عــلــيــه  نفوسنا  تــــذوب  أن  إال  هـــي  فـــا 

ــم هــيــام ــري ــك فــهــا هـــي مـــن بــعــد ال ــى واألرامـــــــل بــعــده ــام ــت ــي ــن ال حتـ

ــام ــا نــاحــت عــلــيــه مح يــنــوحــان مـ والتقى  والــعــلــم  يــنــعــاه  فــمــحــرابــه 

ويف ختامها يؤرخ عام وفاته: 

ــام( ــق الــنــعــيــم م ــد يف أعـــى  ــّي ــش )ت أرخوا والعلم  الفضل  عني  إلنسان 

1288 هـ

)1(   هو تلميذ السيد كاظم بن السيد قاسم الرشتي احلسيني زعيم الطريقة الكشفية )الركنية( التي أفرادها 
سنة  خان  كريم  حممد  احلاج  تويف  خان،  القاسم  أبو  احلايل  ورئيسها  بإيران،  كرمان  يف  منترشون  اليوم 

1288هـ، ورثاه شعراء كربالء. 
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ومن قصيدة له هينئ هبا السيد حسن األعرجي بوروده من إيران، ويستهلها بقوله: 

والعربا العجم  فيك  بالبر  فعم  طربا مستبرًا  ضحًى  البشر  جــاء 

ويف آخرها يقول مؤرخًا: 

والغضبا( اهلــمَّ  عنا  اهلل  أذهــب  قــد  ــادى أرخـــوه )أالٰ ــواحــد الــفــرد ن وال

وفاته: 
فخرس  1293هـ)1(،  سنة  بتاريخ  وذلك  ربه  دعوة  ملبيًا  الزكية  أنفاسه  الشاعر  لفظ 
طريق  عىل  ومالحمه  خصوصياته  له  األسلوب،  رائع  البيان،  مرشق  أديبًا  املخلصون 
السيد أمحد املرشدي،  الزعيم  الفكر بفقده ال سيام سيده  اإلبداع الشعري، وفجع أهل 
جاء  قصيدة  يف  قال  فقد  اجلشعمي  حسون  فليح  الشيخ  ومنهم  واألدباء  الشعراء  وأّبنه 

فيها: 

ــال الـــســـحـــاب  ــ ــط ــ ــه ــ ــي ك ــ ــم ــ هي انــســكــاب  يف  دمـــعـــي  بـــــال  ــا  ــ م

ــهـــاب ــبـــي كــمــلــتــهــب الـــشـ ــلـ قـ ـــب غـــــــــادروا  ــــحـ لــــــفــــــراق ص

ومنها قوله:

اجلـــنـــاب  مـــقـــصـــود  زلــــــت  ال  ــا ــ ــوفـ ــ ــق الـ ــ ــ ــا راعــــــــيــــــــًا حـ ــ ــ يـ

ــذاب  ــعـ ــالـ ــى األعــــــــــادي كـ ــ ــ وع ومـــــــــــؤيـــــــــــدًا ومــــــــســــــــددًا

ــال الـــســـحـــاب  ــ ــط ــ األفـــــعـــــال ه وســــــقــــــى حــــــضــــــرة حمـــســـن 

لقد كان شاعرنا من أساطني األدب العراقي يف القرن التاسع عرش امليالدي، القرن 
الثالث عرش اهلجري، وله مكانة مرموقة يف عداد الشعراء اخلالدين، وعسى أن تكشف 

لنا األيام القابلة بعض آثاره املندثرة وأشعاره املغمورة.

)1(   جمموعة عبد املجيد السامل )خمطوط(. 
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15- حمسن العالوي املزعل

1941 - 1987م
هو الشاعر حمسن بن عالوي بن مزعل بن دربني ينتسب إىل عشرية )املسعود( فخذ 

)القّوام(. 

ولد يف كربالء سنة 1941 م، ونشأ يف أرسة جتللها الزعامة، فوالده الشيخ عالوي 
املزعل كان أحد رؤوساء القّوام، وكذلك أخوه الشيخ أمحد العالوي الشاعر األديب. 

فتخرج  العسكرية  الكلية  دخل  ثم  واالعدادية،  واملتوسطة  االبتدائية  دراسته  أهنى 
ضابطًا يف اجليش، بعد ذلك نقل خدماته إىل مصانع تعليب كربالء وأشغل هذه الوظيفة 

حتى هناية حياته، وتزوج بكريمة املريب احلاج مرتىض اخلالدي)1(. 

ولع بالشعر منذ حداثة سنه، وكان يقتني الكتب النفيسة يف األدب ودواوين الشعراء 
ويقبل عىل قراءهتا إقبال املشوق اهلائم، حتى حظي بقسط وافر من الفصاحة وانسكاب 

املعاين الرقيقة. 

يف  نتاجاته  معظم  نرش  حيث  العسكرية،  الكلية  من  خترجه  منذ  الشعر  بكتابة  بدأ 
الصحف واملجالت املحلية ال سيام صحيفة العدل، وهذه الصحيفة كانت عاماًل مهاًم 
الشاعر عن هذه  يف توسيع مداركه وتشجيعه، وراح يكّرس حياته لألدب حتى رحل 
احلياة الفانية وهو يف مرحلة تفتحه الكامل وذلك يوم 26 / 5 / 1987م ودفن يف وادي 

كربالء. 

)1(   أفادين هبذه املعلومات شقيقه الشيخ أمحد العالوي املزيعل. 
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نموذج من شعره: 
عن  معربة  لوحات  له  ولعّل  الفني،  اإلبداع  طريق  عىل  شعرية  حماوالت  للشاعر 
رشيقة  وعبارات  أنيق  وأسلوب  لطيفة  ومعان  عامرة  ولغة  واإلخالص،  التفاين  روح 
يف  وحده  نسيج  كان  أنه  كثب  عن  عرفوه  الذين  عنه  حدثني  املنظوم،  من  حية  وروائع 
الظرافة والطرافة وكان ألدبه لون خاص ينم عن فطنة وذكاء نادرين، وشعره من الطبقة 
املتوسطة، يتجىل فيه التعبري الساذج والصور احلية املعربة عن معاناة الشاعر وتفاعله مع 

قضايا وطنه وأمته، فهو يتغنى بأجماد هذه األمة فيقول: 

ــايل ــني تــــــروَن ح ــ ــع ــ ــُت األرب ــغ ــل مـــقـــالب أو  ــر  ــعـ لـــشـ أنــــــر  ومل 

ــا حـــربـــًا ســجــاالً ــن ــالوجـــــاءت حــرب ــض ــن ــني مـــعـــرتك ال ــ رمـــتـــنـــي ب

ــا دوّيـــــــًا ــ ــي ــ ــدن ــ واجلـــبـــالتـــــــراين أمــــــأ ال الـــــبـــــوادي  يف  يـــــــرّدد 

ــرًا ــ ــد ط ــجـ ــام املـ ــ ــوق هـ ــ ــع فـ ــربـ ــزال تـ ــ ــن ــ ــة ال ــ ــازل ــ ــن ــ ــى م ــشـ فــــا خيـ

ــادي ــ ب يف  ــى  ــثـ أنـ ــل  ــ ك ــالوتـــفـــخـــر  ــت ــق ال هــــّب يف ســــوح  بــشــبــٍل 

ــٍم  ع ــن  ــ اب ــذا  ــ وكـ أٍخ  أو  ــزوٍج  ــ ــ خــالب ابــــن  أو  لـــلـــغـــزاة  تـــصـــدى 

دالالً ــا  ــ ــرن ــ ــرائ ــ ح يــــا  أمـــــــــــراٍت بــــلــــنٍي واعـــــتـــــدالفــتــبــهــي 

إن انشداده حلب الوطن جعله يواكب كل احلركات التحررية يف الوطن العريب، فقد 
كتب قصائد عدة عن حرب التحرير يف فلسطني ولبنان واجلوالن وغريها يدعو فيها إىل 
مقارعة االستعامر البغيض، ويؤكد القدرة القتالية املتميزة جليشنا الباسل دفاعًا عن احلق 

واإليامن العميق. 
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الذي  فهو  معاركه،  كل  يف  والبطولة  واملجد  الكرامة  عنوان  جيسد  جيشنا  كان  لقد 
ساهم بفعالية متميزة يف معارك الرشف يف فلسطني وحرب سيناء واجلوالن، وضحى 

بكوكبة من خرية مقاتليه، فها هو شاعرنا يناشد املعتدين بقوله: 

إىل سيدي الوطن :

تــقــول  ــرت  ــخ ــت اف إذا  ــا  ــي ــدن ال ــا  ــن ــا لـــأصـــيـــات الـــفـــحـــولب ــ ــن ــ وم

ــًا ــع ــي ــا مج ــ ــي ــ ــدن ــ ــا ســـــــادة ال ــ ــن ــ الـــرســـولوم األرض  ــادي  ــ هـ ومـــنـــا 

ــرًا  ــ ــد دهـ ــجـ ــل وفـــيـــنـــا يـــســـرتيـــح املـ ــي ــل ــق ال ــا  ــ ــرن ــ ــوات ــ ل ــدأ  ــ ــ هي وال 

ــا تـــقـــربـــنـــا األصـــــولوإنــــــا أطــــــول الـــدنـــيـــا ذراعــــــًا ــ ــه ــ ــرم ــ وأك

ــه فــخــرًا ــي ــت ــاح ت ــ ــرم ــ ــول بــأيــديــنــا ال ــص ــن ال أيـــاديـــنـــا  يف  ــرق  ــ ــ وت

ــواٍل ــ ــ ــذا أبــــــــدًا ع ــ ــك ــ ــل فـــنـــحـــن ه ــي ــا أبـــــــدًا ذل ــن ــم ــص ولـــكـــن خ

خصًا األرض  مجــيــع  وقــفــت  ــل ولـــو  ــي ــا هبــــــا مجـــــعـــــًا مت ــنـ ــتـ ــفـ ــكـ فـ

ــادوا ــ ــ ــد مت ــ ــ ــل لـــلـــبـــغـــاة وق ــ ــوي ــ الــدلــيــل ف فـــخـــاهنـــم  أرض  ــى  ــ ع

ــادي ــ ــى ب ــ ــن ع ــدي ــت ــع ــم ــل ــولفـــقـــل ل ــط رويـــــــــدًا مــــا مـــقـــامـــكـــم ي

ــٌر ــص ــر عـــنـــدكـــم ق ــنـ ــر الـ ــم ــع قــومــي طــويــل ف الــنــر يف  وعــمــر 

ــًا ــ دك األرض  نـــــدك  تــصــول أتـــيـــنـــاكـــم  إذ  كــالــصــواعــق  ــد  ــصــي ب

ــم رصعــــى مجــيــعــًا ــك ــع ــه الـــوحـــولتــركــنــا مج ــجــنــب الـــشـــط غــطــت ب

ــا واجلـــــبـــــاه مـــصـــعـــرات ــنـ ــفـ ــول؟وقـ ــل ف ــا  يـ ــازل  ــنـ مـ ــن  مـ ــل  هـ أال 

وراحــــوا  نــفــزع  ومل  نــذهــل  ــم  ــل فـــــــــرارًا قــــد تـــغـــشـــاهـــم ذهــــول ف

سمعتم  إذا  ــان  ــس ــل ال عــــرُب  ــولفـــا  أســـــــود الــــرافــــديــــن هبــــا جتـ
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ــوا ســـيـــنـــاء واجلــــــــوالن عــنــا  ــلـ طــبــول سـ زفــــت  إّذ  الــــــروع  ــيـــوم  بـ

ــرضي ــا ونــــار احلــــرب ت ــاه ــن ــل الـــوصـــول دخ كـــــان  أهـــدافـــنـــا  إىل 

أدرى ــن  ــح ن عــلــيــكــم  عــتــبــى  ــول فـــا  ــص ــاين ف ــ ــأوط ــ ــت ب ــرضـ ــا عـ ــ ب

ذخـــرًا  سلمت  ــراق  ــع ال جــيــش  ــول فــيــا  ــح ــا ف ــه ــع ــام ــع ــع م ــ هــــزبــــرًا م

ــم عـــــروش املـــجـــد زهــــوًا ــت ــع ــرب كحيل ت بــكــم  ــان  ــزمـ الـ طـــرف  وذا 

إىل العرب: 

ــاهــا  ــنـــون عـــى ب ــت الـــسـ ــب ــاق ــع ــا ت ــاه رح ــواء  ــشـ عـ ــط  ــي خ ودارت 

ــٍد ــي ــت ق ــ ــرب مـــنـــا حت ــ ــع ــ ــا وتــــــاه ال ــذاهـ ــت غـ ــ ــان ــ ــا ك ــ ــاؤنـ ــ لــــه أشـ

ــرون ــ ــنـــا ق ــان بـ ــزمـ ــلـ ــت لـ ــ ــال ــ ــا وط ــزاهـ بـــــدت يـــــوم هبــــوالكــــو غـ

ــرات ــابـ ــح غـ ــ ــوال ــ ــود ك ــ ــدت سـ ــ ــاهــا بـ ــب ــت ان لــنــا  ــد  ــريـ تـ ال  ــاف  ــجـ عـ

ــل  ــا عـــى عــجــب طــوي ــن ــم أذاهــــــا وقــــد ن عــــى  ــام  ــ ــن ــ ن ال  فـــنـــحـــن 

ــل  ــي دل ــا  ــ ب ــرون  ــ ــقـ ــ الـ يف  خطاها وهتـــنـــا  عـــى  ــرون  ــقـ الـ ــت  ــق ــف وأش

ــا  ــاه ــب ــت ــا ان ــنـ ــديـ كــفــاهــا فــــا األيــــــــام جتـ ــا  مـ تـــأخـــذ  األعــــــداء  وال 

ــدت ــأب ــًا ف ــومـ ــا يـ ــن ــد قـــالـــت ل ــ لـــنـــا مـــــن حمـــنـــة كـــنـــا وراهــــــاوق

ــادي ــن بـ ــا كــفــاهــا وأردفــــــت الـــقـــوافـــل مـ ــ ــت م ــن ــع ــت ت ــ لـــقـــد القـ

منا الـــعـــرب  ــن  ــم ــك أيـــــٍد ح ــا عـــى  ــذاه ــانـــت ش ــا كـ ــدن ــي ــه دمـــــاء ش

وعــــــارا ذالً  لـــنـــا  عــراهــا أرادوهــــــــــــا  قــصــمــت  أن  ــذ  ــن م بــــادي 

ــداٍن  ــ ــن ت ــج عـ ــائ ــت ــن ــرت ال ــ ــف ــ ــاهــا وأس لــنــا مـــن دولـــــة الــطــغــيــان ب
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ــادي ــى ب ــرز( الــكــريــم ع ـــ)روجـ مــشــاهــافـ درٍب  ــن  ــ م اهلل  جــــــزاه 

ريــب  دون  يــســعــى  الـــعـــرب  ــاخلـــر  ــ آهـ ثـــــــم  آه  ألـــــــــف  فـــــــــآه 

ــي ضــبــابــا ــ ــا جتـ ــ ــ ــوارن ــ ــ ــاهــا غــــــــدًا ث ــوق اجلــب ــ ــخ نـــرنـــا ف ــم ــش وي

ــادي  ــ ــســحــق كـــل هـــامـــات األع ــا ون ــاه ــن ــدة أمــــــة هيــــــدي س ــ ــوحـ ــ بـ

ــة نـــجـــاء صــعــدى ــيـ كــــأن احلــــق مـــن قـــــوٍس رمــاهــاونـــرمـــي رمـ

مــكــان  يف  ــب  ــ ــ ري دون  ــأيت  ــ ــت ــ ــا ل ــاه ــس ــا ع ــنـ ــتـ ــروبـ بــــه تــفــخــر عـ

فــيــنــا  ــذل  ــ ــ ال أراد  ــن  ــ م ــا رغــــــًا ضــحــاهــا ونـــنـــهـــي  ــدنـ ونـــبـــنـــي جمـ

جـــرح وأي  اجلـــــــروح  ــز مــثــل مـــن كـــانـــوا فــداهــا وتــلــتــئــم  ــزيـ عـ

ــا  ــاه ــظ ــم عــاهــا فـــأنـــتـــم فـــجـــرهـــا أنـــتـــم ل ــ ــت ــ ــا أن ــ ــده ــ وأنــــتــــم جم

فيكم ــشــعــر  ال ــول  ــق ي مـــا  ــا كــفــاكــم  ــاهـ ــم أسـ ــتـ ــرعـ ــم مــــا جتـ ــاكـ ــفـ كـ

ــا  ــاي ــح ــض ــى ال ــ ــا أغـ ــ ــاهــافـــدائـــيـــون ي عــرفــنــاكــم غـــــداة الـــذعـــر ت

فينا  ــر  ــك ــف ال وقـــــود  ــم  ــت ــن ك ــد  ــق ذراهـــــا ل يف  ــًا  ــبـ ــيـ هلـ كــنــتــم  وقـــــد 

ــاًن ــك ــم م ــك ــم مــنــتــهــاهــا بـــتـــاريـــخ الـــنـــضـــال ل ــت ــن ــد ك ــجـ ــال املـ ــبـ جـ

ــعــًا مجــي ــم  ــتـ زلـ وال  ــم  ــت ــن ك ــد  ــ ــى هـــداهـــاوقـ ــ ــنـــات ع ــائـ ــام الـــكـ ــ ــ أم

ــايل  ــب ي ال  شـــهـــم  ــاس  ــ ــن ــ ال دجــاهــا فـــخـــر  ــن  م ــب  ــوان ج ــودت  ــ اس إذا 

ــى خـــضـــوعـــًا ــ ــأب ــ ــة ت ــمـ ــور هبـ ــ ــث ــ ــو خــطــاهــا ي ــل ــت ــًا ت ــطـ وحيـــثـــوهـــا خـ

ــام املــجــد نـــرسًا ــ ــوق ه ــ ــاوجيــلــس ف ــ ــاف احلـــلـــول قـــد ازدراهـ ــصـ وأنـ

خصم  وراء  ــن  ــري ــائ ــس ــل ل عساهافــقــل  ؟  نــواظــركــم  أبيضت  هــل 
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ساحات  يف  الرائعة  البطولية  ومواقفه  العراقي  املجد  جحافل  عن  الشاعر  ويعرب 
وخياطب  باقتدار،  الصعاب  جيتاز  بالذل،  يرىض  ال  الذي  الصامد  اجليش  فهو  القتال، 

املرأة أن تقاتل إىل جانب الرجل فيقول: 

وجدتكم ــرافــديــن  ال وادي  ــاء  ــن ــى ورجــاهلــا أأب ــوغ لــيــوثــًا بــســاحــات ال

مــرقــًا ــمــر  أق ــلــيــل  وال ــا  هل باهلا هنضتم  األرض  العدى  حتت  وزلزلتم 

صدوركم  يف  ما  تذكون  هبا  ــا وجــبــاهلــا وكنتم  ــه ــل ــه تـــعـــم هلـــيـــبـــًا س

ــرة أمتي ــ يــا ذخ ــي  ــا جــيــش أهـ ــا ويـ ــاهل ــا وج ــ ــاده ــ ويــــا صـــائـــنـــًا أجم

ــروءة والــنــدى ــ ــك الــعــز غــنــى واملـ ــدًا وكـــنـــت هــاهلــال ــ ــا نـ وكـــنـــت هلـ

مــبــادرًا كنت  ــوالن  واجلـ النيل  وماهلا ففي  ــذارى  ــع ال ــات  ــرام ك تــصــون 

والذرى والطيب  الشاء  البرة  نــبــاهلــا ويف  بــالــنــبــال  إلــيــهــا  رددت 

راضعًا  الفضيلة  ثدي  من  زلت  جاهلا وما  ــات  ــرم ــك امل رضع  وغــــذاك 

مكرمًا  حــرًا  املجد  عــراق  يــا  وجاهلا فعش  ــًا  دومـ العلياء  ذرى  يف  ســا 

ومنها قوله: 

وأطلقي راحــتــيــك  ردي  عقاهلا أخــنــســاء  الــنــائــبــات  ــات  ــارك ــب ال ــن  ع

شجاعة بقيا  بالسيف  لنا  الـــكـــرام مجاهلا وردي  ــان  ــي صـ ــت ال ــت  ــأن ف

ــٍز كــي تــصــون جاهلا فــهــذي فــتــاة الـــرافـــديـــن تــربــعــت ــرش ع عــى ع

ــادة ــد الــتــلــيــد ق ــن اجلــي ــضــت ع حاهلاون وهـــو  املــجــد  منها  لتصنع 

عتادها النحيف  اخلــر  عى  غــزاهلــا ولفت  ــزاة  ــغـ الـ رّش  مـــن  لــتــحــمــي 

لغاصٍب بـــذٍل  ــًا  ــوم ي ــت  رضــي ــا  ونـــاهلـــا ف ــٍز  ــعـ بـ إال  ــت  ــيـ رضـ ــا  ــ ومـ

فا ــذرى  ال نحو  الضيم  أبــاة  ــا لــكــم حتــلــو وكــنــتــم رجــاهلــا فسروا  ــواه س
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عرف شاعرنا احلب يافعًا، وبقي حنينه قويًا، فقد أحب املرأة وراقه مجاهلا، وقصيدته 
)جذور احلب( صورة مجيلة أخاذة، حيمل فيها الشاعر إىل احلبيبة شوقًا ويغني منتشيًا، 

اسمعه يقول: 

ــنـــي ــايتتــــــعــــــايل وأفــــــهــــــمــــــي مـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــًا مــــــــن مـ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ق

كـــــــــي أزجـــــــــيـــــــــك آهـــــــــايت تــــعــــايل وامـــنـــحـــيـــنـــي الـــصـــر

ــر يـــــــا لـــيـــى ــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـــــأتربــــــيــــــع الـ مل  واحلــــــــلــــــــم  مــــــــى 

ــني  ــنـ ــفـ مـــــــســـــــعـــــــوفـــــــًا بـــــــأنـــــــايت أبـــــيـــــت مــــســــّهــــد اجلـ

ــايتتـــــــعـــــــاوريف أكــــــــف الــــدهــــر  ــ ــنـ ــ نـــــقـــــطـــــف زهــــــــــــر جـ

ــح مـــــرتـــــاحـــــًا ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــــــلـــــــذايتفــــــــا أصـ أمــــــــــــــي  وال 

ــح ــ ــريـ ــ الـ هيـــــــز  ــن  ــ ــصـ ــ غـ يــــــــــا لـــــــيـــــــى بـــــــــواحـــــــــايتوال 

آترمـــــــــــــــاالً بــــــــــات واديــــــنــــــا وال  غــــــــــــــاد  فـــــــــــا 

ــيـــى لـ يـــــــا  أين  املـــــــلـــــــاتوحـــــســـــبـــــي  يف  صـــــــــبـــــــــور 

ــاس  ــ ــن ــ ــو وكـــــــل ال ــ ــكـ ــ فــــــيــــــهــــــا بـــــــعـــــــض عـــــــايت ملـــــن أشـ

ــات الــــــــــورى كـــانـــت  قـــــلـــــيـــــًا مـــــــن جــــــراحــــــايت جــــــراحــــ

ــذري ــ ــع ــ ــات اهلـــــــوى ال ــ ــاي ــ ــك ــ يــــــــــا لـــــــيـــــــى حــــــكــــــايــــــايتح

ــد ــرشـ الـ ســـــّن  دون  ــك  ــت ــق ــش فــــــابــــــيــــــضــــــت قـــــــــــــذااليتع

ــل الــعــمــر ــ مـــــتـــــاهـــــايتوجـــــدبـــــًا صــــــار كـ صــــــــحــــــــرا  يف 

ــب ــ احل ــاب  ــ ــحـ ــ سـ يـــمـــطـــر  بـــــرمـــــشـــــات؟أمل  أريض  يف 

ــت ــ ــاه ــ ســــنــــيــــنــــًا تــــــرنــــــو لـــــــآت؟ويـــــــوقـــــــظ زهـــــــــــرة ت
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16- السيد حممد بن أمري احلاج

املتوىفّٰ عام 1180هـ / 1766م
هو األديب اجلليل الشاعر املاهر السيد حممد بن السيد حسني بن أمري احلاج صاحب 
اهلل  نرص  السيد  العالمة  تالمذة  أحد  كربالء  يف  كان  احلمداين  فراس  أيب  قصيدة  رشح 
الشيخ  العالمة  ذكره  الباري(،  نور  و)تاريخ  الباهرات(  )اآليات  آثاره  ومن  احلائري، 

حممد الساموي يف أرجوزته: 

ــر احلـــــاج ــاجوكــــــاهلــــــام بـــــن أمـــــ ــ ــوه ــ ــدر اهلـــــــدى ال ــ ــ ــد ب ــمـ حمـ

ــذي قـــدامـــه ــ ــ ــاين ال ــ ــث ــ ــذه ال ــي ــم ــل ــف املـــصـــنـــفـــات اجلـــمـــهت ــ ــن ــ وص

ــه بــســبــط املــصــطــفــى زواهـــــر ــ ــهــو بـــه قـــد أرخـــــوه )ظـــافـــر()1(ل ف

وهو من أرسة )آل الفاخر( التي تقطن قرية )سوراء(. 

وذكره العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين يف )الذريعة( بخصوص ديوانه: ديوان بن 
أمري احلاج هو السيد حممد بن احلسني احلسيني من ذرية احلسني األصغر كام رسد نسبه يف 
)اآليات الباهرات( له املذكور يف )ج1 ص44( وله )تاريخ نور الباري( الذي فرغ من 
نظمه )1177( كام مر يف )ج3 ص292( وقد أهدى اآليات الباهرات إىل استاذه السيد 
نرص اهلل املدرس احلائري وأشار فيه إىل ديوانه العريب هذا بعدله اآليت وتوجد منه نسخة 

منه يف مكتبة الساموي: 

به لــكــان  ســلــطــان  للشعر  كـــان  ــو  ــن ل ــدواوي ال سلطان  شــعــري  ديـــوان 

)1( جمايل اللطف بأرض الطف : ص76 ، والتاريخ الشعري 1181هـ .
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ويمكن أن يكون من أحفاد أمري احلاج وصاحب الديوان اآليت ذكره )1(. 

الرشوع يف  قاهلا مؤرخًا عام  اآلن، عثرنا عىل قصيدة  املخطوط  ديوانه  توفر  ولعدم 
تذهيب القبة العلوية املنورة: 

ــرص ــ ــ ق الح  أكـــــــــــر  الـــغـــرياهلل  أرض  يف  الـــشـــمـــس 

ــذي ــ ــ الـ ــك  ــ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ ــة  ــ ــبـ ــ قـ فــــيــــهــــا أضــــــــــــاء املـــــشـــــرتيأم 

الــكــلــيــم  ــاء  ــ ــن ــ ــي ــ س طـــــــور  بـــــــــــــــه كـــــــــــــبـــــــــــــدر نـــــرأم 

ــربــــــل قــــبــــة الــــنــــبــــأ الـــعـــظـــيـــم ــ ــ ــهـ ــ ــ وزيــــــــــــــــر طــــــــــه األطـ

ــا ــهـ ــبـ ــيـ ــذهـ تـ يف  ريـــــــــم  ــرقـــــــد  ــ ــظ ــ ــن ــ زيـــــــــــــًا وحـــــــســـــــن امل

ــا يــــرس الـــنـــاظـــريـــن ســنــاه ــ ــ قــــــبــــــل األنـــــــــظـــــــــر)كـــــــــذا(وهب

ــض ــي ــاع أضــــــاء أب ــعـ ــشـ مــــــــــن قــــــــديــــــــم األعــــــــــر وهبـــــا الـ

بـــقـــضــــ راقــــــتــــــنــــــا  ــاع األصــــفــــر واآلن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــــــبـــــان الـ

ــل الــــكــــوا ــيـ ــبـ ــقـ ــتـ ــا واألزهـــــــــــــررفـــــعـــــت لـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ كــــــــب كـ

ــا ــعـ الـ ــات  ــ ــنـ ــ جـ رأس  ــرهــــــي  ــطـ ــعـ ــه تـ ــ ــ ــي ــ ــ يــــــــا كـــــــــــون ف

ــود ــ ــوج ــ ــب دائــــــــرة ال ــطـ وشـــــــمـــــــس كــــــــل األدهـــــــــــرهــــي قـ

ــا  ــ ــهـ ــ ــارخيـ ــ الــــشــــمــــس قــــبــــة حــــــيــــــدر)1(فـــــــلـــــــذا دعـــــــــــا تـ

  1155هـ

)1(  الذريعة - ج9 القسم الثاين ص17. 
)2(  مايض النجف وحارضها : للعالمة الشيخ جعفر حمبوبة ج1 ص66 وأنظر )مشهد اإلمام( لألستاذ حممد 

عيل جعفر التميمي ج1 ص231 .
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وقال أيضًا فيها: 

ــدر ــ ــيـ ــ ومــــــنــــــارتــــــنيشـــــبـــــهـــــت قــــــبــــــة حـ ذهـــــــبـــــــت  إ 
ــم بـــــــل بــــالــــبــــدر ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــنبـ ــفــرقــدي ــال ــل ب ــس بـ ــم ــش ــال ــل ب بـ

يف  الباهرات  )اآليات  له  فيذكر  الشعبية  آثاره  عن  )الذريعة(  صاحب  لنا  ويروي 
ومعجزات  آيات  تسع  منهم  واحد  لكل  فيه  منظوم  اهلــداة(  واألئمة  النبي  معجزات 
السيد  احلاج  أمري  ابن  نظمه  السالم  نبينا وآله وعليه  للكليم عىل  اآليات  بعدد  باهرات 
حممد بن احلسني بن حممد بن حمسن بن عبد اجلبار بن إسامعيل بن عبد املطلب بن عيل بن 
الفاخر بن أسعد بن أمحد بن عيل بن أمحد بن عيل بن أمحد الذي كان أمري احلاج يف نيف 
وعرشين سنة بن حممد أمري احلاج بن أيب احلسن النقيب حممد األشرت أمري احلاج بالكوفة 
ثامن سنني بن عبيد اهلل بن عيل بن عبيد اهلل بن عيل الرضا بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني 
األصغر بن السجاد عليه السالم نظمه باسم السيد نرص اهلل بن احلسني املدرس احلايري 

الشهيد يف حدود سنة 1168 أوله: 

البسملة  بــعــد  املــســطــور  رشف  ــا  له م احلـــمـــد  إال  املـــنـــثـــور  ــم  ــظ ــن ــال ب
ــر ــ ــرسائـ ــ ــوة عـــــــامل الـ ــ ــلـ ــ ــرثـــــم صـ ــاع ــش ب ــن  ــكـ يـ مل  رســــــول  ــى  ــ ع

وقوله: 

آيــــــات فـــــهـــــذه  ذا  بـــاهـــرات وبـــــعـــــد  واآلل  ــمــصــطــفــى  ــل ل

إىل أن يصل قوله: 

ــار  ــعـ ــر األشـ ــت أبـــحـ ــم ــح ــت الـــــدراريفـــا اق نــثــرى  ــم  ــظ ن ــت  ــ رم إذ 
الــعــرنــني)2( الـــنـــدس)1(  بحبل  ــني إال  ــف ــس ــال مــــن قـــلـــبـــه لــلــعــلــم ك

)1(  النَِدس: الفطن الرسيع الفهم، الرائد: 1492 ]املدقق[.
)2( العرنني: السيد الرشيف، الرائد: 1019 ]املدقق[.
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ــب جــنــابــه ــض ــل خم ــض ــغ رشابــــهقـــامـــوس ف ــ ــائ ــ ــذب فـــــــرات س ــ ــ ع

العلم الــفــتــح  ــو  أبـ ــر  احلـ ــدرس  ــ الظلمم كــوكــب  اهلل(  ــر  )ن بالعلم 

ــزي بــالــنــســب ــائـ ــفـ ــوي الـ ــ ــوس ــ ــب امل ــس ــاحل ــي ب ــ ــوذع ــ ــل ــ ــي ال ــ ــع ــ األمل

أوراق  بعض  منها  سقط  اخلونساري  عيل  حممد  املوىل  مكتبة  يف  النسخة  وتوجد 
متفرقة)1(. 

ويقول عن )تاريخ نور الباري( فهو ديوان يف نظم تواريخ أهل البيت عليهم السالم 
رباعية وقطعة وغريمها، وأكثر مواد تلك التواريخ املنظومة مقتبسة من املقطعات التي 
هي فواتح السور القرآنية للسيد حممد بن احلسني الشهري بـ)ابن أمري احلاج( ناظم األبيات 
البينات السابق ذكره بتامم نسبه نظمه بعد اآليات البينات ألنه فرغ من نظمه أواخر عمره 

سنة 1177 كام يايت وتويف بالنجف حدود سنة 1180 وأوله: 

ــاأمحـــــــد ربــــــــًا عـــــــدد الــســنــيــنــا ــن ــســي ن إن  لـــلـــذكـــر  عـــمـــلـــنـــا 

وقوله: 

الــبــيــت رب  ــل  ــض ــف ف ذا  ــد  ــعـ ــت وبـ ــي ــب ــخ أهـــــل ال ــ ــاري ــ اهلـــمـــنـــي ت

وقوله: 

ــاري ــع ــت أش ــرق ــاري(ســمــيــت مـــا قـــد ب ــبـ ــور الـ ــ بــلــمــعــة )تـــاريـــخ ن

وعرج صاحب الذريعة بعد ذلك عىل نسخة الديوان فقال )... والنسخة التي رأيتها 
يف مكتبة الشيخ حممد الساموي والظاهر أهنا بخط الناظم( )2(. 

)1(   يراجع تفصيل الرشح )الذريعة إىل تصانيف الشيعة( ج   ص44 الشيخ أغا بزرك الطهراين. 
)2(   الذريعة ج3 ص292 للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين. 
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ومن آثاره املطبوعة طبعًا حجريًا )رشح الشافية( وهو رشح شافية أيب فراس احلمداين 
يف مناقب آل الرسول ومثالب بني العباس، تاريخ تأليفه سنة 1184هـ استنادًا إىل 

قوله: 

ــرسين تـــارخيـــه  ــ ــاب يـ ــتـ ــكـ ــذا الـ ــ الشافيه(هـ رشحــي  جــزاء  النبي  )عند 

1184هـ
املجليس،  باقر  حممد  الشيخ  مصنفات  من  )االعتقادات(  كتاب  الرشح  هبذا  وأحلق 

طبع الكتابان سنة 1296هـ. 

وله قصائد كثرية يف مناقب آل البيت، منها هذه األبيات التي مدح هبا الرسول 
األعظم حممد وأوهلا: 

نزلوا الصفا  يف  هم  األىل  الكرام  اخلضلحي  عيي  يل  صفا  ما  بعدهم  من 

أغرقني العينني  مــن  ــوح  ن تشتعلطــوفــان  ــم  ــي ــراه إب ــار  نـ ــا  ــش احل ويف 

ــه ــت ــذاق ــي م ــنـ ــتـ عسلالـــعـــذل مــــّر وراقـ ذكــرهــم  ــاس  أن ــرى  ذك لطعم 

له  اليدين  قطعن  يــوســف  ــان  ك النجل)1(إن  األعــني  قطعتها  فمهجتي 

وله قصيدة يمدح هبا اإلمام عيل بن موسى الرضا ومطلعها: 

وله من موشح يمدح به: اإلمام موسى الكاظم ومنه هذه املقاطع: 

جـــــفـــــاين إذ  ــمبـــــحـــــبـــــيـــــب  ــ ــل ــ ــوين الـــــــكـــــــون أظ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ

ــم فــــــــــــــــأرى ثـــــــغـــــــر زمــــــــــاين ــ ــس ــ ــب ــ ت بــــــــالــــــــوجــــــــه  يل 

ــن األمـــــــــــاين ــ ــ ــص ــ ــ ــموعـــــــــــى غ ــ ــرن ــ طـــــــر أنــــــســــــى قـــــــد ت
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بـــــاخلـــــر اهلل  أكــــــــرويــــــــــعــــــــــود  اهلل  وفــــــــــضــــــــــل 

* * *

هنـــــٍد رمــــــــــــان  رأى  ــه مــــــــن  ــ ــي ــ ــل ــ ع يل  فـــــلـــــيـــــســـــلـــــم 

ــٍد ــ ــ خ تـــــــفـــــــاح  رأى  ــي إلـــــيـــــه أو  ــ ــ ــنـ ــ ــ فـــــلـــــيـــــقـــــد مـ

قــــــٍد بـــــــانـــــــة  رأى  بـــــيـــــديـــــهأو  يل  فــــــلــــــيــــــر 

الـــفـــرصـــة  ــز  ــهـ ــتـ ــنـ يـ ــن  ــ ــ م قــــــــيــــــــر)1(إن  يـــــغـــــبـــــط  ال 

وهو من أرق الشعراء نسجًا وأبدعهم هنجًا تدر األشواق يف جوانحه.

* * *

الشيخ حممد أمني الكربالئي

كان حيًا سنة 1158هـ
الوفاء من الصفات احلميدة لدى النفس اإلنسانية، إذ جيعلها قدوة بني البرش، وسرية 
حممودة يقتبس منها الناس حماسنه وفضائله، أضف إىل أن الوفاء بكل أنواعه خري عامل 
يوثق أوارص الصداقة واملحبة عند الناس، ولنفاسة هذه الصفة وعلو قيمتها اعتربه عقالء 

العرب من النوادر واملستحيالت، حيث قالوا إهنا ثالثة: الغول والعنقاء واخلل الويف. 

بدت يل هذه اخلاطرة عندما كنت اتصفح ديوان العامل الشاعر السيد نرص اهلل الفائزي 
احلائري، فوجدت أنه أرسل أبياتًا إىل الشاعر الشيخ حممد أمني الكربالئي واصفًا إياه 

)1( املصدر السابق ، ص232 .
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باألديب اللبيب عىل نحو ما يف هذه األبيات: 

ــســيــم ــن ــالســـــام ســلــيــم كــنــفــح ال ــك ال روض  زهــــر  عـــى  هيـــب 

خيــن مل  الــــــذي  األمــــــني  ــالعــنــيــت  املـ ــل  ــب س ــح  ــن ي ومل  ــودي  ــهـ عـ

ــن فــتــى ــ ــم الـــطـــبـــاع محــيــد اخلــصــال رعــــــاه إل�ــــــه الـــــــورى م ــريـ كـ

ــة قـــد مــضــت مــعــه يل ــل ــي الـــِوصـــال فــكــم ل ورود  نــشــم  ــن  ــحـ ونـ

ــاد ــع ــب ــالفـــأذبـــل تــلــك الـــــــورود ال ــ ــًا وص ــامـ ــسـ ــا حـ ــن ــي ــل ــل ع ــ وسـ

ــا بــــــــورود الـــســـام ــنـ ــم الـــشـــالفــســجــل لـ ــي ــس ــع نـــفـــح ن ــ ــو م ــ ولـ

التي الــكــؤوس  تسقي  زلـــت  ــالوال  ــل ح ــى كـ ــروض الــتــهــاين عـ ــ بـ

إن  ملا عرفنا  األبيات  لوال وجود هذه  إذ  بعد موته،  احلائري وىف لصديقه  فالشاعر 
هناك شاعرًا هبذا االسم، ألننا مل نعثر له عىل أي أثر. 

الشيعة( حيث  العاميل يف موسوعته )أعيان  السيد حمسن األمني  العالمة  أورد  وقد 
قال: وصفه جامع ديوان السيد نرص اهلل املذكور هذه األبيات... الخ، غري أن املؤسف 
هو ضياع تراث هذا الشاعر الكربالئي فحسب، وإنام موضوع هذا الشاعر يدل داللة 
قاطعة عىل أن هنالك العرشات من النوابغ من أمثاله أخنى عليهم الزمن فلم ترد عنهم 
حتى إشارة بسيطة كهذه، ولعل األيام القابلة جتود علينا بام يلقى األضواء الكاشفة عىل 

هذا وأمثاله من أعالمنا املغمورين. 

سنة 1331 هـ له منظومة يف إرث الزوجه من ثمن العقار بعد األخذ باخليار، أوهلا: 

البدل رد  إن  اخلــيــار  للبائع  جعل  ــرتى أرضـــًا ــ اش قـــد  مـــن  مـــات  إن 

يــرد مل  بــا  بــه  األرض  فــاحــتــصــت  ــن ولـــد ــ ــن زوجــــــة ع ــ ــه ع ــ ــوت ــ وم
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الثمن ملك  يف  ــة  ــزوج ال شــاركــت  ــان ب الـــقـــوم  ــم  ــك ح رّد  ــيـــث  وحـ

إىل متام ستني بيتًا. 

الذريعة ج23 ص71. 

* * *

18- السيد حممد باقر الطباطبائي

1273 - 1331 هـ
هو السيد حممد باقر احلجة بن املرزا أيب القاسم احلجة بن السيد حسن بن السيد حممد 

املجاهد بن السيد عيل صاحب الرياض الطباطبائي احلسني احلائري. 

ولد سنة 1273هـ وتويف يف يوم 11 رجب سنة 1331هـ، عامل فقيه جليل وأديب 
متفنن، له باع يف قرض الشعر ال سيام يف شعر األراجيز الذي اختص به معظم العلامء. 

قال عنه صاحب األعيان: رأيته بكربالء وحرضت جملسه فرأيته يتدفق رقة ولطفًا 
وخمايل الرشف والفضل والرياسة عليه الئحة له مؤلفات يف الفقه واألصول غري مهذبة 
منظومة يف  منها  منظومات  عدة  وله  األزري  هائية  مع  مطبوعة  منظومة  وله  مبوبة  وال 
الكالم واألخالق وأخرى يف النكاح وثالثة يف احلج ورابعة يف تتمة منظومة بحر العلوم 
أكمل هبا الصالة وكل واحدة من هذه األربعة تنيف عىل ألف بيت وخامسة يف رد قصيدة 

البغدادي بشأن املهدي وسادسة يف اخليارات وسابعة يف الصوم)1(.

)1(   أعيان الشيعة / حمسن األمني ج44 ص104.
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النجف األرشف 8 شعبان )1273( وأخذ  وذكره شيخنا أغا بزرك فقال: ولد يف 
واملريزا  األردكــاين  والفاضل  القاسم  أيب  السيد  كوالده  واحلجج  الفطاحل  عن  العلم 
الرياسة يف كربالء كأعالم أرسته فكان هناك  إليه  الرشتي وغريهم وانتهت  حبيب اهلل 
مرجعًا للقضاء والتدريس والفتيا وغريها، وكان دائم املذاكرة دقيق النظر خصب الفكر 
التدريس والتصنيف والتأليف له تصانيف نظاًم ونثرًا يف  مشتغاًل بالعلم دائاًم مكبًا عىل 
ورشحًا  متنًا  املبسوط  الكبري  الزكاة  كتاب  منها:  واألخالق  والكالم  واألصول  الفقه 
وأراجيز  متداول  مطبوع  اآللويس  ابن  رد  يف  الثاقب(  )السهم  أو  الثاقب(  و)الشهاب 
منظومة  الكالم وهي  الدين وعلم  أصول  الظالم( يف  )مصباح  منها  كثرية  ومنظومات 
بديعة حوت بيان أصول الدين واملذهب عىل طريقة اإلمامية بالرباهني الساطعة واالدلة 
واألخالق  بالنصائح  وختمها  وفسادها  املذاهب  سائر  بطالن  إىل  فيها  وأشار  القاطعة 
اللواساين  حسن  السيد  العامل  بإرشاف  1357هـ  سنة  بصيدا  العرفان  بمطبعة  طبعت 
النجفي نزيل الغازية من بالد عامله وترمجه يف آخرها ومنها أرجوزة يف النكاح وأرجوزة 
ر الشيعة وأرجوزة يف الصالة واحلج  يف األطعمة واألرشبة وأرجوزة يف الرد عىل من كفَّ
النحر و)املصباح( يف أحكام  العلوم وله )الدرة( يف  السيد مهدي بحر  أتم هبا منظومة 
النكاح وغريها تويف يف كربالء يف األحد11 رجب 1331هـ وأرخ أحدهم وفاته بقوله: 

الباقر()1( نــور  الــفــردوس  ــّور  ن )قــد  ــوا ــان أرخـ ــن ــوان نـــادى يف اجل ــ رض

1331 هـ
وذكره الساموي يف أرجوزته قائاًل: 

ــروف واإلبـــــــاء ــ ــعـ ــ والـــعـــلـــم املـ ــي ــائ ــاطــب ــطــب ــر الــعــلــم ال ــاقـ ــبـ والـ

ــه)1( ــربـ ــقـ ــى بـ ــ ــد ق ــ فــــأرخــــوه ق شــــبــــا عــــــي وقـــــفـــــا جلــنــبــه

)1( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش / الشيخ أغا بزرك الطهراين ج1 ص193 .
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وذكرته يف كتايب )تراث كربالء( ص290: 

وعندما أودى القدر بروحه الطاهرة، خلف ولده العامل الشاعر السيد حممد صادق 
املتوىف سنة 1337هـ الذي خاطبه والده بقوله: 

ــق  ــطــاب ــا ي ــ ــن األســـــــاء م ــ ــس ــ وأح الــصــادق وأنـــت  ــدق  ــص ال فاعتنق 

وكانت للمرحوم السيد حممد باقر الطباطبائي خزانة كتب)2(  نفيسة تضم.

نموذج من شعره: 
ولع العامل الشاعر باألدب وبكر فيه، وحفظ الكثري من أشعار املتقدمني، فهو شاعر 
ماهر حسن السبك، متني األسلوب، طاملا حىّل جيد األدب بقالئده احلسان، ولقد سبق 
أن قلنا أنه أفلح يف نظم شعر األراجيز، وحني نتابع النظر بجالء ووضوح يف شعره نجد 
فيه ألوانًا من صور اجلناس والطباق، ومنظومة )السهم الثاقب( اتسمت بالطابع الديني 
من  مستوى  فيها  بلغ  وقد  األدباء،  عداد  يف  يكون  أن  أهلته  مفرطة  بشاعرية  وامتازت 

الوعي وعمق الثقافة والنضج الفني، وتشهد له بعلو اهلمة وُبعد النظر، افتتحها بقوله: 

ــر رفــــده  ــكـ وأهلـــــــم اجَلـــــنـــــان شـ ــده ــم ــح أمحـــــد َمـــــن أنـــطـــقـــنـــي ب

رشـــــده ــل  ــيـ ــبـ سـ إىل  وقـــــــــادين  ــده ــم ــح أمحــــــد َمــــــن وفـــقـــنـــي ب

سبب للشكر  والشكر  شــكــره  مــن  وجــب مـــا  بــلــوغ  يل  وإن  شـــكـــرًا 

ــا عــي  ــ ــاهبـ ــ مـــديـــنـــة الـــعـــلـــم وبـ ــبـــي املـــرســـل ــنـ ــى الـ ــ مـــصـــلـــيـــًا ع

ــة والـــتـــأويـــل ــمـ ــدن احلـــكـ ــ ــع ــ وم ــنــزيــل ــت ــت الـــوحـــي وال ــي وأهــــل ب

)1( جمايل اللطف بأرض الطف / الشيخ حممد الساموي ص70 و71 .
)2(   أنظر: خمطوطات السيد حممد باقر الطباطبائي يف كربالء / للمؤلف )الكويت 1985م(
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ــا ــاطــب ــنـــي طــب ــن بـ ــ الـــفـــاطـــمـــي م ــًا وأبــــا ــ ــ ــد فـــالـــريـــف أمـ ــ ــع ــ وب

األخـــبـــار  ــن  مـ ذاع  ــا  مـ ــون  ــم ــض م ــار ــت ــخ ــن امل ــ ــا ع ــ ــك م ــي ــل ــو ع ــل ــت ي

ومنها: 

األنــــــام ــى  ــ عـ اهلل  ــن  ــ مـ لـــطـــف  نـــصـــب اإلل�ـــــــه حـــافـــظ الـــزمـــام

اإلطـــاعـــة إىل  ــاس  ــ ــن ــ ال ــد  ــ ــائ ــ وق ــة ــاعـ ــطـ ــلـ فــــــإنــــــه مــــــقــــــرب لـ

ــدال ــه بـ ــنـ ــواه عـ ــ ــ يـــنـــهـــض مــــا سـ ــد وال ــعـ ــبـ مـ ــه  ــيـ ــاصـ ــعـ مـ وعــــــن 

قــى بــعــكــس مــا بــه الــذكــر قى ــغــرضــا ــه ال ــ ــ ــن اإلل� ــى عـ ــف ــن ن ــ وم

ــل ــرس ــي امل ــب ــن ــب ال ــذي ــع ونـــفـــي ت ــل ــرس ال ــر  ــ أم ــق  ــدي ــص ت ــاد يف  ــ وحـ

ومنها: 

ــا ــداة الـــرفـ ــ ــاهلـ ــ ــبـــي بـ ــنـ بـــعـــد الـ اقتفى قــد  ــن  َم يكفر  هــل  عــمــرو  يــا 

ــف مــذهــبــا ــي ــن واختـــــذ الـــديـــن احل ــا ــب ــة الـــنـــجـــاة رك ــن ــي ــف وَمــــــن س

ــم ــ مــــوالــــيــــًا عــــــرتة ســـيـــد األمـ اعتصم الــديــن  يف  اهلل  بحبل  وَمـــن 

الــدجــى مــصــابــيــح  اآلل  بــحــجــزة  غـــدا آخـــــــذًا  اهلل  هــــــداه  وَمــــــن 

ــل أتــى ــرأ ه ــاق ــه الــتــنــزيــل ف يف شــأن وَمـــــــن تــــــوىل بـــعـــي َمــــــن أتـــى

ــارون مجـــيـــعـــًا فـــهـــو لــه ــ ــ ــا هلـ ــه ــن م ــه حـــديـــث املــنــزلــه ــي ــى ف ــف ــد ك ــ وق

ــا ــاه ــه ــت ــن عـــنـــه الـــنـــبـــي فـــهـــو م ــا  ــاه ــش ــت اس الـــتـــي  الـــنـــبـــوة  إال 

خـــفـــاء اتــــصــــالــــه  يف  ولــــيــــس  وآيـــــــة الـــعـــمـــوم االســـتـــثـــنـــاهـــا

ــد الـــازم ــص مـــن ذكـــر مـــلـــزوم وق ــه ســامل ــوجـ محــــًا عـــى املــعــنــى بـ
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وختمها بقوله: 

وشـــوكـــة دامـــــت وعــــــزًا أمــنــعــا ــا ــرع مم عـــيـــشـــًا  اهلل  ــاك  ــبـ حـ ــدم  ــ فـ

ــارم الــعــدى ــن صـ ــدي ــراع قــلــب ال لـ ــدى ــا عــضــب اهل ي ــم اهلل  أيـ لـــوالك 

ــداء ــ األعـ رشك  يف  ــدى  ــ املـ ــدى  ــ م ــاء ــي ــل ــع ــاد بـــنـــو ال ــ ــص ــ ــوالك الن ــ ــ ل

ــد ــ ول ــا  ــ ــ ب والـــــــــد  ــى  ــ ــن ــ هت وال  ــا عــيــش رغــد ــن ــا ل لــــوالك مـــا صــف

اإلســـــام ــة  ــجـ حـ املــــعــــايل  رب  ــي  ــام ــس ال ــر  ــ ــ األغ أيب  نـــجـــا  وال 

عــلــيــائــه والـــعـــلـــم ضــــاء يف ســـا  ــه ــائ آب ــن  عـ ــاء  ــي ــل ــع ال ورث  ــن  ــ َم

معتكف أرجـــائـــه  يف  والــفــضــل  الــــرف ــل  ــظـ ــتـ اسـ ــه  ــائـ ــنـ فـ ويف 

ــا ــدبـ يـــــــوم أبـــــــى عـــــا إلــــيــــه نـ ــا ــب ــن عـــاكـــف يـــــوم عــلــيــه وث ــ م

ــا ــاب فــيــهــا مـــن دع ــ ــا خ ــة مـ ــب يف ق ــن الـــدعـــا ــ ــه م ــك ــل ــم ــا ن ــ ــاك م ــهـ فـ

ــك فـــفـــاح املـــســـك والـــســـام ــس م ــام ــتـ ــي فــيــك واخلـ ــم ــظ ــت ن ــم ــت خ

* * *
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19- الشيخ حممد البحراني

1287هـ - 1353هـ
هو األديب الشاعر الشيخ حممد بن وحيد بن مجعة البحراين احلائري، يرجع أصله إىل 

قبيلة )ربيعة(، هاجر والده من البحرين واستوطن كربالء. 

ولد صاحب الرتمجة يف كربالء سنة 1287هـ يوم وصول السلطان نارص الدين شاه 
القاجار ملدينة كربالء، ودرس عىل السيد جواد اهلندي والشيخ حممد بن عبود الكويف 
والشيخ حممد حسن أيب احلب، وكان من أخص أخدان املرحوم السيد مرتىض آل ضياء 
ديوان  يرتاد  كان  ما  وكثريًا  حسن  حممد  السيد  وولده  العباسية  الروضة  سادن  الدين 

السادن املذكور. 

املقدسة  العباسية  الروضة  صحن  يف  ودفن  هـ   1353 سنة  شوال   19 يوم  تويف 
بكربالء. 

البيت عليهم  آل  آثارًا مجيلة من قصائد شعراء  كتب جمموعة خطية ضخمة حوت 
السالم، وهو جييد نظم الشعر الشعبي أيضًا. 

اسمعه يف هذه القصيدة التي قاهلا راثيًا امللك فيصل األول وأوهلا: 

ــروع ــ ــى ويـ ــعـ ــاء الـ ــ ــن ــ ويـــثـــكـــل أب ويفجع الــعــنــاء  دهـــر  شــجــى  يــريــنــا 

جيعجع فــيــنــا  ــني  ــب ال رحــــال  حيـــث  مجــعــنــا تـــفـــرق  يف  مــــــرًا  نــــــراه 
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يصدع زال  ال  األرشاف  ــدة  ــئ ألف ــا ــودهـ ــأسـ ــة بـ ــنـــشـــوبـ ــه مـ ــبـ ــالـ خمـ

ــه الــشــمــل جيمع ــم نــحــريــر ب ــظ وأع ــني أكــــرم مــاجــد ــب ــا أصــــاب ال ــل ف

يشيع فــــراح  ــي  ــاع ــن ال صـــوت  لـــه  مــرفــًا نــعــشــًا  األرشاف  ــل  مح لــقــد 

يضيع ال  ــزا  ــ اجلـ ــوم  ــ ي وأجـــركـــم  أصابكم ما  عى  العليا  بني  فصرًا 

وقال يف زفاف السيد قاسم بن السيد حممد عيل أيب املعايل: 

ــنــاس ــســل عـــدنـــان وخـــر ال مـــن ن ــايل خــــــادم الــعــبــاس أبـــــو املــــعــ

رأيس يف  ــوة  ــ ــس ــ ــك ــ ب ــي  ــ ــن ــ ــف ــ احت ــن ســـيـــد مــبــجــل ــ ــه مـ ــ ــم بـ ــ ــع ــ أن

وقد ورد يف املجموعة اخلطية التي كتبها بقوله: 

هذه مطالع القصائد التي يف ذم الدنيا وهي قد حررها حمرر هذه املجموعة يف جمامع 
أخر ويسأل اهلل التوفيق:

ــاء الــطــويــل ــقـ ــبـ ــك الـ ــ ومـــــرض ب ــزول ــ ــت والـــلـــيـــايل ت ــ راحــــــل أنـ

وقوله: 

الوسن من  واستيقظ  لنفسك  فانظر  الزمن غـــارة  مــن  سنة  يف  كنت  إن 

وقوله: 

يرى الدهر ليًا سوف ينجاب عن غد ــا بــعــني بــصــرة ــي ــدن ــن يــبــر ال ومـ

وقوله: 

ــعــود ويـــذهـــب لــكــن مـــا نـــــراه ي يبيد الــزمــان  رصف  يف  العمر  أرى 
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وقوله: 

تــتــورع ــت مل  ــ ــاب وأن ــب ــش ــب ال ذهـ فاقلِع اخلــطــايــا  فــعــال  عــن  نفس  يــا 

وله يمدح الشيخ حممد عيل الكمونة عند رجوعه من اهلند: 

ــورا ن ــر  ــزاه ال وجــهــك  يف  رأت  مــذ  رسورا ــدار  الـ بــك  تــزهــو  أصبحت 

ــاح عــبــرا ــ ــد ف ــق ــي ل ــام ــس ذكــــره ال ــادم ــ ــن ق ــ ــا م ــنـ ــيـــك لـ مـــرحـــبـــًا فـ

ــل الــعــى أضــحــى أمــرا مــن ُعـــٰى أه الدجى مصباح  املجد  حلف  ــت  أن

ولــعــمــري حـــاويـــًا جمــــدًا خــطــرا ــا ــن ــت ــئ والــــســــعــــد أتـــــــى مـــــذ ج

ــنــرا ــايل مــســت ــ ــع ــ ــع امل ــ وغـــــــدًا ربـ ــا ــنـ ــم اهلـ ــ ــ ــد ت ــ ــق ــ ــاك ل ــ ــي ــ ــق ــ ــل ــ وب

املـــهـــد صــغــرا ــان يف  ــ ــذ ك نـــالـــه مـ ــد الـــذي ــاء واملـــجـ ــي ــل ــع ــا ال ــ ــا أخ يـ

يــســرا ــاك  ــي ــل ــع ل مـــدحـــي  وأرى  ــورى ــ ال دون  ــق  ــ الئ مــدحــي  لـــك 

ــرًا وكــبــرا ــغ ــى الــفــخــر ص ــن رقـ م شبله )محــــيــــدًا(  صــــاح  يـــا  َهـــــنِّ 

ــل الـــبـــدر املــنــرا ــج ــه قـــد أخ ــه وج طـــالـــعـــًا املــــعــــايل  أفـــــق  يف  شــــع 

ــر رواحــــــًا وبــكــورا ــخ ــف تــألــف ال ــًا ــع ــز والـــســـعـــد م ــعـ ــالـ ــم بـ ــ ــأق ــ ف

وله هينئ الشيخ حممد عيل الكمونه بالعيد السعيد: 

ابــتــســام املــجــد أصــبــح يف  وثــغــر  ــر الـــظـــام ــ ــاج ــ ــرت دي ــ ــ لـــقـــد زه

ــام ــقـ بـــفـــتـــيـــان هلـــــم أســــنــــى مـ ــه الـــلـــيـــايل ــنـ بـــعـــيـــد أزهــــــــرت مـ

ــو فــيــا لـــك مـــن حــســام ــب ــن فـــا ي ــل مـــنـــهـــم أجــــــى حـــســـامـــًا ــكـ فـ

ُعـــــًا بِــــنَــــدًى عــــٰى كــــِل األنــــام ــال قـــوم قـــد تــســامــوا ــضـ ــو األفـ ــن ب
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ــام ــ ــت ــ ــااله ــ ــر ســـــوامـــــق ب ــ ــخ ــ ب املـــعـــايل أم  ــم  ــ هب ــرت  ــخـ فـ ــن  ــ ومـ

ــام ــذم ــل ل ــظ  ــافـ حـ الـــفـــخـــر  رداء  ــدام هلــــم مــــن قــــد تــــردى ــ ــقـ ــ ومـ

الـــكـــرام ــل  ــج ن الـــعـــى  ذو  ــد  ــم حم ــا ــزايـ واملـ األيـــــــادي  أويل  ــل  ــي ســل

تــســيــل بـــنـــائـــل كــالــغــيــث هـــام ــادي ــ الـــشـــأن طــلــق يف األي عــظــيــم 

املـــقـــام ــن  ــ م بـــالـــرفـــيـــع  ف  ورُشِّ ــه  ــي ــه بـــــا قـــــد خـــــص ف ــ ــي ــ ــن ــ أه

ــاٍم ــ ــى اجلــــــــوزاء س ــ وأســــعــــده ع ــه بـــعـــيـــد قـــــد تـــبـــاهـــى ــ ــي ــ ــن ــ أه

ــد مـــســـمـــوع الـــكـــام ــجـ ــان املـ ــ حـ ــخــر الـــديـــن( صــفــوًا ــئ فــيــه )ف أهــن

ــام ــزح ــْلـــق يف ضــنــك ال ــدون اخَلـ ــ ب ــد أهــــل الـــعـــز طـــرًا ــي ــم ــل ع ــي ــل س

ــد( ســـامـــي املـــقـــام ــ ــم ــ ــد )حم ــي ــع ب ــًا مجــع األرشاف  ــوا  ــم ــت ــئ ــن ه أال 

وله يف رثاء املرحوم احلاج حمسن الكمونه: 

ــدي الـــعـــنـــاء ــ ــب ــ بـــــــدور دائـــــــم م ــاء ــه ــت ــا ان ــ ــان ب ــزمـ ــلـ ــوب لـ ــطـ خـ

ــاء ــع ــي ال ــن ــم أبــكــى عــيــون ب ــ وك فخر ذات  ــشــهــم  ل أردى  ــم  ــ وك

ــاء ــخـ ــسـ ألبــــنــــاء املــــــــــروءة والـ ــردى حـــلـــبـــات شــجــو ــ ــل ــ ــه ل ــيـ وفـ

ــوًا نــعــائــي ــي شـــجـ ــن ــاج عــلــيــهــم ه كـــرام مـــن  زمـــــاين  أردى  فــكــم 

ــني الـــســـاء ــ ــه ع ــ ــًا ل ــ ــزن ــ بـــكـــت ح نـــدب فـــقـــد  يف  ــا  ــ ــاءن ــ ج أن  إىل 

ويظهر إن له قصائد أخرى، غري أهنا مل تصل بأيدينا بعد، وعسى أن نعثر عليها يف 
املستقبل.
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20- الدكتور حممد تقي مهدي

املولود سنة 1921م املتوىف سنة 1998م
شاعر مكثر بشبابه وتوقف عن الشعر فيام بعد عندما كّرس جهوده للنضال يف سبيل 
العرب  بذلك  فأفاد  املتحدة  بالواليات  استقراره  مقام  يف  اإلسالمية  العربية  القضايا 

املسلمني فائدة عظيمة مل يستفد العرب إال من القليل من الشعراء مثل هذه االستفادة. 

كتب عنه زميله الدكتور جليل أبو احلب يقول: 

هو الدكتور حممد تقي مهدي صوت العرب واملسلمني اهلادر يف نيويورك والواليات 
املتحدة. 

من املدرسة الفيصلية ومدينة كربالء والعراق، أول لقائي به كان يف الصف اخلامس 
االبتدائي عام 1938 وبقيت صداقتنا وعالقتنا حتى وقتنا احلارض أي مدة نصف قرن 

من الزمن بل مدة 60 عامًا عىل وجه الدقة. 

لظروفه  الدراسة  ترك  قد  كان  إذ   1946 أيلول  يف  خارجيًا  ممتحنًا  املتوسطة  أهنى 
الدراسة  أهنى   1948 عام  ويف  بالدراسة  أخوه  يستمر  أن  سبيل  يف  وتضخيته  اخلاصة 
باملناسبات  الشعر  قال  قد  كان  الفرتة  هذه  ويف  بغداد،  يف  التجارة  ثانوية  من  الثانوية 
الوطنية، والتحق بالبعثة العلمية إىل جامعة كاليفورنيا يف بركيل بنفس السنة وهناك اجته 
نحو العلوم السياسية ونال شهادات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه يف هذا احلقل 
وعمل لفرتة وجيزة مدير الدائرة لالستعالمات العربية يف غرب الواليات املتحدة ويف 
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نيويورك ولكنه ترك الوظيفة ليكون حرًا بآرائه وأقواله وأسس مجعية العالقات العربية 
االبن  أنه  عىل  برهن  املجاالت  هذه  ويف  اإلسالمية  لألمور  الوطني  واملؤمتر  األمريكية 
ملدة  وناضل  وكافح  هاجر  فقد  والرشق،  ولإلسالم  وللعرب  ولفلسطني  للعراق  البار 
نصف قرن من الزمن ضد الصهيونية والصليبية الغربية اجلديدة وذلك يف عقر دارها يف 
الواليات املتحدة وظهر عرشات بل مئات املرات عىل التلفزيونات للحديث أو املناقشة 
غريمها،  وعرشات  ايبان  وابا  مئريكهانا  أمثال  من  والصليبية  الصهيونية  طواغيت  مع 
وقد اختذ من مهجره ودار مستقره يف الواليات املتحدة منربًا ارتفع عليه عاليًا ومستغاًل 
الرشق وقد كتب  العرب واملسلمني وعن  للذب عن  وتلفزيوناهتا  وإذاعاهتا  صحافتها 
كندي  وهو  أحدها  أنا  ترمجت  املوضوع،  بنفس  كتب  عرشة  ونرش  املقاالت  من  املئات 

ورسحان.. ملاذا؟ ساعدت نقابة املعلمني املركزية يف بغداد عىل نرشه. 

واآلن التفت إليه لصنعة شاعرًا، انا ال أعرف عن شعره إال قصيدة قاهلا عام 1947 
عاطفية ووعظية للشباب وما يأمله من الشباب الذاهب للدراسة إىل الغرب وقد خاطب 
كربالء لتكون حمور كالمه وكانت هناك قطعة أخرى - من قصيدة بـ60 بيتًا أيضًا قاهلا 
عام 1947 - أيام دراسته يف ثانوية التجارة ببغداد وهي وطنية ألقاها يف حفلة مسامرة 

أقامتها الثانوية. 

التحاقه  47 بمناسبة مرور عام عىل   / 9 القصيدة األوىل برسالة مؤرخة 7 /  ارش 
بالبعثة العلمية، ونظرًا ملا جاء يف الرسالة من نثر بديع وروح وطنية متأججة فأين أنقل 

الكثري منها مع القصيدة إلطالع القارئ الكريم عىل هذه القابلية األصيلة القوية: 

السبت 7 / 9 / 46 

األحد 7 / 9 / 47
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يا أخي جليل: 

وبعد فقد مر عام كامل عىل اليوم الذي حتركت فيه سيارة رشكة نرين متجهة نحو 
إىل  الوطن  يوم مغادرتك أرض   47  / 9 يوم 7 /  إن  العراق،  فالرطبة فخارج  العلوة 
بغداد حول  كانوا يف  الذين  لقد سعد األصدقاء  املستقبل،  وبناء  العلم  الغربة يف طلب 
السيارة يودعونك عن كثب... ولكن صديقًا واحدًا مل يكن له نصيب يف مشاركتك يف 
ذلك اليوم العظيم واللحظة اخلالدة كنت إذ ذاك يف كربالء، كربالء احلبيبة مدرج الطفولة 
ومرتع الصبا.. فبدت يل كئيبة حالكة، لقد كان الوقت عرصًا وكنت أسري عىل ضفة ذلك 
النهر الصغري بعيدًا عن مركز رشطة احلسينية... وبينام أتصور بغداد وأتصور االزدحام 
يف رشكة نرين واقرتاب اللحظات.. إذ يب أرى فتاة قد حرست عن رأسها اجلميل تذرف 
الدمعة إثر الدمعة وترسل األنني إثر أنني رأيتها الفتاة!.. حسبك البكاء فال أظن فتاك إال 
عائدًا عن قريب ويف برق أكاليل الغار والظفر، ولكنها اسرتسلت يف البكاء، تريد احلبيب 

فام كان مني إال أن أخاطبها بقويل: 

ــه لــــن يــطــيــا ــ ــ ــت إن ــلـ فـــلـــقـــد قـ قليا الـــدمـــوع  أكــفــكــفــي  ــاء  ــرب ك

ــد الــرحــيــا ــري ــّب الــفــتــى ي حــني هـ ــا ــاة بــكــت هـــواهـــا طــوي ــتـ يـــا فـ

مجيا عـــهـــدًا  مــنــك  ــنــس  ي ومل  ك،  ــا ــ ــي ــ وحم ال  ــك  ــ ــنـ ــ خيـ مل  إنـــــــــه 

ــا ــعــوي ــك ال ــن ــا فـــتـــاة ع ودعـــــى يـ ــدا ــدي ــًا ج ــاجـ ــزدك تـ ــ ــه يـ ــ ــذ ري ــ اع

اجلــلــيــا؟ األمــــور  ــن  م يــبــغــي  راح  ــيــا جــل إال  فــــتــــاك  ــدت  ــ ــهـ ــ أعـ

ــاه وكـــــم ُهــــديــــت أصــيــا ــنـ ــبـ لـ صباحًا ــت  هــدي ــم  ك قــلــب  ــا  ي ــه  إيـ

ــًا مــســلــوال ــ ــارم ــ ــم ص ــل ــع ومــــن ال سلوى الشعر  من  آخــذ  املجد  ــد  رائ

ــم ذلـــيـــا ــيـ ــئـ ــلـ وجتــــــد رصفــــــه الـ خشوعا ــاك  رضـ يف  الــدهــر  ينحن  
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السبيا يـــدري  لــيــس  احلــظــو  ــه  ــائ ت شعبًا الــرق  يف  إن  الــرق  فتى  يــا 

ــه نــحــيــًا هــزيــا ــم ــس صــــرت ج ــى الــلــيــايل خــطــوب ــد دهـــتـــه عـ قـ

ــقــيــا ــود ث ــ ــي ــ ــق ــ ــن ال ــ ــًا مـ ــئـ ــيـ ــطـ بـ قــــام مـــن نـــومـــه جيـــرجـــر رجــلــيــه

الـــعـــقـــوال وهـــــــّد  نـــفـــســـه  يف  ل  ــل وحـــّز الــذ ــي ــدل ــدرب وال ــ فــقــد ال

الــدلــيــا ــون  ــك ت أن  مــنــك  ــًا  ــيـ راجـ ــّد يـــديـــه ــ ــم ــ ــن تـــيـــهـــه ب ــ ــو مـ ــهـ فـ

الصقيا احلـــســـام  واشـــهـــر  ــه  ــزم ع ــر دربـــــــه بــــنــــورك واهلــــب ــ ــأن ــ ف

واجلـــمـــيـــا ــا  ــدنـ ــهـ عـ يــــــرع  ومل  ــس ــاألم ــاه ب ــن ــي ثـــم قـــل لــلــذي رع

طــويــا الـــعـــســـوف  يف  ــت  ــ ــادي ــ ومت ــرًا ــث ــد طــغــيــت ك ــرب قـ ــغـ ــا الـ ــ أهي

يميا لـــن  ــه  ــت ــن ظــن جــــور  رصح  تردي ســوف  التي  الرخة  فاحذر 

ورســوال هلــا  منقذًا  فكن   ! تــدعــوك  ــرق ــ ــا ال ــنـ ــا الـــــــروح أمـ ــ ــا أخـ ــ ي

العلم  عىل  وحثهم  الشباب  فناجى  للعلم  وسفري  طيتي  يف  استّغل  كيف  له  أنظر 
وكيف بكى الرشق وأوجاعه وما رآه له من عالج وهو العلم ومل يغثه أن هيدد الغرب 

باالنتقام منه لتامديه بظلم الرشق وليس بظلم العرب وحدهم.

ويف هذه الرسالة كتب يل عن فلسطني قائاًل: 

العريب هزًا عنيفًا  العراق والعامل  التحقيق قد هّز  بلجنة  التي تسمى  اللجنة  قرار  إن 
ونحن اليوم بركان يكاد أن ينفجر ويف انفجاره تبتدُئ حرب ثالثة ال تبقي وال تذر، وهذه 
الروح مل تكن لقهرها مثاًل يف األطفال والكهول ورجل الشارع والعامل والفالح كلهم 
أرواحنا  العزيزة  فلسطني  ))دون  قوي  وإيامن  وصدق  إخالص  عن  ويقولون  يقولون 
الصاخب  االحتجاج  عىل  ال  اجتامعاهتا  واألحزاب  اهليئات  مجيع  وستعقد  وأموالنا(( 
األول  ليس  الدّفاق  النّور  هذا  العزيزة،  فلسطني  بحق  البغيض  املجرم  القرار  هذا  عىل 
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واستفادة  العلمي  بالتقدم  وطموحه  والرشق  العرب  بحق  مهدي  حممد  من  يأيت  الذي 
الذاهبني للبعثات وإفادة أهليهم وبالدهم بام حيصلون عليه من علم، فلقد ألقى يف حفلة 
مسامرة يف ثانوية التجارة يف حوايل منتصف آذار من عام 1947 قصيدة رائعة نقل يل 
أحد زمالئه احلضور من أهنا مزقت حناجر اجلالسني وأدمت أيدهيم، والقطعة التالية من 

هذه القصيدة الوطنية: 

ــداء ــنـ الـ ُيــفــيــدكــم  أن  وأرجــــــو  أنـــادي صــحــبــي  يـــا  ــد  ــتــوحــي ال إىل 

ــا الـــتـــفـــرق واجلـــفـــاء ــنـ ــيـ ــدمـ وُيـ سبيل مـــن  الـــتـــقـــدم  إىل  ــس  ــي ــل ف

ــاء  ــق ــب ــو ال ــ وأمحــــــد فـــالـــوفـــاق ه ــمــش ســـويـــة مـــوســـى وعــيــســى ــي ل

اخلفاء ــرح  ب قــد   - احلــلــف  بــنــود   - ــا فــلــنــحــطــم ــيـ ــا الـــــــذّل هـ ــانـ ــفـ كـ

ــاء( ــ ــه وف ــس لـ ــي ــدر ل ــغـ )كـــثـــر الـ ــرر مـــن )حــلــيــف( ــح ــت ــون ال ــغ ــب أت

وهـــل جيـــدي بـــذي اجلـــور الــرجــاء رجـــــاٍء أو  خـــضـــوع  أو  ــلـــني  بـ

ــاء ــ ــا أيــــــن اجلـ ــنـ ــاتـ ــيـ عـــــــدّو حـ ــوه ــألـ ــاسـ فـ ــاة  ــ ــي ــ ح ــم  ــ ــت ــ رم إذا 

ويعقب هو برسالة قائاًل:... وعند الوصول إىل هذا البيت ارتفعت األبيات تنادي 
بسقوط االستعامر... وكاد احلارضون )أن( خيرجوا من القاعة بثورة صاخبة لوال رمحة 

من رّبك وسرت منه وإن ال كنت اليوم يف مضيف باب املعظم )يقصد يف التوقيف(. 

ويقول بنفس الرسالة ».... فهو مستقبل يقع فيه عىل عاتقكم عمل عظيم خالد، إهنا 
من الرشق أقصاه إىل أقصاه، وإحياؤه ليقف أمام الغرب العايت الطاغي اجلبار.... «.
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فال أدري أهيام أعال رصخة وأهلب بركانًا... أهو شعره أم هو نثره ولوال احتفاظي 
هباتني الرسالتني ملا متّكن أن نعرف بأنَّ حممد تقي مهدي شاعر من كربالء، ألنه مل خيربين 
دربه  وبدأ  املتحدة  الواليات  للدراسة يف  العراق وجاء  ترك  أن  بعد  لشعره  ماذا حدث 

الطويل الشاق يف النضال من أجل فلسطني والعرب واملسلمني... 

قطعة من قصيدة للمرحوم الدكتور حممد تقي مهدي قاهلا سنة 1947 أيام الغليان 
واملظاهرات ضد قرار جلنة التحقيق الظامل يف تقسيم فلسطني... وقد قىض د. حممد 50 

عامًا بعد هذا التاريخ جُياهد ويناضل يف سبيل فلسطني والعرب واملسلمني. 

هذه القطعة رواها يل صديقه وزميله يف أيام الدراسة يف ثانوية جتارة بغداد )السيد 
قاسم محدي(: 

ــراب ــ احلـ إال  احلـــــــراب  ــرد  ــ يـ ال  ــا شباب ي ــا  ــن ــث واخل ــب اخل ــارب  ــ ح

ــاب ــع ــر م ــ ــان أمـ ــسـ ــلـ فـــعـــتـــاب الـ ــروب عــتــابــًا ــاحلـ ــزل الـــغـــرب بـ ــ زل

ورساب بـــاطـــل  احلـــــق  مــنــطــق  ــًا ــوي ق ــًا  ــومـ يـ ــان  ــس ــل ــال ب ــب  ال جتـ

ــواب ــ اجلـ ــد  ــديـ ــشـ الـ ــة  ــش ــط ب ويف  ــق  ــو احل ــد هـ ــي ــب ــع امل ــدفـ ــطــق املـ مــن

ــاب  ــب ــش ــا وال ــن ــب دعـــــوة احلــــق شــي ــًا  ــوت قــلــوب ــ ــد دعـ ــا فــلــســطــني قـ يـ

وترمي نسل صهيون أو يزول العذاب ــك اجلــيــوش ــدي ــف ل ــزح فـــأمـــري ت

وقد روى يل السيد قاسم إهنم يف حينها حلّنوا هذه القصيدة وأنشدوها أيام االحتفاالت 
يف الثانوية، لذلك فإنه ال يزال حيفظ هذه األبيات.

القلب  اهلادر وتوقف ذلك  1998 سكت ذلك الصوت   / 2 ويوم االثنني 23 / 
احلنون وخرست فلسطني وخرس العرب واملسلمون أقوى مكافح ومناضل وذاب عن 
بالد طاغوت  احلديث ويف  االستعامر  بالد  الصهيونية وأرشس  بالد  أعتى  حقوقهم يف 
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بل  الدكتور  عن  حديثي  أهني  أن  املفيد  من  يكون  وقد  الغرب  يف  اجلديدة  الصليبية 
النهاية بام وردين من ولدي سعد الذي عاش معه يف  وقد يكون للتاريخ أن أثبت هذه 

نيويورك.. فقد كتب سعد قائاًل: 

»ال أعرف إن كنت سمعت أم مل تسمع أن الدكتور مهدي )رمحه اهلل( تويف يوم االثنني 
لتغطية  أنيسة  البنته  الفيزة  أوراق  بتقديم  يقوم  وهو  قلبية  نوبة  إثر   1998  /  2  /  23
التلفزيون  عىل  وكان  يومني  قبل  التقيته  قد  كنت  العام  هذا  السعودية  يف  احلج  مراسيم 
اآلن   ...)ABC( يوم األحد صباحًا يف حمطة أي يب يس  العراق  أمريكا يف  أعامل  يدين 
نعرف من الدكتور حازي )طبيب من سوريا( أن الدكتور كان عنده تضخم يف القلب 
وهو مل يقل يل أو ألوالده أي يشء عن ذلك، فقط عن ضغط الدم، املهم رمحه اهلل قّدم 
بمهامت  أنا  لقد قمت  العربية واإلسالمية،  للجالية  كثرية  أكثر من ستني سنة خدمات 
اخلوئي(  السيد  )مركز  تكفل  وأجداده يف كربالء.. حيث  آبائه  دفنه عىل طريقة  ترتيب 
بينام تربع جامع آخر بربوكلن )جامع من  الدفن ومراسيمه...  نيويورك بمصاريف  يف 
ولكونه  الفواتح  بمراسيم  عدة  جوامع  قامت  لدفنه،  أرض  بقطعة  املدريس(  جوامع 
شيعي وسني بآن واحد شّيعنا جثامنه يف املركزين حرض أغلب السفراء لتوديعه والصالة 
جريدة  وفاته،  عن  اإلذاعات  من  الكثري  وأعلنت  الصحف  أغلب  كتبت  كذلك  عليه، 
النيويورك تايم انتقمت منه حتى بعد وفاته حيث أثارت كتابتها ردود فعل كثرية وكتب 

العديد هلم عن ذلك«. 

أجلهم  من  بالكثري  ضحى  الذي  مهدي  تقي  حممد  واملسلمون  العرب  ينس  مل  نعم 
والذي فعل وطّبق بكهولته وأواخر حياته بام كان يريد من الشباب أن يفعلوه يف الذب 

والذود عن حياض العرب واملسلمني. 

رحم اهلل شاعرنا وإنا هلل وإنا إليه راجعون. 
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21- الشيخ حممد تقي املازندراني

1289هـ - 1366هـ
هو األديب الشاعر الشيخ حممد تقي بن حممد حسن بن احلاج عيل الطربي املازندراين 

احلائري. 

ولد يف كربالء يوم 24 شوال سنة 1289هـ، ونشأ يف بيئته حمافظة وتثقف ثقافة دينية 
وادبية، حيث تعلم القراءة والكتابة والقرآن الكريم ودرس الفقه واألصول عىل العامل 
اجلليل الشيخ غالم حسني املرندي واتصل بأدباء عرصه، وراح يرتاد أندية األدب ودور 
احلجة  احلسني  عبد  السيد  العالمة  وديوان  الوهاب  أمحد  السيد  ديوان  منها  العلم  أهل 
الطباطبائي وديوان العالمة الشيخ جميد خام جمد العلامء وغريها ويناقش الرواد يف قضايا 

الفكر. 

آنذاك،  الفضل  أهل  يعقدها  التي كان  الدينية  املناسبات  ونظم شعرًا كثريًا يف شتى 
وكان من نتاج جتارب حياته الطويلة هذا الديوان الذي قمت بجمعه وترتيبه واستنساخه 

واحتفظت به كأي أثر أديب يف مكتبتي اخلاصة. 

شعره  ويف  تكلف،  بغري  حمبب  طبع  ذا  كان  ولكنه  الشعر،  يف  غزارة  للتقي  يكن  مل 
عرصه  ألحداث  واضحة  صورة  للقارئ  نعرضه  الذي  الشعر  وهذا  وحكمة،  رصانة 

وتقاليد جمتمعه. 
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حافل  ديني  جو  يف  عاش  الشاعر  ألن  الديوان،  عىل شعر  يغلب  الديني  الطابع  إن 
بالقدسية واخلشوع، يدعو إىل اإلصالح وحماربة الظلم وحمق الباطل، فثورة احلسني )ع( 

سبيل إلحقاق احلق والثورة عىل التعسف واالستبداد. 

لذا نجد أغلب شعراء تلك الفرتة جييدون الرثاء ألنه السبيل الوحيد واهلدف األسمى 
لبلوغ غاياهتم ومآرهبم. 

وال غرو فصاحبنا أحد الذين عاجلوا هذا اللون وبرعوا به. 

اسمعه يرثي احلسني وآل بيته الكرام يف هذه القصيدة العامرة التي يقول فيها: 

أرشفــا املـــوت  عــى  مــن  إال  يبق  ومل  والــــردى ــة  ــي ــن امل ورد  ــم  ــ ــأورده ــ ف

ــا ــف ــل ــني وأت ــاملـ ــظـ ــوع الـ ــ أبــــــاد مجـ صارم حد  من  ــداء  األع له  فضجت 

الوفا متى  حسني  ــا  ي حبيبي  نـــداء  ــاءه ج اهلل  ــن  م عــهــد  ذا  ــان  كـ فــمــذ 

مرهفا للحرب  كــان  سيفًا  وأغــمــد  ــد ربـــه  ــاهـ ــان عـ ــ ــرًا كـ ــ ــ ــر أمـ ــذكـ تـ

متلهفا ــرى  ــث ال وجـــه  ــى  ع ــًا  ــع رصي جــواده رسج  فــوق  من  هــوى  أن  إىل 

تتوقفا أن  ــاك  ــ األفـ لـــه  ــادت  ــ وكـ ــه تـــزلـــزلـــت األمــــــاك حـــني هــوي

مرفا صــدرًا  اخليل  جــرد  وتسحق  حلمه تــأكــل  اهلــنــد  ســيــوف  فظلت 

ــي املــتــعــطــفــا ــامـ ــداة فـــقـــدن احلـ ــ غـ بــعــد هويه الــوحــي  ــات  ــن ب ســلــبــن 

واحتفى تنعل  قــد  ــٰاٍش  مـ خــر  ــا  وي ــا خــر مرسل ي يــنــاديــن: واجــــداه، 

القفا مــن  شمر  بالسيف  ويــذبــحــه  صــدره اخليل  تسحق  حسني  أمثل 

ملهفا اهلـــجـــر  ــر  ــج ح يف  ــرع  ــ ي ــط حممد ــي ــرًا وس ــ ــدى ص ــ ــام اهل ــ إم

تعففا تــصــان  ــر  ــخ ص ــي  ــن ب ــر  ــ وخ طلقائها  إىل  تــســبــى  ــم  ــك ــوت ــس ون
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مرفرفا يعلو  الــنــر  ــواء  لـ عليك  نرى أن  غر  الــورى  خر  يا  صر  فا 

الشفا)1( بــه  إن  الــقــوم  ــاء  دم لسفك  عاجًا ظهورك  الــبــاري  ربــك  فسل 

وله عىل هذا النمط قصائد موفقة أخرى. 

وقال يف رثاء احلجة الشيخ حسني نجل الشيخ زين العابدين املازندراين من قصيدة 
مطلعها: 

ــا  ــاده ــأم وأمـــــاد أركـــــان اهلــــدى ف ــا  ــاده ــد ع ــوم الـــغـــر هـ ــل ــع ــل ــن ل مـ

وقال مؤرخا ًوفاة اخلطيب الشيخ حممد حسن أيب احلب املتوىف سنة 1357هـ

ــن األخــــاق  ــاس ــح ــم ــهــا ب ــت أشــغــل ــت ذمـــتـــي الــتــي  ــرئـ ــًا أبـ ــن ــس ــا حم يـ

مـــاق()2( الــزكــي  للحسن  )الشيخ  ــًا ــؤرخ ــك م ــي أب أنـــشـــدت يف عــلــيــا 

وله يف الشكوى والتذكر من الزمان قوله: 

ــي دهـــــرًا، بــا لــيــس حيمل ــن ــذب وع حيمل ال  مـــا  دنـــيـــاي  مـــن  حتــمــلــت 

فــيــه حنظل مــا  ــون  بــل هـ مـــرارتـــه  حنظل كاسات  ــرّي  ده من  جترعت 

حممل املــحــافــل  ــون  ه مــن  فحملت  ُرِزْئـــُتـــُه ــاب ممــا  ــب شــكــوت إىل األح

ومنها قوله: 

أميل الريح  عاصف  مالت  حيث  إىل  التي  وأبــنــائــهــا  الــدنــيــا  مــن  عجبت 

)1( ديوان الشيخ حممد تقي املازندراين، ص25 ، خمطوط ، نسخته يف مكتبتي اخلاصة ، وتوجد نسخة منه يف 
مكتبة املتحف العراقي ببغداد )دار املخطوطات(

)2( الديوان ص26 .
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املغلل ــراه  ــ ي مـــا  يف  هبـــا  َمـــن  أرى  ــل أن  ــب ــة ق ــي ــن ــت امل ــ ــا لــيــتــنــي ذق ــي ف

يتجول الــعــدى  ــداء  ــي ــب ب ومــهــري  تــصــرًا ــات  ــب ــائ ــن ال يف  يل  أّن  عـــى 

جتـــوال لـــلـــكـــاة  مــنــهــا  أّن  ــى  ــ ع جولتي أبــارتــه  قــد  عجاج  مــن  فكم 

متزلزل طعنتي  مــن  الــعــدى  وقلب  ــلــطــعــان فـــا رسى  ــي ل ــ وهيــتــز رحم

يعجل الــرمــح  يف  عــزرائــيــل  أن  كــا  نفوسها  مــنــهــا  ــرمــح  ــال ب وخمــتــلــس 

مقبل ــوت  ــ وامل الــنــجــاء  بــرضبــنــي  حزهنا  الشدائد  يف  نفوس  من  فكم 

)1( مــتــكــلــا  تــيــجــاهنــا  يف  أّن  عـــى  شفريت أطارته  قد  رؤوس  من  وكم 

 :وقال مادحًا السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي

ــد مـــن كــــرام نـــزار ــاجـ وابــــن األمـ العى عمرو  بني  من  األطائب  ابن  يا 

ــار ــت ــارم ب ــ ــص ــ ــنـــي ب ــبـ ــن املـ ــ ــدي ــ ال ــوزة ــ ــني احلــــــاة حل ــامـ ــيـ يـــابـــن املـ

ــار ــط ــا اخل ــن ــق ــال واســـتـــعـــبـــدوهـــا ب بسيفهم  الــطــغــاة  أرسو  األىل  يــابــن 

األقـــــار تــزهــو ســاعــة األســحــار ــرات كأهنا ــزاهـ الـ الــنــجــوم  ابـــن  ــا  ي

ــرتـــى الــكــرار وابــــن الــــويص املـ ــورى ــن الــنــبــي حمــمــد خــر الـ يــا ابـ

ــار ــيـ ــة قــــــادة األخـ ــ ــم ــ وابــــــن األئ ــة امحــد ــن ــم اب ــاط ــة ف ــي ــزك يـــا ابـــن ال

األحـــــرار ــأ  ــج ــل م قــــرك  زال  ال  ــام وعمه ــ ــام أخـــا اإلم ــ ابـــن اإلم ــا  ي

األرشار  قــــوى  ــم  ــه ــن ع ومـــــرد  ــر مــرحــب ــت لـــلـــوفـــاِد خـ ــ ــا زل مـ

ــوف املــهــا مــن قــانــص وضـــواري خ مــروعــًة عــنــك  األرشار  زالـــت  ــا  م

)1(  الديوان نفسه ص36 .
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ــه األطـــهـــار ــ ــائ ــ ــن آب ــ ألخـــيـــك م ــة ــوروثـ مـ إمـــامـــة  ــك  ــ ــادرت ــ غ إن 

ومــــهــــابــــة وجـــــالـــــة اآلثـــــــار ــت بـــك حــكــمــة حمــبــوة ــه ــت ــد ان ــق ف

ــاري ــ ــب ــ ال شـــــأن  ــز  ــعـ فـ ــك  ــيـ فـ هلل  ــدا ب ملـــا  ــاء  ــض ــق ال يـــد  أقـــرتـــك  أو 

ــه حــكــمــة ربـــــك اجلـــبـــار ــ ــرت ــ أج جرى ومــا  بالقضاء  أرىٰض  ــت  وألن

* * *

ــزار ــ مـ بـــغـــر  ــا  ــ هلـ مـــســـتـــقـــر  ال  ــدت عــلــيــك رسيـــة مـــن كــربــا ــ وف

ــرار ــ ونـــفـــوســـهـــم فــيــهــا بـــغـــر ق أرضــهــا  مــســفــوكــة يف  ــم  ــه ــوع ودم

ــار ــث ــد أخـــذ ال ــات مــنــهــم عــن ــرايـ ــ الـ ختفض  حتى  ذاك  فيهم  زال  مــا 

ــصــار ــأن ل ــار  ــثـ الـ ــذ  ــ أخ ــرب  ــ ق يف  العى  رب  إىل  بــكــم  يستشفعون 

األرسار  وعــــــــامل  ــر  ــ ــب ــ اخل إال  لقضائها  ــرى  يـ ال  حـــوائـــج  ــم  وهلـ

ــع جــــاِر ــ ــدم ــ ــذ ب ــئـ ــومـ وافــــــــاك يـ لــلــذي ــشــفــاعــة  ــال ب أوىل  وألنــــت 
ســــــاٍر)1( ــل  ــيـ ولـ غـــاديـــة  كـــل  يف  العى  الــســبــع  مــائــك  عليك  ــى  ص

وفاته: 
تويف الشيخ حممد تقي املازندراين يوم اخلميس 12 ربيع الثاين سنة 1366هـ، ودفن 

يف وادي كربالء، وأعقب ولده الشيخ نور الدين. 

)1(  املصدر نفسه ص42 .
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22- السيد حممد جعفر احلسيين

1301 - 1377هـ
الدين  نور  السيد  بن  تقي  حممد  السيد  بن  أمحد  السيد  بن  جعفر  حممد  السيد  ولد 
احلسيني احلائري يف كربالء سنة 1301 هـ وتويف يوم 5 حمرم سنة 1377هـ ودفن يف 

مقربة خاصة بوادي كربالء.

والبيان،  واملعاين  العربية  أصول  أتقن  جميدًا  وشاعرًا  ماهرًا  وناثرًا  فاضاًل  عاملًا  كان 
ودرس الفقه واألصول عىل األستاذ الكبري اآلخوذ املال حممد كاظم اخلراساين، وتتلمذ 
عىل شيخ الرشيعة األصفهاين يف النجف األرشف، وملا شب عن الطوق وامتد به السن 
أشغل مناصب عدة مهمة إذ توىل منصب القضاء يف البرصة وذلك لعرشة أعوام وعني 
نائبًا عنها يف املجلس النيايب سنة 1928م لفرتة أمدها عامان، نظم الشعر وأكثر منه، وله 
قصائد ما تزال لدى نجله املحامي السيد فخر الدين الذي حيتل اليوم منصب القضاء يف 
السكك احلديدية العراقية يف بغداد، كام إن له مقاالت نرشها يف بعض املجالت النجفية 
ومنها )االعتدال( تدل عىل تضلعه بمختلف العلوم والفنون، وقد وضع تصانيف قيمة 
تفضل بتقديمها لنا شقيقه احلاج السيد حممد باقر احلسيني مركب األسنان يف كربالء، كام 

روى لنا طرفًا من تاريخ حياته. 

وأهم آثاره املطبوعة هي: 
مرآة الفقاهة: طبع يف مطبعة النجاح سنة 1347هـ، وهو جمموعة رسائل ومسائل يف . 1

خمتلف األبواب الفقهية. 
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ببغداد سنة . 2 النجاح  مطبعة  املنطق، طبعت يف  منظومة يف علم  الآللئ: وهي  قالئد 
1347هـ. 

الزالل املرشوف يف وضع األسامء واحلروف طبع سنة 1348هـ / 1929 م وهي . 3
سلسلة مقاالت علمية يف فلسفة الوضع وبيان أسبابه وأنواعه وموارده وفيها كثري 
من اآلراء العلمية اجلديدة اجلديرة بالتقدير، وله خمطوطات ثمينة يف النحو واللغة 

والفقه. 

ومن تآليفه اخلطية: 
األصول والشكوك. . 1

هداية املختار عند تعارض األخبار. . 2

صفوة الكالم عن املال املختلط باحلرام، فيه مسائل فقهية. . 3

رسالة إلقام اخلصم باحلجر يف نداء األئمة اإلثني عرش، وقد كتبه يف انتصار القول . 4
بجواز يا عيل مدد والرد عىل من كتب رسالة يف منعه، توجد نسخته عند السيد هادي 

األشكوري يف النجف بخط مؤلفه)1(. 

وله عدا ذلك كتب أخرى ما تزال تنتظر النور. 

املحامي  نصه:  وهذا  ص971   1936 لسنة  العراقي(  )الدليل  يف  ذكرًا  له  وجدت 
جعفر احلسيني، ولد يف كربالء سنة 1887 ودرس دراسة دينية وأشغل منصب القضاء 
الرشعي يف املحكمة اجلعفرية بالبرصة وانتخب نائبًا عن البرصة سنة 1928 ورجع إليها 

بعد ذلك يمتهن املحاماة..

يفتتح الشاعر منظومته )قالئد اللئايل( باألبيات التالية: 

)1(  الذريعة: 11 / 106. 
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وجـــــل عــــن إحــــاطــــة احلـــــواس ــدًا ملــــن ســــا عــــن الـــقـــيـــاس ــ ــ محـ

ــه بـــفـــضـــلـــه الـــبـــيـــانـــا ــ ــم ــ ــل ــ ع ــا ــانـ ــسـ ــق اإلنـ ــلـ بــــجــــوده قــــد خـ

ــال ــ ــث ــ ــن شـــبـــه األم ــ ــًا عـ ــ ــزه ــ ــن ــ م ــال ــكـ ــدع لـــأشـ ــ ــبـ ــ لـــيـــعـــرف املـ

ــى الـــريـــة ــ ــرى ع ــ ــك ــ ــة ال ــج ــح ــل ل ــة ــي ــح ــت وأكــــمــــل الـــصـــلـــوة وال

ــب األبــــــرار  ــ ــائـ ــ ــه األطـ ــبـ ــحـ وصـ حمـــــمـــــد وآلــــــــــــه األطــــــهــــــار

لـــعـــفـــو ربـــــه الـــلـــطـــيـــف جــعــفــر وبـــــعـــــد فــــاملــــقــــر املـــفـــتـــقـــر

ــزه ــيـ وجـ أرجـــــــــوزة  مـــنـــطـــق  يف  يــــقــــول هــــــذي حتـــفـــة عـــزيـــزه

ــب ــالـ طـ ــل  ــ ــكـ ــ ولـ يل  تـــــذكـــــرة  ــب ــال ــط ــدة امل ــ ــ ــا زب ــه ــي ــت ف ــم ــظ ن

الـــــراع يف  ــارز  ــ ــبـ ــ الـ ــي  ــفـ ــعـ وضـ ــاع  ــبـ ــور الـ ــصـ ــقـ مــــع اعــــــــرتايف بـ

فــكــرًا ــوايف  ــ ــق ــ ال يف  ــلـــت  أجـ وال  ــرًا ــع ش ــذا  ــ ه ــل  ــب ق نــظــمــت  ال  إذ 

ــم ــل ــع ــظ هـــــذا ال ــفـ ــه حلـ ــل ــي ــه ــس ت ــظــم ــن ــار ال ــيـ ــتـ ــد دعــــــاين الخـ ــ وقـ

ــه كــامــل ــ ــوج ــ ــن ب ــ ــف ــ قــــواعــــد ال املــســائــل ــاز يف  ــ ــ ــع اإلجي مـ ــوت  ــ ح

ــدة دقـــيـــقـــة ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة مـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ونـ ــة ــقـ ــيـ فــــكــــم هبــــــا إشـــــــــــارة أنـ

ذهب مــن  بــاء  ــطــرس  ال يف  تكتب  األدب ــل  أهـ إىل  ــدى  هتـ أن  تــلــيــق 

الرجال مــن  الفضل  ــذي  ل صيغت  ــد الـــلـــئـــايل  ــ ــائـ ــ ــا قـ ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ سـ

الــزمــن ــدى  الــنــفــع هبــا مـ ــرن  قـ أين  ــن ــن امل ذا  الـــكـــريـــم  اهلل  فـــاســـأل 
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وقال مشطرًا )1(:

حضارته يف  ســـًا  ينفث  ــرب  ــغ وال سقم( من  الرق  هذا  يسلم  )وكيف 

حشاشته( يف  تفري  الدين  )ومــديــة  ــاح لــلــكــفــاح به  ــن خــر سـ ــدي ــال ف

خطبته عــنــد  ــال  ــ وض ــدى  ــ اهل ــني  ب جامعة( للتفريق  ــول  ح )والــشــيــخ 

كنيسته( يف  حــقــدًا  يبذر  )والعشق  ــرًا بـــعـــداء نــحــو جــاحــده ــ ــاه ــ جم

وقد وجدت له عىل ظهر خمطوط يف الطب هذه األبيات: 

يعقُل كــان  مــا  العز  يف  الفتى  يزين  ــًا مـــن فــعــالــك إنــا ــط ــي ــل جتــــرُّ خ

ــقــبِــُل ــه فــُي ــي ــادٰى املــــرء ف ــنـ ــوم يـ ــي ل تــعــّده ــن أن  ــوت م ــ امل بــعــد  والبــــّد 

يقبل اهلل  بـــه  يـــرىض  الــــذي  ــغــر  ل تكن فا  لــيء  مشغوالً  كنت  فــإن 

يعمل ــان  كـ الـــذي  إال  قبله  ومـــن  موته بعد  من  اإلنسان  يصحب  فلن 

ــم يــرحــل ــًا بــيــنــهــم ثـ ــي ــل ــم ق ــي ــق ي ألهــلــه ضــيــف  اإلنـــســـاُن  إنـــا  أال 

بالعلم  التامة  والعناية  احلنيف  والدين  الفضل  اهل  من  الرتمجة  صاحب  كان  لقد 
والرباعة عارفًا بالفقه متحققًا به مربزًا يف العدالة والرصامة يف احلق.

 * * *

)1(  جريدة )املنتفك( العدد 57 )29 ذي احلجة 1359هـ / 27 كانون األول 1941م(. 
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23- احلاج حممد جواد البغدادي

كان حيًا عام 1163هـ
من شعراء هذا القرن احلاج حممد جواد بن عبد الرضا آل عواد البغدادي احلائري 
شاعر متضلع بفنون األدب، له شعر يف غاية اجلودة والرقة واملتانة، كانت تربطه صالت 
وثيقة بأدباء عرصه ال سيام مراسالته مع العامل الشاعر السيد نرص اهلل احلائري، ويف شعره 

يسجل حوادث تارخيية مهمة.

ذكره العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين يف كتابه املخطوط )الكواكب املنتثرة( فقال: 
)احلاج حممد جواد بن احلاج عبد الرضا العواد البغدادي الشاعر األديب الكامل األدب 
رأيت من ديوان شعره اللطيف الصغري يف خزانة كتب آل السيد عيسى العطار ببغداد 
وفيه قصايد ومقاطيع وتواريخ سنة 1142 وأدركه السيد حسني بن املري رشيد تلميذ 
السيد نرص اهلل احلائري الشهيد يف حدود 1168 واورد الشيخ حسني املذكور يف ديوانه 
أهدي حلرضتكم  قوله:  منها  الرتمجة  املآل( يف بعض قصايده يف مدح صاحب  )ذخائر 
السامي  املقتدى  بالسعد خصت والسالمة إىل قوله موريًا يف ظل موالنا اجلواد  سالمة 
املقامه وترمجه أيضًا الفاضل عصام الدين العمري املوصيل يف )الروض النرض يف علامء 
العرص( بقوله: هذا الذي ركب جواد األدب فذ هلل ورقى هام عطارد وانتعله، وللسيد 
نرص اهلل الشهيد مديح لصاحب الرتمجة بعنوان عمدة الفضالء وزبدة األدباء احلاج حممد 
جواد الخ موجودة يف ديوان السيد نرص اهلل وجواب صاحب الرتمجة إىل السيد نرص اهلل 

موجود يف ديوانه وباجلملة الظاهر أنه من املئة الثانية)1(. 

)1(  الكواكب املنتثرة يف القرن الثاين بعد العرشة: للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين خمطوط - ص87. 
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بني يدي نسخة من ديوانه املخطوط)1( يتضمن جمموعة قصائد وبعض تلك القصائد 
مؤرخة يف سنة 1136هـ و1138هـ جاء يف مقدمة ديوانه )بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه 
الفقري  نظم  من  نبذة  فهذه  وبعد  واآلل  النبي  عىل  والصالة  اجلالل  لذي  احلمد  العون 
الراجي عفو ربه والرضا حممد جواد بن عبد الرضا أثبتها خشية الضياع معرتفًا بقرص 
الباع عىل أين وإن مل أكن من خيول هذا امليدان وال احرزت قصبات السبق منه يف الرهان 
كساد  إىل  ألتفت  مل  أين  مع  أهله  غري  باهلوى  ينزيا  وقد  بكحله  الكحل  املرء  يدعي  فقد 
سوقه وال رصفني عنه ختلب بروقه ألين مل استجلب به جلينًا وال ذهبًا وإنام قلته متأدبًا 
ال متكسبًا وقد أحببت التصدير بقصيدة يف مدح األمري واهلل اهلادي لسواء السبيل وهو 

حسبي ونعم الوكيل)2(.

ومن حماسن شعره هذه القطعة التي كتبها يف رقعة ألقاها يف احلرضة النبوية املحمدية 
عىل ساكنها ألف صلوة وحتية: 

الدهر نوب  من  حل  مهًا  الناس  إىل  شكا مــدنــف  إن  اهلل  رســـول  ــا  ي أال 

أملت فضاق اليوم عن وسعها صدري ــوازالً ــ ــك ن ــي ــو إل ــك ــرؤ أش ــ ــإين ام فـ

صري عرى  يب  دهت  قد  لدهيا  فإين  لدفعها ــاذي  مـ ــا  ي ــرجــى  امل ــت  وأنـ

والــرض ــبــؤس  ال قــاطــن  عنه  تــرحــل  رحله عــنــدك  ــط  ح ــذ  م مبتى  فــكــم 

ترسي هبم  املطى  عنس  أخــذت  وقد  الــركــب شـــدوا رحاهلم ــا رأيـــت  ومل

سواك شفيع يف معادي ويف حري)3( يل فليس  معادي  يف  شفيعًا  يل  فكن 

وله جميبًا جناب السيد األجل السيد نرص اهلل عن موشح أرسله إليه إىل مكة املعظمة 

)1(  نسخة منه يف مكتبة آية اهلل احلكيم يف النجف، وتوجد نسخة أخرى يف مكتبة األديب حسن عبد األمري 
الكربالئي يف كربالء. 

)2(  ديوان احلاج حممد جواد عواد البغدادي - خمطوط ص1. 
)3( ديوان احلاج حممد جواد البغدادي، خمطوط .
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زادها اهلل رشفًا يقول يف مطلعها: 

يـــلـــزم ال  مـــــا  لــــــــزوم  وفـــيـــهـــا  والصفا ــزمــزم  ل جـــارًا  غــدا  مــن  ــا  ي

طفا أو  خـــاالً  بــاجلــود  حكى  مــن  يــا  املصطفى لسبط  ــارًا  جـ ــدا  غ مــن  يــا 

وألــطــفــا الــنــســيــم  مـــن  أرَق  ــًا  ــظ ن يـــا ســـيـــدًا أهـــــدى لــنــا وتــعــطــفــا

وبـــــــشـــــــهـــــــده قـــــــــد حــــــايل غـــــــــــــــدا كــــــــســــــــح حــــــــال

ــرط الـــغـــرام وأضــعــفــا ــ وأذابــــــه ف ــذ عــفــا ــ ــره م ــ ــي فــــــــؤادًا صـ ــيـ أحـ

شــكــر الــزمــان وعـــن خــطــايــاه عفا أسعفا مـــذ  لـــه  لــقــيــاكــم  وبـــقـــرب 

جــــــــا ظــــــــــام الــــــــنــــــــوى يل الــــــــــنــــــــــوال بـــــــــــــــدر  هلل 

ــا ــرم أرسفـ ــك ــت ــال ــود ب ــ ــث ج ــي ــا غ يـ ــذرى املـــعـــايل أرشفـــا ــ ــدًا ل ــاجـ يـــا مـ

ــال أصــبــح مطرفا ــض لــه األف ــا مــن  ي ــتـــأدب قــد رفــا يــا مــن ألثــــواب الـ

جـــــــــال ذو  بـــــــــــأنـــــــــــه  يـــــــــا مـــــــــن نــــــــــــــراه جــــــايل

القرقفا حيــكــي  راح  نــظــم  بــبــديــع  ــد قفا ق ــنــدى يل  ــال ب ــا كــنــز فــضــل  ي

أوقـــفـــا ــا  ــ م ــن ســـحـــه  ــ يف حـــبـــه ع ــذ أوقــفــا ــن جلـــاري مــدمــعــي م ــا م ي

ــال ــ ــاخلـ ــ جــــســــمــــي غـــــــــدا كـ احلـــــــال يف  صــــــــادقــــــــًا  يـــــــا 

انحفا قــد  بــالــنــوى  جلسمي  مــن  ــا  ي احتفا قــد  بــاجلــوى  لقلبي  مــن  يــا 

وصحفا الــعــذول  قــال  ما  وعصيت  بــحــبــه حــتــى احلفا ــت  ــع يــا مــن أط

آل بــــــــمــــــــدحــــــــك  إين  آل أرشف  ســــــبــــــط  يـــــــــا 
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ــود حــلــم فــيــه فـــاق األحــنــفــا يـــا طـ طنفا إن  ــا  طـ ــد  قـ ــم  ــل ع ــر  ــح ب ــا  يـ

اســتــأنــفــا ــواك  ــ سـ ــوىل  ــ م وال  ــا  كـ حنفا مـــا  ــا  ــق ــل ل ــب  ــل ق ــك  ــي ف يل 

ــل عــــــــــــايل)1( ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ولـ ــايل ــ عـ ــد  ــ ــج ــ ــم ــ ــل ــ ل زلـــــــــت  ال 

وله قصيدة أرخ هبا وضع الشباك الفيض عىل قرب اإلمام عيل بن أيب طالب بعد 
أن طرأت عليه اصالحات عديدة، منها ما كان يف أيام الوايل حسن باشا عام 1126هـ.

ــه ــ ــاب ــ بــــــــوزيــــــــٍر عــــــــــــــدّوه ه ــي الــــــبــــــاد بــــغــــداد ــ ــاه ــ ــب ــ ــت ــ ل

ــه ــدل ســهــمــه فــأصــاب ــعـ ــرض الـ ــ ع ــه ــرت ــن بــحــســن س ــ ــن( م ــ ــس ــ )ح

ــه ــ ــاب ــ وه الـــــســـــاء  رب  كـــــــان  ــًق ــيـ ــوفـ ــد نــــــال حـــســـن تـ ــقـ ــلـ فـ

ــه ــ ــوابـ ــ ــه أثـ ــ ــي ــ ــن ف ــ ــسـ ــ نـــــر احلـ ــدوق ــ ــن ــ ــص ــ عــــنــــد جتــــــديــــــده ل

ــه ــ ــاب ــ ــت ــ ــون أع ــ ــ ــامل ــ ــ ــع ــ ــ لــــثــــم ال ــه ــتـ ــعـ ــرفـ لــــــإمــــــام الــــــــــذي لـ

ــه  ــ ــدا الـــتـــقـــى داب ــ ــن غـ ــ ــب م ــالـ طـ أيب بــــــن  عــــــي  املــــــعــــــايل  ذو 

ــه  ــ ــزاب ــ ــد أح ــ ــ قــــد عـــــمـــــروًا وص ــه ــ ــارم ــ ــص ــ ب مــــــن  اهلل  أســــــــد 

ــه  ــابـ ــنـ ــه الــــســــنــــاء أطـ ــ ــي ــ مـــــد ف ــًا ــدوقـ ــنـ صـ الـــبـــهـــاء  يف  لــــه  يــــا 

ــه مــنــجــابــه  ــ ــي ــ ــم الــــغــــي ف ــ ــل ــ ظ ــر ــم فــــهــــو بــــــــرج بــــــــدا بــــــه ق
ــه غــــابــــه()2( ــ )أســــــد جـــــــددوا ل أهلــــــــم احلــــــــق فــــيــــه تـــــارخيـــــًا

وله مؤرخًا تعمري مسناة جرس بغداد بأمر الوزير األفخم حسن باشا أيده اهلل تعاىل 
وذلك عام 1138هـ. 

)1( املصدر السابق .
)2( املصدر السابق ، وراجع )مايض النجف وحارضها( للعالمة الشيخ جعفر حمبوبة ج1 ص74 .
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ــايل اجلــنــاب ــع ــر الـــعـــادل ال ــوزي ــال ب الــبــاد كـــل  ســمــت  بـــغـــداد  إن 

الــرقــاب إال  هلـــا  غـــمـــدًا  ــرى  ــ ت ال  ــه ــاف أســي ــن  مـ ــأس  ــبـ الـ ذو  ــن  ــس ح

الــثــواب ــن  ــس ــره ح ــم ــع ت ــال يف  ــ ن معهد مـــن  هبـــا  أضـــحـــى  لـــه  كـــم 

ــراب  اخلـ ــع  ــرب ال ــا  ــه أرض ــد يف  مل جت أقـــطـــارهـــا  إىل  ــا  ــيـ ــدنـ الـ ــى  ــ ب ــو  ــ ل

ــاب ــس احل ــوم  ــ ي إىل  ــاق  ــ ب ــا  ــرهـ أجـ ــي  ــت ــاة ال ــنـ ــسـ ــذي املـ ــ ــد بـــنـــى هـ ــ ق

ــاب ــ ــ ــا مـــــــروا ذهـــــابـــــًا وإي ــلـ كـ بــنــيــاهنــا  يف  ــاس  ــ ــن ــ ال شـــكـــر  ــال  ــ نـ
ــواب( 65 ــص ــل ــا خـــر ســبــيــل ل ــ )إهن ــا  ــه ــارخي ت يف  ــاح  ــ صـ ــا  ــ ي ــل  ــ ــارجت ــ ف

وله مراساًل جناب السيد األجمد نرص اهلل بن احلسني احلائري: 

ــدك ــعـ ــر قـــــد خـــــــان بـ ــ ــص ــ ــال ــ ف ــدك  ــ ــعـ ــ بـ اهلل  قـــــــــــرب  يـــــــــا 

عــــهــــدك تــــــــذكــــــــرت  إذا  ــًا ــعـ ــيـ والـــــــدمـــــــع جيــــــــري نـــجـ

ودك ــه  ــ ــ ــب ــ ــ ــش ــ ــ ي وكــــــــــــــــان  والـــــعـــــيـــــش لــــيــــس بـــصـــاف 

والـــــــــــروح والـــــــــــروح عـــنـــدك ــدي ــنـ ــم عـ ــ ــسـ ــ وقـــــــد غـــــــدا اجلـ

فـــــــقـــــــد جتـــــــــــــــــاوز حـــــــدك دهـــــــــري درك  در  ال 

ــدك ــ ــصـ ــ وفـــــــلـــــــت مــــــنــــــي قـ ــي قــــصــــدي ــ ــ ــن ــ ــ ــت ع ــ ــعـ ــ ــنـ ــ مـ

ــدك ــ ــه ــ مـــــــــدى الـــــتـــــفـــــرق س الزم عــــيــــنــــي  جـــــفـــــن  يـــــــا 

وقــــــــدك الــــــتــــــشــــــوق  زاد  ــي ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــب غـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ويـــــــــــــا هلـ

وردك أعــــــــــذب  كــــــــان  مــــــا  ويــــــــــــا زمـــــــــــانـــــــــــًا تـــقـــى 

زنـــــدك ــد  ــ ــجـ ــ املـ يف  أوريــــــــــت  مــــــــــوالي أنــــــــت الــــــــــذي قــد 
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عـــــــــى املـــــــــجـــــــــرسة بـــــــــردك وقـــــــــد ســــجــــبــــت فــــــخــــــارًا

هبـــــــــا تـــــــــفـــــــــردت وحـــــــــدك ــال ــ ــصـ ــ وحــــــــــــــزت خـــــــــر خـ

نـــــدك اجلــــــــــــود  يف  يــــــكــــــون  ــي ــ فــــــلــــــيــــــس حـــــــــاتـــــــــم ط

حيـــــــــوي ذكـــــــــــاك ورشـــــــــدك كــــــــــا ولـــــــــيـــــــــس أيــــــــــاس

لـــــــئـــــــن يــــــــــــــــــداين جمـــــــدك ــدى ــصـ خــــــــاب امـــــــــرؤ قــــــد تـ

ــدك ــ ــ ج أمحـــــــــــد  كـــــــــــان  إذ  ــٰى ــ ــ ــدان ــ ــ ت ال  َمـــــــــن  ــت  ــ ــ ــأن ــ ــ ف

ــدك ــ ــبـ ــ عـ ذاك  يف  تـــــــــرس  فـــــجـــــد بـــــــــإرســـــــــال طـــــرس

بــــــــــــه تــــــــــذلــــــــــل ضــــــــدك ــٍز   ــ ــ ــع ــ ــ ب بـــــــــرحـــــــــت  وال 

ســـعـــدك)1( الــنــحــس  ــرب  ــقـ يـ ال  عـــيـــش ــو  ــ ــفـ ــ صـ يف  ودمـــــــــــت 

 :وقوله يف مدح اإلمام أمري املؤمنني

نـــــراس ضــــــوء  أم  لـــنـــا  الح  ديــــــاس جــــنــــح  يف  أبــــــــــــارق 

ــى كـــايس ــق ــت ــل ــر مــــــوىًل ل ــ ــن ق ــ م المـــعـــًا ــدا  ــ بـ ــد  ــ ق ــور  ــ نـ ذاك  أم 

ــاس ــ ــ ــٍس وأدن ــ ــ ــن رج ــ أعـــــــراق م الـ الطاهر  املصطفى  عم  ابــن  أعني 

ــرايس ــ ال ــخ  ــام ــش ال ــاء  ــن ــس ال ذوي  ــن هـــاشـــم ــ ــة األجمـــــــــاد مـ ــ ــال ــ س

ــايس ــج ــل بـــحـــر خـــضـــم اجلــــــود ل للملتجى اجلـــــاد  ــع  ــي ــن م كــهــف 

ــاس ــب ال الـــعـــزم يف  ــد  ــدي صــعــب ش سلمه يف  ــب  ــل ــق ال رقـــيـــق  ــل  ــه س

بـــأبـــاس الــــــرك  أويل  رامــــــي  خــيــر يف  احلـــصـــن  بـــــاب  قـــالـــع 

)1( املصدر السابق .
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غــــنــــًى بــــأســــيــــاف وأتــــــــراس جيــد مل  إذ  مــــرحــــب  وقـــــاتـــــل 

ألرضاس ــه  ــ ــ ــن ــ ــ م قـــــــائـــــــد  يـــدنـــه مل  ــرص  ــ ــق ــ ــال ــ ب ــر  ــ ــؤثـ ــ ومـ

لــــــه عــــــى األمــــــــــة والـــــنـــــاس ــوال ــ ــم عـــقـــد الـ ــ ــم ثـ ــ ويـــــــوم خـ

بـــأخـــيـــاس األســـــــد  ــت  ــ ــات ــ ب إن  ــًا له ــس ــي ــرى املـــحـــراب خ ــ ــث ت ــي ل

ــاس ــيـ محــــق لـــــدى اهلـــيـــجـــاء أكـ جــحــفــل يف  ــام  ــ ــش ــ ال ــل  ــ أهـ أبــــــاد 

ــراس ــ ــاص أف ــخـ ــى أشـ ــوغـ ــوم الـ ــ ي ــا  ــم فـــيـــهـــا طـــــيـــــور هل ــهـ ــلـ ــقـ تـ

ــر بـــأعـــراس ــ ــط ــ والــــوحــــش وال ــّم هبـــــا مـــأتـــم ــ ــ لــــلــــرك قـــــد تـ

بـــــاتـــــا بـــــــإحيـــــــاٍش وإيـــــنـــــاس سيفه مـــن  واإلســـــــام  ــر  ــف ــك ــال ف

لــــبــــابــــه الــــــعــــــايل بـــــأمـــــراس العى  صعاب  ــقــادت  ان الــذي  ــو  وه

ــاس ــنـ وأجـ نــــوع  مـــن  الــعــلــم  يف  الـــعـــامل احلــــر الـــــذي كـــم حــوى

ــس وشـــــــاس ــ ــي ــ ــس ــ ــن ق ــ ــ ــس ــ ــ أل ــه أقـــوالـ الـــديـــن  أخـــــرت يف  مـــن 

يـــــــــزري بــــيــــاقــــوت وأملـــــــاس ــب لــفــظــهــا ــطـ وكـــــم لــــه مــــن خـ

الـــقـــايس  كــاجلــلــمــد  ــا  ــه ــن ــي ح يف  ــس تـــــرى لــفــظــه ــ ــا ق ــهـ ــامـ ــو شـ ــ ل

ــاس  ــرطـ قـ طــــي  يف  ــا  ــ ــاءه ــ ــص ــ إح أطـــق  مل  ــة  ــ مجـ ــات  ــ ــرم ــ ــك ــ م ذو 

ــرايس ــ وأطـ ــي  ــامـ أقـ ــرس  ــطـ الـ يف  ــا  ــره ــن ح ــ ــاقـــب تــعــجــز ع ــنـ مـ

أرتــــــاس ضـــمـــن  يف  أعـــظـــمـــه  ــت ــ ــا خـــر مـــن أودع ــا ســيــدي يـ يـ

ــواس ــ ــوف ووس الـــوجـــان مــن خـ ــن الـــاجـــي ويــــا مــؤمــن ــأمـ يـــا مـ

اآليس ــز  ــجـ عـ قــــد  داؤه  َمــــــن  ــصــًا  خمــل الــــــوال  يف  حمـــبـــًا  أغـــــث 

نـــخـــاس نــــحــــو  رق  يـــــقـــــاد  ــوق إلـــيـــكـــم كــا ــ ــش ــ ــاده ال ــ ــ ــد ق ــ ق
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ــراس ــ ــ ــًا عـــــى الـ ــ ــي ــ ــع ــ ــى س ــ ــش ــ م فــأمــكــم يــســعــى ولـــو أنـــه اســطــاع

ــاس ــي ــال ب ُأْبـــــــُت  إن  ــتــي  ــب خــي يـــا  واثـــقـــًا الــرحــبــا  ــح  ــج ن أتـــيـــت يف 

أحـــــــدايس ــك  ــ ــي ــ ف ــق  ــ ــق ــ حت ومل  ــثــنــي ان إن  ــم  ــ اجلـ ــداك  ــ ــ ف ــا  ــاشـ حـ

أدرايس بــــاجلــــزع  أربـــــــع  عــــن  ــعــًا ــل ــق ــواك احلـــيـــا م ــ ــث ــ فـــجـــاد م

ــاس  ــ ــأرجـ ــ قـــــد مـــــأ األفـــــــــق بـ ــول الـــوكـــا رعـــده ــلـ مـــن كـــل حمـ

أنــفــاس طــيــب  الـــربـــى يف  زهــــر  حــكــى ســـــام  ريب  ــن  ــ م حـــيـــاك 

مـــّيـــاس بـــــالـــــروض  فــــنــــٍن  يف  ــة ــري ــم ــت تـــســـجـــع ق ــ ــدح ــ مــــا ص

واآلس الـــــــــورد  ــر  ــ نـ حتـــمـــل  الَصبا ريـــح  الــصــبــح  يف  أتـــت  ومـــا 

وله أيضًا وقد اقرتح عليه ذلك يف ليلة أنس الصيام وقد غلب عىل أصحابه اهليام: 

الــفــطــر ــح  ــمـ ــسـ يـ مل  بـــمـــثـــلـــهـــا  ــا ــه ــت ــي ــض ــوم ق ــ ــص ــ ــال ــ ــة ب ــ ــل ــ ــي ــ ول

فــــإهنــــا عــــنــــدي هـــــي الـــعـــمـــر ــس عـــمـــر مــى ــأنـ ــإن يـــكـــن لـ ــ فـ

ــا الـــذكـــر  ــ ــاَء هب ــ ــ ــي ج ــتـ ــدر الـ ــقـ ــ ـــ ــت بــــه لـــيـــلـــة الـ ــ ــس ــ ــا أم ــن ــت ــل ــي ل

ــر ــج ــف ــه ال ــ ــرق ــ ــن ف ــ بــــــدا لـــنـــا مـ شــعــره  ــى  ــ ــ دج ــنَّ  ــ ــ ج إذا  ــدر  ــ ــ ب

ــا هــــــجــــــرانــــــه ُمــــــــّر ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ ــقــه ــذب ري ــع ــت ــس حــلــو الــلــمــى م

ــه واخلـــــــــــال والـــثـــغـــر ــ ــ ــق ــ ــ وري عـــــــــذاره واخلــــــــد مـــــع وجـــهـــه

واخلـــــمـــــر والــــعــــنــــر والـــــــدر ــى ــدج ال وبـــــدر  والـــــــورد  اآلس 

مــر ــوى  ــ ــ اهل يف  املـــعـــنـــى  ــي  ــب ــل ق ــه  يــــوســــف حـــســـن وغـــــزيـــــر ل

ــه اخلـــر  ــ ــ ــن ردف ــ ــي م ــك ــت ــش ــا ي ــ م حــبــه يف  ــذال  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ م أشـــكـــو 

وهذه مقاطيع أطرب من املواصيل وألطف من زهر الربيع نظمها يف مدح القوتني 
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وهو  خمالفته  تسعه  ومل  خمالفته  لدى  سبقت  من  باقرتاح  وذلك  وذمهام  والبنية  السكرية 
السيد الرشيف املستغنى من التعريف املوىل السيد نرص اهلل نجل السيد حسني احلسيني 

احلائري: 

إســداء حسن  يف  يب  البن  قهوة  مــن  ــيــض كـــأس ظـــل يــرتعــه ــأب ــي ب حــي

ــاح وإمـــســـاء ــ ــب ــ ــني إص ــ فـــألـــفـــا ب قهوته مــع ســـوداء  ــكــاس  ال ــقــادن  ت

وقال مضمنًا: 

ــا ــت ــت ــل لــــــــــذايت قــــــد ش ــ ــم ــ ــش ــ ل ــا  هب ُبـــــــــٍن  قـــــهـــــوة  يب  أدار 

كــــأهنــــا بـــعـــض لــــيــــايل الــشــتــا ــرة ــ ــ بــــــــــــــــاردة مــــظــــلــــمــــة م

وقال أيضًا: 

يــزهــد ــا  ــ ــ رشهب يف  ــن  ــمـ بـ ــًا  ــيـ ــقـ لـ ــٍن وال  ــ ــي ســـــوداء ُبـ ــن ــق ــات اس ــ ه

ــود ــ ــ األسـ احلــــجــــر  إال  ــم  ــثـ ــلـ يـ يــكــن مل  أركــــانــــه  ــن  ــ م ــت  ــي ــب ــال ف

وقال أيضًا: 

حتتكم ــني  ح عيني  الــبــن  ــنــة  اب ــى  ع ــة فــضــل لــيــس تــنــكــره  ــري ــك ــس ــل ل

والظلم( األنــوار  عنده  استوت  إذا  بناظره الــدنــيــا  أخــي  انــتــفــاع  ــا  )ومـ

وقال أيضًا مضمنًا: 

عليه  ــي  ــب ــل ق ــوى  ــ ج ــا  ــ رش ــف  ــك ب بـــــدا لــلــقــهــوة الـــــســـــوداء حــب

ــه  ــي وشـــبـــه الــــــيء مـــنـــجـــذب إل قلبي حـــّبـــات  نــحــوهــا  ــت  ــالـ فـ
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وقال أيضًا مضمنًا: 

ــدان جيــتــمــعــان ــالـــضـ وهـــيـــهـــات بـ بسكر اجــتــاعــًا  دام  قــد  الــبــن  أرى 

رفـــيـــقـــك قــيــســيــًا وأنــــــت يـــاين غــدا وقـــد  السبيل  كــيــف  ــه  ل فقلنا 

وقال أيضًا: 

يل  تعذب  ــرب  ال عند  فبيضا  أوالً  ــوة ســــــوداء أرشهبـــا  ــهـ ــت قـ ــألـ سـ

عسل وال  ــاب  ص عــى  حصلت  فــا  الــكــأس مسألة  مــديــر  ــم ســألــت  وك

وقال أيضًا: 

الفجر إىل  فيها  الوصل  نديمي  حباين  ليلة ــداد  ــغ ب رشق  يف  يل  ــرَّ  مـ وكـــم 

واجلــرس( الرصافة  بني  املها  )عيون  ــوة خــلــت أهنــا ــه وجــــاء بـــســـودا ق

)جلبن اهلوى من حيث ندري وال ندري( رشبــتــهــا  ــا  ــل ف ــن  ــاويـ غـ ودارت 

وقال مضمنًا يف املتن مع التورية: 

ــة يـــــوم رض ــرهيـ ــكـ بــســاحــتــك الـ أمّلــــت  إذا  ــان  ــ ــدخ ــ ــال ــ ب ــع  ــ ــول ــ ت

ــر( ــغ ــوم كـــرهيـــة وســـــــداد ث ــ ــي ــ )ل ــًا أعـــــدت ــ ــنـ ــ ــاويـ ــ ــإن لـــــه غـ ــ ــ فـ

وله أيضًا يف اخلال األزرق: 

أهبجه مــا  أزرقـــــًا  ــاالً  ــ خ للحسن  به ــد  جتـ ــب  ــي ــب احل ــد  خـ إىل  أنـــظـــر 

بنفسجه عليه  الساقي  من  سقطت  ــر ــا هــــو كـــــأس مخــــر أمحـ ــأنـ ــكـ فـ

وله أيضًا يف التضمني: 

الغنج األحــور  حلظ  بالفتك  حكيت  يــرّسه  الــغــمــد  حــيــث  للمهند  قــل 

مــن عوج فيك  ــا  م عــى  ــم  ث ــه  ذكــرت فقد  عليك  ما  فاخلع  البشارة  لك 
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وله أيضًا: 

ــذر ــع م ــو  ــ وهـ راح  إذ  ــه  ــت ــب ــل وق ــرد ــو أم ــوا هــويــت احلـــب إذ ه ــال ق

أخــرض يشء  عــلــيــه  ــذار  ــعـ الـ ــن  ومـ بخده مـــات  احلــســن  أن  فــأحــبــبــت 

أهل  مدح  يف  بيتني  ختميس  درويش  حممد  احلاج  جناب  عليه  اقرتح  وقد  أيضًا  وله 
 :البيت

رابــــــح ــر  ــ ــج ــ ــت ــ م مــــــــايل  اخلــــــــر  يف 

ــي بـــــــــــنّيٌ واضـــــــح ــ ــعـ ــ وســـــــــــوء فـ

ــح ــ ــاض ــ ف ــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ذكـ ذنـــــــــــوب  ويل 

اآلخـــــرة يف  الــــفــــوز  أنـــــــال  بــــه  صــالــح ــل  ــمـ عـ يل  مــــا  رب  يــــا 

ــم ــاطـ ــي فـ ــ ــن ــ ــت حــــقــــًا يـــــا ب ــ ــم ــ ــس ــ أق

الـــقـــاســـم أيب  ــل  ــ ــ ــرس ــ ــ ال ــم  ــ ــات ــ ــخ ــ ب

ــم ــاص ع ــن  ــ م احلـــــر  يف  يل  لـــيـــس  أن 

ــرة  ــاهـ الـــطـ ــرتة  ــ ــع ــ ال ــبـــي  ــنـ الـ آل  ــم  ــاشـ هـ لـــبـــنـــي  والئـــــــــي  إال 

الدين  علم  أبيات  ختميس  أغا  يوسف  بن  أغا  عثامن  عليه  اقرتح  وقد  أيضًا  وله 
السخاوي: 

الـــظـــا زاد  ــني  ــ حـ لـــصـــحـــبـــي  قـــلـــت 

ــى ــم ــل ال لــــــورد  ــوق  ــ ــش ــ ال يب  ــد  ــ ــت ــ واش

ــدمـــى الـ وتـــلـــك  ــنـــى  ــغـ املـ أرى  ــتـــى  مـ
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ــم ــاه ــن ــغ ــم ــب ب ــ ــركـ ــ ــزل الـ ــ ــنـ ــ ويـ قـــالـــوا غـــــدًا تــــأيت ديـــــار احلــمــى

هـــــم ســــــــادة قـــــد أجــــــزلــــــوا بـــذهلـــم

ــم ــه ــل ــض ملــــــن أتــــــاهــــــم راجـــــــيـــــــًا ف

وصــلــهــم يـــنـــل  مل  عـــصـــاهـــم  فـــمـــن 

ــم ــاه ــي ــق ــل يـــصـــبـــح مــــــــــرسورًا ب وكـــــل مــــن كـــــان مـــطـــيـــعـــًا هلــم 

ــى غــفــلــتــي ــ ــي صـــحـــبـــي عـ ــ ــن ــ ــد الم ــ قـ

مـــقـــلـــتـــي غــــــرهــــــم  نــــــظــــــرت  إذ 

زلـــتـــي يف  الـــــلـــــوم  أطــــــالــــــوا  ــذ  ــ ــم ــ ف

بــــــــــأي وجــــــــــه أتــــلــــقــــاهــــم ــب فــــا حــيــلــتــي  ــ ــ ــت فــــي ذن ــلـ قـ

ــم ــ ــاهن ــ ــس ــ إح عــــبــــد  إين  قــــــــوم  يــــــا 

بـــســـلـــاهنـــم أدعــــــــــــى  أزل  ومل 

ــل أحــــظــــى بـــغـــفـــراهنـــم ــ ــوم هـ ــ ــي ــ ــال ــ ف

ــم  ــاهـ ــرجـ تـ ــــــْن  َعــــــمَّ ــا  ــ ــي ــ س ال  ــعــفــو مـــن شــأهنــم ــس ال ــي قـــالـــوا أل

فــــــمــــــذ تــــــفــــــكــــــرت بـــــــآداهبـــــــم

داهبـــــم مـــــن  ــو  ــ ــف ــ ــع ــ ال ــن  ــ ــس ــ ح وإن 

ــم ــ ــاهب ــ ــت ــ أع ــل  ــ ــي ــ ــب ــ ــق ــ ت إىل  ــت  ــ ــلـ ــ مـ

أرجــــوهــــم طـــــــورًا وأخـــشـــاهـــم  بــاهبــم  إىل  ــى  ــ ــع ــ أس ــم  ــه ــت ــئ ــج ف
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وكتب إىل جناب املوىل السيد نرص اهلل هبذين البيتني حني أرسل هدية إليه خالالً أمحر 
وأصفر: 

سقيم كـــل  األوجــــــاع  مـــن  ــري  ــ ي ــه اكــل املـــــوىل خـــــاالً  أهـــــدى يل 

ــى خـــال نــــداه إبــراهــيــمــي  ــح أض اهلــوى يف  خليي  يــدعــى  اغــتــدى  ملــا 

وله أيضًا: 

ــظ فــيــه شــبــه وســنــان  ــس احلـ ــرج ون زهــا  ــدود  ــ اخل ورد  رأى  إذ  ــل  ــائ وق

ــا خـــط رحيـــان  ــن ــل ــق ــى ف ــم ــس فـــا ي وجنته ــوق  فـ ــذار  ــ ع خــط  الح  إن 

ويف كتاب )شاممة العنرب والزهر املعنرب( أبيات له ن قال مقرضًا عىل قول حسن بن 
عبد الباقي املوصيل: 

واللسن الفصاحة  رق  مالكي  ويــا  الفطن   وألفهم  األلباب  ذوي  يا  أال 

الزمن ذا  جيد  قــلــدت  املــعــاين  ــدر  ب قصيدة ــي  ــوص امل ــب  ــأدي ل ــذوا  ــ خ

عــدن إىل  فــشــامــًا  ــــرًا  م فتبلغها  ــًا ومــغــربــًا  ــان رشقـ ــركــب ــا ال تــســر هب

ــى ملــســتــام يــــويف هلـــا الــثــمــن ــأنـ فـ وقيمة ــدرًا  قـ اآلل  مــديــح  يف  غلت 

ــى فــنــن ــ ــوح ع ــنـ ــري يـ ــمـ ــن قـ ــن ــت ف ورثـــائـــهـــا  ــهــهــا  ــي ــشــب ت يف  ــن  ــن ــف ت

والعلن الــرس  يف  للمدح  قلبه  صفا  ــرم بـــادٍح ــ ــم بــمــمــدوح وأك ــظ وأع

العطن  به  ــاق  وض املرمى  يف  ألخطأ  بمثلها  ــب  ــ أدي ــأيت  يـ أن  رام  فــلــو 

واملحن ــمَّ  اهل ذي  السبط  ــاء  رث ــدر  ب جيدها  يقلد  أضــحــى  ــد  وق فكيف 

احلسن وأخي  املرتى  اإلمام  ونجل  حممد ســبــط  الــطــهــر  الــبــتــول  سليل 

ودكت روايس األرض من شدة احلزن دمــًا بكت  الطباق  السبع  لــه  شهيد 
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ووحش الفا واألنس واجلن يف شجن وشمس الضحى والشهب أمسن ثكًا

الدمن دارس  عــى  ال  املــآقــي  وســح  والبكا النوح  يستحسن  ذا  مثل  عى 

اليمن مثلها  ــك  حت مل  بـــرود  ــديــع  ب ــات نــاســجــًا ــ فــلــلــه حـــر حــــادق ب

والفطن الفهم  ذوو  غاىل  بتقريضها  ــا حــســنــيــة ــ ــه ــ ــاف ــ ــة أوص ــي ــن ــي ــس ح

حسن ــد  والـ إىل  يــعــزى  فعنرها  حسنها  البدر  عى  أربــى  أن  غرو  فا 

واملنن الفضل  ذو  فهو  جـــزاء  ــم  أت الــعــرش عــن آل أمحــد ــه  ــ إل� ــزاه  ــ ج

الوسن طلق  قد  السبط  رثــاء  يف  كا  تفضًا احلـــســـان  ــور  ــ احل ــه  ــ وزوجـ

واللبن بالشهد  جف  طهورًا  ــًا  رشاب جنٍة ِولـــــداُن  بـــاألكـــواب  وأســقــاه 

الــوهــن ــد  ي جانبتها  لــفــظ  صليبة  ليلة ــة  ــنـ وابـ عــــــذراء  ــا  ــه ــك ــدون ف

قــرن يف  جمــاريــه  مــع  يــومــًا  لــز  إذا  الــعــى  غـــايـــة  إىل  ســـبـــاق  ــيــجــة  ــت ن

فمن؟ غــايــاهتــا  ســبــاق  يكن  مل  فــإن  بسيفه اجلــــواد  ــاق  فـ إن  ــدع  بـ وال 

ــد أضــحــت تــقــاد بــا رسن لــديــه وق رحاهلا  حطت  الغر  القوايف  صعاب 

والدخن الغل  وضحة  عن  لعارية  إهنــا  الــصــفــح  حلية  عليها  ــرغ  ــأف ف

والدكن العي  حلية  يكسى  وشانيك  رافــًا الفصاحة  بــرد  يف  زلــت  فــا 

والغزل  والعتاب  والرثاء  املديح  يف  فنظم  شعره،  يف  عدة  أغراض  البغدادي  عالج 
واحلكمة، إضافة إىل إجادته بالتاريخ الشعري أي إتقانه للنظم بحروف اجلمل الذي كان 

شائعًا آنذاك. 

هذا وقد قام األديب كامل سلامن اجلبوري بتحقيق ديوان الشاعر حممد جواد عواد 
البغدادي وإصداره عن مؤسسة املواهب وطبعه يف بريوت سنة 1999 م. 
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24- احلاج حممد حسن أبو احملاسن)1(

1293هـ - 1344هـ
العربية  ودرس  أكنافها  يف  ونشأ  م   1875 املصادف  هـ   1293 عام  كربالء  يف  ولد 
واملطالعة  بالتتبع  حياته  سني  وقىض  الفضالء،  األساتذة  من  لفيف  عىل  الدين  وعلوم 

ونظم الشعر فحاز عىل قصب السبق وعزف عىل قيثارة الشعر أنغامًا رقيقة. 

وقد شاءت الظروف أن تكون كربالء خالل سنتي 1919م و1920 م مركز نشاط 
العراقية  الثورة  زعيم  الشريازي  احلائري  تقي  حمتد  الشيخ  اهلل  آية  لوجود  كبري  سيايس 
فيها، فساهم بانضاممه إىل حزب رسي ألفه الشيخ حممد رضا نجل املرحوم الشريازي، 
انتدبه  العراقية  الثورة  نشبت  وعندما  احلوادث  تلك  يف  الكبري  أثره  احلزب  هلذا  وكان 
املريزا حممد تقي الشريازي ممثاًل عن علامء كربالء للتفاوض مع السلطة املحتلة، وكان 
الذي  شخصًا  عرش  السبعة  أحد  وهو  املؤقتة  واحلكومة  الثوري  امليل  للمجلس  رئيسًا 
طلبت بريطانيا تسلمهم للمحاكمة عند احتالل كربالء عام 1920 م فاعتقل مع أولئك 
القرار  األشخاص يف كربالء ثم يف اهلندية، وحكم عليهم بأحكام خمتلفة حتى صدور 
بالعفو العام، وملا شكلت الوزارة العراقية بعد الثورة عىل يد جعفر باشا العسكري عني 

شاعرنا وزيرًا للمعارف سنة 1923م. 

تويف فجأة يف جناص يوم 24 حزيران 1926م ونقل إىل النجف ودفن يف الصحن 
الرشيف)2(. 

)1(  اقتبسنا سرية حياته ونبذة من شعره من كتابنا )أبو املحاسن( املطبوع سنة 1962. 
)2(  جملة )لغة العرب( اجلزء األول، السنة 4، متوز 195م ص53. 
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تقطن  التي  آل عيل  املتفرعة من  بآل حمسن  تعرف  إىل أرسة عربية  وينتسب شاعرنا 
قرية جناجه رشق كربالء، وقد نزحت يف أواخر القرن الثالث عرش اهلجري إىل كربالء 
فاستوطنتها وصاهرت السادة آل نرص اهلل، له مع أدباء عرصه مساجالت ومطارحات 

مجة تشهد بوفور أدبه. 

ناذج من شعره: 
إىل  يمتاز بسالمة وعذوبة  النظم  رائع  السبك  متني  املحاسن قوي جزل  أيب  وشعر 
جانب قوة اإلبداع وحبك الديباجة، فقد مارس الشعر السيايس، لكن شعره عىل العموم 
من النوع االجتامعي الذي يركز عىل مهوم اإلنسان الداخلية، وله يف األغراض األخرى 
أسلوب  ومجال  عاطفة  وحــرارة  إيامن  وصدق  تصوير  عمق  عىل  تدل  عصامء  قصائد 
ورصانة تركيب، فديوانه املطبوع)1( يزخر بتلك الفرائد احلسان، قال راثيًا اإلمام احلسني 

 :بن عيل

ــهــام بـــه عـــذُب فــــإّن عــــذاب املــســت ــوم فــيــا جــنــى احلــب ــل أقـــا عـــّي ال

جفوين عى حجر الكرى األنجم الشهب  وعاقدت بالدموع  غرامي  وصلت 

لــه غرب ــوى أن ال جيــف  اهل دواعـــي  له  ضمنت  نــاظــرًا  مــنــي  تقاسمن 

قلب يل  ــان  ك مــا  أولــيــت  لــه  فيقوى  وسعه القلب  محــل  هــواهــم  فليت 

قــرب بــيــنــنــا  يــكــن  مل  إن  ــل  ــائ ط بـــه  يل فليس  عني  العيش  يطيب  فأبعد 

رسب إثــرهــا  يف  للدمع  مها  ــرسب  ب حتملت ــش  ــي ع اهلل  ــام  ــ ذمـ يف  أال 

ــدر الـــرب ــ ــا ك حـــــوادث أيــــام هبـ فأقبلت صفوًا  العيش  ــا  وردن وكنا 

)1(  صدر ديوانه عام 1964م، وقد عنى برتتيبه ورشحه وترمجة أعالمه ورسد احلوادث التارخيية املذكورة فيه 
تلميذه الشاعر الشيخ حممد عيل اليعقويب. 
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خطب راغبًا  له  خطب  انقى  ما  إذا  ــر خـــؤون ألهله دهـ ــن  م ــاك  عــدمــن

احلــقــب جتـــــدده  ــــه  ط� بــنــي  ورزء  حقبة خيــلــق  ــاس  ــن ال رزء  أن  ــى  ع

ركــب ــم  هل الــثــنــاء  بمغبوط  وســـار  ــاء إبـــاَءُهـــم ــن ــغ ــب ال ــدا هلــم ركـ حـ

العرب بكم  هاماهتا  طــأطــأت  فقد  صنيعكم الــعــراق  ــل  أه يــا  اهلل  ــَى  حل

والكتب ــرســل  ال منكم  إلــيــه  تسر  تــزل ومل  لــلــعــراق  حسينًا  ــم  ــوت دع

الشعب  يلتئم  وافــيــت  إن  ــك  ــإن ف حممد بــنــت  ــن  ــاب ي ــنــا  ــي إل ــدم  ــ أق إن 

جــدب ــم  ــك ــائ وف ــى  ــرع م إذا  ــه  ــي إل ــعــهــودكــم ــًا ب ــ ــق ــ ــا أتـــاكـــم واث ــل ف

الرحب املــنــزل  فيكم  عليه  وضـــاق  ــم ــراك ِق بــالــقــنــا مــن  فــلــم حيــظ إال 

ــكــم حــرب ــود ب ــس بـــآل عـــي كـــي ت عــذرتــم إذ  منكمو  شــقــيــًا  أر  فــلــم 

والــرضب الطعن  أعضائها  يف  حتكم  فــلــلــه أجــســام مــن الــنــور كــورت

خيبو ال  الدهر  مدى  نرانًا  احلــزن  من  ــدت يف احلشا أوق عــاشــوراء  يــوم  فيا 

فعدت قذى األجفان جينى بك الكرب اهلنا بك  جينى  قبل  عيدًا  كنت  وقــد 

القضب ــدة  ــن ــه امل مــنــه  هنــلــت  ــد  وقـ الظا عى  فيك  اهلل  رســول  ابن  قى 

هدب هلا  والرماح  عني  احلــرب  لدى  ــا فــكــأنــه ــن ــق ــر ال ــم ــه س وحـــفـــت بـ

حجب هتكت  وكــم  لــســادات  ــاء  دم أمحد آل  مــن  فيك  أريــقــت  قــد  فكم 

نــدب  قلبها  يف  ــان  ــج ــأش ول ــنــوح  ت دمعها جامد  الشجو  أذاب  وعــرى 

الرطب اللؤلؤ  سقطه  بدمع  جتلت  حليها  ــن  م ــا  ــاده ــي أج عطلت  إذا 

ذبوا  العدى  وعنها  غضبى  وثبوا  إذًا  القضا يساعدها  لو  رصعــى  تعاتب 
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وقال احلاج حممد حسن أبو املحاسن)1( :
)2( ــم  ــي ــع ون نــــرضة  ــه  ــي ف ــت  ــف ــل س ــني قــديــم ــت ــم ــرق ــال ــد وصــــل ب ــه ع

ــوف والــتــســلــيــم ــ ــوق ــ ــار ال ــديـ ــالـ بـ ــا ــرض ف إن  مـــســـلـــًا  ــه  ــي ــل ع ــف  ــ ق
املـــوســـوم)3( حــســنــه  راق  ــم  ــوس م ــه  ــي ربـــــــا قـــــــام لـــلـــصـــبـــابـــة ف
ــروم)4( ــقـ يـــوم صــالــت أبــطــاهلــا والـ ــدر ب يــــوم  ــون يف  ــن ــم ــل ل مـــن ســـا 
ــم)5( ــت اجلـــأش مــقــدمــًا ال خيــي ــاب ث عـــداهـــا  ــأس  ــ بـ رد  ــن  ــ م ــد  ــ ــأح ــ وب
ــراع اإلســــام خــطــب جــســيــم)6( ــ ف الكرب عظم  إذ  األحـــزاب  وبــيــوم 
ــم)7( ــيـ ــضـ ــب هـ ــ ــ ــرف أق ــ ــ بــــه م ــال ــة خيــت ــب ــي ــكــت ــا فـــــارس ال وســـطـ

ــا املـــهـــزوم ــه ــش ــي ــل ج ــ وبـــمـــن ف ــا  ــاه ــى دج ــ ــا كـــرهبـــا وج ــن جـ ــ َم
احلكيم)8( والــكــتــاب  الــذكــر  ــدع  ص ــاه عـ يف  ومـــــن  مــــوالهــــم  غــــر 
فــلــق الــصــبــح والــظــام الــبــهــيــم)9( ــا  ــدهي ــاوى ل ــ ــس ــ عــمــيــت أعـــــني ت

)1(  من شعراء كربالء املجيدين، بل من شعراء العراق وأعالمه وجماهديه، ووزرائه، وهو مع رسعة بداهته 
جميد، تويف سنة 1344. 

)2( الرقمة : الروضة ، وجانب الوادي ، أو جمتمع مائه .
)3( صبا فالنًا صبوًا : حّن وتشّوق.

)4( املنون : املوت ، والقروم: مجع قرم : السيد املعظم .
)5( ال خييم : ال حيزن .

)6( اخلطب : األمر الذي يقع فيه املخاطبة والشأن واحلال ، وجسيم : عظيم .
)7( خيتال : يزهو ، وأقب : ضامر البطن ، وهضم هضاًم : مخص بطنه ، ولطف كشحه ، وقل اتساع جنبيه .

)8( صدع به : بّينه وجهر به .
)9( ليل هبيم : ال ضوء فيه إىل الصبح .
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 :وله يف قبة أمري املؤمنني

متقد الــظــلــاء  ــى  عـ ضـــيـــاء  ــا  ــن س ــا  ــه ــت ــع ــة يـــتـــجـــى مــــن أش ــبـ يــــا قـ
األســـد)1()2( دارة  عي  من  فازمت  رشفًا هلا  املــأوى  ذلــك  رأت  شمس 

وقال الشيخ حممد حسن أبو املحاسن: 

تستبق بــالــعــزم  ــٰى  ــُع ال فــإن  واعـــزم  خمتلق الــنــفــس  فــحــديــث  املــنــى  دع 

األرق ــد  ــم حي ــهــا  ــي ف املـــكـــارم  إن  مــكــرمــة هــــّم  إال  يـــؤرقـــك  وال 

تثق وّده  يف  ــًا  ــب ــاح ص جتـــد  مل  إن  به  وثقت  مصحوب  أصدق  والسيف 

ــة الــذلــق ــون ــســن ــُر األســنــة وامل ــم س ــده ــواع ــــت ق ــا أرس ــّز م ــع ــع ال ــن وأم

ورق والــظــبــٰا)3(  غصون  الــرمــاح  هلا  شــجــر  يف  الـــعـــلـــيـــاء  ثـــمـــر  ــا  ــ ــ وإن

تفرتق األرواح  تـــرى  بحيث  إال  جامعه الفخر  شمل  جيمع  ولــيــس 

معتلق  فــيــه  وكــــل  األنــــــام  عـــى  حــبــائــلــه  بـــثـــت  رشك  ولــــلــــردى 

نفق وال  ينجي  ــم  ســّل وال  كــهــف  حادثه رصف  مــن  الـــردى  جيــر  فــا 

الغسق ينجي  حتى  الصر  فاستشعر  زمــن نــبــا  أو  خــطــب  لــيــل  دجـــى  إذ 

فلق ــا  ــده ــع ب ــل  ــي ل ــة  ــم ــل ظ وكــــل  ــرج ــا ف ــده ــع ــب ب ــط ــدة خ ــ ــل ش ــك ف

ــى مــن دونـــه الــرق ــذب أت ــرب ع ف ــورده ــاب مـ فــا يــغــرنــك عــيــش طـ

خلق  نعمة  مــن  هلــم  استجدت  ومــا  دول  ــا  ــه ــل أه يف  ــا  ــه ــب ــائ رغ ــًا  ــيـ دنـ

األنــق املــنــظــر  مــنــهــا  لــك  ــدا  بـ وإن  دعــة وال  روح  عيشها  يف  ــيــس  ول

)1( الدارة : التي حتيط حول القمر ، واألسد : أحد بروج السامء .
)2( أعيان الشيعة : 9 / 151 .

)3( الُظَبة: حد السيف والسكني ونحومها؛ ُظبات، ُظبا، ظُِبون، أُظب. الرائد:985 ]املدقق[.
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ــتــســق ــو وت ــف ــص ــى تــؤمــلــهــا ت ــ أنـ اتسقت ــا  م اهلل  رســـول  آلل  ــًا  ــي دن

يعتلق ــزون  ــح امل ــد  ــواج ال ــه  ب ــر  ص يغالبها  أن  جــلــت  ــة  ــرزيـ الـ تــلــك 

ــرتق ــزن حم ــ ــب بـــنـــار احلـ ــل ــل ق ــ وك منغمر الـــدمـــع  بـــاء  جــفــن  ــكــل  ف

مرقوا  قــد  اإلســـام  عــن  ــوم  ق سهام  ــام نــافــذة  ــ ــت حــشــا اإلس ــاب ــا أص هب

من الورى طاب منها األصل والورق خالصة  الوحي  لليل  واستخلصت 

استبقوا  اهلدى  هنج  ويف  فاستيقنوها  بــنــرتــه  ــًا  ــ ــرام ــ إك اهلل  أصــفــاهــم 

قــد خلقوا ــن  ــادي اهل ــعــرتة  ال لــنــرة  ــم  ــإهن ف لــلــدنــيــا  اهلل  خيـــلـــق  ــن  ــ م

ــهــم حــدق  ــن ــي ــر وهــــم مـــا ب ــاجـ حمـ ــافـــوا حمــدقــني هبم ــوم طـ ــ كــأهنــم ي

صدقوا  عاهدوا  وفيا  احلسني  دون  نحبهمو  اهلل  يف  قضوا  صــدق  رجــال 

سبقوا  ــا  هب ــوا  ــان ك وإن  بـــدر  ــوم  ــي ب بــالــطــف إذ وقــفــوا  ــم  وقـــام يـــوم هب

وقـــوا الــنــبــي  آل  هبـــم  وهــــــؤالء  نــبــيــهــم بـــــدر  يف  أولــــئــــك  ويف 

أفـــق)1( ســابــق  كميت  الــكــفــاح  إىل  ــري بــه مرحًا ــى جي ــدر دج مــن كــل ب

والعلق ــود  اجلـ ــان  ــف ــواك ال وســيــفــه  يده  مــن  واهلــيــجــاء  السلم  يف  ينهل 

يــلــوي هبــم فرق الــصــر ال  ــغ  ســواب ــوا وادرعـ الــعــزم  مرهفات  تقلدوا 

احللق  الظبى  وقــع  مــن  تطاير  إذا  حلقًا الوغى  يــوم  يف  أثبت  والصر 

ختتفق بـــاملـــوت  ــه  ــف ــواص ع ضــنــك  ــب بــمــعــرتك ــض رســـــوا كـــأهنـــم ه

والــرسق)2( الويش  املذاكي  نقع  كأن  ــع ضــافــيــة  ــق ــن ــني ثـــيـــاب ال ــسـ والبـ

)1( الكميت واألفق بضمتني صفة للفرس للذكر واألنثى .
)2( الرسق حمركة : شقق احلرير .
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تنفتق باملسك  ــوغــٰى  ال أرض  ــأن  ك شذا طيب  اهليجاء  مــن  مستنشقني 

عشقوا ــن  م دون  ــوًا  ــل ح املــنــيــة  ــر  م هلم  فاغتدى  دعاهم  احلسني  عشق 

صعقوا  ــوره  ــ ن جتـــى  مـــا  إذا  حــتــى  ــشــهــادة يف مــيــقــات رهبــم  ــاءوا ال ــ ج

سقوا  املرهفات  ــوايض  امل بحّد  نعم  ظمأ قضوا  حتى  جرعة  سقوا  ومــا 

العلق  صبغها  ــوىل  تـ ــد  ق ــســًا  مــاب هلم  الرياح  مــور  نسجت  قد  عارين 

رنــق ــوه  ــفـ صـ وردًا  املــنــيــة  عـــى  يــؤثــروا جــزعــًا  أن  ــم  ــِه ــائ إب حــاشــا 

ينتشق املسك  شــذاهــا  مــن  مكارمًا  ــرام املــســاعــي فــائــزيــن هبا  مــضــوا كـ

مرتفق ــد  ــل اخل ــان  ــن ج يف  بــبــرهــم  وزها  الثرى  وجه  بعدهم  من  واغــّر 

وخيــرتق باضيه  الــصــفــوف  يــطــوى  بجدهتا  ابــن  ــرب  احل اقتحم  هنالك 

ــًا والــظــبــى فلق ــام رضبـ ويــفــلــق اهلـ قصٌد والقنا  ــزرًا  شـ اخلــيــل  يطاعن 

ــق ــن ــعــت ــا بــــــرًا وي ــ ــل هل ــه ــت ــس ــي ف دمــه ــن  م اهلــنــد  بــيــض  تنهل  ظــمــآن 

ــق ــش ــرت ــى وي ــرمـ ــرض يـ ــ ــه غـ ــأنـ كـ مهجته الـــقـــوم  لــســهــام  دريـــئـــة 

تنفلق الــصــاء  الصخرة  لــه  كـــادت  عطش من  قاساه  ما  بالصخر  أن  لو 

واملــــاء يــلــمــع مــنــه الـــبـــارد الــغــدق ــَر ُغــّلــتــِه ــ ــاٍك َح نــفــي الـــفـــداء لــش

مندفق ــدمــع  ــال ب ونـــاظـــره  شــجــوًا  يندبه  الــقــدس  روح  اجلــســم  مـــوزع 

والــشــفــق اإلرشاق  شــهــد  بــه  ــًا  ــ دم ــشــمــس طــالــعــة تــبــكــي وغــائــبــة وال

مستبق للخيل  اهلـــدى  صــدر  كــأن  خيوهلم ــدوًا  ــ ع ــدره  صـ ــى  ع جتـــري 

عــى الــســنــان وشــيــب بــالــدمــا رشق ــة غـــــراء مــرقــة ــع ــل ــدو لـــه ط ــبـ تـ

ــب الــقــنــا أفــق ــي ــاب بــــدرًا لــه مــن أن طلعته ــل  ــب ق مـــن  نــاظــر  رأى  فـــا 
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العنق ــا  ــره س وأدنــــى  ــي  ــط امل هبــا  سائرة ــوحــي  ال بــنــات  الــســبــاء  ويف 

فيلتحق ــي  ــائ ــن ال ــد  ــل ــب ال وحيــشــد  مطالعها  ــداين  ــ ال الــبــلــد  يــســتــرف 

بــــاء دمــــع مـــن اآلمــــــاق يــنــدفــق حــرقــًا قلبها  يف  ــوى  اجلـ نـــار  تــزيــد 

ــرق احل ــع  ــ األدم بفيض  ــبــوخ  ت وال  ــد عــرهتــا فـــا جتـــف بــحــار الـــوجـ

ــهــا الــعــنــق ــن محــل ــًا مـ ــ ــي ــ تـــنـــزء دام جامعة ثــقــل  يشكو  اخلــلــق  وســيــد 

ــوا  ــق ــروايس حــلــمــه وث ــ ــ لــكــنــهــم ب هيبته عظم  من  العدى  قلوب  هتفو 

ُخلُق  ــرى  ال أســد  يف  الشجاعة  إن  جدة وال  سقم  بــأســه  مــن  غــض  مــا 

 :وقال يف رثاء اإلمام احلسني

عا الــريــخ  صــوت  إذا  مثيل  عــى  هلم أقــــف  مل  محـــــاٍة  مـــن  أفـــدهيـــم 

ملا ــا  ــواهل أه يــســأمــوا  أن  قبل  مــن  صرهم ــول  ط يف  الــوغــى  ــني  ــورث امل

األجا صافحوا  أن  إىل  العدو  جيش  عن الــنــبــوة  خـــدر  بأسيافهم  محـــوا 

وعا السهى  هــام  عــى  فخٍر  رواق  ــوا دونــه مــن بعد مــا رضبــوا  ورصعـ

احلــلــا ــة  ــن اجل يف  ــبــســوا  ل وقـــد  إال  قتلهم بــعــد  ــن  م ــًا  حــل يــســلــبــوا  مل 

شعا قــلــبــه  يف  الــظــا  حـــر  ــب  ــش ي ــردًا ــف ــن م اهلل  رســــول  ــط  ســب ــاد  ــع ف

فــإنــه بـــل مـــن صــمــصــامــه الــغــلــا حشاشته مـــن  ــًا  ــي غــل ــل  ــب ي مل  إن 

متصا ــام  ــ اهلـ يف  ــفــه  ســي ــدا  ــ غ ــا  ملـ صلٍة  ذو  منه  ــرم  ق نفس  فكم  سطا 

اخللا ــارق  فـ ــا  م إذا  ــون  ــن امل شــمــل  جمتمع ــه  ــي ف ــحــًا  ــي صــف ــهــم  ــي ف ــز  هيـ

ــٍس لــه قــد خــر حــني تا ــي فــكــم مخ به  الــســجــود  آي  رقـــمـــت  كـــأنـــا 
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ــل األســـا ــب ــق ــده واســت ــهــن ــى م ــق أل أحبته يــلــقــى  أن  شـــاء  إذا  ــى  حــت

منجدال ــأرض  لـ فــهــوى  ــاءه  ــش أح قــاصــدة ــوم  ــق ال ســهــام  فاستهدفته 

ــا ــرس ــه األمــــاك وال ــت ــت رزي ــك أب ملن  الدموع  سيحي  الورى  عيون  فيا 

خضا دمعه  بجواري  اهلــدى  جفن  به  ــاد  ــ ع الـــطـــف  ــأرض  ــ بـ ــوًم  ــ يـ هلل 

املقا فــاســرتعــن  املصطفى  ــة  رحيــان الــقــنــا بدما ــت ســمــر  ــ بــه رأف ــوم  يـ

الــســهــل واجلــبــا  ــام جتـــوب  ــش ال إىل  ــرات به  ــاه ــط ــروا اخلــفــرات ال ــ وس

رما املصطفى  ببنات  رست  مها  ــل الـــرســـل ادمــعــهــا ــب عـــى نــيــاق ت

والعلا الــســقــم  ــعــاين  ي ــرًا  ــ أس إال  هلا  كــفــيــل  ــا ال  ــاي ــب س ــن  ــ ــد رسي ــق ل

محا قــد  اخلطى  عــى  احلسني  رأس  ــرى  ــني يــرمــى طــرفــه وي ــه ح هلــفــي ل

ومن أطرف قصائد الشاعر أيب املحاسن هذه الفريدة الرائعة التي مجع فيها بني الغزل 
والتهكم عىل قوات التحالف التي هامجت املضايق فقال: 

ــل  ــوي ــًا ط ــ ــزن ــ كـــاالئـــتـــافـــيـــني، ح وشــــــــــــــادٍن أورثـــــــنـــــــي حــبــه 

ــز عــلــيــهــم مـــوقـــف الـــدردنـــيـــل عـ ــل مـــنـــه كــا  ــ ــوصـ ــ ــي الـ ــ عــــــّز عـ

وهـــكـــذا مـــن طــلــب املــســتــحــيــل قــصــده ــل  ــنـ يـ مل  ــا  ــنـ مـ والــــكــــل 

ــا إلـــيـــه ســبــيــل ــ ــر نــــــاٍء م ــغـ ــثـ والـ ـــوا بــه  ــامـ ــ ــر وه ــغ ــث ــال ــت ب ــ ــد مه ــ ق

الــســلــســبــيــل أرد  أن  ــي  ــت ــي ــن وم وفــــتــــحــــه كــــــــان هلــــــم مــنــيــة

ــل ــي ــل ــغ ــار ال ــ ــن ــ ــى ب ــصـ ــا يـ ــن ــل ــك ف ــدى والــوغــى أشــكــو ويــشــكــوين اهلـ

اجلميل وصــــري  ســـلـــواين  فــــرار  أســاطــيــلــهــا  فــــــرت  دوالً  ــا  ــ يـ

ــل ــي ــح األس ــي ــل ــد امل ــي خـ ومـــرعـ ــويل( هلــم مــرعــًا ــب ــي ــال ــت )غ ــان ك
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ــت مسيل ــال س ــد  ــ واخل الــظــبــا  عــى  ــوع الـــنـــدى ــ ــ دمــــاؤهــــم مـــثـــل دم

كليل ــظ  حل ســيــف  أودى  بــالــصــب  كــا  حــــــداد  بـــيـــض  ــم  ــ هب أودت 

)جورجنيل( او  )كجنر(  سألوا  إن  ــوى ــرع اهلـ ــ ولـــســـت مـــســـؤوالً ب

أثــيــل بــمــجــد  الــعــشــق  ــت يف  ــع رج قــــد رجــــعــــوا بـــالـــعـــار لــكــنــنــي

ــيــل ــًا حـــيـــاة الــذل ــب ــن ــد آثـــــروا ج قـ ــي وهـــم  ــف ــن ــب ب ــح ــل ــدت ل ــ ــ وج

ــرة املــســتــحــيــل ــثـ ــا أقـــيـــلـــت عـ ــ ف مى ــا  مـ ــى  عـ ــوم  ــيـ الـ ــوا  ــدمـ نـ إن 

للنزيل ــرى  ــِقـ الـ عــجــلــنــا  ونــحــن  ــرب أوطـــانـــنـــا ــ ــاحل ــ ــوا ب ــ ــزل ــ ــد ن ــ ق

سبيل  يف  النضالية  معاناته  عن  هبا  يعرّب  عدة  قصائد  الشاعر  نظم  احللة  سجن  ويف 
االستقالل والوحدة العربية، فهو جيد من يشاركه آالم القيود التي تتضاءل أمام اجتامع 
بدون  ينال  ال  املرتقى  صعب  وهو  العىل،  إىل  يطمح  ألنه  بالقيود  مبال  غري  األبطال، 

تضحيات، اسمعه يف إحدى هذه القصائد يقول:

بـــالـــشـــجـــن ــرد  ــ ــفـ ــ مـ أين  ــر  ــ ــ غ ــا ســاهــر ــ ــان ــ ــم ك ــ ــج ــ ــن ــ أنــــــا وال

ــن  ــوس ــل أشـــجـــاين وهــجــر ال ــ وص غـــايـــتـــي واملــــــعــــــايل  أبــــــــايل  ال 

ــت وهــــي غـــــوايل الــثــمــن ــصـ رخـ ــس ــف أن ــا  ــنـ مـ ــد  ــ ــج ــ امل ســـبـــيـــل  يف 

ــدين ــ دي ــى  ــحـ أضـ فـــهـــو  شـــغـــل  يل  ــه ــقــال ــب واســت ــع ــش ــر ال ــس غـ ــي ل

ــن ــزمـ الـ رصوف  ــا  ــنـ ــتـ ــالـ أقـ لــــو  ــاء والـــعـــلـــيـــا لــنــا ــي ــل ــع ــل نـــحـــن ل

ــن ــن ــس ــك ال ــلـ ــس تـ ــيـ ــأسـ ــا تـ ــ ــن ــ ول بنا ــدل  ــ ــع ــ وال ــروف  ــ ــع ــ امل عــــرف 

ــزن ــ ــام امل ــجـ ــسـ ــا انـ ــنـ ــديـ ــود أيـ ــ جـ ــرِق وِمـــن ــ ــا الـ ــنــا ســن ــن مــواضــي ِمـ

ــدن ــ ــتـــح املـ ــفـ ــدل بـ ــ ــعـ ــ رايــــــــة الـ ــت ــعـ مــــرفــــيــــات دقـــــــــاق رفـ
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ــم اجلـــنـــن ــ ــدي ــ ــاع ع ــ ــبـ ــ قــــــارص الـ ــرًا  ــي ق وردت  ــرسى  ــ ك ــرست  ــ ك

الفتن ــات  ــق ــاه ش مـــن  ــذرى  ــ الـ يف  ــم ــزه عـــــرب شـــيـــدت مـــبـــاين ع

لـــســـن ذو  ثــــــائــــــر  وطــــــنــــــي  ــوا حــاكــم ــ ــال ــ ــوا اجلـــــرم وق ــم ــظ ع

مــوطــن أو  مــشــهــد  ــن  عـ ــب  ــغ ي مل  ــب وأغــــــــــراه بــنــا  ــعـ ــشـ ــج الـ ــيـ هـ

ــن ــوطـ ــد الـ ــنـ ــن عـ ــسـ ــحـ ــا املـ ــ ــأن ــ ف ــًا ــرم جم فــيــكــم  أحـــســـب  ــن  ــ أك إن 

ــده تـــرفـــعـــنـــي ــ ــنـ ــ ــات عـ ــ ــن ــ ــس ــ ح ــم ــدك ــن ــتـــنـــي ع ــات وضـــعـ ــئـ ــيـ سـ

خيـــن مل  ثــــــابــــــت  وجـــــــنـــــــاين  ــي مــثــلــه  ــفـ ــيـ مـــقـــويل مـــــاض وسـ

ــزن حـ يف  أو  ــنـــت  كـ رسور  يف  ــقــد ــت ــن مــن ــ ســــــامل األخـــــــــاق مـ

ــي ــن ــرف ــد ع ــ ــو بـــــاإلخـــــوان ق ــهـ فـ أشكره  ــل  ب السجن  أشــكــو  لست 

ــل احلــســن ــع وجــــــزوا بـــالـــســـوء ف ــال نـــقـــضـــوا مــيــثــاقــهــم ــ ــ ــن رج ــ م

ــن  ــس ــاألل وبــــــدت بـــغـــضـــاؤهـــم ب مــن حقدهم ــروا  ــم مــا أض ــروا  ــه أظ

طـــيـــب الــــــرس كــــريــــم الــعــلــن ــاهــض ــهـــم مـــا نــقــمــوا مـــن ن وحيـ

ــنــي ــد املــجــت ــ ــن بـــعـــد مح ــ فــلــنــا م ــا  غــرســن قـــــوم  ــوم  ــ ــي ــ ال يـــــذم  إن 

ــن ــتـ ــتـ ــفـ حــــظــــوة اخلـــــائـــــن واملـ ــا ــ ــاره ــ ــح ِمــــــن آث ــ ــب ــ ثـــــــورة أص

حمــن يف  ــر  ــعـ مـ ــي  ــاعـ ــسـ مـ ــن  ــ ــ ِم أصــبــحــوا ــد  ــ ق ــم  ــعـ نـ يف  ــعـــر  مـ

اهلــنــي الـــــورد  وال  ــلــظــل  ل ــت  ــس ل أهيـــــا الـــســـاكـــن ظـــــًا خــالــصــًا

هــلــك املــســلــك وبـــــاين املــســكــن ــزالً ــن م ــي  ــن ــب ت ــل  ــي ــس ال يف طـــريـــق 

ــق املـــرهتـــن ــ ــوثـ ــ ــك ســـيـــف املـ ــ لـ ــن قــــــــرًا شـــــاده  ــكـ ــسـ إنـــــــا تـ

كــفــن  يف  مــــــــــدرج  لـــقـــتـــيـــل  ــل هلــا  ــضـ ــفـ تــســحــب احلـــلـــة والـ

وقصيدة )يعيد تاريخ العىل نفسه( تنم عن شعور طافح بالنزعة اإلنسانية والقومية، 
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فهو يعتز بقومه وبعروبته، فيقول: 

ــراد ــ ومـ ــة  ــي ــغ ب رشف  نـــلـــت  ــد  ــ ق ــك اهلنا ــز ل ــعــزي ال ــن  ــوط ال ــا  ــا أهيـ ي

ــاد ــ ــك األجمـ ــ ــال ــ ــد رج ــ ــود جم ــ ــع ــ وي نفسه  لـــك  ــى  ــع ال تـــاريـــخ  ســيــعــيــد 

وبـــنـــوك نــســل أولـــئـــك اآلســــاد بأسهم  يــنــكــر  ــيــس  ل غـــاب  ــاد  ــ آس

بــــاألجــــداد أحـــــق  ــني  ــنـ ــبـ الـ إن  ــبــون تــراثــهــم ــطــل ــاء يـــعـــرب ي ــنـ أبـ

ــاد ــت ل طــــارفــــًا  ــوا  ــف ــي ــض ي مل  ــا  ــ م بــتــالــد ــار  ــخ ــف ال مـــن  ــفــقــهــون  ي ال 

ــى يــتــم لــغــر أهــــل الــضــاد ــن ــع م لفضيلٍة مـــا  ــاد  ــض ــال ب ــًا  ــق ــاط ن ــا  يـ

الــنــادي يــضــوع  مــن طيب ذكــرمهــو  ــة معر ــال ــك مـــن س ــإن فــافــخــر ف

ــاد؟ ــوقـ ــوره الـ ــ ــع نـ ــوامـ ــســت لـ ــب ق ــارهــم ــن آث ــور م ــن ــر ال ــس ع ــي أول

ــاد ــ ــل وأيـ ــواضـ ــفـ ــم الـــــــورى بـ ــ ع الذي  غرسهمو  ثمرات  من  والعلم 

ــعــداد  ــت وهـــي الــتــي خــلــت عـــن ال حسناهتم مــن  ــان  ــس واإلح ــعــدل  وال

ــًن مـــبـــادي ــ ــره ــ ــت غ ــس ــي ــام ل ــ ــ أي أسست  احلـــضـــارة  مــبــاديــنــا  ــى  وعـ

األوالد أرشف  ــوا  ــانـ كـ ــن  ــدي ــل ل انتموا إذا  احلنيف  الدين  عنر  من 

ــد إعــــراضــــًا عـــن األغــــاد ــصـ وتـ سيوفها ــار  ــخ ــف ال إىل  حتــن  ــرب  عـ

ــن عــــــادة الـــتـــجـــريـــد لـــأغـــاد ــ ع متل  ــلــم  ف تــســل  أن  ــا  ــودوهـ عـ هـــم 

ــان وعـــاد ــزمـ ــع يف الـ ــّب مـــن عــهــد ت والــــذرى األرّسة  هلـــم  أرسة  مـــن 

ــداد  ــ ح ــر  ــ غ ــن  ــه ــن م ــوا  ــض ــت ــن ي مل  ــاول ــق ــلــهــن م ــم الــســيــوف ومــث هلـ

مــنــهــم فــصــاحــتــهــم عـــى األعــــواد ــر لــقــنــت ــافـ ــغـ فـــكـــأهنـــا فـــــوق املـ

ــاد جــي ــهـــور  ظـ يف  روع  فـــرســـان  ــوي املــنــابــر مــنــهــم بــظــهــورهــا  ــ حت
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ــزاد ــ ــذل ال ــ ــس ب ــف ــن ــني ال ــاذلـ ــبـ والـ عرضهم  ــة  ــّي ــدن ال عـــن  الــصــائــنــني 

ــوادي ــ الـ ــل  ــي س تـــيـــار  إىل  ــر  ــظ ــان ف حورهم من  نكتة  تعرف  شئت  إن 

ــواد ــ األطـ إىل  ــر  ــظ ــان ف أحــامــهــم  احِلجٰى يف  ــوازن  ي ما  تعلم  شئت  أو 

ــق ســـاعـــة املـــيـــاد ــ ــائ ــ كـــــرم اخل منهم ــرف  ــع وت خائقهم  كــرمــت 

ــاد ــى أشــــــم عـ ــ ــًا أشــــــم عـ ــتـ ــيـ بـ ــًا ــوئ ــب ــت ــهــمــو م ــن ــزل م ــنـ والـــعـــز يـ

ــام وذكـــرمهـــو الـــــروا لــفــؤادي ــ ظ ــه  ــإن ــم الــــفــــؤاد ف ــرهـ ــذكـ عـــلـــل بـ

ــاٍد ــعـ ــادق ومـ ــ ــص ــ تـــم اعــــــرتاف ُم وبمجدهم عرفتهم  الــذيــن  قــومــي 

ــواٍد ــ ــان ع ــزم ــل وعــــدت عــلــيــهــم ل ــاب الــدهــر ثــم نــبــا هبم  ــب أبــلــوا ش

ــم الـــكـــرام الــــــذاءة األنـــجـــاد ــي ش مــنــهــم ــر  ــغـ تـ مل  ــايل  ــ ــي ــ ــل ــ ال غــــر 

ــاد ــنـ ــز خـــــر مـ ــعـ ــلـ نــــــاداهــــــم لـ ريــثــا  إال  لــلــضــيــم  يـــرضـــخـــوا  مل 

ــن داعـــي هـــدى ورشـــاد قــدســت م شعارهم  ــاد  ــرش ال ــي  داعـ ــا  ي لبيك 

ــهــضــن بــاألجــســاد  ــن ــا ف ــهـ ــاقـ أرمـ ــا  ــن أرواحــن ــت الـــذي أنــعــشــَت ِم أن

وطـــنـــيـــة اإلصــــــــدار واإليــــــــراد؟ ــة  ــي ــرب فــمــتــى تـــؤلـــف وحــــــدة ع

ــي كـــلـــهـــن بــــادي ــ ــوم ــ ــاد ق ــ ــب ــ ف وحــده هــو  بموطني  ــراق  ــع ال ليس 

وجــهــادي بموقفي  ــويَّ  ــق ال كــنــت  ــقــوى ال ضــعــف  عـــى  أين  ــرسين  ــ وي

ــادي ــف ــُت نــفــي حــني عــز ال ــذل ــب ف مــفــتــٍد أو  ــاذل  ــ بـ ــن  ــ ِم ــا  ــ أم ــوا  ــالـ قـ

ــوراد ــ ــدت عــلــيــه خـــوامـــس ال ــش ح ــل  ــه ــن ــه اجلــــنــــاة وم ــ ــداولـ ــ ثــــم تـ

ووداد بـــمـــحـــبـــة  ومتـــــازحـــــت  هــوى ضــائــرنــا  ائتلفت  أفــبــعــدمــا 

بـــســـداد يـــكـــن  مل  لـــعـــمـــرك  رأى  ــرة  ــ ــي إث ــاعـ ــسـ ــر املـ ــ ــى إثـ ــ ــأيت ع ــ تـ



254

بـــاألعـــضـــاد ــر  ــ ــ األم يـــفـــت  مل  ــا  ــ م ــادهـــم  ــى عـــاهتـــم أعـــضـ ــ أنـــــا ع

األمــــداد مـــن  الــعــتــبــى  ــت  ــان ك إن  ــاب عـــى الـــــوداد أدلـــة ــت ــع ومـــن ال

ومن قصائده االجتامعية التي يصور فيها حالة املجتمع واألمة، حيث يطالب بحق 
الضعيف ويدافع عن املظلوم هذه القصيدة التي يقول فيها: 

ــق وفـــم ــ ــاط ــ ــه بـــلـــســـان ن ــ ــاب ــ ط ــًا فــأعــجــزهــا ــق ــة طــلــبــت ح كـــم أمـ

صمم ذا  ــان  ك مــن  حلجتها  أصــغــى  صوارمها صدقًا  أنطقت  إذا  حتى 

الضخم  ــع  ــدف امل دوي  بــغــر  معنى  ــق لــفــظــًا ال يــوافــقــه  ــرى احلـ ــا تـ أمـ

اأمل يف  بــات  قد  الــذي  الضعيف  عن  ــوف بــلــذتــه  ــغ ــش ــم ــوي ف ــقـ أمــــا الـ

ــدم ــق ــة ال ــ ــن زل ــا يـــقـــال لـــعـــًا مـ فـ ملــنــكــرس حمــــو  مـــنـــتـــر  فـــــوز  يف 

السلم عــى  سلطانًا  للحرب  لكن  هبا  السام  ساد  لو  األرض  أسعد  ما 

مصطلم ذات  ــات  ــب ــق ع ألهـــلـــه  به ــام  ــق ت ال  هنـــج  لــلــحــق  كـــان  أو 

فابتسمي يا أرض قد سعدت أهلوك  قائلة األقــام  الغضب  عى  ــادت  س

والشيم  األخــــاق  ــن  ع ــٌد  جمــي وال  ــقــا خلق ــب ال ــا حـــب  ــازعــن ــن ت ــكــن  ل

والنغم اإليــقــاع  عــى  فيه  والــرقــص  ــاظ ســاســتــه ــفـ ــه ألـ عـــر تــــروق بـ

الــدســم مـــع  مـــن ســـم  ــظ اهلل  ــف وحي به ــذاب  ــع وال فيه  الــقــول  نستعذب 

ــم األم يف  الــبــيــضــاء  ــد  ــي ال ذو  ــه  ــإن ف فضيلته األعــــى  ــم  ــل ــق ال ــد  ــ أج ال 

والشمم املجد  ذات  احلــضــارة  أوج  هنضته عند  شعب  فيه  ارتــقــى  كــم 

ومنتظم بــمــنــثــور  ــان  ــي ــب ال ــر  ــح س جا  البنان  أطــراف  فــوق  جــرى  إذا 

العتم ــع  ــاص ــن ال الــــراع  بــشــق  إال  غياهبها  شــقــت  مـــا  ــق  ــائ ــق احل إن 
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كــرم  ويف  بـــأس  يف  عطفيه  ــز  ه إن  ــورًا وحتــــول يل عــواطــفــه ــ ــّر طـ ــم ي

معتصم خـــر  وكـــل  ــار  ــ اآلسـ مـــن  كـــــل حيــــــرر أهـــلـــيـــه وأرستــــــه

ــًا فــهــا صـــنـــوان مـــن رحــم  ــاوي ــس ت صفاهتا  حازت  قد  لضدين  فأعجب 

خيم ومل  يــقــر  مل  فــهــو  ــرى  جـ إذا  قلم  أخـــو  أين  ــى  ع ــًا  حــق نــلــت  ــد  ق

الفسم  أفــضــل  ــن  م حبها  حقيقة  متبع احلـــي  وهـــو  ــري  ــم ض ــكــن  ل

وهذه أبيات تتفتح فيها العاطفة الرقيقة ويرشق عليها الوجدان احلي يف صورة مجيلة 
أخاذة كقوله:

حيلو يل  وصــالــك  مــن  إال  عيش  فــا  الشمل  فيجتمع  تدنو  الــنــوى  لعل 

يسل ال  ــي  ــث وم يــســى  ال  فمثلك  فدى لك نفي كيف ما شئت فاحتكم

املــثــل ــه  لـ يـــعـــّز  ــن  ــس ذو ح ــك  ــ ألن بغره  فــأســلــو  مــثــل  ذو  ــت  أنـ ــا  ومـ

ــعــذل ال حمــبــتــك  يف  يشء  وأضـــيـــع  ــة عـــاذل ــب ــح يـــلـــوم عـــى فــــرط امل

العدل هو  اجلــال  ذات  يا  فحكمك  مبدأ أرشف  الـــذات  حكم  كــان  إذا 

والبذل املــفــاداة  احلــب  ــب  واج فمن  الــفــدا ــك  ل عليك  مـــٌن  وال  حــيــايت 

األصــل ــه  أن اهلـــوى  فليبق  وأصــلــح  سلويت يــنــازع  إذ  ــوى  ــ أق ــك  ــب وح

النجل ــدق  الــغــر واحلـ املــعــايل  هـــواه  ومــــا أنــــا عـــاشـــق قـــد تــقــاســمــت

السبل تــأتــلــف  فــيــه  هنــجــًا  ــل  ــ أواص إنني غر  اهلــوى  سبل  اختلفت  ومــا 

الكحل وال  منه  العينني  ــور  ح فــا  ــوا به  ــن ــت ــت مــعــاين مجـــال غـــر مـــا اف

ــه فصل ــات ل ــب ــث وذلـــك جــنــس وال ــب خمامر الــعــشــق ح ــد  يــقــولــون ح

الفضل لـــه  ــقــر  ي ــزو  ــع م كـــل  ومـــا  واحــد غــر  نفسه  يعزو  الفضل  إىل 
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دنـــو وال وصــل مــنــهــا  هلـــا  ــس  ــي ول ــده وح للحقيقة  ــًا  حــب مـــدٍع  وكـــم 

مجــل  ــا  ــه ــت ــب حم يف  جــامــلــتــه  وال  بنظرة  هـــواه  ســعــد  ــدت  ــع أس ــا  ومـ

واألهل  األقــارب  دون  يل  الرهط  هم  طريقتي فأهل  ــط  ره ذا  ــان  ك ــن  وم

قــلــوا  إذا  عــلــيــهــم  ضـــر  فـــا  كــثــر  ــاءهــم  غــن إن  ــر  غـ ــل  ــي ــل ق ــال  ــ رجـ

وأبو املحاسن شاعر من طراز فريد، حيث ترك آثارًا نفيسة يف الشعر، حرية بأن خيلد 
ذكره مع توايل األيام، وديوانه املطبوع كله من النوع اجليد، إذ إّن الدارس خيتار يف انتقاء 
النامذج الطيبة، فهو كل حمتوياته عىل مستوى واحد من املعاين واألخيلة والصور البديعة. 

* * *

25- الشيخ حممد حسني بدقت

1255 - 1335هـ
هو الشاعر الشيخ حممد حسني بن الشاعر الشهري احلاج جواد بن احلاج حممد حسني 
ابن احلاج عبد النبي بن احلاج مهدي بن احلاج صالح بن احلاج عيل األسدي احلائري 
يف  وترعرع  نشأ  هـ،   1335 عام  واملتويف   1255 عام  كربالء  يف  املتولد  ببدقت  الشهري 
كنف والده الشاعر فتعلم القراءة والكتابة عىل يديه وحفظ القرآن الكريم، واستوعب 
شيئًا من العلوم الدينية، وأقبل عىل دواوين الشعراء القدامى إقبال املشوق فدرسها، ثم 
الفضل وأخذ عنهم، حدثني  العلم وأهل  به، واتصل بحملة  الشعر فمهر  يقرزم  طفق 
صهره وقال: أنه امتهن كاتبًا للعرائض يف سوق العالوي يف أيامه األخرية، حيث ضاقت 
ذات يده، وذكر أن وفاته كانت سنة 1335هـ، وذكره الشيخ عبد املوىل الطرحيي يف كتابه 
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)احلائريات( ما هذا نصه: هو ابن احلاج جواد بدقت املتقدم الذكر مات أبوه وهو صبي 
مل يراهق احللم، فأخذ يكتسب بيده ألنه كان خطاطًا فكتب احلجج الرشعية واملكاتيب 
وقد التجأ إىل ذلك لكثرة أفراد عائلته وقلة ذات يده ونشأ ما بني ذلك حمبًا لألدب وأهله 
وتتبع آثار أبيه ومجعها عىل ما يف غريزة الطبيعة التي توارثها من أبيه فجعل ينظم بعض 

األبيات ومل يتخذ الشعر له صناعة يستعيش بسببه وقد ناهز عمره الستني)1(.

كام ترجم له الشيخ عيل كاشف الغطاء يف )احلصون املنيعة( )2(. 

وقد وجدت ختمه يف الكثري من املستندات العائدة ألهايل كربالء منها ورقة مغارسة 
الثامن من  املؤرخة يف  الكليدار  للسيد جواد  العائدة مالكتها  اليوسفية  لرستاق  رشعية 
اخلط  بارع  صاحلًا  حافظًا  أديبًا  كان  أنه  معارصوه  حدثني  1308هـ،  سنة  الثاين  مجادىٰ 
الناهبني، ومل  الشعراء  يكون يف عداد  أن  أهلته  بثقافة جيدة  يتمتع  ممتازة  أدبية  مقدرة  ذا 
يكن بعيدًا عن األجواء األدبية التي كان حيييها السادة آل املرشدي، واندمج يف صفوف 
فيه، وال  الشعر واإلجادة  إىل قرض  مياًل  فزاده ذلك  الذين حرضوا جملسهم،  الشعراء 
شك أنه أفاد كثريًا من اإلطالع عىل خزانة السيد كاظم لالستزادة من املعرفة وتوسيع 

مداركه وتفهمه للواقع، حتى حقق له شهرة وسار ذكره سري املثل. 

نموذج من شعره: 
ورث عن أبيه حب األدب وانشغل به، وملك ناصية اللغة ومسك بعنان القريض، 
حتى قدم لألدب زهرة شبابه ورفده بعدد من القصائد التي حتمل طموحاته، وأودعه كثريًا 
من فنون شعره، ذلك الشعر الذي جيمع بني املتانة والرقة بعيدًا عن االبتذال واإلسفاف، 
وبالرغم من أن شعره اختص باملناسبات، لكنه ال خيلو من جزالة يف الرتكيب وإبداع يف 

)1(  احلائريات - للشيخ عبد املوىل الطرحيي )خمطوط(. 
)2(  احلصون املنيعة / الشيخ عيل كاشف الغطاء ج2 ص142 )خمطوط(. 
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املعاين، قال راثيًا العامل اجلليل الشيخ حممد طه نجف: 

دفـــني داء  ــاد  ــ ــبـ ــ األكـ فــــــــأورث  دهـــــر الـــعـــنـــا أثــكــلــنــا بـــاألمـــني

ــني ــلــمــعــايل رك ــًا ل ــنـ ــان ركـ ــ ــن ك مـ عــى  ــا  ــنـ مـ ــر  ــ ــص ــ ال ــود  ــ ــ ط ودك 

ــني  ــب واعــــيــــة يــشــيــب مــنــهــا اجل ــا واعــــــيــــــة يــــــا هلــا  ــ ــن ــ ــع ــ ــم ــ أس

ــقــمــني  ــو ال ــ ــة اجلــــــــوزاء وهـ ــامـ هلـ ــا ــد س ــ ــ ــه الـــــــــذي ق ــ ــ ــد ط ــ ــم ــ حم

ــه بـــحـــلـــم رزيــــن ــنـ ــًا مـ ــ ــق ــ ــائ ــ دق ــض الـــعـــلـــم يـــبـــني لــنــا  ــامـ ــن غـ ــ م

للمسلمني الـــنـــص  ــوق  ــ وثـ ــى  عـ ــا دّقـــــة ــهـ ــمـ ــكـ ــم أحـ ــ ــك ــ كـــــم ح

ــك بــعــني الــيــقــني  ــشـ ــتــى الـ ــمــن ب ــد غـــــدًا مــوضــحــًا ــرشـ تـــبـــرة الـ

ــع املــســنــتــني  ــ ــب ــ ــرت ــ ــه م ــ ــض ــ ــي ــ وف ــدى ــج اهلـ أحــكــامــه األحـــكـــام هنـ

فــطــني  ــي  ــقـ تـ ذاك  امـــــــرئ  كــــل  ــى  ــم يــــــــوم ع ــ ــظـ ــ ــه أعـ ويــــــومــــ

وقال مؤرخًا مأذنة الروضة العباسية: 

مـــأذنـــة زانـــــت لــعــبــاس الــبــطــل ــة األمـــل  ــايـ ــقـــدس وغـ بــحــرضة الـ

ــرسًا ويـــغـــوثـــًا وهــبــل ــ ــت نـ ــط ــب أح ــذا ــب ــقـــل لــبــانــيــهــا ســـعـــدت ف فـ

العمل( خــر  عــى  حــي  )فــقــل  أرخ  ــرًا ــكـ ــى هبــــا مـ ــ ــرق ــ ــل ملــــن ي ــ ــ وق

1319هـ
وقوله راثيًا احلاج حممد كريم خان: 

فاخللق من بعده أضحى اجلميع سدى مفتقدا الــديــن  ــن  ركـ ــح  ــب أص اهلل 

فقدا اهلـــدى  ــان  ــ أرك رابـــع  فقلت  أعلمها  كـــرمـــان  يف  ــويف  ــ ت قـــالـــوا 

يدا وطــال  وصــف  عن  الغر  أخاقه  كرمت من  النحرير  الفاضل  العامل 
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كمدا دائـــًا  لقلبي  هتــوى  ــار  واألخــب احلــشــاشــِة دام  ــٍق  ــلـ قـ يف  ــّت  ــبـ فـ

رمــدا ذا  بعد  عليها  خشيت  حتى  أدمعها فيض  يف  مقلتي  وأرسعـــت 

والكمدا القلب  تستمد  له  صــارت  خزائنها يف  ــا  م ــزحــت  ن إذا  حــتــى 

رقدا  ما  األفكار  من  منها  والطرف  ــت عـــى أمــل ــان ــة ب ــل فــقــلــت ال رم

أحـــــدا قــــوهتــــا  يف  ــرى  ــ ــ تـ وال  بمسبغة بــاتــت  حــوهلــا  ــا  ــه ــام ــت أي

ــرًا لــه أبــدا ــ ــوت مــا نــســيــت ب ــق ــال ب يذكرها  كـــان  ــن  م علمت  أهنـــا  ــو  ل

سندا  وال  كحًا  استعملت  وال  عنه  سلبت وال  ال  ــيء  بـ ــزت  ــع ت وال 

صــعــدا ــى  ــع ال هـــام  عـــى  رواه  ملـــا  شمتوا قــد  فيه  أنـــاس  لبعض  ــل  وق

ــوم لــكــم أبـــدا ــتـ ــة وهــــو حمـ ــاتـ شـ ويلكمو املـــوت  يف  فــا  تشتموه  إن 

رصــدا جاعل  عليكم  منه  واملـــوت  جهالتكم مــن  عميتم  ــد  ق لكنكم 

حتـــزن لـــه أنـــه مـــا مـــات بـــل فــقــدا ــذا الــفــقــيــد فا  ــاءه هـ ــ ــل ملــن س وقـ

ــدا ب املـــنـــر  ذاك  ــن  مـ ــد  ــ أمح فـــنـــور  أحــد ــًا  ــ وارثـ ــًا  عــل مــنــه  يــكــن  مل  إن 

هدى(  نور  )غــاب  أرخــوه  أال  تدعو  أتــت لــعــٌر واجلــمــيــع  الــعــقــول  إن 

)كريم غوى( أرخ  اهلوى  نادى  هناك  ساحتنا الوجد  أقــى  حل  قى  ملا 

1288هـ
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وقال: 

الشهب  ســـيـــارة  ســبــقــت  وعـــزمـــة  اللعب  وقــيــت ال  الــعــا  بــاجلــد حــق 

احلسب ذوي  من  إين  يشهد  والنظم  به  ــع  الــرسي يكبو  ال  فــكــري  ــواد  جـ

العنب  ابــنــة  تعاطي  مــن  ال  ثملت  أرشهبــا  الشعر  مـــدام  تعاطي  ــن  وم

ــب ــٍؤ رط ــؤلـ ــن لـ مـــأهتـــا دفـــقـــة مـ أبحرة سبع  انبساطًا  البسيط  ــّد  م

ــا حـــّا لــشــعــر أيب  ــاهب ــق أجـــيـــاد أح كا  القريض  يف  ــاين  زم جيد  حّليت 

هذا ما استعطت احلصول عليه من شعره، وعسى أن نقف يف املستقبل القريب عىل 
قصائد أخرى تكشف لنا شاعريته بصورة أدق وأشمل. 

* * *

26- السيد حممد حسني املرعشي الشهرستاني

املتوىف سنة 1315هـ
هو السيد حممد حسني بن حممد عيل بن حممد حسني احلسيني املرعيش الشهرستاين 
الشهرستاين  مهدي  حممد  السيد  بأرسة  ملصاهرته  به  حلق  الشهرستاين  ولقب  احلائري، 

املوسوي. 

املراجع  من  كان  أعالمها حتى  وأخذ عىل  هبا،  ونشأ  كربالء سنة 1256هـ  ولد يف 
له  األديب  العامل  أعيانه:  يف  األمني  املحسن  سيدنا  عنه  قال  بالبنان،  إليهم  يشار  الذين 
مشاركة يف فنون عدة وأخذ الفقه واألصول عن األردكاين وهو أشهر تالمذته واجلهم 
واهلندسة  واحلساب  اليزدي  باقر  املرزا  عن  والنجوم  اهليئة  وأخذ  عنه  باإلجازة  يروي 
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طبع  األصول  يف  املسؤول  غاية  صنف  احلائري،  اهلراوي  عالم  املريزا  عن  والعروض 
الفرق  يف  الفاروقي(  و)الرتياق  اإلسالم  رشائع  رشح  يف  األعالم  وشوارع  إيران،  يف 
ردًا  الشيخية  لبعض  العوام(  إرشاد  كتاب  عىل  األنام  و)تنبيه  والشيخية،  املترشعة  بني 
يف  واللباب  اهليئة  يف  النجوم  ومواقع  الزيارة،  رشح  تلخيص  يف  اإلشارة  وبلوغ  عليه، 
االسطرالب، وسبل الرشاد يف رشح نجاة العباد، والدر النضيد يف نكاح اإلماء والعبيد، 
واملوائد شبه كشكول، ورسالة يف نسب املرعشيني وتراجم أسالفه، والكوكب الدري 

يف معرفة التقويم)1(.

وترجم له العالمة الشيخ حممد عيل اليعقويب فقال: هو بن السيد حممد عيل املرعيش 
وأمه كريمة السيد مهدي الشهرستاين الكبري كان من مشاهري علامء كربالء يف عرصه قرأ 
عليه مجاعة من أفاضلها منهم صاحب الديوان الشيخ حممد حسن )أبو املحاسن( ذكره 
العلوم كالفقه  تقريبًا يف شتى  املآثر واآلثار وطبع مجلة من مؤلفاته وتبلغ 38  صاحب 
واألصول والرياضيات والكالم والردود تويف 3 شوال سنة 1315هـ وعمره )59( سنة 
وأرخ بعضهم وفاته بقوله )انطمست واهلل أعالم التقى( وكانت وفاته يوم سامء ممطر، 

وقد ترجم له يف )حسن الوديعة( و)الذريعة( و)األعالم( للزركيل وغريها)2(. 

يف  األرسة  مقربة  يف  ودفن  1315هـ  سنة  شوال   3 يف  اهلل  رمحه  وفاته  كانت  وفاته: 
املحاسن  أبو  حسن  حممد  الكبري  الشاعر  ورثاه  الشهداء،  قبور  خلف  احلسيني  املشهد 

بقصيدة مطلعها: 

ــل  أم وال  ــد  ــص ق وال  ــاء  ــ رجـ ــا  فـ حامي الريعة قد ضاقت بك السبل

وأعقب ولده احلاج مرزا عيل أحد أعالم كربالء املتوىف سنة 1344هـ. 

)1(  أعيان الشيعة - السيد حمسن األمني العاميل ج44 ص212.
)2(  ديوان أيب املحاسن الكربالئي - حتقيق الشيخ حممد عيل اليعقويب ص185. 
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نموذج من شعره: 
مشارك،  النظم،  مجيل  الطبع،  رقيق  فذًا،  وأديبًا  جميدًا  شاعرًا  الرتمجة  صاحب  كان 
بكل  البديع  والنظم  األدب  يف  تضلعه  عىل  املؤرخون  وأمجع  والعلم،  بالفضل  مشهور 
أنواعه مضافًا إىل تقدمه يف العلوم احلكمية، وله مهارة فائقة يف قرضه للشعر بشتى فنونه 
واغراضه، طبعت له )منظومة التهذيب( وهي أرجوزة شعرية بديعة تشتمل عىل )288( 

بيتًا وأوهلا: 

واجـــتـــبـــانـــا ــق  ــ ــ احل ــق  ــ ــري ــ ط إىل  هــــدانــــا الــــــــــذي  هلل  احلـــــمـــــد 

ــا ــق ــي ــًا رف ــبـ ــاحـ ــصـ أكـــــــرم بــــه مـ ــا ــقـ ــيـ ــوفـ وفــــقــــنــــا بـــلـــطـــفـــه تـ

ــًا مــكــمــا ــ ــام ــ ــدى ونــــــــورًا ك ــ هـ ــا ــد أرسـ ــى الـــــذي قـ ــًا عـ ــي ــل ــص م

ــع الــســجــود ــ ــرك ــ ــفـــني ال ــاكـ ــعـ الـ ــه الـــســـعـــود ــ ــب ــ ــح ــ وآلـــــــــه وص

الــتــحــقــيــق ــارج  ــعـ مـ ــدوا  ــعـ صـ إذ  ــتــصــديــق  ــج ال ــه ــن هـــم ســـعـــداء م

ــذيـــب ــهـ ــتـ ــق الـ ــطـ ــنـ ــذب ملـ ــ ــهـ ــ مـ ــب ــري ــق ــت وبـــعـــد هـــــذا غـــايـــة ال

األذهـــــــــان إىل  ــا  ــ ــ هل ــرب  ــ ــقـ ــ مـ ــزان  ــ ــيـ ــ ــد املـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــرر الـ ــ ــقـ ــ مـ

ــرره ــ ــق ــ ــد امل ــ ــواع ــ ــق ــ ــب ال ــالـ ــطـ ملـ ــره ــ ــب ــ ــرة وت ــ ــ ــذك ــ ــ ــه ت ــتـ ــلـ ــعـ جـ

ــم ــر األمـ ــن يــســمــى بــاســم خـ ــ وم املــــكــــرم لــــلــــولــــد  ســــيــــا  ال 

ــن املــجــيــد ــمـ ــيـ ــهـ وحـــســـبـــي املـ والـــتـــأيـــيـــد ــق  ــيـ ــوفـ ــتـ الـ لــــه  دام 
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)املقدمة(
لـــنـــســـبـــة حــــاكــــيــــة إذعـــــانـــــا ــا  ــان ك ــا  ــ م إذا  تـــصـــديـــق  الـــعـــلـــم 

بــيــنــهــا  ونـــــــظـــــــرًا  رضورة  ــا  ــ ــس ــ ــت ــ وغــــــــــره تـــــصـــــور واق

ــذاك حيــصــل  ــ ــ ــول ب ــهـ ــب جمـ ــس ــك ل ــر يــعــقــل ــ ــظ أمـ ــح ــل ــأن ي ــ ــو بـ ــ وهـ

ــفــكــر قـــد يــكــون ــاء يف ال ــط مـــن خ وافـــتـــقـــروا الـــوضـــع مـــا يــصــون

ــرف ــ ــع ــ ــة وامل ــ ــج ــ مـــوضـــوعـــه احل ــعــرف فـــوضـــعـــوا املــنــطــق مــنــه ي

)املقصد األول يف التصورات(
ــقــه ــاين ســمــيــت مــطــاب ــ ــع ــ ــن امل ــ م داللـــــة الــلــفــظ عـــى مـــا ســاوقــه

ــدرج ــنـ مـ الـــــتـــــزام  يف  فـــعـــنـــدنـــا  ــرج ــا خـ ــ ــ وجــــــــزؤه تـــضـــمـــن وم

منها ــل  ــ وك عـــقـــًا  أو  بــالــعــرف  ــًا عــلــا ــ ــزومـ ــ ــه لـ ــيـ واعـــــتـــــروا فـ

حمــقــقــا يـــكـــن  مل  إن  مـــــقـــــدرًا  ــقــا ســب ــي  ــ ــام ــ ك يف  ــا  ــ مـ ــزم  ــ ــل ــ ي

أوال ذكـــــرنـــــا  مـــــا  ــان  ــ ــ ــازم ــ ــ ي ــا  ــه يــــــــازم ف ــسـ ــكـ ولــــيــــس عـ

)فصل يف املركب واملفرد(
ــب كقل ــرك م ــقــصــد  وال ــوضــع  ــال ب ــى اجلــــــزء بـــدل ــ لـــفـــظ جيـــزئـــه ع

ــروا ــ اذك ــوم  قـ ــا  إنـــشـــاء كــي أو هـــو  خـــر  أمـــــــــا  وذاك  فــــــقــــــام 

ــة ــن ــد األزم ــاح ــًا ب ــرون ــق مـــا كـــان م ــمــة ــكــل ــال ومـــــا ســــــواه مـــفـــرد ف

واألداة االســـــــم  عـــــــداه  ــا  ــ ــ وم ــوا ــات ب قـــومـــي  ــو  ــح ن ــل  ــق ــت اس إن 

ــص يــســمــى عــلــا ــي ــخ ــش ــمـــع ت فـ ــًا ــل ع ــى  ــن ــع م ــد  ــ وحـ إن  ــا  ــ ــق ــ وأي

نتلف ــا  مـ ــي  ــواطـ ــتـ واملـ ــه  مــصــداق ــف ــل ــت اخ إن  مــشــكــك  ودونـــــــه 
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ــًا فـــــاشـــــرتاك وقـــعـــا ــعـ ــيـ ــا مجـ ــ هلـ ــا وضــع ــان  ــ ــع ــ م ــرت  ــثـ ــكـ تـ وإن 

هجر ــع  ــوض ال إذا  ــقــوالً  مــن ســمــى  اشهرت مــنــهــا  ــان  ــث ال يف  يــكــن  وإن 

ــه ــقـ ــيـ ــقـ وغــــــــره املـــــجـــــاز واحلـ ــه  ــق ــطــري ال يف  ــل  ــاق ــن ــل ل ــه  ــبـ وانـــسـ

)فصل يف الكي واجلزئي(
ــرى ــد ي ــص ــق ــال جـــزئـــي والـــكـــي ب ــرا ــث ــا ك ــ ــى م ــ ــدق ع ــ ــص ــ ــع ال ــن ــت مم

يــقــع  ال  ــًا  ــنـ ــكـ ممـ ــون  ــ ــك ــ ي وقــــــد  يــمــتــنــع ــد  ــ ق اخلـــــــارج  يف  وذاك 

اإلمـــكـــان و  الـــغـــر  امـــتـــنـــاع  مـــع  ثـــان بـــغـــر  ــرد  ــ ــفـ ــ الـ وجــــــد  أو 

اهلل  ــم  ــلـ ــعـ كـ ــل  ــ ــي ــ ق غـــــــره  أو  ــي ــاه ــن ــت ــال ب ــر  ــثـ ــكـ الـ وجـــــد  أو 

)فصل يف نسب الكليات(
املــنــطــقــي ــد  ــن ــع ف ــًا  ــي ــل ك كــــان  إن  ــن تـــفـــارق ــ ــني كـــلـــيـــني مـ ــ ــا بـ ــ مـ

ــذا الــنــقــيــض عــلــا ــ تـــســـاويـــًا كـ ــًا ســا ــيـ ــلـ ــدق كـ ــ ــصـ ــ ــايـــن والـ ــبـ تـ

ســمــى مــطــلــقــًا األعــــم واألخـــص ــانـــب خيص ــا جلـ ــي ــل ــدوق ك ــ ــص ــ ال

ــى ــٍد ات ــ ــن وجـ ــم ــبــت جــزئــيــًا ف ــث ي متى ــدق  ــص وال النقيض  عكسها 

ــي ــ ــزئ ــ ــن اجل ــ ــاي ــ ــب ــ ــت ــ ــا ال ــهـ ــنـ ــيـ بـ ــى ج ــا  ــهـ ــيـ ــعـ رفـ يف  واحلـــــكـــــم 

ــني والــلــجــني ــع فــأحــفــظــه حــفــظ ال ــني ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ ــض املـ ــ ــي ــ ــق ــ كــــــــذا ن

يعم املعنى  يف  وهــو  األخـــص  عــى  ــق اجلـــزئـــي أيـــضـــًا عــنــدهــم ــل ــط وي
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)فصل يف الكليات(
ــهــا أوال مــن اجلـــنـــس  ــد  ــ ــس وع مخـ إىل  ــم  ــدهـ ــنـ عـ ــي  ــ ــك ــ ال يــنــقــســم 

وبـــعـــض مـــا شـــاركـــهـــا اجلــنــســيــة املــهــيــه ذي  ــواب  ــ ــ ج يـــكـــن  ــإن  ــ فـ

ــب ــي ــد يـــــا حــب ــيـ ــعـ ــبـ وغــــــــره الـ ــا فــــــذا قـــريـــب ــهـ ــلـ جــــــــواب كـ

ــامـــي لــإنــســان  ــنـ ــالـ ــاين كـ ــ ــثـ ــ والـ ــوان ــ ــي ــ ــاحل ــ ــل ب ــ ــث ــ ــدأ م ــ ــت ــ ــب ــ ــامل ــ ف

حيد ال  بـــرســـم  ــس  ــن ــاجل ك عــــرف  والـــثـــاين عــنــدهــم هــو الــنــوع وقــد

بـــا هـــو سئا ــا  ــه ــن ــن ع ــك ي ــا  ــه م بــــــا عــــــى املــــتــــفــــقــــات محــا 

جنسية لــغــرهــا  شـــاركـــت  قـــد  ــة ــي ــه م عـــــى  ذا  يــــقــــال  وقـــــــد 

جيعل ــه  عــن اجلـــــواب  يف  ــاجلــنــس  ف ســـألـــوا  ــد  ــ ق ــا  ــه ــن ع ــو  ــ ه ــا  ــ ب إذا 

ــه بـــاســـم احلـــقـــيـــقـــي ســا ــقـ ــابـ سـ وخــــــص هــــــذا بـــــاإلضـــــايف كــا 

ــا  ــه ــن ــي تــــصــــادفــــا وافــــــرتقــــــا ب ــه ملــا  ــ ــن وجـ ــ ــوم م ــمـ ــعـ ــا الـ ــه ــن ــي ب

ــوان  ــ ــي ــ ــة واحل ــف ــط ــن ــال والــــثــــان ك كـــاإلنـــســـان  األوىل  ــورد  ــ ــمـ ــ فـ

قــد عا ــاس طـــرًا  ــن األج مــن  جنس  ــن نــحــت إىل  ــاس م ــن وتــصــعــد األج

ــات  ــطـ ــوسـ ــتـ ــى بــــاســــم املـ ــ ــم ــ س ــات ــق ــث ــدى ال ــ ــن لـ ــذيـ ــني هـ ــ ــا ب ــ م

ســئــل ــو  ــ ل ــًا  ــ ــ ذاتـ ــو  ــ ه يشء  ــأي  ــ بـ محل مـــا  وذاك  ــل  ــص ــف ال ــث  ــال ــث ال

ــا شــاركــهــا اجلــنــســيــة ــل مـ ــن كـ عـ ــه ــيـ ــهـ فــــــــإن يــــكــــن يـــــمـــــنّي املـ

ــب ــيـ ــبـ ــالـ ــد بـ ــ ــي ــ ــع ــ ــب ــ وغــــــــر ال ــب  ــري ــق ــنـــي الـــقـــريـــب فــهــو ال أعـ

ــزه كـــــــــان لـــــــه مـــقـــومـــا ــ ــ ــي ــ ــ م ملا  يــنــتــمــي  ــفــصــل  ال ذا  يــكــن  فـــإن 

ــد ســفــا ــ ــا قـ ــ ــًا ملـ ــ ــضـ ــ ــوم أيـ ــ ــق ــ م الـــــكـــــى مـــــقـــــوم لــــكــــى عــا
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املقسا تـــرى  ذاك  مـــن  بــالــعــكــس  ــا  ــى ك ــ ــك ــ ــس عـــكـــســـه ب ــ ــيـ ــ ولـ

ــا ــد مح ــ ــ ــة واحـــــــــــدة ق ــقـ ــيـ ــقـ حـ ــًا عى  ــ ــارج ــ ــان خ ــ ــا ك ــا مـ ــ ــن إهن مـ

ــايض ــ امل الــــزمــــان  يف  ورســــمــــوه  ــراض  ــ ــامـــس الـــعـــام مـــن األع واخلـ

ــا ــة وغـــــرهـــــا قـــــد مح ــقـ ــيـ ــقـ حـ ــًا عى  ــ ــارج ــ ــا يـــكـــون خ ــًا بـ ــضـ أيـ

ــا ــ ــًا فــــــذا يـــســـمـــى الزمـ ــعـ ــنـ ــتـ ممـ مــنــهــا ــل  ــ ك ــاك  ــكـ ــفـ انـ يـــكـــن  إن 

ــا ــ ــزوم ــ ــل ــ تــــصــــور الـــــــــازم وال ــا ــزومـ ــلـ ــو تـــصـــور املـ ــ بــحــيــث ل

ــزوم ــ ــل ــ ــال ــ ب حيـــــــزم  الزم  مـــــع  املــــلــــزوم تــــصــــور  ــن  ــ مـ أران 

غــــــرمهــــــا مـــــــفـــــــارق يـــــــدوم ــوم  ــ ــرسـ ــ ــده مـ ــ ــ ــض ــ ــ وغـــــــــــره ي

بـــرسعـــه أو  بــــبــــطء  أوالئـــــــــل  الـــرفـــعـــه ذات  ــة  ــ ــن ــ اجل ــل  ــ ــأك ــ ك

)فصل يف الكي الطبيعي(
ــي وســـم ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــق والـ ــطـ ــنـ ــاملـ بـ ــروض رســم ــ ــع ــ مــفــهــوم كـــي وم

جــلــيــا يـــــرى  األنـــــــــواع  يف  وذا  ــا عــقــلــيــًا ــهـ ــيـ ــوعـ ــمـ وســـــــم جمـ

ــوده احتـــد ــ ــ ــاص وجـ ــ ــخ ــ فـــمـــع أش وجــد إن  الــطــبــيــعــي  إن  ــا  ــدن ــن وع

)فصل يف املعرف(
ــورا ــصـ ــتـ ــه الـ ــلـ ــول يـــفـــيـــد مجـ ــ ــ ق ــررا ــ ــا ق ــ ــى م ــ ــرف الــــــيء ع ــعـ مـ

خــفــي ــا  ــ مـ جيــــــوز  وال  ــتـــر  ــعـ مـ ــرف ــع وكــــوهنــــا أعـــــــرف مــــن م

املـــعـــرفـــا ــح  ــ ــوض ــ ي أن  فـــحـــقـــه  ــا واخلــف ــوح  ــوضـ الـ يف  ــاو  ــس م وال 

واألعــــــم األخــــــــص  ــر  ــظـ ــنـ يـ ال  وكــــــونــــــه مــــــســــــاويــــــًا أهــــم
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ــم مــــا يــــعــــارض خيــص ــ ــرسـ ــ والـ خصوا ــقــريــب  ال بــالــفــصــل  ــد  ــاحل ف

ــر ــه ــت ــده قــــد اش ــ ــض ــ ونــــاقــــص ب يعتر ــب  ــري ــق ال ــس  ــاجلــن ب ــام  ــت ــال ف

ــاري ــ ــه ع ــنـ ــام مـ ــ ــتـ ــ ــنـــدهـــم والـ عـ ــار ــب ــت ــا اع ــ ــام ب ــ ــع ــ والــــعــــرض ال

ــم أت ــم  ــده ــن ع ــلــفــظــي  ال يف  وذاك  ــص ذكـــر األعـــم ــاق ن وجـــــوزوا يف 

مــبــيــنــا ــن  ــكـ يـ مل  ــظ  ــفـ لـ تـــفـــســـر  علنا مــنــه  ــد  ــص ــق ي الـــــذي  وهــــو 

)املقصد الثاين يف التصديقات(
ــي كــاتــب ــ ــام ــ ــو غ ــحـ قـــضـــيـــة نـ كـــاذب أو  صـــــادق  ــال  ــقـ يـ قــــول 

آت ــني  ــب ــات ك ــفــي  ــن ــال ب أو  ــيَء  ــ لـ ــات ــبـ ــاإلثـ ــه بـ ــيـ فــــا حـــكـــمـــت فـ

ــى ســالــبــه  ــدعـ ــفـــي يـ ــنـ ســمــى واملـ ــة مـــثـــبـــتـــه بـــاملـــوجـــبـــه ــ ــي ــ ــل ــ مح

ــم به  ــك ــول مـــا حي ــم ــح ــامل ــى ب ــم س كــتــبــه يف  أي  ــنـــطـــق  املـ زبـــــر  يف 

ــداه  ــ ــا غـ ــ ــي مـ ــ ــرط ــ ــال ــ وســــــم ب ــا هــو  ــ ــه ــ ــاط ــ ــب ــ ويـــســـتـــعـــان الرت

ــا ــي ــال ــان يـــدعـــى ت ــ ــثـ ــ مـــقـــدم والـ أوالً ــه  ــيـ فـ ــور  ــ ــذكـ ــ املـ وجــــــــزؤه 

ــعــة رســم  ــي ــطــب ــال ــب مــوضــوعــهــا ف علم  ــقــة  حــقــي نــفــس  يــكــن  وإن 

ــورة  ــ ــص ــ ــح ــ ــة امل ــ ــي ــ ــزئ ــ ــام اجل ــ ــ تـ ــا مـــهـــمـــلـــة مـــهـــجـــورة ــ ــرهـ ــ وغـ

السالبه دون  ــوع  ــوض امل يــعــدم  أن  ــه ــب ــوج امل خــطــايــا  يف  جيــــوز  وال 

التقى  ذا  ــا  ي مـــقـــدرًا  أو  ــًا  ــن ذه أو  ــًا ــق ــق بــــل أوجـــــــــواو جـــــــوده حم

ــه ــ ــي ــ ــن ــ ــذه ــ وبــــاحلــــقــــيــــقــــة وال ــه  ــيـ ــارجـ ــث خـ ــ ــل ــ ــث ــ ــت ال ــيـ ــمـ سـ

ــه  ــل ــص ــح مـــعـــدولـــة وغــــرهــــا امل له  اجلزء  جزء  السلب  حرف  كان  ما 
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)فصل يف املوجهات البسيطة(
ــي املــوجــهــه ــ ــة كـــانـــت ه ــي ــف ــي ك ــه ــرح ــا م ــه ــت ــب ــس ــن ن ــكـ فـــــإن يـ

ــه  ــي ــض ــق ــيـــهـــا جـــهـــة ال ســـمـــى فـ ــيـــة  ــيـــفـ ومــــــــا بــــــه تــــبــــني الـــكـ

ــورة ــ ــذكـ ــ ــة املـ ــيـ ــقـــضـ لـــنـــســـبـــة الـ ــرضورة ــالـ ــن حــكــمــك بـ ــك ــإن ي ــ ف

املـــقـــام يف  الــــــرضوريــــــة  فـــهـــي  ــدوام ــ ــى الـ ــت الـــــذات عـ ــ ــا دامـ مـ

ــه ــروط ــم مـــن م ــع ــتـــي ت ــي الـ ــه ف ــه ــوط ــن م ــه  ــفـ ــوصـ بـ ــن  ــكـ تـ وإن 

ــة فـــلـــيـــؤخـــذ ــقـ ــلـ ــطـ ــة مـ ــ ــي ــ ــت ــ وق فــذى  مــعــني  وقــــت  يف  كــــان  أو 

ــتـــرة  ــنـ ــة مـ ــقـ ــلـ ــطـ ــا مـ ــهـ ــمـ ــسـ فـ ــكــره  ن ــان  ــ ــزم ــ ال فــيــه  يــكــن  وإن 

بــــــأهنــــــا دائـــــــمـــــــة الـــكـــيـــفـــة  القضية  يف  ــاِن  ــ ــْك ــ َح ــن  ــك ي وإن 

ــت مـــازمـــه ــ ــد اإلطـــــــاق أنـ ــي ــق ل ــمــة مـــا دامــــت الـــــذات فــتــلــك دائ

ــن عــرفــيــه ــ ــر م ــم ــع ــي ت ــتـ فـــهـــي الـ وصــفــيــه ــة  ــ ــمـ ــ دائـ تـــكـــن  وإن 

ــة  ــي ــف ــي ــك وســـمـــهـــا مـــطـــلـــقـــة ال بالعقلية  الــنــســبــة  عـــى  وأحـــكـــم 

ــم ــي ممـــــا مـــــى ع ــ ــتـ ــ وهـــــــي الـ ــم ــعـ وعـــــــــرفـــــــــوا ممــــكــــنــــة تـ

ــاف  ــ ــت ــ اخ ال  ــاط  ــ ــسـ ــ بـ ــك  ــ ــل ــ ت اخلـــــاف  يف  ــة  ــ ــ ــارضوري ــ ــ ــال ــ ــ ب

)فصل يف املوجهات املركبة(
ــا ــت ــص ــان خ ــ ــت ــ ــام ــ ــع ــ قــــيــــدت ال متى ــا  ــدن ــن ع الــــــذات  دوام  بـــا 

مـــنـــرة  ــف  ــحـ صـ يف  أتــــــى  ــا  ــ كـ ــرة  ــتـ ــنـ ســـمـــيـــتـــا وقــــتــــيــــة مـ

مــــا عــــم مــــن مــطــلــقــة تــســمــت ــة ذاتـــــــا قــيــدت  ــ ــارضوريـ ــ ــالـ ــ بـ

الـــقـــيـــود مــــن  ــا  ــنـ لـ ــن  ــكـ يـ وإن  ــود ــ ــوج ــ ال يف  بـــــالـــــارضوريـــــة 
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ــبــت  ــا رضوريـــــــــة جــــانــــب ث ــ بـ ــة الــــتــــي مــضــت  ــنـ ــكـ وقــــيــــد ممـ

ــوا  ــص ــا ن ــيـ ــات فـ ــ ــب ــ ــرك ــ وهـــــي امل ــة ختـــص ــ ــنـ ــ ــكـ ــ فــــســــمــــيــــت ممـ

ــاء ــقـ ــعـ ــة تـــعـــم عـــنـــد الـ ــنـ ــكـ ممـ إىل  إشــــــــــــارة  رضورة  فــــــا 

ــا ــع ــة تــــعــــم فــــيــــا ج ــقـ ــلـ ــطـ مـ إىل  إلشـــــــــــارة  والـــــــــــــــــادوام 

الــكــيــف  دون  ــم  ــكـ الـ يف  تــوفــقــا  ــر حــيــف ــغـ مهــــا مــــع األصــــــل بـ

)فصل يف الرطية( 
ــه ــي ــل ج قـــســـمـــة  ــني  ــ ــت ــ ــن ــ اث إىل  ــة  ــة الــرطــي ــي ــض ــق ــوا ال ــم ــس ــد ق قـ

ــوت احلـــكـــم له  ــب ــث ــهــا ب ــي ــم ف ــك حي ــة  ــصــل ــت ــت م ــيـ ــمـ ــا سـ ــ أوهلــــــــا مـ

اجعلن ــنــفــي  ال كـــذا  غـــره  يــثــبــت  ــر أن  ــديـ ــقـ تـ ــى  ــ ــه عـ ــ لـ ــًا  ــقـ ــلـ ــعـ مـ

ــدًا ــن ــت ــس م ــة  ــق ــل ــع ب ذا  حــكــمــك  بـــدا الن  إن  ــة  ــيـ ــلـــزومـ الـ ــي  ــ وهـ

بعن يــنــا  ــعــن  ــســت ي إلــيــنــا  يــصــل  ــن ــم واالنــــفــــاقــــيــــة غــــرهــــا ك

املــفــصــلــه  ــب  ــت ــك ال يف  ورســـمـــت  املنفصلة  ــي  هـ ــاين  ــثـ الـ وقــســمــهــا 

اخلــــاف عــــى  أو  ــا  ــه ــي ــت ــس ــب ــن ل ــم بــالــتــنــايف  ــ ــك ــ ــون احل ــ ــك ــ بــــا ي

ــع اخلــلــو ــن ــك مت ــل ــت ــط ف ــق ــا ف كـــذبـ ــة أو  ــق ــي ــق ــاحل ــًا ف ــ ــذب ــ ــًا وك ــ ــدق ــ ص

ــع وكــــــل مــنــهــا ــ ــم ــ مـــانـــعـــه اجل قسا حــســب  الـــصـــدق  ــاىف  ــن ــت ي أو 

ــا الـــتـــنـــايف ثــابــتــا ــه ــي ــزئ لـــــذات ج أتـــى كـــــان  إن  ــة  ــاديـ ــنـ ــعـ الـ ــي  ــ ه

رسم  قــد  فيها  حكمك  يكن  وإن  ــم  ــة س ــ ــي ــ ــاق ــ ــف ــ ــاالت ــ وغـــــرهـــــا ب

ــة كــــــا أتــــى ــ ــي ــ ــل ــ فـــســـمـــهـــا ك ــًا ثــبــتــا ــعـ ــيـ عــــى الـــتـــقـــاديـــر مجـ
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ــة  ــي ــض ــان صــــــارتــــــا ق ــ ــت ــ ــي ــ ــض ــ ق ــًا شــخــصــيــة ــنـ ــيـ ــعـ ــا مـ ــهـ ــعـــضـ وبـ

ــة  ــي ــزئ ج قــســمــهــا  مـــطـــلـــقـــًا  أو  ــًا شــخــصــيــة ــنـ ــيـ ــعـ ــا مـ ــهـ ــعـــضـ وبـ

ــة ــعــطــل ــورة م ــ ــج ــ ــه ــ مـــهـــمـــلـــة م ــاملــهــمــلــة ــة ب ــومـ ــوسـ ــا مـ ــ ــره ــ وغ

ــة  ــي ــض ــان صــــــارتــــــا ق ــ ــت ــ ــي ــ ــض ــ ق ــة الـــرطـــيـــة  ــيـ ــضـ ــقـ ــا الـ ــ ــرفـ ــ وطـ

ــاف ــ ــت ــ اخ أو  تـــــوافـــــق  عـــــى  اخلـــــاف عـــــى  أو  محـــلـــيـــتـــان 

ــرج خ قـــد  متــــام  عـــن  األداة  مـــع  ــزج ــتـ ــن كـــــًا مـــنـــهـــا ملــــا امـ ــكـ لـ

)فصل يف التناقض(
ــتـــني فـــيـــا عـــرفـــا ــيـ ــني الـــقـــضـ ــ بـ ــا عــرف اخـــتـــاف  الــتــنــاقــض  إن 

ــس الزمـــا ــك ــع لــكــذب أخــــرى وي منها كـــل  الـــصـــدق  كـــان  بــحــيــث 

ــة  ــي ــف ــي ــك ــك اجلــــهــــات وال ــ ــذل ــ ك ــف الـــكـــمـــيـــه  ــ ــالـ ــ ورشطـــــــــه ختـ

ــان  ــزمـ ــرط واملـــحـــمـــول والـ ــ ــ وال ــوع واملـــكـــان  ــ ــوضـ ــ ووحــــــــدة املـ

ــذا  لـ رشط  ــا  ــ ــدهتـ ــ وحـ ــة  ــ ــافـ ــ إضـ كـــذا  فـــعـــا  ــوة  ــ قـ ــا  ــ ك أو  ــزء  ــ جـ

ــة ــم ــدائ ــل ــة ل ــق ــل ــط ــذا م ــ رفـــعـــا كـ ــة ــن ــك ــم ــان امل ــ ــ ولــــلــــرضوريــــة ك

ــني لــلــمــروطــة الــبــســيــطــه ــاحلـ بـ ــه ــوطـ ــنـ ــة مـ ــ ــن ــ ــك ــ ــذا مم ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ

ــة ــروفـ ــعـ ــني لـــلـــعـــرفـــيـــة املـ ــ ــاحل ــ ب وقــــــــرروا املــطــلــقــة املـــوصـــوفـــة

ــرددا ــ ــ ــى م ــ ــ بــــني الـــنـــقـــيـــضـــني أن ولـــلـــمـــركـــبـــات مـــفـــهـــوم بـــدا

ــة ــي ــه امل ال  األفــــــــراد  يف  يــلــحــظ  اجلـــزئـــيـــة  يف  الـــــرتديـــــد  لـــكـــنـــا 
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)فصل يف العكس املستوى(
ــاء ــقـ ــع اإلبـ ــ ــا م ــه ــي ــزئ تـــبـــديـــل ج ــس الـــقـــضـــيـــة بـــاالســـتـــواء ــكـ عـ

ســالــبــة  ال  مـــوجـــبـــة  جـــزيـــتـــه  موجبة وعكس  والكيف  للصدق 

ــث عا ــي قــــال كــــذا املـــحـــمـــول ح يـــعـــا أن  جيـــــــــــوز  ألنـــــــــــه 

ــة  ــفــي ــكــي وال ــم  ــكـ الـ يف  ــفــســهــا  كــن ــة  ــي ــكــل والـــعـــكـــس لــلــســالــبــة ال

ــس عــلــم ــكـ ــا جلـــزئـــيـــتـــهـــا عـ ــ ــ وم ــن نــفــس لــزم لـــواله ســلــب يشء ع

مــقــدمــا ــوى  ــ ي مـــا  أو  ــا  ــه ــوع ــوض م يـــعـــا أن  جيـــــــــــوز  ألنـــــــــــه 

ــه ــبـ قـــــرر كـــيـــفـــا الـــدلـــيـــل أوجـ املوجبة ــوجــهــات  امل يف  والــعــكــس 

ــة هلــــــا جــهــة ــ ــن ــ ــك ــ حـــيـــنـــيـــة مم ــة ــه ــوج ــس لـــلـــدائـــمـــة امل ــك ــع ــال ف

ــروا  ــ ــة فـــيـــا ذكـ ــ ــرضوريـ ــ ــذا الـ ــ كـ ــرروا  ــ ــ ــك لـــلـــعـــاَمـــَتـــنْي ق ــ ــذل ــ ك

ــة  ــمـ دائـ ال  ــة  ــي ــن ــي ح عـــكـــســـه  يف  ــه ــ ــني الزمـ ــ ــت ــ ــاص ــ ــن اخل ـــ ــل م ـــ ك

ــون ثـــابـــتـــًا حتــقــقــا ــ ــك ــ ــس ي ــكـ عـ ــني مــطــلــقــا ــت ــن ــك ــم ــم ــل ــس ل ــ ــي ــ ول

ــل وجــهــه ــ ــي ــ ــدل ــ عــــني كـــيـــفـــا ال املــوجــهــة ــة  ــب ــال ــس ال يف  ــس  ــك ــع وال

ــا مـــازمـــة ــ ــك عـــكـــس هلـ ــلـ ــتـ فـ ــس لــلــدائــمــتــني دائـــمـــة ــك ــع ــال ف

ــرا ــطـ ــا سـ ــ ــي ــ ــم ف ــ ــع ــ ــة ت ــ ــي ــ ــرف ــ ع ــررا ــ ــس لـــلـــعـــامـــتـــني قـ ــ ــك ــ ــع ــ وال

ــم أيــــضــــًا مــســجــا ــعـ ــة تـ ــيـ ــرفـ عـ ــني جــعــا ــت ــاص ــخ ــل ــس ل ــكـ ــعـ والـ

يقي ــذا  ــ هب اخلـــلـــف  إذا  ــت  ــم ض ــعــض  ــب ال دوام  ال  ــع  ــ م ــا  ــه ــن ــك ل

وقع  لــو  القياس  يف  عكس  نقيض  ــل مع  ــ ــأن األصـ ــ وبــيــنــوا الـــكـــل ب

فليحصا بــالــنــقــيــض  هلـــا  عــكــس  ــي ال  ــ ــاق ــ ــب ــ يــنــتــج لـــلـــمـــحـــال وال
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)فصل يف عكس النقيض( 
ــدق والــكــفــيــني  ــصـ ــاق الـ ــفـ ــع اتـ مـ ــني  ــ ــزئ ــ ــي اجل ــتـ ــقـ ــا يـ ــنـ ــلـ ــديـ ــبـ تـ

ــاف الــكــيــف مــهــا جعا ــت ــع اخ م أوال  ــان  ــ ثـ ــض  ــي ــق ن ــا  ــت ــل ــع ج أو 

هــهــنــا املـــوجـــبـــات  يف  وحـــكـــمـــه  ــا ــدن ــض عــن ــي ــق ــن ــل ــذا عـــكـــس ل ــ فـ

ثبت  قد  أيضًا  والعكس  املستوى  يف  ــم الـــســـوالـــب الــتــي تــقــدمــت ــك ح

تـــقـــدمـــا ــث  ــحـ ــبـ مـ يف  ــه  ــ ــت ــ ــدم ــ ق ويـــعـــرف الـــبـــيـــان والـــنـــقـــض با 

ــة  ــب ــوج ــم ــل جـــزئـــيـــة وهـــهـــنـــا ل ــه ــب ــســال ال املـــســـتـــوى  يف  وبـــيـــنـــوا 

ــوا ــص ــني خ ــتـ ــاصـ ــاخلـ ــًا وبـ ــ ــرض ــ ف ــص خت ــة  ــ ــي ــ ــرف ــ ع إىل  عـــكـــســـا 

)فصل يف القياس( 
ــا ــف ــا ولــــــــذات أل ــايـ ــضـ ــقـ مــــن الـ ــا ــف ال قـــــول  هــــو  الـــقـــيـــاس  إن 

يـــذكـــر  مل  إذا  اقـــــــــرتاين  وذا  مــســتــلــزمــًا حـــتـــًا لـــقـــول آخـــر 

ختــلــفــا إن  والـــــــرط  ــه  ــص ــخ ــش ب ــا ــف ــاس ال ــيـ ــقـ ــه الـ ــ فـــيـــه الــــــذي ل

ــاء ــف خ مــــن  املــــثــــال  يف  ولـــيـــس  ــي ــائ ــن ــث ــت ــاالس ــوم ب ــ ــوس ــ ــذاك م ــ ــ ف

ــي ج ثـــانـــيـــهـــا  يف  ــم  ــ ــ ــك ــ ــ واحل ــي ــمـ واحلـ ــي  ــ ــرطـ ــ الـ واألول 

ــرا كـــذلـــك املــحــمــول يـــدعـــى أكـ ــرا ــغ ــه أص ــي ــوع ف ــ ــوض ــ ــي امل ــم ــس ف

ــا يـــكـــرر  ــ وســــــم بـــــاألوســـــط مـ ــوب فــيــا قـــرروا ــل ــط ــي مـــن امل ــن أع

ــرى ــك ال ــه  ــي ف ــر  ــا ال كـ ــذاك مـ ــ كـ ــم مــا ال صــغــر فــيــه الــصــغــرى وسـ

ــرى فــهــو شــكــل أول ــوع كـ ــوض م ــرى جيعل ــغ ــول ص ــم ــإن يــكــن حم فـ

ــا ــه ــوع ــوض م ــان  ــ كـ إن  ــث  ــ ــال ــ وث ــان مـــا لـــأوســـط حمــمــوهلــا  ــ ــث ــ وال
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مـــن حمــول ذا احلـــر  ــس عـــن  ــي ول األول ــس  ــك ع كــــان  إن  ورابــــــع 

الــفــعــلــيــة  هـــي  صــغــريــه  ورشط  الــكــلــيــة  األول  ــرى  ــ كـ ورشط 

ال ــع  ــ م تـــركـــبـــا  إن  مـــوجـــبـــتـــان  ـــ ــة لــيــنــتــج الـ ــبـ ــوجـ وكــــوهنــــا مـ

ــل ــق ــي ــل ــة ف ــ ــب ــ ــال ــ ــس ــ ــة ال ـــبـ ــال ـــسـ ـ ـــ ــني مــــع الـ ــتـ ــبـ ــوجـ ــة املـ ــبـ ــوجـ مـ

مــشــكــا ــول  ــ ــه ــ اجل يـــعـــده  دور  إىل  ــغ  ــصـ تـ فــــا  رضوري  وذا 

يقع  ــف  ــل ــا خ بـ ــرى  ــكـ الـ ــة  ــي كــل الكيف مع  اختاف  الثان  والرط يف 

الكرى  بسلب  العكس  يوجد  أو  ــصــغــرى ال دوام  ــًا  ــضـ أيـ ورشط 

ــة واملــــروطــــة ــ ــ ــرضوري ــ ــ مــــع ال ــة ــوطـ ــربـ املـ املـــمـــكـــنـــة  تــــر  وإن 

ــل أوجـــبـــه ــيـ ــدلـ ــة حـــيـــث الـ ــي ــل ك ــتـــان الــســالــبــة  ــيـ لــيــنــتــج الـــكـــلـ

ــة  ــيـ ــزئـ نـــتـــيـــجـــة الـــســـالـــبـــة اجلـ ــة  ــي ــف ــي ــك ــج املـــخـــتـــلـــفـــا ال ــتـ ــنـ ويـ

ــوا أيــضــًا بــعــكــس الــصــغــرى ــن ــي وب ــس الـــكـــرى  ــكـ ــف وعـ ــاخلـ ــني بـ ــ ب

ــة ــج ــي ول دوهنــــــا  ــن  ــ م تــتــخــذ  ال  ــة ــج ــي ــت ــن ــع الـــرتتـــيـــب وال ــ ــم م ــ ث

ــة كـــلـــيـــة ــ ــبـ ــ ــوجـ ــ وكـــــــوهنـــــــا مـ الفعلية  ــثــلــث  ال ــرى  ــغ ص ورشط 

ــة  ــيـ ــزئـ كــــذلــــك املــــوجــــبــــة اجلـ ــج املــــوجــــبــــة الـــكـــلـــيـــة  ــتـ ــنـ ــيـ لـ

ســـالـــبـــة  ال  ــه  ــسـ ــكـ ــعـ كـ ــة  ــيـ ــلـ كـ ــة ــب ــوج ــة مــــع م ــيـ ــزئـ ــة جـ ــبـ ــوجـ مـ

ــة ــب ــوج امل تـــلـــك  ــان  ــ كـ او  ــة  ــي ــل ك ــة  ــب ــال س ــع  ــ م الـــفـــتـــا  يـــكـــن  وإن 

ــا عـــلـــيـــه أفـــضـــاء ــ جـــزئـــيـــة كـ ــع كـــوهنـــا كــلــيــة ضـــمـــت إىل  ــ م

للقضية  ــالــعــكــس  ب أو  ــف  ــل ــاخل ب ــالـــبـــة اجلـــزئـــيـــة  فــلــيــنــتــج الـــسـ

ــدى الــتــقــريــب ــ ــجــات ل ــي ــت ــن ــع ال مـ الرتتيب  ــع  م ــرى  ــك ال أو  صــغــرى 
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ــا إشـــكـــال ــ ــرى ب ــغـ ــصـ ــة الـ ــي ــل ك ــال ــك اإلش ــع  ــرابـ الـ واشـــرتطـــوا يف 

عـــني  بـــــغـــــر  رشط  فــــــإنــــــه  اجلـــزئـــني  يف  اإلجيـــــــاب  كـــذلـــك 

الــكــلــيــة  أحـــدهيـــا  أحــــــرزت  إن  ــة  ــي ــف ــي ك هلــــــا  اخــــــتــــــاف  أو 

ــا األربــــــع احلــمــلــيــة  ــاي ــض ــق ــع ال مـ ــج املــــوجــــبــــة الـــكـــلـــيـــة  ــتـ ــنـ ــيـ لـ

ــة  ــع الـــســـالـــبـــة الــكــلــي ــ ضـــمـــت م ــة  ــيـ ــزئـ ــة اجلـ ــ ــب ــ ــوج ــ ــذا امل ــ ــكـ ــ وهـ

ــة  ــي ــكــل ــة ال ــبـ ــوجـ ــع املـ ــ ضـــمـــت م ــة  ــي ــف ــي ــك ــك الـــســـالـــبـــة ال ــ ــذل ــ ك

ــة  ــي ــزئ ــة اجل ــبـ ــوجـ ــع املـ ــ ضـــمـــت م ــة  ــي ــل ــك ــا الـــســـالـــبـــة ال ــهـ ــلـ ــثـ ومـ

مـــــوجـــــبـــــة بــــحــــجــــة جـــلـــيـــة  ــا يـــنـــتـــج لـــلـــجـــزئـــيـــة  ــهـ ــلـ ــكـ فـ

ثــبــت  بـــاخلـــلـــف  وذاك  ــبـــة  ــالـ سـ نتجت وإال  ــب  ــل س ــن  ــك ي مل  إن 

قـــريـــب وذا  نـــتـــيـــجـــة  ثــــــم  تــرتــيــب أو  ــاس  ــي ــق ال يــعــكــس  أو 

ــرى  ــك ــى عــكــســت ال ــت ــث م ــالـ وثـ الــصــغــرى  بــعــكــس  ــاين  ــث ــل ل أورد 

ــوم مـــوضـــوعـــيـــة األواســــــط ــمـ عـ الـــرايـــط  الــضــابــط  يف  وقــــــرروا 

ــة لـــأكـــر ــ ــل ــ ــل مـــــع مح ــعـ ــفـ ــالـ بـ ــر ــغ ــأص ــه مـــاقـــيـــًا ل ــ ــون ــ مــــع ك

ــة ــي ــض ــق ال يف  يــــكــــون  ــر  ــ كـ ال  ــه عــــمــــوم مـــوضـــوعـــيـــة ــ ــوب ــ ــن ــ ي

فـــــــذاك فـــيـــهـــا قــــــــرروه يــكــفــي ــف  ــكــي ال يف  ــا  ــ هل ــاف  ــ ــت ــ اخ ــع  ــ م

ــط ــاب ــض ال كـــا يف  أكــــر  لـــرصـــف  األوســـط وصـــف  نسبة  يــكــن  مــتــى 

ــر  ــغـ ــا لـــــــذات األصـ ــ لـــنـــســـبـــة هلـ ــدي املــســتــبــر ــ ــات لـ ــافـ ــنـ ــا املـ ــ هل
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)فصل يف القياس الرطي(
ــان ــ ــره ــ ال يف  الـــقـــضـــيـــتـــني  مــــن  ــب الــــرطــــي االقـــــــرتاين ــ ــرك ــ م

وواحـــــــد الــقــســمــني الــرطــيــة  ــة ــي ــل ــون كــــــل مـــنـــهـــا مح ــ ــكـ ــ يـ

خــاف مـــن  احلــكــم  يف  أرى  وال  ــاف ــ ــت ــ اخ أو  تـــــوافـــــق  عـــــى 

فصل  ــع  ــف ن تفصيلها  يف  ولــيــس  تغفل ــهــا  ــي ف ــال  ــ ــك ــ األش ــر  ــايـ وسـ

)فصل يف االستثنائي( 
ــا خــــــاف جـــائـــي ــ ــا بـ ــدنـ ــنـ ــعـ فـ ــي ــائ ــن ــث ــاالســت مـــا هـــو مـــوســـوم ب

ــايل  ـــتـ ــدم ورفـــــــع ال ــ ــق ــ وضــــــع م اتـــصـــال  يف  كــــــان  ممـــــا  ــج  ــتـ ــنـ يـ

دفـــعـــه دون  ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ احلـ مـــــن  ــه ــع ــوض ــل مـــنـــتـــج ك ــ ورفـــــــع كـ

ــو بـــالـــرفـــع اكــتــفــى  ــلـ مــانــعــة اخلـ ويف  اجلــمــع  ــة  ــع ــان م مـــن  ــان  ــ ك إن 

من  للمطلوب  ــات  ــب اإلث بــه  تقصد  ــف إن  ــل ــاس اخل ــي ــم ق ــاس ــه ب ــص وخ

لــــــــاقــــــــرتاين ومـــــــــا يـــقـــابـــل  ــك الـــنـــقـــيـــض وهـــوائـــل ــالـ ــطـ إبـ

)فصل يف االستقراء والتمثيل(
ــراء دعــي ــق ــت ــاالس حلــكــم كــلــيــهــا ب ــالــتــتــبــع  ــح األفـــــــــــراد ب ــفـ ــصـ تـ

ــوا  ــن ــي ــا ب ــ ــى م ــ رشكـــــه جـــزئـــي ع ــني  ــب ــيـــل مـــــا ي ــثـ ــتـــمـ ـــم بـــالـ ــ ــ وس

ــا وهـــن ــ يــثــبــت فـــيـــه حــكــمــه ب ألن  احلــــكــــم  ــة  ــ ــل ــ ع يف  ــه  ــلـ ــثـ ملـ

ــم ســديــد ــدهـ ــنـ والــــــــــــدوران عـ ــد ــرتديـ الـ طـــريـــقـــه  يف  واألصـــــــل 
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)فصل يف مواد األقيسة(
كـــــــل مـــــقـــــدمـــــاتـــــه قـــطـــعـــي ــاس بـــرهـــاين ــ ــي ــ ــق ــ ــن ال ــ ومــــــا مـ

مــشــاهــدة أو  ــره  ــط ق أو  حــســن  أو  جتـــربـــة  أو  بـــــأولـــــيـــــة  أمــــــــا 

ــات  ــي ــن ــي ــق ــي ــل ــي األصـــــــــول ل ــ هـ الــــــــروات  مـــــن  بــــتــــواتــــر  أو 

لنسبة أي  ــاس  ــي ــق ال يف  لــلــحــكــم  ــع عــلــيــتــه ــ ــرى أوســــــط م ــ ــإن تـ ــ فـ

ــي عـــنـــدهـــم دعـــى ــم ــل ــال ــذاك ب ــ ــ ف ــع ــواقـ الـ يف  هلـــا  عـــى  الـــذهـــن  يف 

ــان  ــرهـ ــلـ وهــــــــذه األقــــــســــــام لـ املـــــيـــــزان  يف  اآلين  وغـــــــــره 

وهـــكـــذا الـــشـــعـــري مـــن املــخــيــل ــديل ــ ــات اجلـ ــ ــل ــ ــس ــ ــن امل ــ ومــــــا مـ

هـــــو اخلـــــطـــــايب عـــــى الـــيـــقـــني  ــول واملـــظـــنـــون ــبـ ــقـ ــن املـ ــ ومـــــا م

ــذاك بـــاســـم الــســفــســطــي عــرفــا ــ فـ ــا ــات الـــفـ ــ ــه ــ ــب ــ ــش ــ ومـــــــا مـــــن امل

ــا تــكــن رئــيــســة  ــعــلــمــن فـــاخـــدم ل ــة  ــ ــس ــ ــي ــ فـــــهـــــذه مــــــــــــوارد األق

)خامتة يف أجزاء العلوم(
ــة وهــــــي لـــديـــنـــا ظـــاهـــرة ــثـ ــلـ ثـ الـــدائـــرة  الـــعـــلـــوم  أجــــــزاء  وإن 

ــا الــذاتــيــة ــ ــواهل ــ ــث عـــن أح ــح ــب ي التي  وهــي  مــوضــوعــاهتــا  تلك  مــن 

الـــســـداد أوىل  عـــنـــدنـــا  وتـــلـــك  ــادي ــ ــب ــ امل والـــــثـــــاين  ــم  ــلـ ــعـ الـ يف 

ــا ذاتـــيـــة ــ حـــــــدود أعـــــــــراض هلـ كــانــت أو  ــا  ــاهت ــوع ــوض م ــدود  ــ حـ

ــاء ــفـ خـ بـــــا  واضـــــــــح  وذاك  لـــأجـــزاء احلـــــــدود  كـــانـــت  أو 

ــة ــن ــي ــب ال ــا  ــه ــت ــن ــي ب أو  ــا  ــه ــس ــف ــن ب ــة ــن ــي ــات ب ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ وهــــــكــــــذا مـ

ــن قـــيـــاس عــلــا ــ ــيـــه م يــطــلــب فـ ما  الــعــلــم  يف  يبتني  عليها  كــانــت 



277

ــي قـــضـــايـــا تــطــلــب  ــ مـــســـائـــل وهـ ــوا  ــا حــســب ــ ــى م ــ ثـــالـــثـــة مــنــهــا ع

ــوع ــط ــق م ــه  ــ ل نـــــوع  أو  ــم  ــل ــع ــل ل مــوضــوع مــوضــوعــاهتــا  الــعــلــم  يف 

تطلب إذ  حمـــمـــوالهتـــا  أو  ــهــا  ــن م مــركــب  أو  بــالــلــذات  عـــرض  أو 

ــذات إلــيــهــا الحــقــة  ــ ــل ــ ــا ول ــه ــن ع ــة  ــارقـ ــفـ ــب تـــــروهنـــــا مـ ــ ــال ــ ــط ــ م

ــدأ جــعــا ــبـ ــا قـــيـــل مـــقـــصـــود تـ ــ م لـــفـــظ املــــبــــادي ربـــــا قـــيـــل عــى 

يتم  ال  الــــــروع  ــه  ــدونـ يـ إن  ــا  مـ ــد رســـم  ــ ــات ق ــدمـ ــقـ ــاملـ كــــــذاك بـ

ــة  ــاي ــغ ــر ال ــ ــ ــم وذك ــل ــع ــل ــد ل ــاحلـ كـ بـــرجـــه خـــــرة وفــــــرط الــرغــبــة

ــه يـــذكـــرون ما  ــي ــل الـــــروع ف ــب ق ــان الــقــدمــا ــ ــوع وكـ ــوضـ ــر مـ ــ وذكـ

ــغـــت عـــنـــدهـــم ثــانــيــة ــلـ ــد بـ ــ قـ ــه  ــي ــرؤوس وه ــ ــالـ ــ ــوه فـــيـــه بـ ــمـ سـ

ــروع مــفــرتض ــ ــ ــل ال ــب ــره ق ــ ــ وذك ــأول الـــــرؤوس عــنــدهــم غــرض ــ ف

ــا ــاق ــًا ولـــيـــس ع ــثـ ــابـ يـــكـــون عـ ــا ــاه ج ــذاك  ــ ــ لـ كـــــان  مــــن  ألن 

ــالـــب كـــيـــا يــنــفــعــه ــطـ ــط الـ ــش ــن ــي ل ــم بـــيـــان املــنــفــعــة ــده ــن ــأن ع ــ ــث ــ وال

ــة ــل الــــــروع الزمـ ــي ــا ق ــ ــره ــ وذك عــنــدهــم سمة الـــــرؤوس  وثـــالـــث 

ــطــالــب ــد ال ــن ــال ع ــ ــ لــيــظــهــر اإلمج لــلــمــطــالــب الـــعـــنـــوان  ــي  هـ وذي 

متقنا ــًا  ــل ع يــطــلــب  الــــذي  ــلــب  ق ــا ــن ــك ــس ــي ــف ل ــ ــؤلـ ــ رابــــعــــهــــا مـ

ــطــلــب الـــائـــق حــتــى يــأخــذا  ــي ل ــو ذا  ــ ــزاي عـــلـــم ه ــ ــ ــا م ــه ــس ــام خ

مــكــانــه  يــــــرى  رتــــبــــة  أي  يف  ــن الـــــــــرؤوس أنـــه  ــ ــا م ــهـ ــادسـ سـ

ــوا  ــبـ ــر حـــيـــثـــا قــــد رتـ ــأخـ ــتـ ــيـ ولـ ــدم الــــتــــايل عــــى مــــا جيــب  ــقـ ــيـ لـ

الــطــالــبــا ــق  ــي ــل ي ــا  ــاب مـ ــ ب ــل  يف كـ يطلبا ــى  ــت ح ــة  ــم ــس ــق ال الـــســـابـــع 
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ــم  ــقــســي ــت ــل ــدء ل ــ ــ ــب ــ ــ ــة وال ــ ــعـ ــ أربـ والـــثـــامـــن االنــــحــــاء لــلــتــعــلــيــم 

ــل ســا ــي ــل ــح ــت ــان يــعــكــســه ب ــ ــ ك ــوق ومــا ــي هبــا الــتــكــثــر مــن فـ ــن أع

ــان وهـــو قـــد جيد ــرهـ والـــرابـــع الـ حلد فــعــل  أي  الــتــحــديــد  ــث  ــال ــث ال

ــداء ــ ــت ــ االه أراد  ــذي  ــلـ لـ ــر  ــه ــظ ي ــدى ــ ــل اهل ــي ــص ــق حت ــريـ ــه طـ ــ ــا ب ــ ب

ــه بــاملــقــاصــد ــ ــب ــ مــــن بــيــنــهــا أش وعــــنــــدنــــا هـــــــذا بـــــا مـــعـــانـــد

ــب ــال ــط ــن امل ــ ــت م ــ ــا دمـ ــ ــم م ــظ ــن ل الـــغـــالـــب ــي  ــ ــع ــ ال هلل  واحلــــمــــد 

ــد لــلــتــقــريــب ــي ــق ــع ــت خــــال مـــن ال ــب ــذي ــه ــت ال مــنــطــق  يف  مـــهـــذب 

املـــســـر حـــــالـــــة  يف  لـــنـــظـــمـــه  ــري ــري ــراغ مـــن حت ــ ــف ــ قـــد وقــــع ال

ــي جـــــده قـــتـــيـــل الـــشـــاطـــي ــمـ سـ ــي ــاط ــد احلـــقـــر اخل ــب ــع ــد ال ــى يـ عـ

النبي آل  مـــن  ــم  ــاظ ــك ال ــدة  ــل ب يف  ــر رجـــــب املـــرجـــب ــهـ ثـــالـــث شـ

ــد خــا ــ لــلــائــتــني بـــعـــد ألـــــف ق ــني تـــا ــ ــ ــان ــ ــ ــد ث ــ ــعـ ــ ــه بـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

ــي الـــعـــريب ــ ــم ــ ــاش ــ ــريش اهل ــ ــقـ ــ الـ الــنــبــي  إىل  ــة  ــســوب ــن م هـــجـــرة  ــن  مـ

ــام  ــ ــت ــ مـــــن الـــــســـــام وهـــــــو اخل ــام ــا سـ ــ ــره ــ ــاج ــ عــــى الـــــــذي ه

ومن أشعاره الطريفة قوله خممسًا )1( قصيدة الرشيف الريض: 

يفارقني مــا  الليايل  طــول  والــكــرب  يطرقني ــران  ــ إي يف  ــم  واهلـ أمــســيــت 

يبلغني شــمــاٍل  بعاصف  يل  ــن  )م يقلقني كــوفــان  يف  ــّل  ح مــن  وذكـــر 

ــاين( ــس ــن وي فــيــلــقــيــنــي  ــري  ــغـ الـ إىل 

)1(  تراث كربالء - للمؤلف ص287. 
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شيعته ــار  ــت ــخ امل بـــر  الــــذي  إىل  طينته ــار  ــبـ اجلـ ــر  ــه ط الـــــذي  إىل 

طاعته ــن  ــرمح ال فـــرض  ــذي  الـ )إىل  مــودتــه الــقــربــى  ــب  ــذي أوجـ الـ إىل 

ــان(   ــسـ ــٍن وإنـ ــن جــ ــة مـ ــريـ ــى الـ عـ

ودمي مهجتي  وقلبي  بــرأيس  أسعى  قدمي عى  أسعى  عاصف  يكن  مل  إن 

قــدم وال  ــاٍل  ــم ــش ب ــعــني  اســت )مـــا  الكرم ذي  نحو  عيني  جفان  يأ  أسعى 

ألجــفــاين( طــوبــى  ساحته  تــرب  مــن 

ــه ــواحي ــم األعـــــى ل ــل ــق وأظـــهـــر ال مادحه الذكر  يف  العى  رب  كان  من 

ــه ــداحي )عــــٌي املـــرتـــى احلـــــاوي م صفاحيه أبـــدى  ــد  ق ــوح  ــل ال ــمــدح  ب

ــات قـــرآن(  ــ ــه بـــل آي ــوراتـ أســـفـــار تـ

يردعنا فالعلم  ــب  واجـ نــقــل  فـــإن  ــا حيرنا ــل فــضــٍل م ــن ك ــد حـــاز م ق

ــن مـــثـــٍل خيــرنــا  ــرب عـ ــزه الـــ ــنـ )تـ يمنعنا فــالــوصــف  ممكن  نقل  وإن 

ــان( ــ ــي ــ س اهلل  ورســــــــــول  بــــأنــــه 

ــه ــت ثــــووا يف ظـــل رأف ــون  ــن ــؤم ــامل ف ــه ــت رمح ــاف  ــ ــط ــ أل يف  ــري  ــ ــ ال ــم  ــ ع

ــه ــوت ــط س ــي  ــ ط يف  رمحـــتـــه  كــــــأّن  نقمته أسياف  من  الكفر  واستأصل 

خـــفـــان(  آســــــاد  يف  وجــــــرة  أدام 

علًا ــدًا  ســي ــودًا  ــ وط ــحــرًا  ب كــان  إذ  ــاد اخلــايــق مــذ صـــاروا لــه خدمًا س

شما ــذرى  ال فــاق  كرمًا  ــورى  ال عم  قدمًا الوغى  خــاض  شيًا  العى  نــال 

فرسان  نحر  مــن  عــنــًا  ــثــرى  ال روى 

يلتئم مـــا  اهلـــــدى  ــل  ــم ش لـــــواله  ينتظم الــديــن  كيف  حسامك  ــوال  ل
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ملتئم والــشــمــل  منتظم  )فــالــديــن  ينهدم الكفر  أســـاس  كيف  لـــواله 

الــعــاين(  سيفه  ــن  م مــنــهــدم  والــكــفــر 

ــرق األوثـــــان يف احلـــرم ــ بـــنـــاره أح ظلم مـــن  اآلفـــــاق  أرشق  ــنـــوره  بـ

رضم يف  ــار  ــن وال نسم  يف  ــرق  ــال )ك ــن هــيــم ــ ــرد األكــــبــــاد م ــ بـــائـــه بـ

ــان( ــن واملــــاء يف ســجــم مــن بــحــر أف

حيملها ــه  ــن م ــروح  ــ بـ ــاء  ــسـ الـ ــن  مـ ــا  ــزهل ــن م واهلل  نـــزلـــت  ــدة  ــ ــدي ــ ح

جيللها غـــمـــٍد  يف  ــي  ــ وه )فـــقـــاره  تطللها  الـــبـــاري  قـــدرة  ــٍد  ــاع س يف 

ــرآن(  قـ جــلــد  حـــواهـــا  ــد  ــي ــوع ال آي 

كــرم إىل  ينمي  ــن  م ــل  ك انــتــمــى  ــه  ب علم ــى  عـ ــارًا  ــ ــ ن ــه  فــضــل يف  ــراه  ــ تـ

ظلم يف  اهلل  ــول  ــرس ب ــدى  ــت اق ــد  )قـ صنم إىل  يسجد  مل  اهلل  وحـــد  إنـــه 

أوثـــان(  ــاس طـــرًا عــكــوف عند  ــن وال

سهرت قد  الدين  ــادي  أع عيون  هبا  ــا زهـــرت ــه ــاق ــه يف آف ــن كـــم آيــــٍة م

بعدما ظهرت )تعسًا هلم كيف ضلوا  وانترت األرض  يف  براهينه  سارت 

ــان(  ــ ــره ــ ــم بـــــــوارق آيـــــــاٍت وب ــ هل

ــم ــوم أوهل ــق ــاع ال ــت مــســتــوقــفــًا الج ــزهلــم أن اهلل  رســــول  ــر  ــدي ــغ ال يـــوم 

هلم قيل  حيث  ــواه  سـ ــد  أريـ )فــهــل  منزهلم الشمس  يف  ترى  اهلجر  عند 

واالين(  وااله  فـــمـــن  ــي  ــ ع ــذا  ــ هـ

مللحمة يـــومـــًا  يـــرجتـــى  ــه  ــنـ ابـ أم  ــمــي ملــكــرمــة ــن ــل ي ــة هـ ــاف ــح ــو ق ــ أب

الشمس يومًا البن خيثمة  )هل ردت  فاطمة كــالــطــهــر  ــة  ــ زوج ــه  ل ــل  وهـ
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عثان(  بيت  يف  كوكٌب  هــوى  هل  أم 

ــى بــمــأمتــه ــك ــت أخـــتـــه ث ــح ــب ــأص ف بصارمه حفٍص  أبــو  عمرًا  نــال  هل 

بــكــر بخامته أبـــو  ــًا  ــوم ي )هـــل جـــاد  مــكــارمــه يف  فــــردًا  ــان  ــث ع ــان  كـ او 

ــم وأركــــــان( ــريـ مــنــاجــيــًا بـــني حتـ

ــرس الـــذكـــر مـــن بـــــدٍو خلــامتــة ــف م ــن الــكــريــمــني عــمــران وفــاطــمــة ابـ

لفاطمة كـــفـــؤًا  ــدوا  ــ جي مل  ــواله  ــ )لـ كـــم خــصــلــة فــيــه لـــآنـــاف راغــمــة

ــرآن( ــ ق أرسار  ــفــهــمــوا  ي مل  لــــواله 

ــرم ــد األوثــــــان عـــن ح ــع بــســيــفــه ب األمــم سيد  سبطي  الــريــفــني  أبــو 

عقم ذا  اهلل  ــول  ــ رس ــان  كـ )لــــواله  عـــن ظلم اآلفــــــاق  نــــور  ــعــلــمــه  ب

ــواله مـــا اتـــقـــدت مــشــكــاة إيـــان(   ــ ل

هلكوا غــيــهــم  وبـــــوادي  غـــره  يف  سلكوا األوىل  تاه  الــذي  السبيل  هو 

فلك وال  أرض  ُخلِقت  مــا  )لـــواله  ملك وال  ــٌن  جـ ال  ــان  كـ ــا  م ــواله  ــ ل

الـــثـــاين( بـــــاألول  يـــقـــرتن  مل  ــواله  ــ لـ

منقبة يكفيك  ــا  أمـ ــشــجــاع  ال هــو  مكرمة ــود  ــاجل ب كــفــى  اجلــــواد  ــو  ه

فتى بات  اهلل  رســول  فــراش  يف  )هل  جاهلة كنت  ــا  إم العلم  أويل  ســي 

ــران(  ــن ب ــصــٍل  ــن ن ــف م ســـواه إذ ح

ــر أث ــن  عـ الـــعـــني  يــغــنــي  اهلل  ــة  ــ وآيـ خر عــن  العلم  يكفي  اهلل  حجة  ذا 

بر مــن  ليس  ولكن  ربــًا  ــان  ك ــا  )م مــرٍض ــا  أبـ ــا  ك فــقــل  رٌب  قــيــل  إن 

ــأن(  ــش ال عــن  ــأن  شـ يشغله  ــس  ــي ول
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وســــــدده ــًا  ــ ــدمـ ــ قـ أيـــــــده  واهلل  ــده ــذي ســيــد الــبــطــحــاء أولـ ــ ــو ال ه

بــيــت اهلل مــولــده الـــذي كـــان  )هـــو  وســـيـــد الـــرســـل ربـــــاه وأرشـــــده

ــان(  أوثـ أرجـــاس  مــن  البيت  فطّهر 

له  فضَّ حـــني  واجــتــبــاه  واخـــتـــاره  وبــجــلــه قـــــــــدرًا  ــه  ــمـ ــظـ عـ اهلل 

ــان له  ــو الـــذي مــن رســـول اهلل ك )ه منزله  عــجــلــيــه  عـــن  حـــط  ملـــن  ــًا  ــب ت

عمران(  بن  موسى  من  ــارون  ه مقام 

ــرف ال أعــظــم  مــنــه  كعبة  نـــال  ــد  ق النجف يف  البيضاء  القبة  صاحب  ذا 

شنف الــرب  عرش  صار  الــذي  )هو  كالصدف ــدر  ال ذاك  مولد  كــان  إذ 

الــكــريــان(  ــاه  ــن اب قــرطــيــنــه  ــار  إذ صـ

أفصحت تــبــيــانــه  ــا  ســن مـــن  ــٍة  ــ وآيـ فتحت صمصامه  شبا  من  عقدة  كم 

مسحت به  طهرًا  مسحت  )أقــدامــه  افتضحت أقــدامــه  من  الكفر  ــة  وراي

ــان(  ــ ــس ــ ــٍد وإح ــ ــه لـــتـــر يـ ــ ــ ــد اإلل ــ ي

خضعت أعــنــاقــهــا  ــه  ــارم ص وعــنــد  ركعت قد  األرض  ملوك  لديه  من  يا 

وضعت حيثا  قدميه  ــًا  ــع واض ــا  )ي رفعت ــعــى  ال فـــوق  بمنقبة  أكـــرم 

ــه عـــز مـــن شـــان(  ــي ــل يـــد اإلل�ــــــه ع

ــرا ــط وامل الــبــحــر  عــنــيــت  إن  ــه  ــف وك ها وجهه إن أرددت الشمس والقمرا

رسحا إن  اآلفـــاق  شآبيبه  )عــمــت  حجرا ــه  ب ــرم  أكـ حــجــر  مستها  إن 

بــصــنــوان( الــطــوبــى  ــع  م فــهــو  سقته 

مشكلة اهلل  لعمر  عليهم  ليست  منه  ــة  ــل ــض ــف ال أهــــل  ألنـــشـــد  إين 
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معجلة ــاس  ــن ــل ل ــه  ــتـ راحـ تــفــيــض  منزلة اجلــــود  يف  أحـــد  مــثــلــه  هـــل 

كنيسان  مــهــٍل  بـــا  ــايل  ــئ ــل ال ــد  ــق ع

ــرس ســائــلــه ــي ــال ــرًا ب ــب ــت ــس ــؤب م ــ ي ساحله واجلـــود  ــدى  ــن ال بحر  ــراه  تـ

أنامله فاضت  إذا  ــف  األك ــب  )رح ــلــه  ــائ ــل ن ــ ــا ق ــ ــه م ــلـ ــاب آمـ ــ ــا خـ ــ م

طوفان(  ــوم  ي ثنى  حسب  يقل  مل  لــو 

خامته طوع  مجيعًا  صاروا  هم  كذلك  ــق طــــرًا يف مــكــارمــه ــائـ ــاق اخلـ ــ ف

صارمه حتــت  الـــروايس  تستقر  ــا  )م يمه ــا  ب ثــكــى  ــه  ــق أح إذا  ــٌر  ــم ع ــا  م

وبــنــيــان( أٍس  مــن  ــدك  ــن ت ــطــود  كــال

مدمعة والــعــني  الــعــى  رب  رســـول  مودعة واألرسار  بالصر  أوصـــاه 

أربــعــة فالشيخان  الــوصــيــة  ــوال  )لـ موجعة ــاد  ــب واألك السيف  فأغمد 

ــوم الــســقــيــفــة بـــل عــثــان اثــنــان(  ــ ي

ــا  ــرادهتـ مـ يف  ارسى  ــد  ــ أمحـ وآل  ــا ــارهت ــام ســـكـــارى يف إم ــئ ــل ال ــو  ــن ب

ــا ــادهت ــا وع ــي ــدن ــا عــجــبــًا مــن ال ــي )ف دارهتــا  ــعــايل شمس  امل نــجــوم  وهــم 

ــداين(  والـ الــوغــد  غــر  تساعد  ال  ان 

زينه ــم  ــعــل وال والـــنـــدى  وبـــاهلـــدى  وحــصــنــه ــًا  ــ ــدمـ ــ قـ ــره  ــ ــه ــ ط اهلل 

عينه اهلل  ــول  ــ رس نــص  ــان  كـ ــن  )مـ ــاه حـــني كــونــه ــف ــط واخـــتـــاره واص

ــغــًا بـــإعـــان(   ــلــي ــب ــرع ت ــ ــرة الـ ــ إلمـ

منتظرًا اهلل  ــن  ديـ شــمــل  بــه  يــبــقــى  ــًا ــل ع ــدًا  ــ ــي ــ س ــا  ــن ــي ف اهلل  ــه  ــ ــام ــ أق

ما  إنـــك  فــــادر  وإال  ــغ  ــل ب )فـــقـــال  ــه عــزمــًا ب ــًا  ــي ــده وح أوحـــى إىل عــب
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ــت حـــق رســــــااليت وتــبــيــاين(  ــغ ــل ب

ــت ــا ذري بــطــن الــشــعــاب بــأقــوام هب وامتأت الرمضاء  يف  القوم  فأوقف 

الــبــيــداء قــد ملئت ــني اجلــاهــر يف  )ب قرئت مثلها  مــا  بــمــوعــظــٍة  ــغ  ــل أب

ــان مــن أعــقــاب عــدنــان(   بكل مــن ك

اخلــلــق مرتبة أعـــى  ــه وهـــو  ب ــرم  أكـ منقبة ــاس  ــنـ الـ ــل  ــ أج ــى  عـ نــــادى 

قاطبة اهلل  ــول  رسـ صحب  )وقـــال  ــت لــلــديــن راغــبــة ــط أتـ ــره ــوىًل ل ــ م

الـــثـــاين(  األول  ــان  ــ وكـ ــذاك  ــ لـ ــخ  بـ

نبعته ــار  ــت ــخ امل ــدد  جـ بــعــدمــا  ــن  ِمـ مودته ــاري  ــب ال أوجـــب  بعدما  ــن  ِم

ــن إمــرتــه ــرمح )ِمـــن بــعــدمــا شـــدد ال طاعته ــن  ــرمح ال فـــرض  بــعــدمــا  ِمـــن 

ــاٍم وإتـــقـــان ( ــك ــإح عــى الـــرســـول ب

كّوهنم حــني  واجتباهم  فاختارهم  معدهنم اهلل  ــز  أعـ قــد  عــصــبــة  ــن  ِمـ

عينهم لــيــس  أنـــــاس  ــدمــتــه  )تــق زينهم بــالــعــلــم  حــّصــنــهــم  ــنــور  ــال ب

ــان( ــره ب مــنــطــوق  وال  ــه  ــ اإلل�ـ نـــص 

أجهلهم ــان  ك مــا  حظهم  وخــالــفــوا  ظللهم اجلــهــل  وغـــام  فاستخلفوا 

نعثلهم ــداث  األح جدث  إذا  )حتى  أوهلــم الغي  يف  احــتــذوا  واآلخـــرون 

ــذالن( ــ ــني الــيــهــود بــتــحــقــر وخـ بـ

ــذي مل خيــيــب قــط مــرجتــيــًا ــ نــحــو ال مبتغيًا احلـــق  ــروم  ــ ي ــٌل  كـ ــال  ــث ــان ف

مدعيًا قــام  هنٍد  ابــن  ذاك  بعد  )مــن  منحنيًا كــان  إذ  اهلـــدى  عــود  فــقــام 

ــاٍن(  ــثـ ــار عـ ــ ــن ثـ ــ ــره م ــ ــ ــًا أم ــ ــوه ــ مم
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عقلت وال  ــت  راع فــا  احلمر  شبه  فعلت ــا  ــس ــئ ب أنـــــاس  ــه  ــعــت ــشــاي ف

ــه جــهــلــت فــمــن بــه محلت ــن أنـ )مـ نزلت أعجوبة  يف  اللب  ذو  ــار  وح

ــني اإلنـــس واجلـــان(  ــة ب ــاف أهـــل اخل

ــًا ونـــزلـــه ــلـ ــه ظـ ــ ــزل ــ والــــدهــــر أن وجتـــلـــبـــه مـــــوهلـــــًا  ــل  ــ ــض ــ ف اهلل 

له  إّن  الــدهــر  ســن  اهلل  أضحك  )ال  فضله  ثـــم  الـــــــزواين  ابــــن  وأمـــــر 

ــزان(  ــي ــت عــن كــل م ــدل ــدًا ع ــواعـ قـ

مطرًا حــوى  غيم  مــا  اللعن  عليهم  سحرًا حوى  نجم  ما  اللعن  عليهم 

وجرى  السا  دار  ما  اللعن  )عليهم  شجرًا سقى  غيث  ما  اللعن  عليهم 

احلـــديـــدان(  كــر  مــا  الــلــعــن  عليهم 

وقال مؤرخًا وفاة الشيخ مرتىض األنصاري أحد مراجع التقليد يف عرصه: 

يــرزق()1( حي  اخللد  يف  اهلدى  )علم  مــؤرخــًا استعنت  ــفــرد  ال بــالــواحــد 

1280هـ 
ومما قاله يف يوم ورود الشعرات الرشيفة النبوية لتوديعها يف الروضة املطهرة احلسينية 

وكان حاملها وايل بغداد احلاج حسن وفيق باشا سنة 1310 هـ: 

ــاك اعـــرتفـــا ــ ــسـ ــ ولـــعـــلـــيـــاك الـ ــا رشفـــا ــريـ ــثـ ــاء طـــلـــت الـ ــ ــرب ــ ك

ــا ــف أس ــلـــب  قـ كــــل  يف  أورثــــــــت  ــابـــت فــيــك أقـــــار اهلـــدى مـــذ غـ

ــيـــث فــيــهــا بـــــدر تــــم خــســفــا حـ ــى أرجـــائـــهـــا  ــ ــا ع ــيـ ــدنـ أظـــلـــم الـ

)1( تراث كربالء: للمؤلف ص288 .
)2( بغية النبالء يف تاريخ كربالء / للسيد عبد احلسني الكليدار الطعمة ص49 .
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ــر كـــهـــف الــضــعــفــا ــ ــدوم احلـ ــ ــق ــ ب ــة حــتــى انــكــشــفــت  ــم ــل ــظ بــقــي ال

الــديــن واألمــــر صفا ــام حــصــن  قـ ــن بــه  ــ ــٍر َمـ ــ ــأم ــ ــرضة الـــــــوايل ب ــ حـ

ــا ــوف ال ذو  ــد  احلــمــي ــد  عــب ذا  وهـــو  السا ــر ســلــطــان  ــع ال ــذا  هـ فــخــر 

ــى ــف ــط ــص امل رشع  أّيـــــــد  بــــه  إذ  نـــــره  لــــــــــــواء  اهلل  رفــــــــــع 

ــا ــرفـ ــه الـ ــس أورثـــــتـــ ــمـ مــــع شـ ــًا قـــدمـ ــذ  ــ م ــه  ــ ب الـــدنـــيـــا  أرشق 

ــا ــف ــش ــك ــا الــــظــــام ان ــ ــرآه ــ ــم ــ وب ــل دجــــــًى كـــــان هبــا  ــ كــشــفــت ك
املصطفى()2( وجــه  شعرة  )هاكمو  ــت: أرخـــوا ــل ــل مــــاذا الـــنـــور ق ــي ق

بسرية  كربالء  املقدسة  لألرض  جماوٌر  احلسيني  الرشيف  احلائر  خادم  حممد  السيد 
بالشعر  الفرات  هنر  موبخًا  قال  أنه  االدب(  )رحيانة  يف  جاء  فقد  بعد،  وعرصه  حياته 
النستعليق  بخط  كتبها  والرتمجة  القصيدة  وأصل  العربية،  إىل  ترمجت  بيتًا   46 الفاريس 
املريزا أبو القاسم ابن احلسن القمي، وهي حمفوظة يف مكتبة إمام مريزا فخر الدين من 

أسباط املريزا القمي، وهذه بعضها: 

واجلانا؟ اإلنس  تروي  مياهك  وِمن  ظمآنا السبط  أيقي  ــفــرات  ال هنــر 

طوفانا؟ ــدم  ال فحاكى  عليه  طغوا  ــا طــفــوت بــطــوفــان لــتــغــرق َمــن  ه

عمرانا؟ ابــن  عــادى  ملن  عبيطًا  ــًا  دم غدا حــني  النيل  مثل  تــغــرت  هــا 

كوفانا حول  من  الــذي  ين)1(   كبحر  حنق عــن  ــعــاشــوراء  ب جففت  هــا 

ــزم مــنــك الــقــلــب مــا النــا ــ ــن زم ابـ وسبط الــنــبــي  ــداود  ــ ل ــُد  ــدي احل الن 
دانــا)2( ما  الطبع  ومنك  العبور  يبغي  شاهده حــني  ملــوســى  دان  والــبــحــر 

)1( ين : نجف .
)2( رحيانة األدب: مريزا حممد عيل مدرس ج6 ص70 .
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27- الشيخ حممد اخلطيب اخلزرجي

كان حيًا سنة 1288هـ
هو الشاعر األديب الشيخ حممد بن مصطفى بن فتاح اخلزرجي. 

ولد يف كربالء، ومل نقف عىل تاريخ مولده، وانحدر من أرسة عربية املحتد تعرف بآل 
فتاح التي تنتسب إىل قبيلة )اخلزرج( ونشأ هبا نشأة صاحلة، وملا شب عن الطوق ارتاد 
جملس السادة آل املرشدي، فكان من أخص أخدان السيد كاظم وولده السيد أمحد يزاول 
اخلطابة املنربية وقد وجدت ختمه يف ورقة بيع عائدة له مؤرخة 2 شوال سنة 1256هـ، 
ومن أحفاده اليوم األديب عبد الوهاب بن حممد بن مهدي )عتوكة( ابن حممد اخلطيب 

اخلزرجي. 

لتكوين  تكفي  ال  شحيحة  عنه  وصلتنا  التي  املعلومات  ألن  غامضة،  الشاعر  حياة 
املرشدي،  آل  إىل مدرسة شعراء  انضم  أنه  نعلم  صورة حقيقية واضحة حلياته، ولكننا 
أولئك الذين كانوا يتواجدون يف الديوان من أمثال احلاج جواد بدقت والشيخ فليح بن 
حسون رحيم وولده الشيخ حممد والشيخ كاظم اهلر وأرضاهبم، جيالسهم يف حلقاهتم 
ويبادهلم أطراف احلديث، حتى أثبت جدارته، ويبدو إن مهنته كانت اخلطابة، ومل تشغله 
هذه املهنة عن كتابة الشعر، فكان يف طليعة املجلني يف حلبة األدب، وله من الشعر الرائع 
عىل  احلياة  رسالة  أدى  فقد  أمر  من  يكن  ومهام  جماميع،  يف  مبعثر  ولكنه  الكثري،  اليشء 
أفضل ما يكون األداء، وكان فقيهًا خطيبًا صاحلًا حافظًا نبياًل أما عن السنة التي فارق 

فيها احلياة، فنكاد ال نعرف أيضًا عنها، ويبدو أنه كان حيًا سنة 1288هـ. 
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نموذج من شعره: 
شعره  يزخر  مجاالً،  وزادها  هبا  فتفنن  املتقدمني،  معاين  من  كثريًا  شاعرنا  أخذ  لقد 
بكل رضوب احلياة وأشكاهلا، فقد تناول أغراض الشعر املألوفة من مدح ورثاء وغزل 
وهجاء وما إىل ذلك، ومن خالل قراءتك لشعره، تظهر لك قابليته وعطاؤه اإلبداعي، 
النامذج  ولعل  العاطفة،  وقوة  الرتكيب  وسالسة  املعنى  ودقة  اللفظ،  بمتانة  شعره  متيز 
القليلة التي بني أيدينا تعطي القارئ صورة لشاعريته، قال معقبًا عىل أبيات الشيخ فليح 

حسون رحيم اجلشعمي يف وصف وليمة يف دار السيد أمحد الرشتي: 

األنـــفـــس ــاة  ــيـ حـ فـــيـــه  جمـــلـــس  يف  ــا ــرن ــذ ق ــ ــمــهــا ونــظــمــهــا م ــظــي ــن ت

ــدس ــق امل ــس  ــل ــج امل حــيــُث هـــو يف  ــظــمــهــا  تـــقـــدســـت ألـــفـــاظـــهـــا ون

وله:

بمحمد الــــــورى  فــجــع  فــكــأنــه  باملتهجد الـــدهـــر  ــرام  ــكـ الـ ــجــع  ف

وجاء يف جمموعة السادة آل الرشتي اخلطية نص هذا القول: 

)ومنهم الشيخ األديب ونزهة األلباب وغنية األرب الشيخ حممد اخلطيب قال راثيًا 
السيد حممد اخلراساين العامل الزاهد طاب ثراه( 

ــورى بــمــحــّمــِد ــ ــ ــع ال ــج ــه ف ــأن ــك ف باملتهجد الـــدهـــُر  ــراَم  ــكـ الـ َفــَجــع 

ــة لــلــمــهــتــدي ــ ــ ــام أدل ــ ــ ــم أق ــكـ ولـ والعمى الضالة  طــرف  حمــا  فلكم 

يتزود مل  الزهد  غر  عجان  الثجى  يف ــايف  ــي ــف ال يــطــوي  رسى  ولــكــم 

فــيــخــال كـــل قــــــراءة كــاملــســجــد كلها  املـــواســـم  يف  املـــواقـــف  يبغي 

ــاه كــاملــتــجــرد ــيـ دنـ ــن  مـ ــد  ــزهـ الـ يف  فكأنه الــتــقــى  ــوق  فـ احلــجــى  لــبــس 
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ــورد ــمـ بـــني األنــــــام بــمــصــدر وبـ ــى حـــلـــٍة ــ ــأهب ــ ــه يـــمـــي ب ــ ــأنـ ــ وكـ

ــني مـــســـره بــاألســعــد كــالــبــدر حـ ــه ــال ــار خت ــ ــوق ــ ــن ال ــ ــه م ــي ــل ــا ع ــ وبـ

وبمشهد بمسمع  الــدمــاء  نــدعــى  حـــتـــى رعــــــــاه ربــــــه بــــجــــواره

صــوم الــنــعــاس عــى عــيــون األرمــد ــوده ــج ــر س ــق ــى م ــام عـ ــ ــام احلـ ــ ح

ــد ــه ــش ــت ي مل  اهلل  ــر  ــ ــغ ــ ل طـــــــود  حمــراهبــا  مـــن  خـــّر  ــد  ــاج ــس امل وإذا 

اهلــدي الليل  يف  الصلوات  وحمــافــل  ــه ــراب األفـــــق يف حم ــم  ــج ن وبـــكـــاه 

للمسرتشد الــعــلــاء  ــمــجــالــس  ب ــه ــام أع ــم يف  ــل ــع ال ــع  ــ رب ــاه  ــكـ وبـ

ويغتدي يـــروح  إذ  ملثلك  ــى  طــوب الــورى بني  ما  الذكر  محيد  فاذهب 

فـــــوىف اإلل�ـــــــه إلـــيـــكـــا بــاملــوعــد ــدك بـــالـــوفـــاء تــعــهــده ــ ــيـــت ج وافـ

بمحمِد لــلــعــى  فــخــرًا  وســمــوت  ــزلـــت حمـــمـــدًا بــمــحــمــٍد ــد نـ ــقـ ولـ

تقتدي فــيــهــم  ــت  ــن وك ــبــي  ــن ال آل  من  واألنساب  باألحساب  وشمخت 

حمفد يف  الــتــقــى  خــطــر  مــا  يــرثــيــك  ــه ــد أن ــ ــر أمح ــخ ــف ــوق ال ــ ــاك ف ــفـ وكـ

ــســؤدد وال باحلجى  البسيطة  فــوق  مشى مــن  ــد  أمح املنحوت  بــه  اعــنــي 

ــان فـــيـــه هنـــتـــدي ــ ــإيـ ــ هبـــــــداه لـ الــذي  الغيظ  الكاظم  العليم  نجل 

ــِد ــش أن مل  ــي  ــح ــدائ ــم ب ولـــغـــرهـــم  حممد آل  بــمــدح  ــب  ــي ــط اخل وأنــــا 

أهــتــِد مل  الــــورى  يف  ــم  ــواه س واىل  وتــركــت كــل ولــيــجــة مــن دوهنــم

ــان الــرسمــِد ــزم ــع ال ــود م ــوج ــأ ال م ــه  ــ ــى الـــنـــبـــي وآل ــ ــاة ع ــ ــص ــ ــم ال ــ ث
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