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 -1السيد فخار بن معد احلائري
املتوىف سنة  630هـ

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  630هـ.

كان أحد أقطاب الفكر يف القرن السابع اهلجري ،عامل ًا ضليع ًا يف احلديث والرواية

والنسب والرجال ،وهو من الشعراء ،يروي عنه املحقق وابن ادريس احليل وشاذان بن
جربئيل القمي وسواهم ،تويف سنة  630هـ ودفن يف احلائر احلسيني الرشيف ،ذكره

الشيخ حممد بن احلر العاميل املتويف سنة  1104هـ فقال :السيد شمس الدين فخار بن
معد بن فخار املوسوي احلائري ،كان عامل ًا فاض ً
ال أديب ًا حمدث ًا ،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((( .وقال العالمة الشيخ حممد

الساموي يف أرجوزته:

وهــــاك أخــــرى م ــن مــلــوك العلم

مــــن كــــل بـــحـــر ع ــي ــل ــم خــضــم

مــثــل فـــخـــار بـــن مــعــد احلـــائـــري

طـــــود الـــعـــلـــوم ودلــــيــــل احل ــائ ــر

ثــــــوى هبــــا فـــغـــت كــــل عــلــوي

وأرخـــوا أســاعــد شهم قــد لـــــوي

()1

((( أمل اآلمل  -للشيخ حممد بن احلر العاميل ج 2ص.124
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ومن شعره الذي أورده صاحب (روضات اجلنات) هذه األبيات:
سأغسل أشعاري احلسان وأهجر الـ

قـــوايف وأقـــي مــا حييت الــقــوافــيــا

وألــوي عن اآلداب عنقي وأغتدي

هلــا بعد حتى مــا أرى الــقــوم قانيا

فـــإين أرى اآلداب ي ــا أم مــالـ ٍ
ـك

تــزيــد الــفــتــى عــا يــــروم ثــنــائــيــا

()2

هذا وتعرض لذكره الكثري من املؤرخني ((( .ومن أشهر تصانيفه كتابه القيم (احلجة

عىل الذاهب اىل تكفري أيب طالب) املطبوع سنة  1351هـ ،أدحض فيه آراء املتطرفني
الذين ذهبوا اىل تكفري أيب طالب ،وقد أثبت املؤلف ّ
أن أبا طالب قد مات وهو يؤمن

باإلسالم إيامن ًا عميق ًا 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 ُع ِر َض هذا الكتاب

عىل عز الدين عبد احلميد بن أيب احلديد املعتزيل املتوىف سنة  655هـ 1257 /م فكتب

عىل ظهره قطعة شعرية رائعة منها:

ولــــــــوال أبـــــــو طــــالــــب وابــــنــــه

ملـــا مــثــل الـــديـــن شــخــصــ ًا فــقــامــا

رض جمـــــد أيب طـــالـــب
ومـــــــا ّ
فـــإين أرى اآلداب ي ــا أم مــالـ ٍ
ـك

جـــهـــول بــغــى او بــصــر تــعــامــى
تــزيــد الــفــتــى عــا يــــروم ثــنــائــيــا

()1

((( حمايل اللطف بأرض الطف (الشيخ حممد الساموي ص.)67

((( روضات اجلنات :للسيد حممد باقر اخلونساري ص ،509حتفة العامل يف رشح خطبة العامل للسيد جعفر
بحر العلوم ج 1ص.199 - 197
((( أنظر :عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب  -للسيد أمحد بن عنبة الداودي ص( 216طبع النجف) ،غاية
االختصار يف البيوتات العلوية الساملة من الغبار املنسوب البن زهرة نقيب حلب ص ،88دائرة املعارف
اإلسالمية  -لعبد العزيز صاحب اجلواهر (فاريس) ج 1ص ،187األنوار الساطعة يف املائة السابعة -
للشيخ أغا بزرك ص ،129اعالم العرب  -لعبد الصاحب الدجييل ج 3ص ،25مدينة احلسني -للسيد
حممد حسن الكليدار آل طعمة ج 2ص.122
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من شعر فخار بن معد املوسوي:
وقال خماطب ًا ((( السيد صالح بن تاج الدين احلسن بن عيل بن املختار العلوي العبيديل

النقيب:

أفـــخـــر الـــديـــن مل أقـــطـــع جـــوايب

ألمهــــــــال لــــديــــك وال تـــــواين

ولـــكـــن مل يـــطـــق يـــابـــن املـــعـــايل

جمـــــــــــازاة بــــقــــولــــكــــم لـــســـاين

و منها:
بـــنـــاة املـــجـــد والــــــرف اهلــجــان

ف ــأن ــت ــم يــــا ب ــن ــي املـــخـــتـــار فــيــنــا

وجاء يف كتاب (قصص العلامء):
السيد شمس الدين فخار بن معد بن فخار املوسوي احلائري عامل فاضل أديب

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

كتاب ًا اختار فيه إسالم أيب بكر فكتب ابن أيب احلديد عىل ظهر ذلك الكتاب أشعار ًا يف
مدح أيب طالب بدون أن خيتار إسالمه ،وملحمد بن صالح الدوربستي إجازة منه رمحه

اهلل تعاىل وسالم اهلل عىل أيب طالب.(((

((( حمايل اللطف بأرض الطف (الشيخ حممد الساموي ص.)67

((( تلخيص جممع اآلداب من معجم األلقاب  /ابن الفوطي.
حققه :د .مصطفى جواد ،القسم الثالث ص ،185وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -دمشق .1965

((( قصص العلامء  /حممد بن سليامن التنكابني  /ترمجة الشيخ مالك وهبي ط 1413( ،1هـ 1992 /م).
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 -2فضولي البغدادي
املتوىف سنة  963هـ

هو حممد بن سليامن املعروف بـ فضويل البغدادي ،أحد شعراء القرن العارش اهلجري،

قرض الشعر الرتكي والفاريس والعريب ،وكان جانح ًا لالعتزال ،يميل اىل التقشف
والزهد والتصوف ،ودعا اىل ذلك يف شعره ،وكان له حظه من الصدق واألصالة ونصيبه

من الرباعة والقوة.

اما أصله ،فالروايات ختتلف فيه ،فالباحث عباس العزاوي يرجع نسبه اىل قبيلة

(بيات) التي استوطنت العراق قدي ًام((( ،وهي بطن من أغز قبيلة من الرتك وهم
الرتكامنية ،وأدعى صاحب (نمونة أدبيات) أنه ينتمي اىل الكرد ونسب هو فرد اىل الكرد
وخصصهم كريمسكي بكرد أذربيجان(((.

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 مقي ًام هبا ،ومهام
يكن من خالف فقد استوطن فضويل احللة وشب فضيل فيها((( ونقل الدكتور حسني

نجيب املرصي عن كتاب خمطوط بمكتبة جامعة استانبول واسمه (كنه األخبار) لعايل إن
((( تاريخ العراق بني احتاللني ،عباس العزاوي ج 3ص ،370وج 4ص 100 ،99 ،98و 101و102
و.103
((( فضويل البغدادي  ،للدكتور حسني عيل حمفوظ ص.7
((( املصدر السابق ص 11و .12
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فضويل بغدادي املولد واملقام وأمري الشعر الرتكي يف املاملك الرشقية((( ..الخ ويف (جممع

اخلواص) لصادقي وهي تذكرة بالرتكية اجلفنائية ألفها صاحبها سنة  1018إن فضويل

بيايت وقد واىف بغداد وهو يف خدمة إبراهيم خان وملا هزمه السلطان سليامن استوطن
احللة وقد شغل نفسه بتحصيل العلوم((( ،اما عبد العزيز سمني البيايت فقد كتب عن

مولده ومسقط رأسه فقال :أما مسقط رأسه فغري متفق عليه أيض ًا وقد ورد ذكر مدينتي
(احللة وكربالء) كمسقط رأس الشاعر يف أكثر كتب األقدمني واملحدثني ولكنهم مل

يدعموا ما ذهبوا إليه بأدلة تارخيية او ما دية ملموسة وكل احكامهم قائمة عىل الظن

والتخمني ومما ال غبار عليه أن الشاعر سكن احللة وكربالء وقىض يف األخرية الشطر
األكرب من حياته ولكن هذا ال يقوم دلي ً
ال عىل كون إحدامها مسقط رأسه فام أكثر الذين

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

وخصه الباحث
وأرخ بعضهم والدته بسنة  910هـ وقال آخرون عام  900هـ،
ّ

ونو َه أنه
الشيخ حممد حرز الدين بدراسة عنواهنا (فضويل احلائري) تضمنت تاريخ حياته ّ

ولد يف العرشة األخرية من القرن التاسع للهجرة النبوية حدود سنة  894هـ ويؤثر عنه

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

ومحل إ َّيل 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 مولد ًا ومدفن ًا.
((( يف األدب اإلسالمي  ،فضويل البغدادي ،د .حسني جميب املرصي ص.26
((( املصدر السابق ص.28

((( شاعرية فضويل البغدادي ،عبد العزيز سمني البيايت ص.9
((( معارف الرجال ،للشيخ حممد حرز الدين ج 3ص.316
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ويرى األستاذ يعقوب رسكيس أن لفظة فضويل التي اشتهر هبا هذا الشاعر هو

ختلصه ،أما اسمه فهو حممد واسم ابيه سليامن وكانت والدته يف احللة واشتهر بنسبته اىل

بغداد لقضائه معظم أيام حياته فيها(((.

أما بالنسبة لوفاة الشاعر ،فاألقوال فيها خمتلفة أيض ًا ،ولعل األصوب واألقرب اىل

الصواب هو سنة  963هـ ويستطرد األستاذ يعقوب رسكيس بقوله :وقد جاء يف األوىل

من الرتاجم التي أرشت إليها اىل أن وفاته كانت سنة  968أو سنة  970ويف الثانية سنة

 970ويف الثالثة سنة  963أو  ،969ويف فهرست املتحف الربيطاين املنوه به عن قنايل
زاده أهنا كانت يف نحو سنة  970وعن عهدي يف سنة  ،963وجاء يف كشف الظنون يف
مادة (حديقة السعداء) وهي له أنه تويف يف سنة  963وخالف املؤلف نفسه بقوله يف
مادة  -ديوان فضويل  -أن وفاته كانت يف سنة  ،971ويف ذيل فهرست املخطوطات
اإلسالمية خلزانة كمربدج (الص 70العدد  404و  )405نق ً
ال عن كتاب علم العروض

العثامين للمسترشق الربيطاين (جب) أن وفاته كانت يف سنة  963أو يف سنة970

(((

ويذكر لنا األستاذ عباس العزاوي نبذة من تاريخ حياة فضويل فقال :عرف أديب ًا وشاعر ًا

من أكرب شعراء الرتك يف بغداد ومن أكرب شعراء األدب الفاريس ،ويعد من شعراء العرب
أيض ًا شهد دخول العثامنيني بغداد سنة  941هـ 1534 -م وأرخ دخول السلطان سليامن

القانوين بقوله:

بـــــــــادشـــــــــاه قــــــــــامــــــــــدار

كــــــلــــــدي بـــــــــرج أولـــــيـــــايـــــه

()3

((( جملة [االعتدال] السنة اخلامسة ،العدد  9السنة  1359هـ  1940 /م ص 578بحث (الشاعر فضويل
البغدادي) بقلم األستاذ يعقوب رسكيس.
((( املصدر السابق ص.578

((( تاريخ األدب العريب يف العراق :عباس العزاوي ج 2ص. 251
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وتويف سنة 963هـ 1555 /م بمرض الطاعون

(((

ودفن يف تكية البكتاشية(((،

وللحقيقة أقول إن فضويل مل يدفن داخل تكية البكتاشية كام تصور االستاذ عباس
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 خملص ًا حتى وافته املنية سنة  963هـ عىل األرجح

وذلك إثر تفيش وباء الطاعون يف كربالء استناد ًا اىل رواية معارصه وصديقه الشاعر

(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((( ،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
الروضة احلسينية الكائنة عند باب قبلة الصحن احلسيني نقش عىل جدارها بالكايش

إسمه ومولده ووفاته ختليد ًا لذكراه ،وقد عني بفضويل الكثري من املؤرخني سواء كانوا
من األتراك أو اآلذرباجيانيني أو الرتكامن أو غريهم ،وصنفوا يف سريته وشاعريته كتب ًا

كثرية ودراسات وأبحاث ًا مستفيضة ،ألنه شاعر فنان عبقري عظيم وأديب إسالمي بكل

ما تنطوي عليه الكلمة من معنى ،وقد تسنم مكانة مرموقة يف الشعر العريب والفاريس

والرتكي.

((( املصدر السابق.

((( املصدر السابق ج 4ص.152

((( فضويل البغدادي  -د .حسني عيل حمفوظ ص.38 - 36
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آثاره

ترك الشاعر فضويل آثار ًا أغنت املكتبة العربية والرتكية والفارسية ،موزعة بني

الدواوين والرسائل ،بلغ عددها  16مؤلف ًا وهي مزيج من الشعر والنثر.
ونحن هنا نصنف آثاره حسب اللغات:

آثاره يف الرتكية(((:

1.1الديوان :اشتمل عىل قصيدة مطولة يف التوحيد وثالث قصائد يف مدح الرسول
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.

2.2شكارتنامه :وهي رسالة نادرة كتبت بالرتكية تدلل عىل اتساع باعه وعلو كعبه.

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

4.4ليىل وجمنون :ملحمة شعرية عدهتا ( )3398بيت ًا رسد فيها قصة جمنون ليىل املعروفة،
أهدى فضويل هذه امللحمة اىل السلطان سليامن القانوين عندما اسرتد بغداد من

قبضة الصفويني.

5.5حديقة السعداء :وهو ترمجة تركية لكتاب (دوحة الشهداء) الذي ألفه بالفارسية
حسني الواعظ الكاشفي.

((( شاعرية فضويل البغدادي :عبد العزيز سمني البيايت ص.46
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6.6ترمجة أربعني حديث ًا نبوي ًا :كان حديث الرسول الكريم ( َمن حفظ ِمن أمتي أربعني
حديث ًا من أمر دينها بعثه اهلل يف زمرة الفقهاء والعلامء) باعث ًا لفضويل عىل ترمجة أربعني

حديث ًا نظ ًام عن منظومة الشاعر الفاريس جامي.

7.7رسائل فضويل :وهي أربع رسائل موجهة اىل نشانجي باشا وأمحد بك وإياس باشا
والقايض عالء الدين وغريهم من شخصيات عرصه.

8.8شاه وكدا ومعناه (امللك والفقري) :توجد نسخة واحدة ضمن كليات فضويل يف
مكتبة جامعة ليننغراد.

آثاره يف الفارسية((( :

1.1الديوان :ذكر فيه شيئ ًا من سرية حياته ،ثم قصيدة عربية يف التوحيد ،وبعدها
(الغزليات) ويليها باب املقطوعات.

2.2ساقي نامه وتسمى أيض ًا (هفت جام) أي األقداح السبعة وهي منظومة تتألف من
 316بيت ًا.

3.3أنيس القلب :منظومة شينية عدّ هتا  134بيت ًا متثل فلسفته يف احلياة.
4.4رسالة املعميات ،املعمى رضب من رضوب األحجية وااللغاز.

5.5صحت ومرض :وتسمى أيض ًا (حسن وعشق) أو (روحنامه) أو مناظرة (الروح
واجلسد) اعتمد فيها فضويل أسلوب النثر العلمي.

تبي الفروق بني عقيدة الفقهاء واملتصوفة.
6.6رند وزاهد :وهي حماورة بني زاهد وصويف ّ

آثاره يف العربية:

1.1ديوان فضويل :عدته  365بيت ًا اشتملت يف مدح الرسول األعظم حممد وابن عمه
اإلمام عيل بن أيب طالب.

((( املصدر السابق ص.19
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2.2مطلع االعتقاد :وهو الديوان املطبوع من قبل أكاديمية العلوم يف أذربيجان السوفيتية
االشرتاكية (باكو) سنة  1958م.

شاعريته:

يعد فضويل من أصدق الشعراء رهافة يف احلس وأصالة يف الشاعرية ،فهو أشهر

شعراء املدرسة القديمة عند الرتك ،وقد وصف معارصوه شعره بكل مجيل لفصاحة
لغته وعذب ألفاظه وبديع نظمه ،ال تكرار يف جناسه وال تكلف يف صناعته ،فام من
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 غرض ًا من

أغراض الشعر إال وطرقه ،لتفاعله املستمر مع أحداث عرصه ،وأبرز هذه األغراض:

 -1املدح -2 ،الغزل -3 ،التصوف -4 ،اإلصالح االجتامعي -5 ،احلكمة.
وقد اخرتنا من شعره العريب هذه األبيات يف التصوف حيث يقول:
أفـــنـــى ال ــض ــن ــى جـــســـدي وأبــــــى ب ــايل

غــلــب اهلـــــوى وازداد بـــلـــوى الــبــال

الــــعــــقــــل مـــــن أمل اهلــــــــوى ي ــن ــه ــاين

والــــبــــال مــــن فـــــرط اهلــــــوى يـــأبـــى يل

قـــلـــبـــي حــــــوى حمـــــن املـــحـــبـــة رغ ــب ــة

وهـــــو الــــــذي ب ــال ــن ــص ــح لـــيـــس يــبــايل

يقال إن فضويل أحب ابنة استاذه حب ًا عنيف ًا وتزوجها ،وكانت عروس شعره التي

أهلمته ،ولنقرأ مع ًا هذا النص من شعره الغزيل حينام يرصد من خالله مجاالً رائع ًا وحب ًا

عارم ًا ،فيقول:
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سقمت مــن هـــواك فــا ســألــت عــن حايل

ومنيت منك بــــاألدواء فــا دب ــرت دوائــي
أيـــرضـــيـــك أن متــــي هـــكـــذا أيـــامـــي

يـــــا حـــســـنـــائـــي وعــــيــــنــــي وروحـــــــي
وســـيـــديت وحــبــيــبــتــي ومـــــواليت اجلليلة

وقال:
أيمنعك الــواشــون أم لست تعلم

أراك تــــرى حــــاىل ومــــا تــرحــم

وقال:
أبــاهــي بــوجــد قــد متــكــن يف احلشا

وذلــــك فــضــل اهلل يــؤتــيــه مــن يشا

يــكــدرين ع ــذل ال ــع ــواذل يف اهلــوى

فيا ليتني مــن قوهلم كنت أطرشا

وقال:
رشبــــت رح ــي ــقــ ًا مـــن إنـــــاء حمبة

وال عــدت أدري ما اإلنــاء ومــن أنا

هويت حبيب ًا قــد ســا الغضا قامة

ووجــه ـ ًا يفوق الــبــدر يف أفــق السام

مــفــضــل إمجــــــال الــــكــــال مجــالــه

مــنــزه حــســن عــن ســويــة مــا ســوى

حــواجــبــه املـــحـــراب مــنــه حــظــرة

جلــمــع املــصــى واإلجــــابــــة لــلــدعــا

سعيت بطول العمر خــول حريمه

فــا زاد مــن سعي ســوى ثمر اجلفا
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وعندما قدم السلطان سليامن القانوين خليفة آل عثامن وفتح العراق (974 - 936هـ)

امتدحه الشاعر بأبيات عزاء باللغتني العربية والفارسية وهي:

أيـــد الــلــهــم يف اآلفـــــاق أمـــن املسلمني
بــــــإدوام دولـــــت بــايــنــده ســلــطــان ديــن

نـــور الــلــهــم يف اإلســــام مــصــبــاح البقاء

بــإثــبــات حشمت شاهنشئه روي زمــن
خــلــد الــلــهــم ســلــطــان ـ ًا بــه بــاهــى الــزمــان

شد زفيض أو فضاي ملك فــردوس برين

وقال:
بإسمك اللهم يا فتاح أبــواب املنى

يا غني الذات يا من فيه برهان الغنا

يا مفيض اجلود يا فياض آثار الوجود

يا قديم امللك يا من مل يغريه الفنا

يا عميم اللطف يا وهاب لذات الرسور

يا طبيب القلب يا حالل إشكال العنا

قد جنى قلبي من الدنيا ذنوب ًا ثم تاب

قد أتى مستغفر ًا فاغفر له ما قد جنا

أنت مسجودي ومعبودي ومل أعبد سواك

أنــت خــاق ورزاق ومل أعــلــم أنا

نالك قدري منك معراج املعايل واعتال

حار قلبي منك أرسار املعاين واعتنى
نعمة أعطيتها متــ ًا بتوفيقي الثنا

قدرشحتالصدرفاحللمنلساينعقدة
قد وهبت النطق قد ر ًا عىل حسن املقال

حكمة اخفيتها يف الشعر أظهرها لنا

أفضل األلطاف إدراك املعاين يف الكالم

أمحد اهلل الذي أعطى فضويل ما غنا
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ومن شعره الفاريس قوله يف كربالء:
آســـوده كــربــا هبــر حــال كــه هست

كرخاك شود نميشود قدرش بست

بــرمــيــدارنــد وســبــحــه مــيــازنــدش

ميكردانندش أز رشف دست بدست

()1

وذكر مؤلف كتاب (رحيانة األدب) أن قصائده تلك احتفظ هبا الوايل إبراهيم باشا

وأجرى له راتب ًا من مال األوقاف(((.

وقد حدثني العالمة السيد عبد احلسني آل طعمة سادن الروضة احلسينية أنه كان يملك

نسخة خطية نفيسة من ديوان الشاعر فضويل نسخت بخط جيد يدعو اىل اإلعجاب،

قدمها هدية اىل الوايل مجال باشا الذي زار كربالء سنة  1329هـ ،ومن املهم هنا أن نشري
اىل ان الشاعر فضويل كان يدعو يف شعره اىل مدائح ومراثي آل البيتوعىل األخص

رثاؤه لإلمام احلسني بن عيل ،وكان حيرض يف أواخر أيامه املجالس التي تعقد يف

تكية البكتاشية يف مدخل الصحن الرشيف احلسيني ،وجيالس الشعراء والباشوات

الذين كانوا يؤموهنا حينذاك ،وابنه فضيل سار عىل هنجه.
***

((( تاريخ جغرافياي كربالي معىل :عامد الدين حسني أصفهاين (فاريس)ص. 51
((( رحيانة األدب ،للشيخ حممد عيل التربيزي ج 2ص.222
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 -3فضلي بن فضولي البغدادي
كان حي ًا سنة  978هـ

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
عرفاني ًا ،ونال قسط ًا وافر ًا من املعرفة ،فشب أديب ًا جيالس الباشوات والشعراء القادمني

من اسطنبول ،وذلك يف تكية البكتاشية داخل الصحن الرشيف احلسيني ،وكان متبحر ًا

يف فنون العلم ،وعندما شيد جامع املرادية يف بغداد أرخ بناءه الشاعر الشهري بالفضويل

صاحب الديوان الرتكي بقوله:

سلطان جوان خيت سليم أول شه عادل

كم در كاهنك خاد ميدر جرخ معال

أول رسور إس ــام خــداونــد ممالك

داراي عــبــدتــك دي ــن ومــلــجــأ دنيا

بــغــداده بــر اهــل كرمي ايــلــدي وايل

كم قلدي انك مهتي بو مسجدي انشا

باشاي فلك قدر مراد اوله كه ازلدن

لطف ايتمش اكاعز وعىل حرضة موىل

فضيلديديبومسجداجيونصدقايلةتاريخ

كل مسجده أي بــاك مــراد ايله متنا

وكانت هذه األبيات مكتوبة يف صدر باب اجلامع بخط حسن عيل الكاشاين فلام

جددت احلكومة تعمريه((( إال إن الباحث يعقوب رسكيس ينفي كون األبيات املتقدمة

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

((( تاريخ مساجد بغداد وعلامؤها :للعالمة حممود شكري اآللويس مطبعة دار السالم  1346هـ بغداد ص
 63و.64
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وقد بان لنا مما سبق للمرتجم فضويل أن وفاته مل تتأخر عن سنة  971وأن قائل

األبيات هو (فضيل) بغري واو ،فقد دعاين هذا االمر اىل االرتياب يف صحة نسبة األبيات

اىل اي منهام فتذكرت أين كنت قرأت ابيات ًا قيلت يف ذلك اجلامع (املعروف باملرادية)

وباقية يف كتاب تاريخ بغداد املسمى (كلشن خلفا) بالرتكية لنظمي زاده مرتىض أفندي
وقلت لعل هناك ما يكشف اللثام عن احلقيقة فرجعت اىل الكتاب فوجدت األبيات

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  64وما بعدها) وإذا كان هذا الكتاب من النوادر فلمن يريد التأكد من كالمي أن
يرجع اىل كتاب تاريخ بغداد (بالفرنسية) للمسترشق هوار (الص  )44فيجد األبيات
واسم قائلها فضيل بن فضويل نق ً
ال 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 خملص ًا 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 فاضالً...

وأخري ًا بعد أن عرفنا أن هذه األبيات لالبن وهو فضيل يل أن أقول إن نظمه للشعر

كأبيه وخملصه الغريب جد ًا من الذي البيه أيض ًا ،ونظمه لألبيات التي نحن يف صدد

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((( ،وذكره
صاحب (معجم املؤلفني) :فضيل بن فضويل أديب شاعر من أهل العراق قرض الشعر

((( راجع بح الشاعر فضويل البغدادي تاريخ وفاته وابنه الشاعر فضيل ،للباحث األستاذ يعقوب رسكيس /
جملة االعتدال  -السنة الرابعة ص.582 - 577
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بالرتكية والفارسية والعربية من آثاره ديوان شعر كان حي ًا سنة  1014هـ 1605 -م(((،
وذكره البحاثة عباس العزاوي يف (تاريخ العراق بني احتاللني) فقال :فضيل هذا ابن

سابقه ونعته عهدي البغدادي بقوله صايف الذهن ،مستقيم الذكاء والطبع ،ال يزال
مشغوالً يف علوم الظاهر ،معتزالً يف زاوية بقناعة تامة ،أخذ بنواحي الشعر يف اللغات
الثالث وله مهارة يف املعمى ،وقدرة معجزة يف التواريخ ،وأبيات عشقية فريدة جاذبة

آخذة بمجامع القلوب وأورد له أمثلة ال حمل اليرادها ،واملفهوم أنه ال يزال حي ًا عند
حترير التذكرة (كلشن الشعراء) ومن تذكرة عهدي البغدادي وتاريخ بناء اجلامع (كذا)
املرادية سنة 978هـ أنه ال يزال حي ًا اىل هذه السنة وامللحوظ أنه بقى اىل ما بعد وفاة

عهدي البغدادي.

والرتاجم قليلة يف بيان احواله ،وقد حترينا مراجع عديدة فلم نظفر بغي ًة يف تاريخ

وفاته(((.

ويؤكد األستاذ عباس العزاوي عىل أن األبيات الــواردة هي للمرتجم  -فضيل

بن فضويل  -فقال يف حوادث سنة  987هـ 1580 /م بخصوص الكالم عىل جامع
املرادية :بنى الوايل هذا اجلامع وأجرى له االحتفال عمر يف حملة امليدان وقد أرخه الشاعر

فضيل بن الشاعر فضويل((( وعقد الدكتور حسني عيل حمفوظ ً
فصال عن فضيل يف كتابه
املوسوم بـ((فضويل البغدادي)) فقال :كان من أكابر أدباء العراق يف القرن العارش سلك

سبيل والده يف قرض الشعر بالرتكية والفارسية والعربية ،واحتذى مثاله وقفا آثاره
يف التصوف والزهادة والقناعة واالعتزال((( ..الخ ،وقد بلغ الغاية العليا يف التاريخ

((( معجم املؤلفني  -لعمر رضا كحالة ج 13ص.411
((( تاريخ العراق بني احتاللني ج4ص.103
((( املصدر نفسه ص.112

((( فضويل البغدادي  /للدكتور حسني عيل حمفوظ  -ص 37و 38بغداد 1378هـ.
22

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

هـ وتاريخ جامع املرادية بالسنة املذكورة ،وأرخ لباس القزلباشية سنة 988هـ وكل
الظن أنه مات بعد سنة 1014هـ

(((

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  -ص )399واورد شعره الرتكي الذي أنشأه

يف  988وجاء ذكره يف (تاريخ العراق بني احتاللني 137 :4و )103نق ً
ال عن (كلشن
الشعراء) ملهدي البغدادي((( .

وباملناسبة فإن لفضيل هذا أبيات ًا مجيلة أخرى مرقومة عىل جبهة املنارة السفىل من

املنائر األربع التي يف احلرضة الكاظمية ،وهي املنارة التي أمر ببنائها السلطان سليم الثاين

ومتت سنة 978هـ وهذه األبيات هي:

مهــــت كـــاظـــم وجــــــــواد قــلــوب

ومــــــنــــــارة قــــبــــل مــــنــــه اقـــــــدام

بــخــت ســلــطــان ســلــيــم ديـــن بــرود

أول مــــاذ ج ــه ــان وق ــط ــب أنـــام

مــظــهــر عــــدل ومــظــهــر إحــســان

مـــاحـــي كـــفـــر وحــــامــــي إســــام

قـــلـــدي امــــــداد امــــر عــــايل ايــلــه

وبــــــردي حـــق ومــــنــــاره بـــه امتـــام

فــضــي اخـــاصـــه ديـــــدي تــاريــخ

أولـــــدي ب ــو جــانــفــزا م ــن ــاره امت ــام

وليس يف كلش خلف سوى بيتني (البيت الثاين) والبيت األخري.
((( املصدر السابق  -ص.38

((( الذريعة  -ج - 9القسم الثالث ص.837
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978هـ

يتضح مما تقدم إن النزعة الصوفية كانت متغلبة عىل أكثر نتاج شعراء هذه الفرتة،

ولعل السبب يف ذلك إن احللقات األدبية التي كانت تعقد يف تكية البكتاشية وغريها أثر
كبري عىل إنتاج الشعراء الذين نبغوا خالل تلك احلقبة.
***

حسون اجلشعمي
 -4الشيخ فليّح ّ
املتوىف سنة 1296هـ

هو الشاعر فليح بن الشيخ حسون بن رحيم من أرسة عربية معروفة متت بنسبها

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
غلته ،ولكنه أخري ًا قد سدت بوجهه أبواب احلياة ،ومل جيد بد ًا من ارتياد أندية األدب

وجمالسه ،لينال منها بغيته ،فاختلف عىل ديوان السادة آل الرشدي ،فأغدق عليه السيد

كاظم السيد قاسم العطايا واهلبات ،وعرفان ًا هبذا اجلميل ووفا ًء 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

األمور ،وقد أثارثة حادية مقتل السيد أمحد والشاب الشاعر الشيخ حممد فليح عام
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:

1.1املديح والرثاء آلل البيت.

2.2املديح والرثاء للسادة آل الرشدي.
3.3الغزل والنسيب.

4.4رثاؤه لولده القتيل الشيخ حممد.

شعره:

كان الشاعر يتعاطى فني الكتابة والقريض وكان جميد ًا وبارع ًا يف كليهام ،يف حني

إن اجلمع بني الفنني والرباعة فيهام قلام يتفق ألحد ،امتاز شاعرنا بثقافة واسعة تتسم
بمستوى مجايل وفكري ٍ
عال ،تنوع فيه القصائد من الشعر التأميل اىل الوجدانيات اىل شعر
الرثاء واملدح واهلجاء ،ومن اخلصائص التي التزم هبا الشاعر سهولة العبارة وجزالتها،
تعب عن معاناة الشاعر
واإلطناب يف األلفاظ واجلمل واالستطراد ،إال أن قصائده كلها ّ

وتفاعله مع البيئة ،ومهام يكن من امر ّ
فإن 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
التي تتصف باجلودة واإلحسان والبالغة ،إسمعه يف هذه القصيدة وهو يريك مبلغ

قدرته عىل اختيار معانيه وألفاظه:
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ورب لـــيـــل أرشقـــــــت أنـــــــواره

بــــفــــتــــيــــة كــــــأهنــــــم أقــــــــــاره

حيــــــســــــده بـــــضـــــوئـــــه هنـــــــاره

إذ زار فــــيــــه رشـــــــأ مـــــــزاره

أنـــعـــش ج ــس ــم صـــ ّبـــه ازديـــــــاره

حــــســــنــــه احــــــــــوراره
غـــــزيـــــل
ّ

فــــبــــات حيـــمـــي زهـــــــره عــــــذاره

ب ــس ــي ــف حلــــظ م ــش ــح ــذ غـــــراره

يــــا شـــــادنـــــ ًا مـــكّـــنـــه اقــــتــــداره

اهلل يف قـــلـــب فـــتـــى اصـــطـــبـــاره

أضــــمــــر مـــــا رضبـــــــه اضـــــــاره

فــأســقــمــتــه يف اهلــــــوى أفـــكـــاره

حـــتـــى مـــتـــى مــكــتــومــة أرساره

يـــزيـــد عـــنـــد ذكــــــرك اســـتـــعـــاره

كـــأنـــه روض زهـــــت ازهــــــاره

زان أب ــي ــض ــاض خــــده امحـــــراره

ٍ
بــــــاد خـــجـــ ً
ا أفـــكـــاره
فـــانـــحـــاد

هــــل رشـــفـــة تـــبـــوخ فــيــهــا نــــاره

يـــا قــلــب دع مـــا مل يــفــد تــذكــاره

أعـــــرب عـــن خــجــلــتــه اصـــفـــراره

اىل أن يعرج اىل مديح السيد أمحد ،وهي عبارات سلسة ال لبس فيها وال غموض،

فض ً
ال عن إهنا دعوة رصحية اىل اإلطراء:
أمحــــد مـــن ط ــاب ــت شــــذا أخ ــب ــاره

وســـــار مـــا بـــن الــــــورى فــخــاره

فــتــى تــســامــى يف املــــا اعــتــبــاره

فـــجـــاز كـــيـــوانـــ ًا عــــا مـــقـــداره

حــيــث غــــدت ل ــل ــواف ــدي ــن داره

مـــــأوى فـــبـــذل مـــالـــه شــــعــــاره

()1

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:

((( ديوان الشيخ فليح حسون رحيم اجلشعمي ،نسخة مصورة يف مكتبة املؤلف .
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ســا بــك املــجــد للعلياء ال الطلب

وزانــك الفضل بني الناس ال الرتب

فـــالـــدفـــع لــلــعــم املــــرجــــو نــائــلــه

والزينة الفضل ال ما زيــن للذهب

تــقــارن السعد واإلقــبــال فيك كام

تــقــارن النسب الــوضــاح واحلسب

مــن كــان مــن دوحـــة املــخــتــار نبعته

ِ
بالنسب
ال غــرو إن جــاوز اجل ــوزاء

ف ــش ــأو ش ــأن ــك لــلــنــيــشــان يــرفــقــه

لــو مل يــكــن لــعــزيــز املــلــك ينتسب

هــنــاك عـــز َ
ُّك فيام حــزت مــن طرف

والح فيك من اإلقــبــال والغلب

()1

ومن حماسن شعره قوله مادح ًا أسد اإلسالم الغالب اإلمام عيل بن أيب طالب
كل ٍ
بيت منها مبدوء بحرف الشني:
شـــيـــد الـــــديـــــن عـــــي املـــرتـــى

ورمــــــــى الــــــــرك بــــغــــ ٍم وملـــــدْ

شــــاهــــد احلــــــق بـــــمـــــرأى قــلــبــه

فــــلــــذا فــــــاق عـــــى كـــــل أحـــــدْ

شـــد ازر املــصــطــفــى اهلــــــادي به

فـــهـــو لـــلـــهـــادي مــــن اهلل مــــد ْد

رشح اجلـــــبـــــار فــــيــــه صـــــدره

نـــــص أمل نـــــرح ور ْد
هـــكـــذا
ّ

شــــــاع يف اخلــــلــــق مجـــيـــعـــ ًا أنـــه
شـــهـــد الــــرمحــــن بـــالـــفـــضـــل لــه

كـــــان ل ــل ــدي ــن احلــنــيــفــي ع ـ َـم ــدْ
يــــالــــه فــــضــــ ً
ا بـــــه اهلل ش ــه ــدْ

ش ــع ــش ــع الــــكــــون ســـنـــا عــزتــه

فــضــيــاء الــشــمــس مــنــه مــســتــمــدْ

رشف الـــكـــعـــبـــة يف مــــيــــاده

ذاك واهلل لـــفـــضـــل ال حيــــدْ

شــــابــــه املــــخــــتــــار يف حـــاالتـــه

الـــايت ال حتــى بــحــرص أو ُبــعــدْ

((( ديوان الشيخ فليح (خمطوط) ص ، 7وقد نرشت القصيدة يف جريدة (الزوراء) العدد  - 158السنة الثالثة.
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شـــق خــــاق الــــــورى مـــن اســمــه

اســمــه الــســامــي ونــاهــيــك َســ َعــدْ

شـــتـــت الـــــــرك بـــــا يف ع ــزم ــه

حــيــث مـــا كــــان لـــه كـــفـــو ًا أحـــدْ

شـــــــارع احلـــــق ارتـــــضـــــاه عــلــ ًا

لـــلـــورى أكـــــرم بـــه مـــن مــعــتــمــدْ

شـــاهـــر ســـيـــفـــ ًا بــــه قـــــام اهلــــدى
شــغــل الـــــرك بـــه عـــن مــكــرهــم

وبـــــرى مـــن جـــب فــيــه وابـــــن و ْد
بــالــنــبــي املــصــطــفــى اهلــــادي وصــدْ

رشت اخلــــيــــل مـــتـــى أبـــرنـــه

يف وغـــى فـــرت كــحــمــر م ــن أس ــدْ

شــانــك احلـــق أمـــر الــنــحــل وا ْلــــ

ـــصــدق والــرفــق عــى ط ــول األم ــدْ

شمس أفــق الــديــن يــا مــوىل الــورى

أنــــت يل حــــرز وكـــهـــف وســنــدْ

مــــادحــــ ًا يــبــغــي نـــــــواالً ال يــــر ْد

شـــاعـــر الـــقـــوم إذا مـــا جــاءهــم
شــــف جــســمــي أمـــــي يف حــاجــة
شــافــعــي أنــــت وذخــــــري يــــوم ال

ارجت ــي ــه ــا مــنــك يـــا أوىف الـــعـــد ْد
والــــــــد يـــنـــفـــع فــــيــــه ال ولـــــدْ

رشيف يف مــدحــكــم حــيــث بكم

نــفــحــة صــــار كــمــســك أو كــنــدْ

شــنــف األســــــاع طـــــر ًا فــهــو لك

حــــن والــــفــــم ضــــيــــاء وشـــهـــدْ

شــمــلــتــكــم صـــــلـــــوات اهلل مــا

ًّ
قـــــــــام هلل
مــــــصــــــل وقـــــعـــــدْ

بـــقـــرب احلـــســـن بــلــغــنــا املــنــى

ون ــل ــن ــا الــــرجــــاء وحــــزنــــا اهلــنــا

وقال خممس ًا هذه األبيات:

ِ
ــى
(وملـــــا نــحــا احلـــــاج وادي مــن ٰ

وســــــدنــــــ ٰا بـــــــذاك عـــــى غ ــرن ــا
ُ

وهــــــاج لــنــيــل املـــنـــى واألمــــــل)
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وراح م ــن ــي ــبــ ًا ألـــــوفـــــ ًا ألــــوف

عــى الــراقــصــات صــفــوفـ ًا صفوف

بـــطـــاعـــة مـــــوىل كـــريـــم رؤوف

الـــعـــرف يــبــغــي ال ــوق ــوف)
(وأ َّم
ّ

وقــاســى لـــوى الــســر حـــر ًا شديد

فــــــرار ًا مـــن الـــنـــار يــــوم الــوعــيــد

بـــمـــن الــلــطــيــف احلــمــيــد
وغـــــن
ّ

(أويـــنـــا لــقــر احلــســن املــشــيــد)

(وحـــــــــــث لـــــــــــذاك الــــطــــلــــل)

وألـــــــوى م ــن ــي ــبــ ًا بــســفــح اجلــبــل

فــفــي الــبــن فــــرق غَـــــد ٰا واضــحــا

ملـــــن كــــــان يف حـــبـــه نــاصــحــا

وملــــــا يـــكـــن لـــلـــهـــوى جــانــحــا

(وقـــــد عــمــلــوا عـــمـــ ً
ا صــاحلــا)

(فــــفــــازوا وفـــزنـــا بــخــر الــعــمــل)

والشيخ فليح يمدح السلطان عبد العزيز ويمجد الوايل مدحة واجليش الذي سار

لفتح اإلحساء ثم يتطرق لقرار سعود بن فيصل ويؤرخ احلادثة فيقول:
أال فليرس املــجــد إذ فتحت نجدُ

ديــــار تـــوىل فتحها اجلــــدّ واجلــنــدُ

لــعــبــد الــعــزيــز املــســتــطــيــل بــعــزه

عىل كل موجود لقد وجــب احلمد

شــهــنــشــاه ظـــل اهلل راعــــي عــبــاده

مليك ه ــدى مــلــك املــلــوك لــه عد

بــــه ج ــه ــز الـــــــوايل تــــبــــارك ج ــده

جنود ًا عليها رفرف النرص والسعد

وملـــا تــعــاىل ســعــد (مـــدحـــة) رفعة

بــــأوج املــعــايل واســتــنــار بــه املجد

سعود (سعود) الرش غابت فأرخوا

(بحزم عزيز اجلند قد فتحت نجد)
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وقال يف الغزل:
وغـــــادة كــطــلــعــة الــشــمــس بــدت

ختــــتــــال يف مــشــيــتــهــا بــقــائــلــه

قلت هلا يا شمس انــي ما اسمك

قــــــال إلــــيــــك مــــا أنــــــا بــقــائــلــه

فــقــلــت فـــالـــوصـــل تـــقـــولـــن بــه

وصــــــدَّ ت مـــا أنــــا بقائله
قــالــت َ
ٍ
بــــــــدل مـــــا انــــــا بــقــائــلــه
قــــــال

ق ــل ــت اقـــيـــي عـــثـــريت يــــا مــنــيــتــي

ومما كتب اىل أجل أودائه وأعظم أصدقائه جناب احلاج حمسن بن احلاج حبيب

احلمريي حني سافر اىل إيران:

يـــــا حـــبـــيـــب الــــقــــلــــب يـــــا ذا

املـــــجـــــد والــــــــــــرأي الـــســـديـــد

لــــــســــــت أنـــــــســـــــاك هنـــــــــار ًا
ُ

يف قــــــيــــــامــــــي وقـــــــعـــــــودي

ال وال أســــــــلــــــــوك لــــيــــ ً
ا

يف مـــــنـــــامـــــي وهــــــجــــــودي

كــــيــــف أســـــلـــــو مــــــن شــــــذاه

عـــــنـــــدي حيــــكــــي نــــفــــح عــــود

أنـــــــــت وردي يف صـــــايت

وركـــــــــوعـــــــــي وســــــجــــــودي

أنــــــــت شــــمــــي انــــــــت أنــــي

أنــــــــت بــــــــــدري وســـــعـــــودي

أنــــــت ذخــــــــري أنــــــت ف ــخ ــري

أنـــــــــت ركــــــنــــــي وعــــمــــيــــدي

عـــــش ســــعــــيــــد ًا أيــــنــــا كــنــت

عــــــــــى رغـــــــــــــم احلـــــــســـــــود

مـــــــــا تـــــغـــــنـــــى عــــنــــدلــــيــــب

فـــــــــــوق بــــــــانــــــــات زرود

وكتب اىل السيد نعامن أفندي اآللويس قايض كربالء املرشفة يعتذر إليه حيث خيرج

اىل استقباله عند وروده كام خرج غريه:

عــن اخلـــروج اىل االستقبال نعامنا

مــا عاقني وصــفــاء الـــود يشهد يل
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أين استطعت سبقت اخليل رجالنا

إال تــعــذر وج ــد أن الــــدواب ولــو

إذ كــل ق ـ ٍ
ـاض سيلقى بعد غفرانا

مــن يــقــص مــا فــاتــه يغفر لــه أبـــد ًا

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:
األنــــــــس
تــــــــم هبــــــا
بــــــشــــــارة
ُ
ّ

يف كــــربــــا وارتـــــفـــــع الـــبـــؤس

الـــســـنـــد بــــدا مــرقــ ًا
وكـــوكـــب َ

يف اوجـــــــه وانـــقـــمـــع الــنــحــس
بــــوركــــت يــــا بـــــدر ويـــــا شــمــس

إذ زوج الــبــدر بشمس الضحى
كــريــمــة الـــنـــدب الــفــتــى صــالــح

البـــن الــســعــيــد ذي الــعــا عــرس

رس نـــبـــي اهلـــــدى
عــــــرس بـــــه ّ

وآلـــــــــــه واجلـــــــــــن واألنـــــــــس
مــــن دوحـــــــة لـــيـــس هلــــا جــنــس

الســـيـــا الـــــســـــادة مــــن فــرعــهــم

دوحــــــــة جمـــــد أصـــلـــهـــا ثـــاب ــت
قـــد غــرســت يف ذروات احلــجــى

مـــســـهـــا رجـــس
مــــن أمحــــــد مــــا ّ
فـــا عــجــيــب ـ ًا إن زكــــى الــغــرس

ثــــم املــــلــــوك الـــصـــيـــد أخـــوالـــه

مـــــن هلـــــم الـــــعـــــزة والـــــبـــــأس

إن يــــك كــــفــــو ًا لــبــنــي هــاشــم

بـــعـــد قــــريــــش فـــهـــم الـــفـــرس

أهـــــــل عـــــلـــــوم وحــــــلــــــوم كــا

عـــن فــضــلــهــم أعـــربـــت الــطــرس

واملــــرتــــى أنـــبـــأ عــــن فــضــلــهــم

وصـــــــدق الـــــصـــــارم والــــــرس

فـــــإن تـــكـــن مــــن ذاك يف ريــبــة

فــاســأل جيــبــك الــبــحــث والــــدرس
كـــيـــف لــــه مــــن فـــــــارس ِر ٌّس

أال تـــــرى الـــســـجـــاد مــــع فــضــلــه

يـــــا كـــــــــروي االم يـــــا قــس

ي ــا هــاشــمــي األب ي ــا ذا الــفــدى
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وأفـــــتـــــك بـــكـــر نـــــاهـــــدٌ غــــــاد ٌة

أنــــس فــيــهــا الــعــقــل والــنــفــس
يـــا
ُ
بـــــدر الــــكــــال زفـــــت الــشــمــس)

والـــفـــرد نــــادى الــســعــد أرخ (اىل

1287هـ

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

العباس ويعزي ولده املحروس السيد مصطفى:

مــــن غــــــال واحـــــدهـــــا الــنــبــيــا

َمــــــن غــــــــادر الـــعـــلـــيـــا ث ــك ــوال

مـــــن قــــــدّ ذابــــلــــهــــا الـــطـــويـــا

مـــــــــــــارن أنـــفـــهـــا
مـــــــن دق
َ

ّ
فـــــل صـــارمـــهـــا الــصــقــيــا
مــــن

مـــــــن دك شــــــامــــــخ عــــزهــــا
مــــــن هــــــد طــــــــود فــــخــــارهــــا

وأبــــاحــــهــــا الـــــــــداء الـــدخـــيـــا

مــــــن حــــــل عـــــقـــــدة صـــرهـــا

واهـــــــــل مـــدمـــعـــهـــا اهلــــمــــوال

مـــــن زعــــــــزع الــــعــــز الـــرفـــيـــع

وضــــعــــضــــع املـــــجـــــد األثــــيــــا

كــــــــــور الــــقــــمــــر املـــنـــر
مــــــن
ّ

وألــــــــــزم الــــشــــمــــس األفـــــــوال

خـــــــطـــــــب أمل بـــــكـــــربـــــا

فــــــأحــــــال بــــكــــرهتــــا أصـــيـــا

ثــــم اســـتـــفـــاض فــطــبــق الــدنــيــا

شـــــــجـــــــى مـــــــيـــــــ ً
ا فـــمـــيـــا
ً

فــــقــــد احلــــســــن أخـــــــا ال ــن ــه ــى

مــــــن كـــــــان لـــلـــعـــلـــيـــا خــلــيــا

قــــطــــب الــــنــــجــــابــــة ال تــــرى

يف شـــــائـــــنـــــيـــــه لـــــــه مـــثـــيـــا

خـــــطـــــب لــــــــه أ ّم الــــعــــا

تــــبــــدي الـــنـــيـــاحـــة والـــعـــويـــا
الــــــــــــــــــويف املـــــســـــتـــــطـــــيـــــا

تــنــعــى الـــكـــريـــم املـــاجـــد الــفــرد

الــــكــــامــــل الـــــنـــــدب اجل ــل ــي ــا

الــــفــــاضــــل اخلــــلــــق الــنــجــيــب
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مـــــن لـــلـــعـــى أضــــحــــى كــفــيــا

الــــــســــــلــــــو بـــنـــجـــلـــه
وهلــــــــــا
ّ

أنــــــعــــــم بـــــــه وهبـــــــــم قـــبـــيـــا

وقــــبــــيــــلــــه أهــــــــــل احلــــجــــى

أكـــــــــــرم بـــــــه بـــــــــــر ًا ســـلـــيـــ ً
ا

أعـــــنـــــي الــــــــــويف املـــصـــطـــفـــى

أفــــــــــــــــعــــــــــــــــاالً وقـــــــيـــــــا

يــا مصطفى األخــــاق واألحــــوال
ال جتــــــــزعــــــــن ملـــــــــا دهــــــى

واســـتـــعـــمـــل الــــصــــر اجلــمــيــا

وأفــــــــتــــــــك بــــــكــــــرة ثــــاكــــل

فـــأعـــجـــب هلـــــا بـــــكـــــر ًا ث ــك ــوال

قــــى

مـــــن كـــــــان لــــلــــهــــادي ســلــيــا

تــــــــارخيــــــــهــــــــا

آ ٌه
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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 خمترص ًا:

أي يـــــوم مـــعـــ ّظـــم ال يــضــاهــى

َّ
ّ
فـــجـــل بــاهــا
حـــــل يف كـــربـــا

أي يــــــوم بـــــه هــــــال املـــعـــايل

خـــر مـــن أفــقــهــا وغـــابـــت ذكــاهــا
ّ

أي يـــــوم بــــه الـــريـــاســـة أمــســت

ثــاكــ ً
ا والــثــكــول شــجــو ًا أبــكــاهــا

أي يـــــوم بــــه ال ــس ــي ــاس ــة بــاتــت

تــشــتــكــي فــقــد كــهــفــهــا ومحــاهــا

ال تــــرى مـــن أشـــــاد ف ــهــ ًا بــنــاهــا

أي يــــوم بـــه الــكــيــاســة أضــحــت
أي يــــــوم بــــه الــــكــــآبــــة عــمــت

مج ــل ــة الــــنــــاس ال س ــي ــا آل طــه

أي يــــوم بـــه األكـــــــارم صـــارت

بـــعـــد إنــــســــاهنــــا تــــــود فــتــاهــا

ذاك يــــوم بـــه اســتــقــلــت خــطــوب

لـــو رمــــت أثــبــت الــعــقــول لــتــاهــا
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يـــوم أودى الـــــردى بــإنــســان عيـ

ـن الفضل والفخر فاستمر قذاها

يـــــوم مل يـــــرك الــــزمــــان كـــروبـــ ًا

مـــعـــضـــات إال وفــــيــــه أتـــاهـــا

مـــن عـــذيـــري مـــن احلــــام فــلــم ال

تــلــك نــفــس بــغــر مـــا افــتــداهــا

حــر الفضل أده ــش الــلــب ســاوى
ّ

بــــن أمــــريــــن إمــــــرة وان ــت ــب ــاه ــا
فــتــنــة املـــجـــد صــــاعــــد ًا فــعــاهــا

داهـــــق األربــــعــــن عـــامـــ ًا فـــواىف

لـــلـــورى مـــا أشـــــاب مــنــه حلــاهــا

مل حيـــزهـــا ولـــــو أشــــــاب ألبــــدى

ٍ
وخــــــال
مـــــن كــــــال وفـــطـــنـــة

وفـــــعـــــال ومهـــــــة ال ت ــض ــاه ــى

يـــافـــعـــ ًا قــــد هـــــوى املــــآثــــر طــــر ًا

فــلــكــم مـــن أكـــرومـــة قـــد حــواهــا

رئــــيــــس مــطــاع
ســــ ّيــــس كـــيـــس
ٌ

فـــطـــن ب ــال ــن ــه ــى عــــلــــو ًا ثــنــاهــا
ل ــك ــن الـــعـــز ف ــي ــه حـــقـــ ًا تــبــاهــى

مــــا تـــبـــاهـــى بـــعـــزة كـــــان فــيــهــا

لــو يــعــيــد الــبــكــاء شــخــص ـ ًا فــقــيــد ًا

ألصــــابــــت ق ــل ــوب ــن ــا مــشــتــهــاهــا

ل ــي ــس ل ــل ــن ــاس ســـلـــوة ع ــن ــه إال

بــأخــيــه الـــوحـــيـــد عـــــز ًا وجــاهــا

الــــــذي فـــــاق مــــن ســــــواه كــــاالً

ووقــــــــــــــار َا وعـــــفـــــة ونـــــزاهـــــا

يــا فقيد ًا أشجى الـــورى مــذ أغصـ

ـــتــه املــنــايــا كــهــ ً
ا بــكــأس رداهـــا

حـــدث الــســن غــالــه حــــادث البيـ

ـــــن ف ــي ــا ل ــي ــت ع ــن ــه كـــــان تــاهــا

مــا لــعــبــد الـــــرزاق يف الــنــاس ثــان

ال وال نـــفـــســـه يـــــــرام ع ــاه ــا

لـــوحـــيـــد مــــهــــذب نـــــح وأرخ

(وع ــم ــي ــد نـــجـــاره لـــن يــضــاهــا)
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وله يرثي القتيلني الشهيدين السيد أمحد املرشدي وولده الشيخ حممد ويندهبام بقلب

مقروح ودمع مسفوح ،قال ملتاع ًا:

مـــا بــــال عــيــنــي فـــارقـــت إنــســاهنــا

فــأبــانــا
ورمـــــى يــمــيــنــي بــيــنُــهــا
َ

هــيــهــات نــفــي بــعــد مـــرع أمحــد

وحمـــمـــد يــــومــــ ًا تـــــرى ســلــواهنــا

هـــــذا س ــل ــي ــان الــــزمــــان رئ ــاس ــة

اضـــحـــى وهــــــذا عـــفـــه ســلــاهنــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن كليهام

قــــد أهلـــبـــا بــحــشــاشــتــي ن ــراهن ــا

كـــ ّفـــي وقــــد جــــذ ِ
احلــــــام بــنــاهنــا
َ

إنــــســــان عــيــنــي أمحــــــدٌ وحمـــمـــدٌ

أبـــــــد ًا بــنــفــي دائـــــــ ًا إحـــزاهنـــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن كليهام
روحــــي فــــداء مــهــذبــن والزمـــت

نــفــي بــقــتــلــهــا مـــعـــ ًا أشــجــاهنــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن جتــــاوزا

يف كـــل مــنــقــبــة ســمــت كــيــواهنــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن جتــاذبــا

حـــــال املــــنــــون مــــــودة إرســـاهنـــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن تــصــافــيــا

يف اهلل وانـــتـــهـــيـــا بـــــه ع ــاهن ــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن تــواســيــا

حــتــى احل ــت ــوف تــنــازعــا قــدحــاهنــا

الــعــلــيــاء حـــــاالً واملــــــآل حــنــاهنــا

روحـــــي فـــــداء مــهــذبــن تــقــاســا
نـــبـــأ لـــســـاكـــن كـــربـــا يــالــيــتــهــا

انقلبت أو اصطلم الــردى سكاهنا

قــتــلــت أجـــل الــنــاس أنـــداهـــا يــد ًا

أو يف الــــريــــة عـــــزة إن ــس ــاهن ــا

مــــقــــدام كــــل كـــرهيـــة مــرهــوبــة

ودلــــيــــل كــــل تـــنـــوفـــة وأمـــاهنـــا

كـــشـــاف كــــل عــظــيــمــة وخم ــوف ــة

ورشاع ف ــل ــك أمــــاهنــــا ســكــاهنــا
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ثم يعرج اىل رثاء ولده الشاب القتيل بقوله:
أحم ــم ــدٌ ي ــا روضــــة الــفــضــل الــتــي

حسنت وأذوى طالعي أغصاهنا

َـــي يــا غــصــنـ ًا ذوى مــن بعدما
أ ُبـــن ُّ

راقـــــت نــضــارتــه الـــبـــاد وزاهنــــا

زانـــت ســن ـ ًا وحمــى الـــردى عنواهنا

ـــنـــي يـــا ديــبــاجــة الــــرف الــتــي
أ ُب ُّ
أبــنــي ي ــا بـــــدر ًا هـــوى ع ــن بــرجــه

مــســتــبــدالً عـــن اوجـــــه تــربــاهنــا

جــســمــي ضــعــيــف يــا ُبــنــي وحمنتي

عــظــمــى وملـــــا اس ــت ــطـــع كــتــاهنــا

ومــــغــــر عـــنـــواهنـــا ومــضــعــضــع

بـــنـــيـــاهنـــا ومـــــزعـــــزع أركــــاهنــــا

رحيـــاهنـــا روحـــــي فــــدى رحيــاهنــا

أبــنــي يــا روحــــي ويـــا روحــــي ويــا

أو بــــاهبــــا ومـــعـــطـــل دوراهنـــــــا

يـــا حمـــور الـــىـــداب رزؤك مثكل

أفــهــل درى الــبــلــغــاء أن حمــمــد ًا

أنـــســـى ذكـــــاه وفــهــمــه ســجــاهنــا

لــيــســت لـــه الــعــلــيــاء حــلــة ثــاكــل

دك ــن ــاء ق ــد مـــزق األســــى أرداهنــــا

أفــهــل درى الــشــعــراء أن حمــمــد ًا

أعـــيـــى بــنــظــم قــريــضــه حــســاهنــا

قـــســـ ًا بــعــيــنــك يـــا بــنــي ونــعــمــة

كــــنــــا هبـــــا مل نــــتــــق كـــفـــراهنـــا

كبدي اهلــمــوم وضاعفت أحزاهنا

مل أن ــس فــكــرك يــا بــنــي وإن سلت

يف اخللد مــن رتــب اجلــنــان حساهنا

وأنـــــــا عــــى ثـــقـــة بــــأنــــك حــائــز

وجمـــالـــس إنـــســـان عــيــنــك أمحــــد ًا

مــســتــخــدمــن كـــاكـــا رضـــواهنـــا

أشــجــى مــصــابــكــا الــبــاد رحــاهبــا

ونـــســـاءهـــا أش ــي ــاخ ــه ــا فــتــيــاهنــا

ومــــعــــارشيــــن حمــــمــــد ًا ووصـــيـــه

وب ــن ــي الـــرســـالـــة شــيــبــهــا شــبــاهنــا

ومـــــزلـــــزالً مــــن بـــعـــده إيـــواهنـــا

ودهــــى الـــعـــراق مــطــبــق ـ ًا أرجــــاءه

مذ ّ
حل أقىص الكرب قلت مؤرخ ًا

(إن االكـــــارم ف ــارق ــت إنــســاهنــا)

1293هـ
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وله يرثيهام أيض ًا من قصيدة أخرى:
مـــا لــلــمــنــايــا مل تــفــاجــئ دهــرهــا

إال أجــــل ذوي الـــعـــا وأبـــرهـــا

يـــــا قــــاتــــل اهلل املــــنــــايــــا م ــاهل ــا

قــد أثــكــلــت أه ــل املــفــاخــر فخرها

غــالــت أخـــا املــجــد املــؤثــل أمحـــد ًا

أزكـــى األنـــام مــن الــكــرام وخريها

نتجت بــه أم الــفــخــار وأعظمت

مـــن بــعــد ذاك وأرض ــع ــت ــه درهـــا

يــا فخرها تبكيك أربـــاب احلجى

تبكيك أربـــاب احلــجــى يــا فخرها

قـــد طــبــق الــدنــيــا مــصــابــك بــرهــا

يــا ذا املــكــارم والــســخــاء وبحرها
وف حــقــو َقــك قــدرهــا
فــمــحــمــد ّ ٰ

إن مل تكن شــاطــرت نفسك حتفها
واســــاك بــالــنــفــس الــعــزيــزة تــارك ـ ًا

م ــن هـــذه الــدنــيــا الــدنــيــة زهــرهــا

أحمـــمـــد يــــا هبــجــتــي يــــا مــهــجــتــي

يـــا ع ــزه ــا يـــا كــنــزهــا يـــا ذخــرهــا

فقدت لك العلياء يا أزكــى الورى

ط ــر ًا ورأس ذوي املحامد حربها

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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 -5السيد قاسم اخلطيب
1405 - 1322هـ

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((( واملصادف لسنة 1901م ونشأ

هبا ،ودرس لدى السيد جواد القزويني املتوىف سنة 1358هـ والسيد مهدي القزويني
الصغري املتوىف سنة 1366هـ.

اخلطابة :أخذ اخلطابة عىل يد املرحوم السيد حممد حسن ،كام درس عىل عمه اخلطيب

السيد حممد رضا ،ثم انفرد بنفسه وأخذ يزاول مهنة اخلطابة اختلط بفريق من الطلبة

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.

يتمتع املرتجم بمكانته املرموقة يف األوساط العراقية ،وشخصيته التي هلا مقامها،

وهو من األدباء الذين نالوا مكانة سامية يف سامء األدب حسن املعاين مليح اإليراد ساكن
الطبع مجيل الشامئل طيب األخالق متودد ًا ظريف ًا ،وكان اخلطيب الذرب اللسان يف

املجالس التي وجلها.

((( خطباء املنرب احلسيني  /حيدر املرجاين ج2ص.312
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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:
أيـــــا نـــاقـــل ال ــع ــل ــم عــــن جــعــفــر

رئــــيــــس الــــفــــقــــاهــــة لــــأزهــــر

ّ
جـــــل الــعــلــوم
بــــك اهلل أودع

عـــلـــوم الـــصـــحـــاح مــــع اجل ــوه ــر

ألهــــل الــصــعــيــد كـــا يف الــغــري

رشحـــــت الـــعـــقـــيـــدة ملــــا حــلــلــت

كــشــفــت الــغــطــاء عــن املــشــكــات

وغــــــرك بــالــكــشــف قــــد يــفــري

حــــبــــاك اإللـــــــه ب ــع ــق ــل رجــيــح

كـــمـــثـــل الــــبــــشــــر أو املــــنــــذر

إذا مــــا ســـمـــوت إىل امل ــش ــري

فـــا غــــرو يـــا مــصــلــح الــدولــتــن

وله قصيدة أخرى مطولة عنواهنا (عالمة العرص) جاء فيها:
يا مصلح الرشق بل يا نخبة العرب

َمــن ســار خلفك منه الظن مل خيب

ذو مــــرة ومــــــراس مل هيـــن أبــــد ًا

كشاف طينتنا يف الـــروع والرهب

قــد رام شــانــئــه أن خيــفــي فضائله

وهل يع ّفى شعاع الشمس بالسحب
ٍ
بوجه غري مكتئب
يلقى الصعاب

لــه املــلــوك لــدى األهــــوال والــنــوب

واملقتدى العلم الفرد الذي خضعت

ألنــــه زاحـــــم املـــريـــخ يف الــرتــب

إن نــافــســوه فــا األمـــر مــن عجب
إن اخلطوب التي تصىل كنار لظى
كــم أح ـ ٍ
ـر خاضها بالعلم طافحة

مــا مثله م ـ ّـر يف األزمــــان واحلــقــب
39

آثاره املخطوطة:

1.1له ديوان شعر باسم (خواطر اخلطيب).
2.2األدب الالمع يف الكلم الضايع.

جاء يف مدينة احلسني ج4ص 390ما 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 عضو ًا بارز ًا يف املؤمتر اإلسالمي

يف القاهرة سنة 1388هـ.

قال حييي جريدة (املجتمع) الكربالئية:
جمـــتـــمـــع اآلداب يف كـــربـــا

ضـــــاع إىل ال ــي ــق ــظ ــان وال ــن ــائ ــم

أحـــيـــا لــنــا آثـــــار مـــن قـــد مــضــوا

يف نــــــره الـــعـــلـــم إىل الـــعـــامل

فـــيـــه لـــعـــمـــر اهلل مـــــا تــشــتــهــي

أنــفــســنــا مــــن أدب الــــدارمــــي

كــــذلــــك األفـــــــــذاذ مــــن كــربــا

مــــن نـــاثـــر مــنــهــم ومـــــن نــاظــم

فـــيـــاهلـــا مـــــن نـــخـــبـــة هــيــمــنــت

عـــــى شــــعــــور املـــــغـــــرم احلـــــامل

قــــد نـــضـــدت أقـــامـــهـــم لـــؤلـــؤ ًا

تــثــمــيــنــهــا مــــوكــــول لــلــفــاهــم

أخــــرجــــهــــا لـــلـــنـــور يف كــربــا

أبـــو الــلــوا املـــعـــروف (بــاجلــاســم)

ٍ
ثـــــنـــــاء وهـــل
مـــنـــي لـــــه ألــــــف

يــفــي الــثــنــاء مــن فــم (الــقــاســم)؟

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  1984م املصادف

لسنة 1405هـ.

أرسل اخلطيب األبيات التالية إىل السيد سلامن هادي آل طعمة عىل إثر إهدائه مؤلفه

املفيد (شعراء من كربالء) وهي:

بسمه تعاىل
بــيــنــا الــقــلــب يف ســـوانـــح فكر

إذ أتـــتـــنـــا اهلـــــديـــــة الـــعـــصـــاء

جـــاد فــيــهــا ســلــان هــــادي الــرايــا

واهلـــــدايـــــا يـــقـــل عــنــهــا الــثــنــاء

طـــــرزهتـــــا أنـــــامـــــل مـــــن أديـــــب

هــــي واهلل ل ــل ــق ــل ــوب الــشــفــاء

فــعــجــيــب مــنــهــا ومــــن حمــتــواهــا

لــــيــــس فـــيـــهـــا لــــنــــاقــــد إيـــــاء

زيـــن الــطــرس ســطــره ثــم جــاءت

وتـــــتـــــهـــــادى وكــــلــــهــــا خـــيـــاء

كــتــب ضــمــت الــنــفــيــس يف الـــدر

ك ــت ــب دون شــــأؤهــــا اجلــــــوزاء

ال يــــرى الـــنـــاقـــدون فــيــهــا جمـــاالً

مـــا أح ــي ــك اإلتــــقــــان واالن ــت ــق ــاء

أطــلــعــت كــفــه نــجــومــ ًا تــــوارت

ثــــم عـــــــادت ونـــــورهـــــا وضــــاء

خـــر كــتــب تــضــم شـــعـــر ًا يقفى

فـــــاه فـــيـــه يف كــــربــــاء شـــعـــراء

عــش مهنا مــا دمـــت جتــمــع شم ً
ال

بــعــثــرتــه يــــد ال ــف ــن ــا وال ــق ــض ــاء

أنـــا م ــا عــشــت ال أوف ــي ــك مــدح ـ ًا

مــــا مـــدحيـــي وأمــــــك الــــزهــــراء

يـــا ســمــر الــــــراع ســمــعــ ًا فــإين

أمتـــــــنـــــــاك واملـــــــنـــــــى أهـــــــــواء

فـــكـــثـــر الــــثــــنــــاء فـــيـــك قــلــيــل

حـــيـــث حـــلـــت بــبــثــك الــعــلــيــاء

كــيــف أستطيع مـــدح مــن أنجبته

تـــربـــة الـــطـــف وســمــهــا كــربــاء
41

عـــــطـــــرتـــــه مــــــــــــودة ووالء

أنـــت يف كــربــاء كــبــيــت قصيدي

نــافــس الــفــرقــديــن يف بــيــت جمـ ٍـد

تـــتـــمـــنـــى عـــــــــاءه األنــــبــــيــــاء

1972 / 6 / 21
خطيب اهلندية قاسم
***

 -6الشيخ قاسم اهلر
1276 - 1216هـ

إن من بواعث األسى واألسف أن يمر قرن أو أكثر من قرن عىل وفاة هذا الشاعر

اخلالد ،دون أن يتناول شعره بالتحليل والتدريس أحد من النقاد ،ولعل ذلك السبب

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.
وآل اهلــر

(((

أرسة كربالئية معروفة باألدب خترج منها رعيل من الشعراء وأهل

الفضل ،وقد أشار العالمة الشيخ حممد الساموي إىل هذا البيت((( يف أرجوزته:
((( راجع كتابنا (تراث كربالء) ص - 114فصل (األرس األدبية).

((( جمايل اللطف بأرض الطف :للعالمة الشيخ حممد الساموي  -ص.77
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ق ــاس ــم إذ كــــان قـــصـــر ًا مــكــتــنــز ًا

وآل عــيــســى اهلــــر والــــــذي بــرز

فمن هذا البيت برز الشيخ قاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري الشهري باهلر ،البصري

أخري ًا ،وال يزال آل اهلر يف كربالء(((.

ولد املرتجم سنة 1216هـ 1801 -م وتويف سنة 1276هـ 1859-م ودفن بباب

السدرة يف كربالء((( ،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،

بدأ يقرض الشعر فأجاد فيه وحصل عىل شهرة واسعة يف األوساط الفكرية ومكانة

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:
وكــــــاألديــــــب قــــاســــم الــبــصــر

لــــقــــب بــــاهلــــر مـــــن الـــتـــقـــديـــر

ابــــــن حمـــمـــد الــــعــــي احلــــائــــري

فـــكـــم لــــه ب ــال ــش ــع ــر مــــن مــآثــر

أرضـــاه ذو الفيض بفضل حاسم

فـــأرخـــوا زهــــا الـــرضـــا الــقــاســم

9

وكتب عنه العالمة السيد حمسن األمني يف موسوعته (أعيان الشيعة) قائالً :تويف يف

كربالء سنة 1268هـ عن ثامنني عام ًا ودفن يف صحن احلسني ،كان فاض ً
ال أديب ًا

شاعر ًا معارص ًا للسيد حيدر احليل واحلاج جواد بدقت ولعبد الباقي العمري والكواز،
ٍ
مراث وقصائد كثرية منها القصيدة الرائية التي رثى هبا احلسني ،(((وأطرى ذكره
وله
((( تاريخ األدب العريب بالعراق  -للمحامي عباس العزاوي  -ج 2ص ،323مطبعة املجمع العلمي
العراقي 1382هـ 1962 /م.
((( املرجع السابق ص.323

((( أعيان الشيعة :للعالمة السيد حمسن األمني  -ج 42ص 329و.330
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العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين يف كتابه املخطوط (الكرام الربرة يف القرن الثالث

بعد العرشة) بقوله :للشيخ قاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري املعروف بالشيخ قاسم
اهلر ولد سنة 1216هـ وكف برصه أخري ًا 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  1266وقرأها
يف داره وهي سبعة عرش بيت ًا بدأ مصاريعها األوىل هبذه احلروف حاج ميزا فتح اهلل وبدأ

مصاريعها الثانية بمقلوب هذه احلروف أوله (حق عىل كل اهل الفضل واالدب  -هواك
يا نور بدر املجد والرتب) وقال يف بيته األخري (هو اإلمام هو القرم اهلامم وقد  -حق

الثناء له من كل ذي أدب)

(((

.

وقال فيه صاحب (الطليعة) ما نصه :القاسم بن حممد عيل بن أمحد احلائري الشهري

باهلر ،البصري ،كان أديب ًا ذكي ًا شاعر ًا بارع ًا حسن البدهية حلو املحارضة تقي ًا ناسك ًا حرضه

ولده حممد عيل النائح عند موته فجعل يلقنه ويعد له األئمة فصاح به :أتذكر األئمة

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

وقال فيه الشيخ حممد عيل التربيزي :والشيخ قاسم اهلر احلائري أديب شاعر ماهر من

شعراء القرن الثالث عرش ،ويعرف بيته يف كربالء بآل اهلر أيض ًا ،كان معارص ًا لصاحب
اجلواهر والشيخ مرتىض األنصاري(((.

((( الكرام الربرة من القرن الثالث بعد العرشة :للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين خمطوط ص.230

((( الطليعة يف شعراء الشيعة :للعالمة الشيخ حممد الساموي خمطوط وأنظر (الروض الزاهي) ج 2للسيد
حممد حسن آل الطالقاين  -خمطوط.
((( رحيانة األدب :للشيخ حممد عيل التربيزي  -فاريس املجلد  4ص.312
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اما حتديد وفاته فاالختالف ظاهر يف تارخيه ،واألرجح أنه تويف عام  1276هجرية

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:
فلت مــوايض اهلــدى يف يــوم عاشور

وبيضة الــديــن قــد شيبت بتكدير

يوم بنو الوحي والتنزيل فيه غدوا

طــعــم الــعــوامــل والــبــيــض املباتري

يــوم به خر قطب الكائنات عىل الـ

ثـــرى كــمــوســى غـــداة خــر للطور

يــوم أقيمت بــه سبل الــضــال وقد

ألقى عــى الــديــن كــر ًا غــر جمبور

من بعد ما صــال يف قــوم سوابقهم

تــســابــق املـــوت يف ح ــرب املــغــاويــر

وســمــر هــم بــطــغــاة الــكــفــر إن هلا

مــن ال ــص ــدور رشابــــ ًا غــر مــنــزور

قــوم إذا مــا ُرد ُعــــوا يــوم ـ ًا ملعضلة

وال ــش ــوس مــا بــن إقــــدام وتــأخــر

سلوا إليها مذاكي املــوت واعتنقوا

ســمــر الــقــنــا بــجــنــان غــر مــذعــور

هلل درهــــــم كــــم عـــانـــقـــوا ط ــربــ ًا

ل ــدى الــرمــاح عــنــاق اخلـــرد احلــور
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وصافحوا املرشفيات الصفاح لدى الـ

ـحرب الــعــوان بقلب غــر مذعور

وكــم أشــم بحد العضب خيتلس الـ

ــــأرواح واحلـــرب منه ذات تسعري

مــا ســاملــوا للعدى حتى قــد انتثروا

كالشهب ما بني مطعون ومنحور

من للهدى والندى بعد األىل كتبت

أســاؤهــم ف ــوق ع ــرش اهلل بالنور

فكم بــدور هــدى يف كربال هجعت

وغـــــر الــــنــــور مــنــهــا أي تــغــيــر

وكــم نجوم ألربــاب اهلــدى حجبت

حتت الثرى بعدما عيلت بتكدير

()1

وله راثي ًا سيد الشهداء اإلمام احلسني أيض ًا منها:
فسطا عــى األعــــداء ســطــوة حيدر

لــيــث الــكــتــيــبــة فـــــارس اهلــيــجــاء

كــــم قــــد أبـــطـــأ ال جتــــد حــســامــة

كــم جـــدل الــفــرســان يف الــبــوغــاء

فــــا صــــابــــه ســـهـــم ب ــل ــب ــة قــلــبــه

لــيــث الــفــدا قــلــبــي لــه وح ــش ــاء

()2

وهذه القصيدة قاهلا ارجتاالً جواب ًا عىل قصيدة نعامن خري الدين اآللويس الشهري بأيب

الثناء اآللويس وذلك يف  10شوال سنة 1270هـ فأسمعه يقول:
مــا شــمــس كـــرم يف كــــؤوس تــدار

كــؤوســهــا الــلــحــن وهـــي الــنــضــار

يــــطــــوف ف ــي ــه ــا أحـــــــور جــــؤذر

يف وجـــنـــتـــيـــه يــــزهــــر اجلـــلـــنـــار

ذو قــامــة كــالــغــصــن مــهــا انثنت

كـــان مل ــن يف احلـــب مـــات انــتــشــار

وذو حلـــــاظ كــــمــــوايض الــضــبــا

هبـــا فــــــؤادي قـــد غــــدا مــســتــطــار

((( أعيان الشيعة  :للعالمة السيد حمسن األمني ج ، 42ث ، 330وأنظر جملة :املرشد  -البغدادية  -اجلزء
الرابع واخلامس ،السنة الرابعة 1929م .
((( جمموعة خطية يف مكتبة اإلمام احلكيم يف النجف برقم . 552
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تـــــرى املـــنـــايـــا بــــن عــيــنــيــه ولــلـــ

ــــحـــيـــاة يف ثـــغـــر ملــــــاه عـــقـــار

مـــا لـــبـــدر إال خــــده يف الــدجــى

وخــــــده اآلخــــــر ش ــم ــس الــنــهــار

ويـــــرك الــعــشــاق تـــــأوى الــقــفــار

يـــــرح آســــــاد الــــثــــرى إن رن ــا

شمس الضحى إذ ميط عنها اخلامر

كـــا وال هــيــفــاء قـــد اخــجــلــت

يــــرنــــح الـــعـــطـــف دالالً ومـــن

أيـــــرادهـــــا يــفــيــق نــــر الـــعـــرار

كــــا وال روض أريــــــض زهـــا

وغـــــــرد الـــــــــورق بـــــه والــــقــــار

مـــن عـــن نــــدى أنـــمـــل كــفــيــه قد

ت ــق ــاط ــر ال ــق ــط ــر ولـــــج الــبــحــار

فــيــه مـــن الـــدهـــر يـــقـــال الــعــثــار

م ــث ــل اب ــت ــه ــاج ــي ب ــن ــظ ــام الــــذي
يــــذم بـــغـــداد الــتــي عــقــل ذي الـــ

ـــعــقــل هبـــا ذا الـــيـــوم تــــاهلل حــار

شـــهـــاب ديــــن اهلل حــتــف الــعــدا

عــامــة الـــدهـــر وحـــامـــي الــذمــار

وق ــط ــب أفـــــاك ال ــع ــا والـــوقـــار

ومـــــــدح حمــــمــــود ســــــاء اهلــــدى

ق ــد قـــوم ال ــدي ــن بــمــنــجــى الــفــقــار

ابــــــن أمــــــر املــــؤمــــنــــن الـــــذي

وفـــيـــه أطـــفـــى مــنــه لــلــوجــد نــار
ِمــن سائر األســـواء سامي الفخار

أرس قـــلـــبـــي بــــــالــــــذي قـــالـــه

الزال حمـــفـــوظـــ ًا بـــرغـــم ال ــع ــدا

وفــيــه أبــــدي لــكــم االعــــتــــذار

هــــذا الـــــذي جـــــادت بـــه فــكــريت

()1

((( جمموعة عبد الغفار األخرس ( ،ص )126 - 125طبع بغداد ،وتوجد نسخة خمطوطة منه يف مكتبة
املتحف العراقي حتت رقم  12619وقد مجع هذه املجموعة املحامي عباس العزاوي وعلق عليها بقوله :
الشيخ قاسم من أدباء كربالء كان شاعر ًا ونارش ًا جميد ًا 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:
غــــرت يـــا قـــاســـم يف وجــــه من

أثـــــار يف مـــضـــار شـــعـــري غــبــار

بــــداهــــة جــــســــدت هبــــا أنـــبـــأت

كــل أديـــب ذي عظيم اقـــتـــدار

()1

متغزالً:
وقال َّ
رشب الـــقـــوم مـــن ملــــاك عــقــارا

فــهــم الـــيـــوم يف هـــــواك ســكــارى

وجتـــــى هلــــم جــبــيــنــك كــالــصــبــح

فـــراحـــت بـــه الـــعـــقـــول حــيــارى

قــلــدتــك اجلـــفـــون ســيــف ـ ًا صــقــيـ ً
ا

ومــــــن الــــقــــد ذابـــــــــ ً
ا خـــطـــارا

يـــاهلـــا مــــن لــــواحــــظ يف فـــــؤادي

هـــي أمــــى مـــن احلـــســـام غــــرارا

يـــا غــنــي اجلـــــال عـــن كـــل حسن

لــســت أشــكــو إال إلــيــك افــتــقــارا

ســائــلــيــنــا يـــا مـــي مـــا صــنــع احلــب

فـــقـــد جــــــاوز احلـــــــدود وجـــــارا

يف ســبــيــل اهلــــوى حــشــاشــة صب

صـــرهتـــا حـــــــرارة الــــوجــــد نــــارا

مــلــكــت رقـــة احلـــســـان وأضــحــت

هبــــواهــــا تــســتــعــبــد االحــــــــرارا

ال أقـــــر الــــنــــوى عـــيـــون ضــيــاء

أعــدمــتــنــا يــــوم الـــفـــراق الـــقـــرارا

مــــن جمـــــري مــــن لـــوعـــة وغـــــرام

تـــركـــتـــنـــي أعــــالــــج األفــــكــــارا

ودمـــــوعـــــ ًا ب ــذب ــل ــه ــا أمل الــبــن

وق ــل ــبــ ًا مـــن بــعــدهــم مــســتــطــارا

ســــاعــــداين عــــى الــــغــــرام فــهــذا

الوجد مل أستطع عليه اصطبارا

((( جمموعة عبد الغفار األخرس .
((( جمموعة آل الرشتي .
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()2

وقال مداعب ًا الشاعر عبد الباقي العمري ،حيث إن األخري قد عريه (باهلر) فكان رد

الشيخ قاسم رائع ًا ومقبوالً:

وإن ي ــك ذاك فــخــري بــالــعــراق

ولـــســـت أريــــــد أن أدعــــــى هبــر

وإين إن دعـــيـــت أخـــــ ًا وكــلــبــ ًا

بـــــــدارك قــــط مـــــايل عـــنـــه واقــــي

فــــرت إذا أتــيــتــك بــعــض يــوم

أســـائـــل عــنــك يـــا زمــيــنــي أالقـــي

لـــعـــمـــر أبــــيــــكــــم إال فــــــراق

هبــــــر إذ أتــــيــــتــــكــــم ويــــأبــــى

ومنهم من يقول الكلب (باقي)

ومــنــهــم مـــن ي ــق ــول الــلــيــث وىل

()1

وإليك طرف ًا من إبداعه قوله يف البديع ،وقد وفق يف هذا اجلناس الناقص بني أرقا،

رقى معنى ورقة:

قـــد رسين ذا وهــــذا زادين أرقـــا

يـــومـــان مل تــــرين األيــــــام مثلهام

ويوم شمر عىل صدر احلسني رقى

يــوم احلــســن رقــى صــدر النبي به

()2

وقد مخس هذين البيتني الشاعر السيد حسني العلوي فقال:

ضــد الــثــريــا الــثــرى كــا ملــن علام

عجائب الــدهــر أهب ــرن العقول فام

يف البعد أبــعــد مــن يــومــن فيه مها

(يـــومـــان مل تـــرين األيـــــام مثلهام)

ما أعــذب الدهر صفو ًا من مشاربه

ٍ
بــــــر مـــــن نـــوائـــبـــه
أرص
إال
ّ

(قـــد رسين ذا وهــــذا زادين أرقـــا)

(يــوم احلسني رقــى صــدر النبي به)

فــانــظــر ألعــظــم يشء مــن غــرائــبــه

(ويوم شمر عىل صدر احلسني رقى )

((( جمموعة خطية لألستاذ عبد املجيد حسني السامل .
((( جمموعة آل الرشتي .
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ومخس البيتني أيض ًا الشاعر الشيخ حممد اخللييل:
الــدهــر مــا انــفــك بــاإلنــســان حمتك ًام

يبكي ويضحك ال مي ً
ال وال سأما

فــأنــظــر لــيــومــن مــنــه عــــرة ومهــا

(يـــومـــان مل أر يف األيـــــام مثلهام

قـــد رسين ذا وهــــذا زادين أرقــــا)
فأنظرمها واعــتــر واجعلهام مث ً
ال

وال تــفــر ك ــا اغــــرت ب ــه اجلــهــا

فــفــيــهــا خـــر درس لــلــذي عقال

(يــوم احلسني عىل صدر النبي عال)

(ويــوم شمر عىل صدر احلسني رقى)

وقال مادح ًا العالمة السيد كاظم احلسيني الرشتي:
قـــال احلــقــر ذو الـــذنـــوب اآلثـــم

أمــــــل كـــــل املــــؤمــــنــــن قـــاســـم

احلــــمــــد هلل وصـــــــى الــــبــــاري

عـــى الــنــبــي املــصــطــفــى املــخــتــار
ِ
وصـــحـــبـــه امل ــن ــت ــج ــب ــن اخلــــرة

ِ
وآلـــــــه الـــعـــز الـــــكـــــرام الـــــررة

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

السيد ثابت بن السيد درويش:

وبــــعــــد هــــــذا نـــســـب الــســعــيــد

أيب احلـــســـن املــــاجــــد احلــمــيــد

نتيجتا ســلــطــان مــصــبــاح الظلم

ومـــن لـــه الـــنـــاس أقـــــروا بــالــكــرم
ِ
ِ
األســـــــد ال ــرئ ــب ــال
أخــــيــــه
وبـــــن

أعـــنـــي أبــــا املـــهـــدي ذا املــفــاخــر

والــصــالــح الــفــعــل أخــيــه الــطــاهــر
ابـــــن اهلــــــام الـــثـــابـــت املــفــضــال

طــــــوق أعــــنــــاق الــــرايــــا بــاملــنــن
ّ

أعـــنـــي أبــــا جــعــفــر احلـــســـن من

ســــمــــي طـــــه وبــــــن عـــمـــه عــي
َ

سليل قطب املجد ذا الفخر اجليل
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ال نــــال حـــــذوه اجلـــــال حيــتــذى

اب ــن ج ــال الــديــن درويــــش الــذي

ابـــــن حمـــمـــد ال ــع ــظ ــي ــم الـــشـــأين

ٍ
ثـــــان
وواحـــــــــد الـــــدهـــــر بـــغـــر

ابــــن الــنــقــيــب ثـــابـــت املــنــتــســب

إىل الــنــقــيــب نــعــمــة أب األيب

ســلــيــل بــحــر املـــكـــرمـــات نــارص

ابـــن احلــســن الــطــهــر ذي املفاخر

ســلــيــل س ــل ــطـــان كـــــال ال ــدي ــن

ابـــــن ال ــن ــق ــي ــب ثــــابــــت الــيــقــن

م ــن ــت ــه عــــى الــــــــورى بـــغـــر مــن

ومـــن
ســلــيــل إدريــــــس بـــن مجــــاز َ

إىل عــــــي الــــقــــصــــر يــنــســب

ونـــــعـــــمـــــة أب جلـــــــــاز أبـــــو
ٍ
لـــزحـــيـــك نــســبــتــه
ثــــم ال ــق ــص ــر

وهـــو أبـــو الــقــاســم كــانــت كنيته

ســلــيــل شــمــس الـــديـــن عــبــد أبــه

ابــــــن حمـــمـــد الـــعـــظـــيـــم اجلـــــاه

وطـــاهـــر فــــرع احل ــس ــن الــقــطــعــي

فــــرع زكــــي أكـــــرم بـــه مـــن فــرع

ـى
خــلــيــل ذو املــجــد األثـــيـــل َيــيـ ٰ

ومــــن بـــه الــفــضــل اجلــلــيــل حييى
ِ
الـــطـــاهـــر
ابــــــن حمـــمـــد س ــل ــي ــل

ســلــيــل عــبــد اهلل أعــنــى احلــائــري

مــن رجــل مل ُي ِ
ـــص شخص فضله

ابــــن أيب الــســبــحــة مــوســى يـــا له

ومـــــن أيـــــــادي فــضــلــه ال تــنــكــر

ســلــيــل إب ــراه ــي ــم وهــــو األصــغــر

ابــــــن حمـــمـــد اإلمـــــــــام األطـــهـــر

سليل مــوســى الــكــاظــم بــن جعفر

ابـــن أيب طــالــب ذا الــفــخــر اجلــي

ابــــن عـــي بـــن احلـــســـن بـــن عيل

وقال مقرض ًا كتاب (شواهد الغيب) ملؤلفه السيد أمحد بن السيد كاظم احلسيني

الرشتي:

مقاصد مــوالنــا العليم بــن كاظم

هبــــا جلــمــيــع الـــعـــاملـــن مــقــاصــد

وللبهجة املــرضــيــة النحو إذ أتت

شــواهــدكــم منها عليهم شــواهــد

51

والقلب أو املقلوب رضب من الشعر ،غايته أن يكون رقيق األلفاظ ،سهل

الرتاكيب ،ومن القلب نوع يقال له قلب الكلامت كقوله يف هذه األبيات التي جاءت

مدح ًا وتنعكس هجا ًء:

شــهــب هلـــم تـــرقـــب فـــا حــفــظــوا

كــــرمــــوا فــــا زلـــــت هلــــم غــصــب

كــــــرب فـــــا زلــــــت هلـــــم نــجــب

رشفـــــوا فـــا بــخــلــت هلـــم سحب

عــــدلــــوا فــــا فـــلـــت هلــــم قــضــب

نــســب هلـــم تـــرقـــب فـــا بــغــضــوا

صـــدقـــوا فـــا يـــعـــزى هلـــم كــذب

ســـبـــب هلــــم فــيــهــم فــــا عـــدمـــوا

وقال هيجوا قوما:
إلــــيــــهــــا هيـــــتـــــدون بـــــا دلـــيـــل

إذا ذكــــــروا الــــوالئــــم يف مــكــان

وجــــاءوهــــا ولــــو مـــن ألــــف ميل

وحـــــــازوا دوهنـــــا قــطــع الــفــيــايف

وقال:
مـــا أنــــت يـــا قــلــب وغــــر املـــاح

ووصــــف ك ــاس ــات وســــاق وراح

هــيــهــات هــيــهــات فـــا أخــضــعــن

يـــومـــ ًا وال ألـــــوي إلـــيـــه جــنــاح

ذلـــــلـــــت ملــــــا مهــــــت يف حــبــه

أي والــــذي شــق عــمــود الــصــبــاح

هـــلـــم يــــا صـــــاح لـــكـــي نــســتــمــع

حــديــث مـــن يف رزئــــه أحلـــن نــاح

هل ــف ــي عــلــيــه مــــذ هـــــوى ظــامــيــ َا

مـــــوزع اجل ــس ــم بــبــيــض الــصــفــاح

بـــاالمـــس قـــد صــــار أســــر املـــاح

فــلــم تــكــن يـــا قــلــب مــثــل الـــذي

ومنها:

وأتـــــرك هـــــواه لــيــس فــيــه صــاح

بــــــاهلل يـــــا صــــــاح فــــــدع ذكـــــره

بــن ضــبــا الــبــيــض وســمــر الــرمــاح

لـــقـــد مــــى رحيــــانــــة املــصــطــفــى
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عـــرج عـــى احلـــي وقـــف صــارخــ ًا

هــبــوا إىل احلـــرب قــريــش البطاح

ثـــــوى أيب ال ــض ــي ــم يف ك ــرب ــاء

ورحــــلــــه فــيــهــا غـــــدا مــســتــبــاح

مـــا آن أن تــســل يــــوم الــكــفــاح

إىل مـــتـــى بــيــضــك يف غــمــدهــا

بـــكـــل مــــقــــدام بـــيـــوم الــكــفــاح

هــبــوا بــنــي عــمــر وال ــع ــى للوغى

كـــأهنـــا بـــالـــنـــوح ذات اجلـــنـــاح

ن ــس ــاؤك ــم بــالــطــف بـــن الــعــدى

وقــــوهلــــم عــــن ثــــــاره ال رصاح

م ــت ــى نـــــرى ج ــي ــش ب ــن ــي هــاشــم

أمـــامـــهـــا ختـــفـــق فــيــهــا الـــريـــاح

َمــتــى نـــرى رايـــــات عــمــر والــعــى

كــل فتى للحرب شــاكــي السالح

ويــصــبــح الـــطـــف هبـــا كـــي نــرى

ومن شعر الشيخ قاسم اهلر هذه القصيدة الضادية التي التزم يف أوائلها ثالثة أبيات

عىل ترتيب حروف اهلجاء:

أمــــا وأبـــيـــك مهـــت بـــك اشــتــيــاق ـ ًا

(أ)

أنــــا الــكــلــف املــتــيــم فــيــك حتى

عـــــي ح ــب ــك كـــــان فــرضــا
كـــــأن
ّ

إال َم ت ِ
ُــــــري حمــبــك مــنــك صــدا
عـــي بالـ
ــقــى
بــحــبــك كـــاد أن ُي
ّ
ٰ

ومل أك مــضــمــر ًا بـــســـواك بغضا
َــــــر م ــن ــه إال الـــــــو َد حمــضــا
ومل ت َ

(ب)

ـى
ـــمــات وحـــبـــذا لـــو كــــان ُيــقـ ٰ
عــلــيــه ومل يــطــق بــســطــ ًا وقــبــضــا

بقبضتك الــقــضــا لــو شــئــت تقىض

بــعــيــد مـــن ــك مــــن أوالك حــبــ ًا

وفــــــاء مـــنـــه أن تـــولـــيـــه رفــضــا
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َــفــانــى ص ــر م ــن أع ــرض ــت عنه
ت
ٰ

(ت)

وتــفــديــك الـــــورى مــــاالً ِ
وعــرضــا
ٰ

تــتــوق حلــســن وجــهــك ك ــل نفس

ت ــرك ــت قــلــوبــنــا ق ــرح ــى كـــا قد

ثـــوت يف مــهــجــتــي نـــار اشــتــيــاقــي

تركت ذوي اهلــوى بجفاك مرىض

(ث)

ـــهــوى نــــار ًا وحتـــت الــنــار رمضا

ثــبــت ع ــى هــــواك ولـــو يــكــون الـــ

(ج)

ـت هـــواك حـــرزي مــن حلــاظ
ج ـ َع ـ ْلـ ُ

تـــرىض
ســــواك عــســاك عــنــي فــيــه
ٰ

أمـــى
شــبــاهــا مـــن ش ــب ــام اهل ــن ــد
ٰ

ٍ
جــعــلــت ملــهــجــتــي خـــيـــ ً
عــــواد
ا

حــلــفــت بــنــور وجــهــك حــلــفــة ما

ـى
لــــذي غــنــج
ً
حـــيـــاء مـــنـــ ُه يــغـ ٰ

ملـــــن حيـــظـــى بـــــه لــــثــــ ًا وع ــض ــا

ثقيل الـــردف ســاج الــطــرف طوبى

جــفــوت أحــبــتــي وقــطــعــت وصــي

وضـــاق بــه الــفــضــا طـــوالً و َعــرضــا

عـــى رغــمــى هبـــا يـــعـــدون ركــضــا

(ح)

تــــرى أبــــداهلــــا يف الـــدهـــر نقضا

حــبــيــب الــقــلــب ملـــا غــبــت لــي ـ ً
ا

جـــفـــوين قــــط مل ي ــأل ــف ــن غــمــضــا

حــوافــرهــا جــرحــن الــقــلــب حتى

خــشــيــت عــى اجلـــــوارح أن ترضا

خــــــدودك مهـــت فــيــهــا مل أهــــم يف

(خ)
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خــــدود ســــواك مـــن محـــر وبــيــض ـ ٰا

ِ
ـت فيها
ــــي قــلــب لــسـ َ
ُخــلِ َ
ــقــت َق َّ

تـــــرق ملــــن إلـــيـــك احلــــــال أف ــى

ـت مجــيــع أبــصــار الــــورى ما
خــطــفـ َ

دوائــــي ع ــذب ريــقــك عــنــه ي ــوم الـــ

تـــألـــق ثـــغـــرك الــــوضــــاح َومــضــا

(د)

ٍ
الــظــهــر نقضا
وزر حيــيــك
وال
َ

دمــــي ظـــلـــ ًا أرقـــــت بــغــر جــرم

َــقــى
مــــدى عــمــري عـــى زمــــن ت َ ٰ

دم ــوع ــي كــالــســحــائــب جــاريــات
ذكـــــرت بـــه أنــــاســــ ًا ذكـــرهـــم ال

ــــوداع خصصتني بــالــريــق حرضا

(ذ)

جيــــــيء بــــه امـــــــرء ّٰإل تَـــوضـــا

ذواهتــــمــــو قـــبـــاح إذ وشـــــت يب

وذا عــنــد األكـــــــارم غـــر ُمــى

حــــي عـــى مـــا فــــات مني
ذووا
ٍ

لــيــت ُيــقــى
إذا م ــا وصــلــهــم ي ــا
َ

ركــبــت غـــداة عــن عيني غ ــاب اال

(ر)

أحـــبـــة نــحــوهــم الـــشـــوق أنــضــا

رجـــــوت إذا وصـــلـــت هلـــم بــأين

أرى وصــــ ً
ا وعــنــد الــكــل أرىض

رقـــيـــب ل ــي ــس فــيــهــم أو قــديــم

وقـــــدمـــــ ًا بــيــنــنــا مل تـــبـــد بــغــضــا

زرعـــــت مـــــوديت بــقــلــوهبــم والــــ

(ز)

ــــمـــودة حــلــوهــا مل يــمــح محضا

زهــــدت س ــواه ــم ولــبــعــدهــم عن

جــفــوين طــحــت ال اســطــيــع هنضا

زعـــمـــت بــــأن ثــــوب مـــــوديت عن

ج ــس ــوم قــلــوهبــم هــيــهــات ينىض
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ســــألــــت اهلل جي ــع ــل ــن ــا مجــيــعــ ًا

(س)

حيـــب الــكــل مــنــا الــبــعــض بعضا

ســبــقــتــهــم وحــــــق يل الــــتــــداين

ويب مــنــهــم ألـــيـــم ال ــب ــع ــد مــضــا

ســهــام حلــاظــهــم نــحــوي أراشــــوا

فــكــنــت ألســهــم األحلـــــاظ غــرضــا

شـــكـــوهتـــم لـــيـــأخـــذ يل بــحــقــي

(ش)

إىل قـــاىض اهلــــوى ي ــومــ ًا فــأغــى

شـــأوا أه ــل الــوفــاء احلــســن طوبى

ملــــن يف أرضــــهــــم لــلــعــمــر قــى

شـــكـــرت ف ــع ــاهل ــم وحيـــــق أدعــــو

هلــــم يـــتـــوفـــقـــون لـــكـــل مـــرىض

صـــدورمهـــو أذاب حــشــا فـــؤادي

(ص)

وقـــــرض ســـائـــر اجلـــثـــان قــرضــا

ٍ
مـــــال عــســاهــم
صــحــبــتــهــمــو بـــا

بـــوصـــل يـــقـــرضـــون اهلل قــرضــا

ّ
جتــــل مـــن جــفــاهــم
صــعــقــت إىل

عــظــيــم يــنــهــض اآلجـــــــال هنــضــا

عـــــي هلــــم وإين
ضـــعـــايـــن هــــل
ّ

(ض)

إذا عضبوا بغضت الـــرأس بغضا

ضللت بحبهم ول ــو اهــتــديــت الـــ

ـــطــريــق نــفــضــتــه كـــالـــرب نفضا

رضبـــت بــســيــف هــجــرهــم إذا ما

حسست ي ــدي فــلــم ت ـ َـر قــط نبضا

ط ــرب ــت ل ــذك ــر مـــن أهـــــوى وإين

(ط)
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أخ ــوض احلــتــف دون لــقــاه خوضا

ط ــل ــب ــت املـــــــاء أرشبـــــــه ولــيــتــي

سبحت بــمــوجــه لــو كـــان حوضا

طفقت أقـــول قــايض احلــب فرض

عــــى كــــل األنـــــــام هــــــواء أق ــى

ظـــفـــرت بـــه فـــصـــار عـــي غــيــض ـ ًا

(ظ)

ــنــت وب ــع ــده عــيــنــاي أمــســت
َظــ َع ُ

تــفــيــض دمــعــهــا اآلكــــــام فيضا

ظــلــمــت ولــيــس يــظــلــم مــن حشاه
ٌ
وكــــــل كـــــان طــفــ ً
ا
عــلــقــت بــــه

أقــــــام قـــريـــب حمـــبـــوب وقــبــضــا

(ع)

عــــوايــــده اجلــمــيــلــة لــيــس حتىص

وأمــضــيــت الــــذي يــبــغــي وأمـــى
نضا
وعــنــه احلــســن ثـــوب الــقــبــح ّ

ع ــى الــعــســل املــصــفــى فـــاق طــعـ ًا

ٍ
لـــــيـــــال حـــالـــكـــات
غــــــدايــــــره

حيــــرض ســائــر احلـــرضـــاء حــرضــا
ّ

ملــــــاه وقـــــــده الــــعــــســــال ري ــض ــا

(غ)

وصــــبــــح صــــبــــاح غــــرتــــه بــيــضــا

غــــــــزور ًا ألـــبـــس ال ــع ــل ــا مجــيــع ـ ًا

ضـــيـــاء خــــــدوده وال ــع ــل ــم شضا

غ ــف ــت ع ــي ــن ــاه ل ــك ــن أي قــلــب

ســـهـــامـــهـــا بــــه أحــــشــــاه حــضــا

فـــيـــا هلل مـــــن رشــــــأ أذل الــــ

(ف)

ـ ــرج ــال ونــــال مــنــه الــكــل حبضا

أن الــقــلــوب جــفــتــه أصــدت
فــلــو ّ

ولــســت تـــرى هلــا يــا صـــاح دحضا

فــكــم حــجــج لـــه عــنــد اخــتــصــام

عــــدى ال تــســتــطــيــع هلـــن رحــضــا
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ق ــرب ــت إل ــي ــك مــلــتــمــس ـ ًا وصــــاالً

(ق)

قـــعـــدت وســـايـــر الـــعـــشـــاق عنه
كــتــبــت لــــه كـــتـــابـــ ًا لـــيـــس فــيــه

خمــــافــــة بــــأســــه والــــكــــل مـــرىض

(ك)

كـــــأن ك ــن ــا عـــبـــيـــد ًا وهـــــو م ــوىل

نــعــد هـــــواه كــالــصــلــوات فــرضــا

(ل)

لـــواحـــظـــه ك ــب ــي ــض م ــره ــف ــات

وثــــغــــر لـــيـــتـــه لـــــو كــــــان فــضــا

(م)

مــــودتــــه فـــلـــو يل صـــــاح دامــــت

مجــيــع الـــنـــاس بـــاألفـــعـــال تــرىض
عـــمـــن ســـــواه لــكــنــت أرىض
بـــه ّ

ُمـــهـــاب إن مــشــى هيــــوى املــعــنــى
ن ــع ــم أنـــــا ســـائـــب وبـــوصـــلـــه يل

امل ــح ــب بـــه عــلــيــه املـــــوت بغضا
غــــــرار وربــــــا األحلـــــــاظ أمـــى

لــــه ك ــال ــس ــم ــه ــري رشـــيـــق ٍ
قـــد

مــلــيــح أهـــيـــف األعــــطــــاف امل ــى

ســـوى اخــاصــنــا يف احلـــب حمضا
يـــبـــاعـــدنـــا وال نـــولـــيـــه رفــضــا

كــــــأن وصــــالــــنــــا كــــفــــرة وإنـــــا
لـــطـــيـــف حــــبــــه فــــــلــــــذاك ود

إذا مــن حلــظــه الــصــمــصــام يمىض

لــــه أحــــشــــاه ي ــف ــرش ــه ــن أرضــــا

(ن)

يــعــود يل ِ
الــصــبــا ال شـــك غيضا

فــيــا جلـــفـــاه قـــد أصـــمـــت فـــــؤاد ًا

خـــيـــول جـــفـــاه قـــد رضـــتـــه رضــا

َنـــــــاه ُنـــــــاه ممــــا لـــيـــس يـــرىض

ومــــن نــظــر احلـــــرام اجلــفــن غضا
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وحـــــق مجـــالـــه هــــو لـــيـــث غـــاب

(و)

إذا رام الــــوثــــوب تـــــراه أمــى

ونــــــور خــــــدود الــــــايت عــلــيــهــا

تــــرى لــــآس واألوراد روضـــا

وحـــيـــد ًا كــنــت وحــــدي يف هـــواه

أمـــنـــيـــه الــــــذي هيـــــوى ويــــرىض

هـــــــواه بــــه ح ــي ــي ــت ويف جــفــاه

(هـ)

بــقــيــت فــــا أفــــــوه بـــغ ــر أعــضــا

هــو الــرشــأ الـــذي أخ ــذ احلــشــا من

فـــــؤادي واحلـــشـــا يل كــــان بعضا

هـــبـــوه تــعــبــثــ ًا مل يـــبـــق شــخــص

إذ ًا قــد كـــان مــنــه الــبــعــض ُينضا

يــمــيــنــ ًا صــــادقــــ ًا مـــنـــي بــيــمــنــي

(ي)

ّ
تــــوضــــا
يـــــديـــــه إلـــــيـــــه مــــهــــا

يــــــروق ملــقــلــتــي م ــع ــن ــاه حــســن ـ ًا

وإن أنـــا يف هــــواه رأيــــت خفضا

يــمــيــنــ ًا حــيــث كــــان بــعــضــوه ال

أكـــــذبـــــه وال أولـــــيـــــه نــقــضــا

وقال يف تاريخ مولد خطيب كربالء الشيخ حممد حسن أيب احلب املتولد يوم عيد

الفطر من عام 1255هـ:

بـــــــرى ملـــحـــســـن ذي الـــعـــا

بـــمـــحـــمـــد حــــســــن الـــصـــفـــات

رس الــــــــــــــــورى مــــــيــــــاده
ّ

أرخــــــــتــــــــه (بـــــــــاخلـــــــــرات)

1255هـ

وهكذا يبني للقارئ جلي ًا عىل أن هذا الشاعر الذي عاش يف القرن الثالث عرش

اهلجري ،قد لعب دور ًا مه ًام عىل مرسح األدب ،حيث كانت له صالت وثيقة مع
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كبار أدباء عرصه ،وقد جرت بينه وبينهم مساجالت شعرية ،تلقي أضواء ساطعة عىل
املستوى الشعري الذي بلغه الشعر الكربالئي يف ذلك الزمن ،إذ كان املستوى رفيع ًا
ينتزع إعجاب القارئ وإن كان بعضه قد اختذ وسيلة لالرتزاق.
***

 -7الشيخ كاظم اهلر
1330 - 1257هـ

قد ال أكون مغالي ًا إذا قلت إن الشاعر الشيخ كاظم اهلر يعترب من مشاهري شعراء

األدب الفرايت يف القرن التاسع عرش امليالدي ،وشعره يمثل مدرسة املحافظني ،ذلك

األدب املدريس التقليدي الذي نحا منحى اآلداب القديمة وسار عىل هنجها ،سواء من

حيث األغراض واألساليب حتى األلفاظ والصور ،ومن مزايا شعراء هذه املدرسة

إن املدح هو املوضوع املحبب إليهم ،ويف مدينة كربالء ذات املركز الثقايف العتيد ،بزغ

كوكب ًا يف سامء األدب طاملا هبر األبصار بضوئه الوقاد ليضيف إىل تاريخ آل اهلر سطور ًا
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 وأخري ًا الشيخ موسى ،وإن أشهرهم صيت ًا 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 قسط ًا وافر ًا 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

يتصل بالسادة آل الرشتي ويأخذ بأسباهبم ويستود عطفهم ،وعندما قتل السيد أمحد

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:

وك ــاألدي ــب الــكــاظــم بــن الــصــادق

ظـــريـــف آل اهلـــــر يف احلــقــائــق

فـــشـــعـــره كــــــان ألهــــــل الــبــيــت

مـــشـــتـــهـــر كـــــغـــــرة ال ــك ــم ــي ــت

الح لــــه فـــلـــك نــــجــــاة عــاصــم

ف ــأرخ ــوا (راح لفلك ك ــاظ ــم)

()1

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  1333يف كربالء ودفن هبا ويوافق تارخيه  -للحور زفوا كاظ ًام  -كان فقيه ًا عامل ًا قرأ

عىل السيد حممد حسني الشهرستاين ومريزا حممد حسن األردكاين والشيخ زين العابدين
املازندراين وهو معارص للسيد إسامعيل الصدر والسيد حممد باقر الطباطبائي والسيد

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 فاض ً
ال

((( جمايل اللطف بأرض الطف  :ص. 78
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مشارك ًا أديب ًا طريف ًا خفيف ًا 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:

قـــد لــبــس ال ــك ــاظ ــم ُبـــــــرد ًا يقي

الـــــــرد ومـــــن بــاســه
مــــن شـــــدة
َ

ُبــــــــرد ًا مــــن ال ــل ــح ــم بــــا ُحلــمــة

وال ُســـدى مــن صــنــع أرضاســــه

()1

وقال فيه صاحب (الطليعة) :الكاظم بن الصادق بن أمحد احلائري املعروف باهلر،

كان فاض ً
ال مشارك ًا أديب ًا حسن الفكاهة واحلديث ،خفيف الطبع عىل جسامة األعضاء،

رقيق القلب فوق العادة ،وكان شاعر ًا منسجم األلفاظ سهلها ،رأيته وهو شيخ فرأيته
يذوب ظرافه ويتقاطر الطافه ويتصابى غرام ًا إىل تقى وديانة ونسك ،وله ديوان شعر

وفيه من املدائح اإلمامية واملراثي أيض ًا الكثري تويف سنة  1330يف كربال ودفن هبا عن
عمر يقدر بالستني فأكثر(((.

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 صادق ابن العالمة الشيخ خلف ،ودفن يف احلجرة األخرية من الرشق الشاميل

للروضة العباسية)((( ،وعليه فقد كان الشيخ كاظم اهلر من طالئع رجال الفكر واألدب
يف ذلك الزمن ،وقد طبقت شهرته األندية األدبية ،واصاب شهرة رفيعة وصيت ًا بعيد ًا.

شعره:
((( أعيان الشيعة  :ج 43ص. 96

((( الطليعة يف شعراء الشيعة :للمرحوم الشيخ حممد الساموي  -خمطوط والحظ (الروض الزاهي) للسيد
حممد حسن آل الطالقاين ج 2خمطوط.
((( قمر بني هاشم  /عبد الرزاق املقرم ص.144

62

وقلنا إن أغلب شعر الشيخ كاظم اهلر هو من الطراز التقليدي وزن ًا وقافية وعبارة،

ويمتاز برصانة األسلوب وقوة اللفظ وعمق التفكري ،ويف ديوانه املخطوط

(((

قصائد

تدلل عىل مقدرته الفنية وفكره الثاقب ،لقد كانت أوتار قيثارته الشعرية جتري حتت
أنامله سمحة مطواعة يف شتى أفانني الشعر من الوصف والغزل والرثاء والعتاب
والتشكي من الزمان إىل غري ذلك ،والديوان يقع يف  100صفحة  -دفرت مذكرات -

تاريخ كتابة قصائده بني سنة  1300إىل سنة  1314هـ ،ويظهر أهنا مكتوبة بخط الشاعر
نفسه ،ومعظمها يف مديح ورثاء آل البيت.

ومما قاله يف رثاء أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب:
ِ
ــى عىل
عليك بقطب الكائنات ح ً

إذا ما رحــى األيــام دارت بمعضل
وغـــــر ويل اهلل لـــيـــس لـــنـــا ويل

تــوســل بــه يف الــنــشــأتــن فــقــد كفى
وإن كنت ظمآن ًا إىل احلــوض يف غد

مشوق ًا إىل رمــي العطاش بمنهل

فــدونــك فــاقــصــد سلسبيل والئــه

فــهــذا ســبــيــل الــضــامــئــن لسلسل

تـــــدرع مـــن واىف عــلــيــ ًا بــجــن ٍ
َّــة
ُ
ٰ

ويف جــنــة ال ــف ــردوس ُر ّقــــي بمنزل

ويــفــتــح أبـــــواب الـــرجـــاء ملــرتــجٍ

ومل تــلــق م ــن بـــاب لــدتــه بمقفل

فــيــا مــن مهــت يــمــنــاه مخــس غنائم

لدى جدب غام من ندى القطر ممحل

أييأس من جدوى لديك أخو الوال

وأنــت عىل أعــداك أفضل مفضل؟

ألست عىل الطاغي ابن ملجم منعم

بــــر ب ــامل ــواه ــب جمـــزل؟
بــأفــضــال ّ

هــو الــبــاب بــاب اهلل إن تسع مقب ً
ال

إلــيــه تـــرى اإلقـــبـــال يــســعــى ملقبل

((( نسخته يف مكتبة األديب حسن عبد األمري املهدي.
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خلييل ُعوج ٰا يب عىل املسجد الذي

ختــضــب يف محـــر الـــدمـــاء بـــه عيل

َو ُقــــــوالً إىل الــعــيــنــن قـــول متيم

(قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)

إىل اهلل يف فــــرض لـــه وتَـــنَـــ ُّف ِ
ـــل

وإن جــئــتــا حمــــراب أفــضــل قــائــم

ـــاس َ
ـــأالٰ
فــبــاهلل عــن خــر املــصــلــن َف ْ

ـي مــن يــد البني مرحل
ـجـ ٍ
ســؤال شـ ّ

وأيـــن أبــو األشــبــال قــوض راحــ ً
ا

فــواخــيــبــة اآلمـــــال عــنــد املــؤمــل؟

ومـــاذا دهــى السبطني سبط حممد

أهــل فجعا ق ــر ًا ب ــأرشف أشـ ُبــل؟

وأرفـــــع يف رغـــم الــعــى لــرحــل؟

فــأيــن إىل أيـــن الــــويص أهـــل نــأى

ومــــاذ عـــرى بــنــت اإلمـــامـــة زيــنــبـ ًا

فباتت بقلب بــالــنــوائــب مشعل؟

عجبت ولــلــدهــر املــشــوم عجائب

وكم غامض منه لدى اللب مشكل؟

أتسطو عــى أســد العرين قــرودهــا

وتغدو بغاث الطري فتك ًا بأحدل؟

ويـــقـــتـــل خــــر املـــتـــقـــن أمـــرهـــا

بــصــارم أشــقــى الــظــاملــن وأرذل؟

فــديــت إمــامــ ًا ك ــان لــلــرك قامع ًا

وكم ُف ٍد منهم جحف ً
ال بعد جحفل؟

وسيف ًا من الــبــاري املهيمن منتىض

عــى كــل مــفــتــول الــــذراع شــمــردل

ٌ
نــازل
تعجبت مــن سيف املــــرادي

عـــى مـــفـــرق الــعــلــيــا وملــــا يفلل

إن ع ــن اهلل م ــا ب ــن خلقه
أجـــل ّ

لـــدى عــن بــازيــه أصــيــب بمقتل

فــيــا أهيـــا الــــرأس الـــذي شــع نــوره

كــصــبــح بـــأنـــوار اهلـــدايـــة يتجيل

نــعــم إن ســيــف ـ ًا قــد أصــابــك حــده

أصــاب جهار ًا رأس أرشف مرسل

ألــســت أخــا اهلـــادي النبي ونفسه

بوحي من الباري املهيمن فيصل؟

فــيــا نـــــازالً وادي الـــغـــري بليلة

وكــــان هب ــا الـــقـــرآن أرشف مــنــزل
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رشحــت لنا مــن ليلة الــقــدر جمم ً
ال

أيا موضح ًا يف الدين أغمض جممل

ولــكــنــك الـــر الـــذي هــو غامض

وحـــارت بــه األلــبــاب عند التعقل

ومل يــدر معناه ســوى اخلــالــق الــذي

ارتـــضـــاك أمـــر املــؤمــنــن لــنــا عيل

إلــيــك أبــا السبطني شــكــوى أبثها

ويف الــديــن والــدنــيــا عليك معويل

عـــــي الـــنـــائـــبـــات عــــواديــــ ًا
متــــر
ّ

وأجــرعــهــا مـــر ًا بــكــاســات حنظل

ٍ
لقاصد
وإن خــابــت اآلمـــال يــوم ـ ًا

فــا خـــاب يل قــصــد وأنــــت مؤميل

ٍ
ٍ
مهد
مكمد
ويل اهلل نفثة
فخذها ّ

وغـــــر ويل اهلل لـــيـــس لـــنـــا ويل

ٍ
مــصــل وأكــمــل
بــأفــضــل مــا صــى

عــلــيــك مـــن اهلل الـــســـام صــاتــه

وله يف رثاء فاطمة الزهراء:
قــد بــات مــن نــار اخلــطــوب لسيعا

مل تــألــف الــعــيــنــان مــنــه هــجــوع ـ ًا

ويــبــيــت يف لــيــل ال ــس ــام مــســهــد ًا

أرقـــــ ًا ع ــى شـــوك الــقــتــاد فجيع ًا

مـــا لــلــيــايل الــــنــــادرات شــغــفــن يب

حــتــى شجيت بــغــدرهــا مفجوعا

ورمــيــنــنــي غــــدر ًا بــســهــم جفائها

فأصبن مــن قلبي القريح صدوع ًا

مل اســتــطــع صــــر ًا عـــى مـــا نــابــنــي

بــت مــن نــوب الــزمــان جــزوعـ ًا
بــل ّ

ذابــــت بــطــارقــة الـــرزايـــا مهجتي

فأسلتها مــن مقلتي دمـــــــوعـــــــ ًا

واســئــت أحــــوار االنــــام رصوفــهــا

بـــإســـاء ذيـــــاك الــــولــــوع ولــوعــا

جيــري عــى عكس القضية حكمها

رفـــعـــ ًا وخــفــضــ ًا دانــيــ ًاورفــيــعــ ًا

فخفضن مــن خــر الــكــرام رفيع ًا

ورف ــع ــن م ــن رش الــلــئــام وضيعا
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فــرى الدنايا يف الـــرؤوس حتكمت

واحلــــر أضــحــى لــلــهــجــن مطيع ًا

وت ــرى اخلــافــة أصبحت يف أكــوع

وتــــــرى أمـــــر املـــؤمـــنـــن خــلــيــعــا

يـــا مـــن بــــذات فـــقـــاره مــهــا سطا

فــــــرد ًا أبـــــاد مـــن الـــكـــاة مجــوعــا

روع ــت
أو مــا علمت بــفــاطــم قــد ّ

يف دارهــــا ولــكــم أغــثــت مــروعــ ًا؟
أضحى الكتاب بكرسها مصدوعا

كــــر َت منها الــعــداة ضلوعا
قــد
َّ

وبــقــرعــهــا بــســيــاط قــنــفــذ مل أح ــدّ

إال فـــــــؤادك ب ــال ــس ــي ــاط قــريــعــا

مــــاذا يــريــد الــقــوم بــالــبــيــت الــذي

زكــى أصـــوالً قــد سمت وفــروعــا؟

أولــيــس هــذا البيت بيت املصطفى

املـــرجتـــى يــــوم اجلــــــزاء شــفــيــع ـ ًا؟

الـــنـــرات ومـــن هبم
مـــا ذنـــب أم
ّ

الــنــرات سطوعا؟
قــد شــع ضــوء
ّ

إذ أســقــطــوهــا حمــســن ـ ًا فتساقطت

درر الــدمــوع مــن الــفــخــار نجيعا

أولــيــس حمــســن درة الـــرف التي

يــزهــو هب ــا حــيــد الـــزمـــان نصوعا

يــا بضعة اهلــــادي الــتــي يف فخرها

ســـــادت نـــســـاء الـــعـــاملـــن مجيعا

مــا بـــال إرثـــك مــن أبــيــك قــد غــدا

دون الــــريــــة كــلــهــا ممــنــوعــا؟
مـــا كــنــت يف َعـــ َل ٍ
ـــن هلـــن مــذيــعــا

مــــاذا أقــــول ويف الـــفـــؤاد رسائـــر
لــكــن أقـــول إىل الــصــحــابــة ســائـ ً
ا

َ
ــــت سميعا
وأود لـــو إين
ســــأ ْل ُ

هـــل كــــان يف رشع الــنــبــي حممد

حــكــم الـــتـــوارث بــدعــة تــريــعــا؟
حــكــم اإل ل ِ
ــــــه وهن ــج ــه امل ــروع ــا

بــرى الصحابة إهنــم قــد شاققوا
قــد أنــكــروا الــوحــي املــبــن مصدق َا

دعــوى البتول فلم يكن مسموعا

ش ُوا الــضــالــة بــاهلــدى ولطاملا
ََ

اختــــذوا اهلــــدى ديــنــ ًا هلــم متبوعا
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هيـــنـــئ اخلــــافــــة إهنـــــا يف مــعــر

قــد غــــادروا أنـــف اهلـــدى جمــدوعــا

نــبــذوا كــتــاب اهلل خلف ظهورهم

واســتــحــدثــوا دي ــنــ ًا هــنــاك بديعا

ظــلــ ًا وبــنــت املــصــطــفــى تضييعا

قــد ضــيــعــوا الثقلني قـــرآن اهلــدى
مــا ك ــان أشــجــاهــا وأقـــر عمرها

مــذ جــرعــت ك ــأس األســـى جتريعا

نــزعــت يـــد ًا مــن إرثــهــا وحقوقها

وتــلــفــعــت ثــــوب األســــى تلفيعا

ولبيت أحـــزان البتول قــد اكتسى

الــبــيــت احلــــرام مــن احلــــداد دروع ــا

مــهــا تــذكــرت األراكـــــة نــحــت ما

نـــاح احلـــام عــى األراك سجوعا

قــطــعــوا أراكـــتـــهـــا عــــنــــاد ًا ليتام

أضــحــى وتـــن قــطــوعــهــا مقطوعا

واحـــــرة ال ــدي ــن احلــنــيــف لنكبة

قــد فــجــرت صــلــد الــصــفــا ينبوعا

أت ــط ــول بــلــواهــا ويــقــر عمرها

وتـــــروح يف إثــــر الــنــبــي رسيــعــا؟

يا ليت شعري واألســى ملؤ احلشا

ولقد طويت عىل الشجون ضلوعا

مــا بــال قــر الطهر بنت املصطفى

مــا بــن هــاتــيــك الــقــبــور أضــيــعــا؟

ي ــا بــنــت خ ــر املــرســلــن ومـــن له

شــــاد اإل لــــــه ســاكــهــا املــرفــوعــا

صـــى عــلــيــك اهلل مـــا هــبــت صبا

أو سجعت ورق احلــمــى تسجيعا

وله يف رثاء اإلمام احلسن وأئمة البقيع:
تــســيــل كـــوديـــان الــعــقــيــق دمــوعــي

غــداة انطوت طي السجل ضلوعي

وقــد هجرت طيب الرقاد نواظري

فلم تكتمل يــومـ ًا بطيب هجوعي

ٍ
وحاجر
ـــب شــوقـ ًا للغوير
ومل َأ ْص ُ

وذكـــرى حبيب بــالــلــوى وربــوعــي
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ومل يشجني حادي الضعائن إذ حدا

وال ألدكـــــار الــضــاعــنــن ولــوعــي

ـن ت ــذك ــار الــبــقــيــع أهــاجــنــي
ول ــك ـ َّ

سقيت أيــا وادي البقيع دموعي
ســقــيــت هبــطــال الــســحــاب مــرتــع

رعــيــت أي ــا وادي البقيع ومل أقــل
ففيك انــطــوت مــن آل أمحــد أبحر

تــفــوق عــى طــاغــي الــعــبــاب وسيع

حويت الزكي املجتبى وأخــا الندى

وأمــــن خمــــوف بــاخلــطــوب مـــروع

بــك الــســيــد الــســجــاد زي ــن عبادها

وحمـــيـــي لــيــالــيــهــا بـــطـــول ركـــوع

وبــــاقــــر عـــلـــم اهلل خــــــازن رسه

أبــــو ســبــعــة تـــنـــوى خلـــر شفيع

ـــــــدى بــســطــوع
حتـــى بـــه نــــور ُاهل
ٰ

وفــيــك مــن الــنــور الــســاوي جعفر
فــلــلــه أجـــــــداث هـــنـــاك تــغــيــبــت

هبــــن بــــــدور الـــتـــم ب ــع ــد طــلــوع

هبـــن مـــن الـــغـــر املـــيـــامـــن ســـادة

وأركـــــــــان بـــيـــت لــلــنــبــي رفــيــع

وهم آل بيت الوحي واألرسة األىل

أتــى مدحهم يف خري وحــي صدوع

هبـــن ك ــن ــوز لــيــس ي ــع ــرف رسهــا

ســــوى ح ــاف ــظ لــلــر غـــر مــذيــع

ٍ
قــــدس يف أكـــف مضيع
جـــواهـــر

فوياله ما حيــوي البقيع نعم حوى
أسفت وما جيدي التأسف واألسى

ولــو عشت دهـــر ًا يف حنني فجوع

عــى ب ــاب بــيــت فــيــه خـــزان حكمة

ول ــي ــس هلـــم مـــن س ــام ــع ومــطــيــع

ق ــب ــور وأمـــــاك الـــســـاء بــأرسهــا

تـــنـــزل فــيــهــا يف عــظــيــم خــشــوع

ُـــــن هبــاتــيــك الــقــبــور مصاحف ًا
َوك َّ

حــوهتــا يـــدا رجـــس هــنــاك شنيع

ـــع املـــعـــروف عــنــد وكيع
كــا ُضـــيِ َ

ـوع ولكن ُضيِعت عند معرش
َتـ ُ
ـضـ ُ

أتـــانـــا بــمــعــنــى يف الـــنـــوال بــديــع

فــديــت كــريــم البيت احلــســن الــذي
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ويــالــيــت أرواح اخلـــائـــق كلها

فــــــداء إمــــــام بــالــبــقــيــع ضــجــيــع

هو املجتبى واملصطفى الطهر جده

وأعــظــم بــجــدّ يف احلــســاب شفيع

هــو العلم املنصوب للخلق حجة

وأقـــــــوم ح ــص ــن لــلــعــبــاد مــنــيــع

تــنــازعــه أيــــدي الــشــقــاق وطــاملــا

شــقــت يف أصـــول لــلــهــدى وف ــروع

رفيع يسام اخلفض مــن كــل أكــوع

ومـــن كــل خمــفــوض املــقــام وضيع

يــقــايس ممــضــات اخلــطــوب ومـ ّـرهــا

بــأقــطــع مـــن ذي شــفــرتــن مليع

وقــد عــاش مهضوم النقيبة صابر ًا

وهلل مــــن خ ــط ــب هـــنـــاك فــضــيــع

ويــســمــع يف أذنـــيـــه مـــا ال أطــيــقــه

بـــيـــانـــ ًا ومل حتــمــلــه أذن ســمــيــع

ــب ديـــن احلـــق ســـود مالبس
َتــ ْلــ َب َ

وأس ــب ــل مح ــر ال ــدم ــع شــبــه نجيع
ـم نقيع
مـــن احل ــل ــل اخلـــــرا ب ــس ـ ّ

غــداة اكتسى الزاكي بكف ُجعيدة

ورحــــن بــأنــف يـــا هــذيــم جــديــع

عــى رغــم آنـــاف املــكــارم قــد قىض

وهـــذي ربـــوع املــكــرمــات دوارس

وقـــد كــن عـــر ًا يف ريـــاض ربيع

وهلــفــي عــى الــزاكــي تلهف مفجع

يـــعـــظ ملـــــا القــــــــاه ســـــن ق ــري ــع

وإن أنس مل أنس التي تصدع الصفا

وقــــد فــجــرت مــنــه عــيــون دمـــوع

ودهــيــاء شبت بالقلوب رضامها

فــلــم تــطــف يف دمـــع هــنــاك مهــوع

ومل أنــــس نــعــش ـ ًا شــيــعــتــه مــائــك

ومــالــت لــه الــســبــع الــعــا لــوقــوع

ويــالــيــت ال أدري بــا صنعت به

بــقــيــة عـــــاد مــــن أمـــــض صــنــيــع

ولــيــت ســهــام الــقــوم أخــطــأن نعشه

كــــن بـــن ضــلــوع
ويـــاحـــ ّبـــذا لـــو
ّ

بــنــعــش أراشــــتــــه ســـهـــام لــكــيــع

ومل تسمع اآلذان مــن قــبــل يومه
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فــتــلــك ســـهـــام يف فــــــؤاد حمــمــد

ذوات ك ــل ــوم مل تــــزل وصــــدوع

أصـــبـــن كــــام اهلل حـــن أصــبــنــه

فــلــم خيــطــئ الــثــقــلــن ســهــم وقــوع

أبـــيـــت عــــى آل ال ــن ــب ــي بــلــوغــه

وحـــــرة مــتــبــول الـــفـــؤاد وجــيــع

أال إن ســكــان الــبــقــيــع وحــقــهــم

هب ــم طـــال هتــيــامــي وزاد ولــوعــي

عليهم ســام اهلل مــا ه ـ ّبــت الصبا

تــــروح وتـــغـــدو يف ريــــاض رفــيــع

وقال راثي ًا احلسني بن عيل:

()1

فــا أنـــا يف وادي عــشــيــق وعــاشــق

دعــاين عن وادي العذيب وبــارق

ورشح الــصــبــا ّ
ول وأدبـــــر ليله

وأســفــر صبح الشيب بــن مفارقي

بـــت يف لــيــل اهلــمــوم مسهد ًا
وقـــد ٌّ

رهــيــنـ ًا بــأيــدي النائبات الــطــوارق

اختـــذت اهلــم خــدن ـ ًا مسامر ًا
كــأين
ُ

وليس رقيق العيش عندي برائق

ولــســت بمخضوب الــبــنــان متي ًام

وال بــخــدود الــغــانــيــات الــرقــائــق

ِ
ِ
ووصفه
ـي عــن ذكــر الشقيق
و َدعــنـ َ

فلست إىل وصــف الشقيق بشائق
ومـــا كـــان مهــي للخليط املــفــارق

وما رحت أصبو للصبا إذ تنسمت

ِ
ــي يــوم الــــوداع وداعــهــم
ومــا راعــن َ

غـــداة حـــدا للبني حـــادي األيــانــق
يــطــوف عــى إثـــر الــضــغــائــن رامــق

وما رحت أرعى الركب ساعة قوضوا
فجنب حــديــث الــعــاشــقــن فإنني

قطعت مــن العشاق حبل عالئقي

وعـــرج إىل وادي الــطــفــوف حمدث ًا

أح ــادي ـ َ
ـث مــتــبــول احلــشــاشــة وامــق

((( بارق  ،ومن معانيه  :السحاب ذات الربوق  ،والص ّيب أو السكب .
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وحــــدّ ث بفتيان احلــســن ورهــطـ ِـه

بني احلسب الوضاح زاكي املعارق

ِ
ببيض اهلند رصعى عىل الثرى
هتاوت

مضمخة األجــســاد لــون الشقائق

وهلل فـــتـــيـــان هــــنــــاك تــعــانــقــوا

مع البيض بيض املرهفات الذوالق

فــديــتــهــم مـــن خــاضــبــن لكفهم

لــدى الــروع يف محر الدماء اهلــوارق

طـــرو بــن لــلــحــرب ال ــع ــوان كانام

لدهيا الــرمــاح الــلــدن زهــر احلدائق

بعيني مــســو ّد الــصــبــاح لــرزئــهــم

وحيــمــر طـــريف بــالــدمــوع الــدوافــق

وقــد عــاد وجــه الــدهــر بعد ضيائه

بــلــيــل مــن األرزاء أســــود غاسق

وإن أنــس لــن أنسى غريب ًا مــرد ًا

لــدى كربال بــن الــكــروب البوائق

وهـــذا أبـــو الــغــر املــيــامــن مــن سام
حسني بــأرض الطف عانى حروهبا

وداس عىل شهب النجوم الشوارق
َ
لــدى آل حــرب بــن تلك الفيالق

حيــوط بــه اجليش اخلميس عرمرم ًا
بــرغــم املــعــايل الــغــر أصــبــح مــفــرد ًا

ـص بــه رحــب الفضا بالتضايق
َي ـ ُغـ ُّ
وأضحى سهام ًا للسهام الرواشق

خ ــي ع ــن اخلــــان م ــن غ ــر نــارص

يــعــاين عظيم املــفــجــعــات الــبــوائــق

اإلبـــــاء ومـــا ارتــى
أبــــى إال
َأ ٌّيب
ٰ
َ

ســوى السيف من خل لديه مرافق

عىل اجليش ثبت اجلأش صال بصارم

وف ــل مـــوايض املــرهــفــات الــبــوارق

إذ اس ــود ليل النقع يف يــوم معرك

جــاه بصبح من سنا البيض بارق

إذا أنقض يف مــايض الــغــرار حسبته

شــهــابـ ًا هــوى فــوق الــعــتــاة امل ــوارق

وكــم زجم ــرت منه صــواعــق سطوة

وولــت عــداه منه حــوف الصواعق

الثرى
وليت النجوم الزهر خرت عىل
ٰ

وراحـــن مــدى األيـــام غــر شــوارق
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خــر صاعق ًا
غ ــداة أيب السجاد قــد ّ
وأيــــن كــلــيــم اهلل ِمـــن ذا مصابه

ــصــدّ ُع شــم الــراســيــات الشواهق
ُي َ

وقــلــب كــلــيــم اهلل أضــحــى مكل ًام

كـــا إن روح اهلل يف جـــد وامـــق

وذلـــــك رحيـــــان الــنــبــي وروحــــه

غــدا مــركــضـ ًا للعاديات السوابق

وهـــذا حــســن يف الــصــعــيــد مــزم ـ ً
ا

وذاك يــزيــد فـــوق بــاهــي الــنــارق

يــســار ع ــى رأس الــعــنــان بــرأســه

إىل رش خــلــق مـــن أمـــيـــة مـــارق

كموسى كليم اهلل أرشف صاعق
أقــيــمــت هلــا األرزاء ف ــوق رسادق

فــوقــعــة يـــوم الــطــف قــبــل وقوعها

ٍ
حممد
ـي
فــيــا مــن حـــوى عــلــم الــنــبـ ِ

وق ــد ح ــاز رس اخلــافــيــات الــدقــائــق
صــلــواة إ ل ِ
ـــه الــعــرش ِ
رب املــشــارق

عــلــيــك أبـــا الــغــر املــيــامــن مل تــزل

وقال راثي ًا اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني:
هو الدهر يرمي يف سهام النوائب

فلم خيطني رمــي ـ ًا بسهم املصائب

ـى جتــيــش جيوشه
فــا قلبي املــضــنـ ٰ

ومــا أنــا ثبت اجلــأش عند النوائب

ـب قلبي يف صــفــوف رصوفــه
تــق ـ َّلـ َ

وتــعــطــب يل مــنــه فــنــون الــعــواطــب
ويبعد يف الــدهــيــاء ُبــعــدَ األجــانــب

فيا صاح جيفوين لدى اخلطب صاحبي

أراه طليق الــوجــه يف سعة الرخا

ويعبس وجه ًا عند ضيق املطالب

ففي السلم يلقاين صديق ًا مسامل ًا

ويــســلــمــنــي طــوعــ ًا لــدهــر حمــارب

وال عــجــب يف ح ــرب ده ــر معاند

سلم الدهر إحدى العجائب
َ
أج ْل ان َ

وصـــال عــى شــم الــعــرانــن غالب

أمل تـــره كــيــف اســتــطــالــت رصوفــه
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بني املصطفى الــغــر الــذيــن بيوهتم
إذا مــا حــرى ذكــر العليل بكربال

ُ ِ
ـــن عــى هــام النجوم الثواقب
ض ْب َ
تصب عيوين الدمع صوب السحائب

مسجى عــى نطع األديـــم ومل جيد
ً

هــنــالــك مــن ٍّ
خـــل لــديــه وصــاحــب

عليل من الــعـ ّـواد خــال ســوى الـ َّـذي

أتــــاه لــــذاك الــنــطــع أول ســاحــب
واوروا أوار ًا بــن تلك املــضــارب

وغـــر األىل غــــاروا املــخــيــم عنوة
ف ــل ــل ــه صــــبــــار عــــى كــــل نــكــبــة

تــدكــدك شــم الــراســيــات الــرواســب

فــلــم حيــكــه نـــوح َوإن طـــال نوحه

بــحــرقــة مــقــروح احلــشــاشــة ذائــب

ٍ
أيـــــوب إن ج ــل صــره
ومـــا ص ــر

ـم مــنــه يف عــظــيــم املــصــائــب
بــأعــظـ َ

وما قست يعقوب الذي ابيض طرفه

بيعقوب آل البيت أزكــى األطائب

فيعقوب إن يأسف لفقدان يوسف

ويوسف يف االحياء سامي املراتب

فــذا السيد السجاد يف طــف كربال

تطوف بــه األرزاء مــن كــل جانب

ويــنــظــر يف عــيــنــيــه فــتــيــان هــاشــم
عطاشى عىل وجه الصعيد هبا ارتوت

َّ
هتش ُم يف بيض السيوف القواضب

عىل هنل عطش للرماح السواغب

ويــنــظــر مــن فـــوق األســنــة أرؤســـ ًا

يــشــق حمــيــاهــا ظـــــا َم الــغــيــاهــب

لقى فــوق رمــضــاء الصعيد وشيبه

ختضب مــن محــر الــدمــاء بخاضب

اس الــنــبــوة حـــر ًا
ويــنــظــر
حــــــر َ
ّ

نــــوادب تــفــدهيــا املـــا مــن نـــوادب

غــــر املــنــاقــب
تــنــال أبــــاة الــضــيــم َ

ويــلــقــى أبـــى الــضــيــم خــر أب به

ونــال بــه الــداعــون أسنى الرغائب

فيا مطلق األرسى إذا مــا دعــوا به

أأنــت الــذي تــري أســر ًا مع السبا

فــا ذاك إال مــن بــديــع الــغــرائــب
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بــجــســم كمحني األهــلــة شاحب

عــى مــتــن مــهــزول املــطــي بــا وطــأ

ِ
تـــطـــو ُق أجـــيـــاد املــــا بــاملــواهــب

ويـــا م ــن أيـــاديـــه ع ــى اخلــلــق مج ـ ٌة

عجبت إىل أيــديــك ُقــي ِ
ــدن بعدما
ّ

أيــاديــك قــد أطلقن رهــن النوائب
وجلت عن اإلحصاء يوم ًا حلاسب

مصائب زيــن الــعــابــديــن تفاقمت

ـرى املصائب
تصغر صــغــراهــا لــكـ ٰ

ولــكــن يـــوم الـــش ــام أعــظــم نكبة
وســــب أبـــيـــه فــــوق أعــــــواد منرب

ألفضع خطب جاء من رش خاطب

فديت إمام ًا عاش ما عاش مكمد ًا

ــــن مـــن مــــاء بــلــذة شـــارب
ومل ُي َ

الــســم غــــدر ًا أمــيــة ٌ
ـــــت إلــيــه
دس ْ
َ
َو َّ

وما السم بدع ًا من ذوات العقارب

وقال راثي ًا اإلمام جعفر بن حممد الصادق:
َفـ ْلــتــبـ ِ
ـك مــن بيض الــعــذارى خود

وســبــتــك عنها الــســكــارى الــســود

تــرنــو إلــيــك بــطــرف ريـــم أدع ــج

لــكــن تــصــاد بـــه األســـــود الصيد

وســـبـــاك عــمــر الــشــقــيــق بــوجــنــة

ق ــد ج ــن فــيــهــا الــعــاشــق املــعــمــود

وعـــى قــد ٍ
ود كــالــغــصــون متايلت

مــا انــفــك يــصــدح قــلــبــك الــغــريــد

وإذا تــنــفــســت الــصــبــا هبــبــوهبــا

تــعــســو هلــــا وفــــــــؤادك املــكــمــود

يـــا َأ ُيــــــا الـــعـــاين املـــعـــذب قلبه

مــــا ذا يــــــؤمل ق ــل ــب ــه الــتــســهــيــد
وعـــيـــوهنـــا لـــيـــل الــــتــــام رقــــود

ســهــدّ ت طــرفــك يف املـــاح صبابة
وحففت عهد ورودهـــا وهــي التي

ضـــاعـــت مـــواثـــيـــق هلــــا وع ــه ــود

ولــقــد شقيت بحمل أعــبــاء اهلــوى

أو مــا كــفــاك مــن اهلـــوى السكيد
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فـــدع اهلــــوى أبـــــد ًا ألب ــن ــاء اهل ــوى

واســلــم وأنــت مــدى الــزمــان سعيد

وانـــح االمــــام الــصــادق ال ــر الــذي

عــن جـــوده يـــروى الــنــدى واجل ــود

وعــــــى يـــقـــن أنــــــه مــــن جــعــفــر

فــــاضــــت بــــحــــار مــــاهلــــا جتــديــد

فــأبــيــضــت اآلمـــــال بــعــد ســوارهــا

وأخـــر يف ورق ال ــرج ــاء الــعــود

فــمــن الــتــجــا يــومــ ًا بحصن والئــه

مـــا راعـــــه يــــوم الـــوعـــيـــد وعــيــد

إن قلت شيعة جعفر ســعــدت به

فـــــاهلل خــــر الـــشـــاهـــديـــن شــهــيــد

فـــابـــر نــجــيــ ًا مـــســـعـــد ًا بــواليــة

فـــــــوالؤه يف الـــنـــشـــأتـــن ســعــود

يـــا مـــن بـــطـــوع يــمــيــنــه أمــاكــهــا

فـــهـــمـــو قــــيــــام عــــنــــده وقـــعـــود

لعن الــذيــن جنوا عليك بضعفهم

لـــعـــن بــــه عــــــاد األىل وثـــمـــود

هجموا عليك وأنت يف غلس الدجى

قــد طـــال مــنــك إىل اإل لــــه سجود

أهــجــوم أوجـــاس الــعــدى يف بيتكم

يــا لــيــت شــعــري حــــادث وجــديــد

مـــن بــعــد تــكــفــن الــنــبــي تــواثــبــوا

وســطــت عــى أســـد الــعــريــن قــرود

أكــــذاك مــع قــر الـــزمـــان وقــربــه

تــــرع لــلــهــادي الــنــبــي عــهــود؟
مل
َ

أكــــــذا أمـــــر املـــؤمـــنـــن تـــقـــروه

مــن رش أرجــــاس الــطــغــاة عبيد؟

مــــاذا أقــــول بــمــوقــد الـــنـــار الــتــي

مل خيــب منها يف الــقــلــوب وقـــود؟

وحــديــث فاطمة وكــر ضلوعها
يــا شــيــبــة احلــمــد الــتــي مــن نــورهــا

مل يــســتــطــع ُيــصــغــي إل ــي ــه جليد

قــد شــع مــن فــلــق الــصــبــاح عمود

الـــدى الــدوانــيــقــي تــوقــف صــارع ـ ًا

وعــى الـــراح مقامك املحمود؟

أهيــــــان جــعــفــر آل ب ــي ــت حمــمــد

وعــــى األرسة يــرجــحــن جمـــرد؟
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ع ــلــ ًا لـــه عــلــم اهلـــــدى مــعــقــود؟

أولــيــس هـــذا شــيــخ أعــــام اهلــدى

كــلــ ًا يــــذوب لسمعها اجلــلــمــود

اهلل أكــــر كــيــف يــســمــع جعفر
ويــــرى حتــكــم رش ضــلــيــل الـــورى

يــــا ســـــاء ضــلــيــل هـــنـــاك مــريــد

ولـــقـــد تـــأســـى يف يـــزيـــد بـــا جنا

وكـــــامهـــــا فـــيـــا جــــنــــاه ي ــزي ــد

وإذ واقـــف الــســجــاد زيــن عبادها

ويـــزيـــد يف فــــرط الــــــرور يــزيــد

وب ــم ــوق ــف ــن ت ــش ــاهب ــا وت ــواف ــق ــا

ولــــقــــد تـــشـــابـــه والـــــــد وولـــيـــد

لـــكـــن زيـــــن الـــعـــابـــديـــن مــقــيــد

قـــد أنــحــلــتــه مـــن احلـــديـــد قــيــود

يف طــوق جامعة احلديد لــدى السبا

وفــــــــؤاده مــــن ذا وذا مــكــمــود

نى
مــا للقيود ومــدنــف ـ ًا بـــادى َ
الض ٰ

أفــــديــــه دهــــــر م ــق ــي ــد مــصــفــود

يــــا ق ــب ــح املـــنـــصـــور رش مــعــانــد

يــصــاة م ــن ذات الـــوقـــود وق ــود

أو مــا درى أن اإلمــــام مــتــى يــرد

شـــيـــئـــ ًا فـــجـــبـــار الــــســــاء يــريــد

حــتــى دنـــا أمـــر الــقــضــاء ومل يكن

أبـــــــد ًا ملـــحـــرم ال ــق ــض ــا مـــــردود

إذ غـــالـــه بــالــســم األ ُم خلقها

ف ــغ ــدا قــتــيــل ال ــس ــم وهــــو شهيد
وحــبــاك يف أق ــى الــســعــود سعود

ُح ـ ّيــيــت ي ــا وادي الــبــقــيــع بــأربــع

لــقــد اســتــقــامــت واســتــقــام وجــود

هلل أربــــعــــة هبــــا الـــســـبـــع الــعــى

وقال يف رثاء اإلمام موسى الكاظم:
مــــا يل أبـــيـــت بـــحـــرة وحــنــن

وأطـــيـــل يف بــــايل الــطــلــول أنــيــنــي

وتسيل يف وادي الصبابة أدمعي

وأهـــيـــم يف مــقــل الــضــيــاء الــعــن
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وأجـــــن يف لــيــل ال ــدج ــن ــة هــائــ ًا

ـت طــيــب ال ــرق ــاد جفوين
قــد طــلــقـ ْ

حــتــى َم أصــبــو لــلــصــبــا وهــبــوهبــا

وأنــــوع يف مــيــس ال ــق ــدود غصون
أســــفــــ ًا بــصــفــقــة بـــائـــع مــغــبــون

م ــايل أبــيــع الــعــمــر يف س ــوق اهلــوى
يــا سعد قــد ذهــب الشباب ومل أنل

إال الـــضـــنـــا وكــــآبــــة املـــحـــزون

لــيــس اهلـــوى إال اهلــــوان ملــن هــوى

وضـــــــال جمــــبــــول بـــــه مــفــتــون

خـــي الـــوقـــوف عـــى ربــــى َيــريــن

ليس الــوقــوف مــن الضنى ُيربيني

وهــلــم نــقــصــد خ ــر بـــاب للرجا

مــتــكــفــل ل ــل ــق ــاص ــدي ــن ضــمــن

بــاب احلــوائــج مــن روت عــن كفه

بعض الندى ديــم السحاب اجلون

موسى بن جعفر كاظم الغيظ الذي

قــــد كـــــان ع ــل ــة عـــــامل الــتــكــويــن

هـــذا الـــذي مــوســى الــكــلــيــم بــره

أضــحــى كليم مليك يـــوم الــديــن

بــيــت الــنــبــوة بــيــتــه ســامــي الـــذرى

كــــم فـــيـــه مــــن رس بــــه مــكــنــون

أي والـــذي رفــع الــســاء هــو الــذي

فــيــه نــحــا ملـــا الــتــجــى ذو الــنــون

هــذا الــذي َجــع الدين والدنيا مع ًا

مـــن كـــل طـــارقـــة دهــــت حيميني

كـــا وال مــغــنــى الـــلـــوى يغنيني

ودع الــطــلــول فليس فيها طائل

قـــســـ ًا بـــه وبـــجـــده وهــــو الـــذي

مــن ح ــوض كــوثــره غـــد ًا يسقيني

إين بـــنـــيـــل نــــــوالــــــه مــتــيــقــن

ومـــــن الـــيـــقـــن ســــعــــادة بــيــقــن

أفــديــه مــن حلف الضنا مسجون

َّ
أمــــض نـــوائـــب وشــجــون
قــاســى

ولقد حكى الصديق يوسف إذ رأى

لــلــســجــن حمــبــوســ ًا بــبــضــع سنني

لـــكـــنـــا شـــــتـــــان بـــيـــنـــهـــا فــــذا

قــد عـــاش أزمـــانـــ ًا عقيب سجون
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وهــــو الــعــزيــز ب ــم ــره يف رفــعــة

وقــــريــــر طـــــرف ب ــاهل ــن ــا م ــق ــرون

وغ ــري ــب ب ــغ ــداد ثـــوى يف سجنه

نـــائـــي الــــديــــار حيـــل دار اهلـــون

يــلــقــي الــــــذي القــــــاه ممــــا ســــاءه

مـــــن كـــــل مهــــــاز هــــنــــاك مــهــن

تــبــت يـــد الـــســـنـــدي فــيــا جـــاءه

ولـــســـوف يــصــى يف لــظــى سجني

ٍ
وجــــه يــلــطــم الــوجــه الــذي
وألي

فــــــاق الـــــبـــــدور بــــغــــرة وجــبــن

أفــــديــــه م ــس ــم ــومــ ًا بـــســـ ٍم قــاتــل

أصــمــى احلــشــاشــة مــن بــنــي ياسني

ويــــــاه ممــــا ال أطـــيـــق ظـــهـــوره

م ــن مــضــمــر ب ــن الــضــلــوع كمني

فـــدع الـــراحـــة واكــتــف بــإشــارة

عـــــا يـــفـــجـــر أعــــيــــنــــ ًا كــعــيــون

يـــــوم الـــــنـــــداء وأي يـــــوم إنـــه

يــــــوم يــــــدك ســـهـــوهلـــا بـــحـــزون

واهلل يــمــتــاز اخلــبــيــث مـــن الـــذي

أنـــشـــأه نـــــور ًا قــبــل خــلــق الــطــن

فمصاب مــوســى بــاألســى يفريني

أبـــــد ًا وذكـــــر شــجــونــه يشجيني

وغـــريـــب بـــغـــداد لـــه يف أضــلــعــي

قـــبـــس بـــقـــدح زنـــــــاده يــوريــنــي

لــكــن يـــوم الــطــف أشــجــى ف ــادح

وأمــــى يــــوم بـــاألســـى مــشــحــون

مل أنــس يف أرض الطفوف مصائب ًا

بــقــيــت وأفـــنـــت ســالــفــات قـــرون

تــفــنــى الــلــيــايل وهـــي بـــاق ذكــرهــا

يف كـــل وقــــت ال تـــــزول وحــن

يــــــوم بــــه ســـبـــط الـــنـــبـــي حمــمــد

تــبــكــي لـــه حـــزنـــ ًا ع ــي ــون الــديــن

ِ
ــــدى مـــن نــــارص ومــعــن
عــنــد الــــن ٰ

يــــوم بـــه نـــــادى احل ــس ــن ومل جيد
يــــوم بـــه شــمــر اخل ــن ــا ي ــرق ــى عىل

صـــــدر إىل ع ــل ــم ال ــن ــب ــي مــكــن

يـــوم بــه ذات الــــروج لــقــد بــدت

حمـــــمـــــرة تـــبـــكـــي بــــغــــر رنــــن
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يــوم به شمس الضحى قد كـ ّـورت

والـــبـــدر أمــســى يف ثــيــاب حــزيــن

ال غــرو إن مطرت سحائب مقلتي

بـــــد ٍم كــمــنــهــل الــســحــاب هــتــون

يــــوم بـــه قـــد ز ِ
ُلــــزلــــت زلـــزاهلـــا

ســبــع الــطــبــاق و ُد َّك ك ــل رصــن

ٍ
جـــــد ألرسار الـــكـــتـــاب مــبــن

وبـــقـــيـــة اهلل الــــــذي يــنــمــى إىل
يــبــقــى ثـــاثـــ ًا يف الـــــراب مــعــفــر ًا

بـــجـــو حــســامــهــا املــســفــون
دا ٍم
ِّ

يــــوم بـــه غــــدت اخلـــيـــام َخ ــو ٰال ــيــ ًا

مـــن كـــل حــصــن لــلــعــبــاد حصني

إال الــعــلــيــل رهـــيـــنـــة يف قــيــده

روحــــــي الــــفــــدا ملــقــيــد م ــره ــون

بــــغــــريــــب بــــــغــــــداد حــلــفــت

وك ــف ــى بـــه يــمــنــ ًا وصـــــدق يمني

مل أســتــطــع مـــدحـــ ًا لـــســـادات هبم

نــــزل املـــديـــح بــمــحــكــم الــتــبــيــن

وألنـــت يــا ب ــاب احلــوائــج ملجأي

يف الــديــن والــدنــيــا مــعــ ًا تكفيني

وأفـــــــوز م ــن ــك بــنــيــل مــــا أمــلــتــه

وتـــقـــر يف نـــيـــل املــــــــرام عــيــوين

وأعـــود يف أســنــى الــســعــود ومل أقل

مــــــايل أبــــيــــت بــــحــــرة وحــنــن

أض ــح ــى لـــه بـــــدالً مـــن الــتــكــفــن

الصبا
ملقى ولــكــن نسج أنــفــاس َ

وله يف رثاء اإلمام عيل بن موسى الرضا:
فـــؤاد مــن الــوجــد الــدفــن يــذوب

وطــرف بصوب املعرصات يصوب

فال أدمعي تطفئ رضامــ ًا بمهجتي

ومل خيــب مــن ن ــار الــشــجــون هليب

ومل تشجني أطـــال مــيــة إذ عفت

وطـــــال هبـــا لــلــعــاشــقــن نحيب

ومــا جــدّ يب للوحد حسناء كاعب

رداح بــألــبــاب الـــرجـــال لــعــوب
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وأصبو إىل الغيد احلسان وليس يل

فــــؤاد إىل الــغــيــد احلــســان طــروب

وتــلــك أويــقــات الشبيبة قوضت

وقـــد الح بــن الــعــارضــن مشيب

وم ــا شــاقــنــي ل ــون الشقيق بوجنة

وم ــا اهــتــاجــنــي بالرقمتني حبيب

جــن بالعشق واهلــوى
وال أنــا ممــن
ّ

وقـــد قــيــل قــدمــ ًا اجلــنــون رضوب

فــدع عنك ريــ ًا بــن حــزوى ورامــة

ريــــــم هـــنـــاك ربــيــب
فــــا مــــــأريب
ٌ

ومــا راق يل ذكــر الــغــويــر وحاجر

ومــــا رق يل نــظــم بـــه ونــســيــب

فــيــمــم إىل طـــوس وكــــرر حديثها

حــديــث ـ ًا بــه املــســك العبيق يطيب

وقــد رشفــت طــوس عــى قبة السام

غـــــداة هبـــا لــلــبــدر كــــان مغيب

فــإن فــخــرت يــوم ـ ًا بأنجم سعدها

فــطــوس هبــا نــجــم اإلمــــام غــروب

ودونك إن شئت الرضا فاذكر الرضا

فــأنــت إىل ال ــرض ــوان مــنــه مصيب

إمــــام هـــدى ق ــد أوجــــب اهلل وده

وود ذوي الــقــربــى اهلـــداة وجــوب

نــمــتــه م ــن الــعــر الــبــهــالــيــل س ــادة

هبم جاد ودق السحب فهو سكوب

متى أمــطــروا يوم ًا سحابة جودهم

ويــورق غصن العيش وهــو رطيب

ولــكــنــا والـــدهـــر شــتــى رصوفـــه

جتــيــش لـــه بـــاألكـــرمـــن حـــروب

أراش ســهــام ـ ًا ع ــن ق ــي مكايد

ويـــرمـــي هبـــا آل الــنــبــي فيصيب
أقـــــول بـــه ِ
واري الـــزنـــاد لبيب

فإن كنت يف ريب وما ارتاب بالذي
أنــبــأك بــاملــأمــون والــطــرف ساكب

ومـــلـــؤ فــــــؤادي زفـــــرة ونــحــيــب

أال أنــــه قـــد كــــان أبــــدى بــشــاشــة

نــفــاق ـ ًا فــوجــه احلــقــد مــنــه َقــطــوب

ومــن كيده اللساع قــد دب عقرب ًا

وكــم منك يــا عــوجــاء ســاء دبيب
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لقد حـــارب اهلـــادي النبي فسيفه

بفيض دم اهلـــادي النبي خضيب

مــصــاب الــرضــا أدمـــى فـــؤاد حممد

وام ــس ــى كــتــاب اهلل وهـــو كئيب

أيــتــحــفــه بــالــســم حــتــقــ ًا ومــالــه

ســـوى إنـــه رب الــفــخــار ذنـــوب؟

قىض نحبه الندب اإلمام وما انقضت

عــلــيــه كــلــوم يف احلــشــا ونــــدوب

غريب حكى موسى الغريب أباه من

تُـــشـــق عــلــيــه لــلــمــعــاد جــيــوب

فديت اإلمــام الكاظم الغيظ الذي

أ َّملــــت عــلــيــه يف الــســجــون كُـــروب

وال بـــدع يف لــيــث وشــبــل تشاهبا

وكـــــل لــــه يـــــوم هـــنـــاك عــضــيــب

وقــصــة بــلــوى كــاظــم الــغــيــظ قصة

يــكــاد هلــا صــلــد الــصــخــور يــذوب

فموسى قىض من كيد فرعون عرصه

قــتــي ـ ً
ا بــأيــد الــســم وهــــو غــريــب

وهــذا الرضا من كيد هامانه قىض

ف ــك ــل ل ــك ــل صـــاحـــب ونــســيــب

ضـــاالً إىل رأي الــرشــيــد بــا جنى

لــعــمــرك مــقــت م ــا جــنــاه وج ــوب

وتــلــك بنو العباس أورى زنــادهــا

رشار ًا بــقــلــب ال ــدي ــن مــنــه هليب

جتلبب يف ث ــوب مــن الــعــار أســود

وم ــل ــؤ رداهـــــا يـــا ه ــذي ــم عــيــوب

هــــم هنـــبـــوا آل ال ــن ــب ــي تــراثــهــم

وقــد راح بيت الــوحــي وهــو هنيب

ويف قــصــة الــســفــاح تسفح مقلتي
عىل الصادق املوىل األمني قد اغتدى

عــقــيــقـ ًا وداعــــي الـــر َّيف نحيب

حــــــدود ًا هلـــا اهلل الــشــهــيــد رقــيــب

وقـــد بـــاء يف ســخــط الــنــبــي حممد

عــلــيــه وجـــبـــار الـــســـاء غــضــوب

ومن علجها املنصور حاشت نوائب

عـــى الـــقـــادة الــغــر اهلـــــداة تــنــوب

وال ســيــا يف شــيــبــة احلــمــد كــم له

رزايـــــا هل ــا رأس احلــســن يشيب
81

خمـــــازن وحــــي اهلل أن ــش ــب ظــفــره

فــيــا ســـاء ظــفــر بــالــكــتــاب َنــشــوب

فديت الــذي متحى الذنوب بجاهه

فــلــم أدر مـــا ذنــــب لـــه فــيــتــوب

مصائب آل البيت جلت فلم يطق

س ــاعــ ًا هل ــا جــلــد الـــفـــؤاد صليب

الصبا
عليهم ســام اهلل مــا هبت َ

ومــا اهتز غصن يف الرياض رطيب

وقال راثي ًا اإلمام حممد اجلواد:
قــد نــزعــت الــشــبــاب بــــرد ًا قشيب ًا

م ــذ كــســتــنــي ي ــد اخل ــط ــوب قشيبا

كــــان ذاك الــــزمــــان بـــاســـم ثغر

فــاغــتــدى وجــهــه عــبــوس ـ ًا قطوبا

داء دفــيــنــ ًا
ّ
ان بـــن الـــضـــلـــوع ً

هــل تـــروين يــا صــاح يــوم ـ ًا طبيبا؟

ٍ
دهــــر لئيم
َمـــن جمـــري مــن جـــور

عــد صــنــع اجلــمــيــل شــيــئـ ًا عجيبا؟
زادين ق ــس ــوة ويــقــســو صــلــيــبــا؟

مــــالــــه كــــلــــا ألـــــــن خ ــض ــوع ــا
وإذا مــا اخلــطــوب انــشــبــن ظــفــر ًا

كــــان ظــفــر اجلـــفـــاء مــنــه نــشــوبــا

ويــــح قــلــبــي إن مل َأ ُأ َّم إمـــامـــ ًا

كــــان لــلــمــلــتــجــى إلـــيـــه جمــيــبــا!!
ودمـــــوع الــعــيــنــن هتــمــي ســكــوبــا

ولــــــذا ق ــل ــت عــــن فــــــؤاد قــريــح

أبــــت يـــا حـــــادي الــظــعــون جمـــد ًا
فــبــمــأوى اإلمـــــام مــوســى أرحــهــا

ـســهــونــا
شــق مــن مــهــمــه الــفــاة الـ ُّ
تلق روض الــرجــاء غصن ًا رطيبا

وهــــنــــاك املــــــوىل اجلـــــــواد جــــواد

أن يصوبا
قــد كــفــى ص ـ ّيــب الــســا َ

ومهــــا الـــكـــاظـــان لــلــغــيــظ عــفــو ًا

عـــن مــســيــئ ويــمــحــوان الــذنــوبــا

نــحــو جـــــودي جـــــوده لـــن خييبا

اســـتـــو ْت ســفــيــنــة قصد
وإذا م ــا
َ
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وبـــــبـــــغـــــداد آفـــــــــان غــــروبــــا

َــــــــــرا ســـــــاء املــــعــــايل
ومهـــــــا ن
ِّ

أوشــكــت مهجتي هبــا أن تــذوبــا

لــســت أدري ويف احلــشــا نفثات
فـــلـــاذا غـــريـــب بـــغـــداد مــوســى

وهــو بــاب الــرجــاء عانى اخلطوبا؟

َ
ضـــل رشـــد ًا
وعــــا َم الــرشــيــد قــد

ولــنــهــج الـــضـــال كـــان مــصــيــبـ ًا؟
م ــن إمــــام بــالــســم يــقــى غــريــبــا؟

وعـــــــا َم اجلـــــــواد روحــــــي فــدتــه

ســـوف تــصــى يـــوم احلــســاب هليبا

ويــــل بــنــت املــــأمــــون ممـــا جفته
قــد أحــالــت ضـــوء الــنــهــار دج ـ ّي ـ ًا

مــذ أثـــارت يــوم الــشــجــون عصيبا
مل يــــزل لــلــرضــا رضـــيـــ ًا حبيبا

مـــكـــرت م ــك ــره ــا ب ــخ ــر جــــواد

غـــر بــــدع مــنــهــا اخلـــيـــانـــة ظــل ـ ًا

لــيــس غـــدر اخلــــؤون شــيــئـ ًا عجيبا

إن مــكــر الــنــســاء دك الـــــروايس

فـــتـــهـــاوت مــنــهــا كــثــيــبــ ًا مهيبا

ِ
املـــر َقـــن مــنــهــم ُعــيــو َبــا
طــبــقــوا

رش قـــوم
خــبــثــت مــنــتــمــى إىل ّ

راح واملـــــــاء كـــــان م ــن ــه قــريــبــا

ليت شــعــري مــا ذنــب ظــام غريب

يا جــواد ًا من جوده السحب جارت

عــن مــن الــيــر الــــروي آن نحيبا

ومــغــيــث الـــداعـــي ال ــري ــخ مل ــاذا

أنـــت تــدعــو ولــســت تــلــقــى جميبا

يـــا قــتــيــ ً
ا بــالــســم قــــوض لكن

يف فـــــؤاد اإلســـــام أب ــق ــى نــدوبــا

أنت حاكيت عمك احلسن الزاكي

كــريــم الــبــيــت الــــذي فــــاق طيبا

ٍ
لــبــان
أن ــت ــا يف الــشــجــا رضــيــعــا

وجـــــــــوادان ب ــال ــس ــم ــوم أصــيــبــا

وعــــــى الــــنــــريــــن مـــــن آل طــه

حــــق يــــا نــــر الـــســـا أن تــغــيــبــا

وبــــيــــوم اجلــــــــواد أذكــــــر يـــومـــ ًا

مـــن شــجــا ذكـــــره يــفــت الــقــلــوبــا
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يــــوم يــدعــو بـــاملـــاء يف آل صخر

وأبـــــت آل صــخــرهــا أن جتيبا

ف ــق ــى ظـــامـــي احلـــشـــاشـــة لــكــن

كــــان حـــد الــســيــوف مــنــه رشوبـــا

ولـــكـــم قــلــت والـــعـــيـــون عــيــون

م ــن دمــــوع أكـــف مــنــهــا الــغــروبــا

لــغــريــب يف أرض بــغــداد أشحى

وأصـــــــاب املـــــا شـــبـــابـــ ًا وشــيــبــا

ٍ
عـــمـــر ولــكــن
يـــا فـــقـــيـــد ًا قــصــر

طــــال حــــزن لـــه ي ــذي ــب الــقــلــوبــا

مثل نجم األســحــار غبت رسيع ًا

وبـــــدار الـــســـام شــنــت الــعــروبــا

ب ــل كــبــدر ال ــس ــاء إذ ت ــم ضـــوء ًا

وبــــــوادي الــطــفــوف آوى مغيبا

ذاك رحيـــــانـــــة احلــــســــن عــي

مـــن بــنــي حــرهبــا يــعــاين احلــروبــا

اهلــجــيــاء كــانــت عــروســ ًا
ـأن
ف ــك ـ َ
َ

قـــد هتـــــادى هلـــا م ــش ــوقــ ًا طــروبــا

وانـــتـــشـــار ال ــس ــه ــام كــــان نـــثـــار ًا

حــيــث قــد هلهل الــــردى عندليبا

ا ظــلــي ـ ً
ظــلــلــتــه الـــســـيـــوف ظــــ ً
ا

واكــتــســى لــلــزفــاف ثـــوبـ ـ ًا قشيبا

مــثــل لـــون الــشــقــيــق يــزهــو نــضــار ًا

إذ بحمر الــدمــاء أضــحــى خضيبا

وبــثــقــل احلـــديـــد قـــد زاد جــهــد ًا

وبــلــفــح اهل ــج ــر ع ــان ــى اخلــطــوبــا

قـــد تـــــروت مــنــه احلــــــداد ولــكــن

هـــو بـــاملـــاء لــيــس يــــروي اللهيبا

هلــــف أم الـــعـــى عــلــيــه عـــفـــر ًا

وبـــوجـــه الــــــراب أمـــســـى تــريــبــا

بــــاإلمــــام اجلــــــواد نـــاديـــت غــوثــ ًا

لــيــس يـــرىض اجلـــــواد أن ال جييبا

مــــن ب ــع ــي ـ ٍـد مــــــددت ك ــف ــي إلــيــه

أولـــيـــس الــبــعــيــد مــنــه قــريــبــ ًا؟

ذاك يف جــــــوده يــــر الــقــلــوبــا

مــثــل مـــا جـــاهـــم خيــطــا الــذنــوبــا

وعــــلــــيــــه مــــــن اإللـــــــــه ســــام

كـــلـــا خـــفـــق الـــنـــســـيـــم هــبــوبــا
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ومما قاله يف رثاء اإلمام عيل اهلادي:
حـــتـــا َم تـــســـأل أرســــــ ًا وطـــلـــوالً

وتسح من سحب الدموع سيوال؟
وبــقــيــت كــالــرســم املــحــيــل نحيال

أفــنــيــت عــمــرك يف الــغــرام سفاهة

وحبست عيسك يف الــربــوع طويال

قــد طـــال مــا لــعــبــت بــل ـ ّبــك أرســم

يــشــفــى غــلــيــلــك أو يــبــل غليال

أفــهــل عــثــرت مــن الــطــلــول بطائل

مــا يف الطلول جمــاوب إال الصدى
أفــــا أدلـــــك بـــالـــذي يـــدعـــى به

ســ ّي ــان فــأحــبــس مــقــفــر ًا ومطيال

فــيــجــيــب لــلــداعــي ب ــه امل ــس ــؤوال؟

ذاك اإلمــــام عل ّيها اهلــــادي الــذي

مــــا ضــــل مــلــتــجــئ إلـــيـــه ســبــيــا

هــــذا الــــذي مــهــا اســـائـــل بــاخ ـ ً
ا

يف بــخــلــه أســــــدى إلـــيـــك مجــيــا

فــأرح قلوص القصد نحو رضحيه

لـــريـــح ق ــل ــبــ ًا بــالــعــنــى مــتــبــوال

طــافــت لــعــمــر أبــيــه حـــول رضحيــه

زمـــــر املــــائــــك بـــكـــرة وأص ــي ــا

وتــــركــــت رشفــــــ ًا بــلــثــم تـــرابـــه

واســتــشــعــروا الــتــكــبــر والتهليال

أولـــيـــس مـــن بــيــت ال ــن ــب ــوة بيته

فـــيـــك املــــائــــك نـــزلـــت تــنــزيــا

لــكــنــه قــــد ضـــــاع بــــن عــصــابــة

قـــد ضــيــعــوه وضــيــعــوا الــتــنــزيــا

هـــذي بــنــو الــعــبــاس فــأعــلــم أهنــا
وعــــى اهلــــــداة بــنــي عـــي مل يــزل

َج َّ
ــــذ ْت فــروعــ ًا لــلــهــدى وأصـــوال
يــــا لــلــحــمــيــة ســيــفــهــا مــســلــوال

هلل يــــــــوم بــــنــــي عــــــي فــيــهــم

قــد كـــان يــومــ ًا يف ال ــزم ــان مهوال

مــــر ٍد
مـــا بـــن نــــأي يف الــــديــــار
َ

ضـــيـــع بــســيــفــهــم مــطــلــوال
ود ٍم ُأ
َ
وأســــل دمــــوع الــنــاظــريــن ســيــوال

فانظر إىل صنع الرشيد ومــا جنى
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وكــفــاك بــاملــنــصــور أصـــدق شاهد

فــامجــل مــقــالــك واتــــرك التفصيال

ولــقــد تــأســى بــالــرشــيــد خــؤوهنــا

فــانــصــاع بــالــغــدر الــدفــن خــؤوال

َت ـ َّبــت يــد املــتــوكــل الــطــاغــي الــذي

حــســبــي عــلــيــه بــــاإل لــــه وكــيــا
حيــمــي الـــذي يـــأوي محـــاه دخــيــا؟

او مــا سمعت بــا جــنــاه عــى الــذي

لــيــســومــه خــفــضــ ًا لـــه ونـــــزوال؟

كيف ارتــى خــان الصعالك منزال
أو مـــا ســمــعــت بـــا حيـــدر أدمــعــ ًا

ِ
ـــر الــفــؤاد غليال؟
مل تُــ ْطــف مــن َح ِّ

ويــــروم أحلــــان الــغــنــاء ِمـــن الــذي

الــتــحــريــم والــتــحــلــيــا
رشع
َ
قـــد ّ

قــــر ســــا أود الــــســــاك مــقــامــه

واخـــتـــار فـــوق الــفــرقــديــن مقيال

و َّد الـــــراح بـــأن يــكــون رضحيــه

لــيــكــون بــالــرف األصــيــل أصيال

مـــا انــفــك خيــمــر لــلــطــغــاة عــقــوال

ملـــا دعـــــاه ملــجــلــس اخل ــم ــر الـــذي

أمـــســـى بـــــوادي كــربــا مــقــتــوال؟
ٰ

سمعت صنيعه يف قــر َمن
َأو مــا
َ

جــــدث يــكــون بـــه احلــســن نــزيــا

الــــــنــــــرات بــأنــه
ويـــــــود بــــــرج
ّ

أمــســى ث ــاثــ ًا يف الـــــراب جــديــا

جـــــم رصوفــــه
لــكــنــا والــــدهــــر
ّ

وعـــى غــريــب الــطــف ســبــط حممد

ال حتــســب الــصــر اجلــمــيــل مجيال

لــبــســت أمــيــة يف مــشــوم صنيعها

عــــار ًا لـــدى الــدنــيــا يــــدوم طويال

وأتـــت بــنــو الــعــبــاس ظــلــا بــالــذي

مـــــأ الــــــعــــــوامل رنــــــة وعـــويـــا

اهلل يل نــعــم الــوكــيــل عـــى الـــذي

قـــد ش ــاق ــق الــتــنــزيــل والــتــأويــا

إذ مـــا شــفــا قــتــل احلــســن عليله

حــــتــــى تـــتـــبـــع قـــــــره م ــق ــت ــوال

ولــقــد ســعــى جــهــد ًا ليخفي قــره

فـــانـــصـــاع فـــيـــا رامـــــــه خمــــذوال
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وي ــري ــد إط ــف ــاء إىل ال ــن ــور ال ــذي

قـــســـ ًا بـــعـــزة شـــأنـــه فــهــو الـــذي

تــــم املـــــدى تكميال
تــــم مـــا َ
قـــد َ

قــد كـــان يف عـــرس اجلــلــيــل جليال

مل أستطع مــدح ـ ًا لــســادات اهلــدى

كــــا وال لـــرثـــائـــهـــم تــفــضــيــا

وعــلــيــهــم مــا نــســمــت ريـــح الصبا

تـــــرى الــتــحــيــة بـــكـــرة وأص ــي ــا

وله أيض ًا راثي ًا اإلمام احلسن العسكري:
حـــتـــام تـــذكـــر لــعــلــعــ ًا وعــمــيــا

ويــــــروم مـــن أرام رامـــــة ريـــا؟

وتــشــيــم مــن وادي األبــــرق بــارق ـ ًا

وتــشــم مــن وادي الــعــذيــب نسيام
فــبــكــيــت أطــــــاالً هبـــا ورســـومـــا

أشجتك مــن وادي الغوير معاهد
أتـــــــروم كـــتـــان الــــغــــرام طــاعــة

والـــدمـــع يــفــضــح رسك املــكــتــومــا

وتــســيــل لــلــخــد األس ــي ــل مــدامــع ـ ًا

وتــبــيــت لــلــحــر الــســقــيــم سقيام

وهتــيــم إن غــنــت محــامــات الــلــوى

فــــريــــح مـــــن أحلـــــاهنـــــن كــلــيــا

كــم ذا تطيل عــى الــطــلــول حتــرقـ ًا

وت ــئ ــن مــلــســوع الـــفـــؤاد ســلــيــا؟

هيهات أن تشفي الطلول من الغنى

هــي غــادرتــك مــدى املــدى مكلوما

فــاحــفــظ فـــــؤادك ك ــم يــبــيــت ألــي ـ ًا

واحبس دموعك كم تسح سجوما

واســمــع رعيت أبــا هذيم نصائح ًا

هتـــديـــك هنـــجـــ ًا بـــالـــرشـــاد قــويــا

فــاتــرك سبيل بني الصبابة راحــ ً
ا

واســلــك سبيل بني الــفــاح مقيام

وإذا أســـــاءك م ــن زم ــان ــك م ــارد

يــنــحــوك يف كــيــد اخلــطــوب رجيام

ف ــارح ــم شــيــاطــن اهل ــم ــوم بــســادة

بــزغــوا نــجــوم ـ ًا يف الــســاء رجــومــا
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ومتى دهتك من اخلطوب عساكر

فــالــعــســكــري تـــــراه فــيــك رحــيــا

هذا اإلمام أخو الندى احلسن الذي

مـــا انــفــك يــومــي يف نــــداه عــديــا

ــقــى الــــذي فــيــه تــؤمــل مــثــل ما
تَــ ْل ٰ

تــلــقــى ب ــج ــن ــات الــنــعــيــم نــعــيــا
يــنــهــد طـــــود تـــصـــري مــهــدومــا

ـري ويــومــه
مــهــا
ُ
ذكــــرت الــعــســكـ َ

تــــخ مـــن الــصــعــيــد أديـــا
أو أن
ّ

ال غــرو إن خــدّ ت خــدودي أدمعي
فــعــى املــقــيــد يف احل ــب ــوس ظــامــة

قــد قــل مطلق مــدمــعــي مسجوما

أكـــذا بــنــو الــعــبــاس ويـــل ضيعهم

ولــســوف تــصــى يف اجلــحــيــم محيام

قــد بـــددت مــن آل هــاشــم شملها

قــد غــــادرت أنـــف الــفــجــار هشيام

تــــاهلل بــاحلــســن الـــزكـــي إمــامــهــا

جــــاءت بمفضعة الــصــنــيــع ذميام

مــا كـــان ذنـــب الــعــســكــري لدهيم

إذا غــــــادروه يف احلـــب ــوس سقيام

أو مــا شــفــوا غــل الــصــدور بسجنه

حــتــى أذاقـــــوه الــــردى مسموما؟

مــا ذنــب مــن منه ابــن متى قــد نجا

مــذ عــاد مــن حــوت البحار سليام؟

ومن يتعمق يف شعر الشيخ كاظم الغزيل ،يراه قد وفق يف جتسيد الصورة ،ومن أرق

ما قاله يف هذا الباب هذه األبيات:

قــام جيلو الــطــرف مــا بــن الندامى

فــجــا مــن هــنــدس الــلــيــل الظالما

وســـــــقـــــــاين مخـــــــــرة ورديـــــــــة

لــــــون خــــديــــه هلـــيـــبـــ ًا ورضامــــــا

م ــا أحـــى الـــــراح م ــن راح رســت

حـــول خــديــه فــــؤاد الــصــب حاما

وأنــــيــــق الـــــــروض مــــن وجــنــتــه

أنـــبـــت الــــــورد فــــــرادى وتـــوامـــا

أحــــــور الــــطــــرف س ــه ــا نــرجــســه

واقـــــاح الــثــغــر أبــــدى يل ابــتــســامــا
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مــن هــبــوب الــريــح قصف ًا وانتقاما

أهــــيــــف أخــــشــــى عـــــى قــامــتــه
وب ــروح ــي أفــتــدي ِ
اخلــشــف الــذي

نــي الــعــهــد ومـــا راعــــى الــذمــامــا

خــضــب الــكــفــن عــمــد ًا مــن دمــي

مــســتــح ـ ً
ا ورأى وصــــي حــرامــا
هــــ َّز يل اجل ــي ــد دالالً وال ــق ــوام ــا

قـــلـــت ُعـــــديل بــالــلــقــا
مـــالـــه إن
ُ

ٍ
ٍ
نــــافــــر
غـــــــــــزال
بـــــــأيب جــــيــــد

يــرتــع الــقــلــب ف ــا ن ــب اخل ــزام ــى!

مــــن م ــق ــي ــل مــــن رشـــــا أغـــيـــده

مهـــت يف خ ــدي ــه شـــوقـــ ًا وغ ــرام ــا

كــــلــــا ادنـــــيـــــت لـــلـــخـــد فــمــي

ّ
عـــــل أن أنـــقـــع بــالــلــثــم أوامـــــا

عــقــرب األصـــــداغ أورت كبدي

وأفـــاعـــي اجلــيــد روتـــنـــي احلــامــا

ويــــح قــلــبــي مـــا أقــــايس مـــن رشــا

زج بـــاحلـــاجـــب لـــيـــ ً
ا وســهــامــا

نــــــام واشــــيــــنــــا ووىل مـــبـــعـــد ًا

ل ــي ــت ــه لـــلـــنـــار قــــد وىل ونـــامـــا

فـــلـــقـــد غـــــــرد قـــــمـــــري اهلـــنـــا

قـــد ت ــب ــدى يف ســـا الــفــخــر متــامــا

ٍ
نــــاحــــل مـــنـــه لــقــد
أي خــــر

شــفــنــي ال ــوج ــد ن ــح ــوالً وســقــامــا

ــــــر ِ
ُق ِ
ط الــســمــع مــقــامــ ًا فــمــقــامــا

غَــــن بــالــرســت ويف حل ــن الـ ِ
ـصــبــا
ِّ

وله نموذج آخر وفيه تتفتح روح رقة وحنني ،وهدفه التوصل إىل اجلامل واالستمتاع

به ،فينشدنا بقوله:

غـــيـــداء مـــن بــيــض املـــــاح رداح

تــلــوى عــنــان الــقــلــب فــهــو مجــاح

كـــم ذا أكــتــم صــبــويت فــيــهــا وذا

دمــعــي الــســفــوح لــصــبــويت فضاح

مــهــا تنسمت الــصــبــا ســحــر ًا فيل

قــلــب كــخــفــاق الــنــســيــم مــتــاح

بــــاهلل يـــا قــلــبــي املــتــيــم بــالــضــنــى

ك ــم فــيــك م ــن أمل الـــغـــرام ج ــراح
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طعنتك مــن هــيــف الــقــدود رمــاح

وبــرتــك مــن ُنــجــل الــعــيــون صفاح

وســبــتــك مــن خـــود ال ــغ ــواين غــادة

فــيــهــا دمــــــاء ال ــع ــاش ــق ــن تــبــاح

ختــتــال مــن مـــرج الــــدالل ب ـ َقــدِّ ه ـ ٰا

ويـــــروق يف ذات الـــــدالل وش ــاح

نــشــوانــة األعــطــاف مــن مخــر الصبا

رجـــراجـــة األرداف فــهــي رداح

لــلــكــاعــب الــنــهــديــن شــوقــي وافــر

ومــــديــــد طـــــريف نـــحـــوهـــا طـــاح

واملنحني ضلعي واحشائي الغضا

وعــقــيــق وادي ادمـــعـــي نــضــاح

رحي ــان ــة الــصــب امل ــش ــوق وروحـــه

ســيــان عــــذب رضــــا هبـــا والــــراح

رقــــت شــائــلــهــا وراقـــــت مــنــظــر ًا

وزهــــا بــــروض خـــدودهـــا الــتــفــاح

مــالــت كغصن الــبــان رنــحــه الصبا

قـــلـــبـــي عـــلـــيـــه طــــائــــر صـــــداح

حمـــمـــرة لـــــون ال ــش ــق ــي ــق قــبــاهلــا

فــيــهــا امحـــــرار دمـــى املـــــزان مــطــاح

نـــرت ذوائـــــب جــعــدهــا وكــأنــا

نـــــر الـــعـــبـــر بـــنـــرهـــا ف ــي ــاح

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:

إذا مل أمت حزن ًا لشمس سام الفخر

فو العرص إين ما حييت لفي خرس

ويف العيد إن فاضت سحائب مقلتي

فــهــا هــي مل تـــرح مــدامــعــهــا جتــري

وكــيــف ه ــال الــعــيــد يــبــزغ بعدما

ت ــوارى هــال املجد يف ظلمة القرب

وتــســعــد أيـــامـــي وقــــد راح أمحــد

شــهــيــد ًا عـــى حـــد املــهــنــدة الــبــر

أبــو قــاســم مــن شــاد ركــن فخارها

وداس بنعليه عــى هــامــة النرس
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وهيهات عــن العيد تنضب بعده

وروض اهلــنــا يــفــر مبتسم الثغر

ّــــى لصبح العيد يسفر بعدما
وأن ٰ

دفــنــا بــرغــم املــجــد ســـورة والفجر
وعسعس ليل الدهر تبكي عىل البدر

وقد كورت شمس املفاخر يف الثرى
أبــو قــاســم مــن حــاز فضل سباقها

وراح عىل العيوق يسحب بالفخر

أيــا عيد قــد هــاجــت بــابــل لوعتي

وشــاط هبا حلمي وطــاش هبا فكري

أيــا عيد هــذي مقلة املــجــد والعىل

تصوب جلني الدمع كالذائب الترب

مــن ابــن ُأبـــ ٰا ِة الضيم والــســادة الغر

أيـــا عــيــد هـــذي دار أمحـــد أقــفــرت
أيــا عيد مــايل والـــرور وقــد غدت

بــنــات اهلــــدى ثــكــى بــأفــئــدة ذعــر

وقاسم يف ســود الثياب قد ارتــدى

حلـــادثـــة دكـــنـــاء قــاصــمــة الــظــهــر

أيا عيد هذي الفاطميات أصبحت

لعمري عىل حال يذيب صنى الصخر

كمثل بنات النعش شتت شملها

بداء ًا فال تدري تسوي النوح ما تدري

نجوم بكت شمس العىل قمر النهى

وحق بأن تبكي عىل الشمس والبدر

وقـــد فــقــدت ويــــاه ج ــم مناقب

جتــل عــن اإلحــصــاء بالعد واحلــر

فــديــت م ــن األجمـــــاد نــبــعــة هــاشــم

سليل بني اهلــادي األطايب والطهر

مــــالــــك أح ٍ
ٍ
ِ
وتــــر
ـــــــد
ب ــع ــن إ لــــــه
َ

فــديــت قتي ً
ال بالقواضب قــد قىض
وقــد هاجني وج ــد ًا وأســبــل مقلتي

عقيق ًا فيا ويــي وجــل عــرى صربي

وأورى بجنبي العج الوجد واألسى

وأورثــنــي حــزن ـ ًا يضيق بــه صــدري

مصاب َدهـــ ٰا غــض الشباب حممد ًا

وغـــــادر أم املــجــد نــــارشة الشعر
وأصبح روض الشعر يبكي عىل القطر

جتل َبب فيك الفضل حلية ثاكل
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بحتفك حزن ًا ال يــزول مدى الدهر

حمــمــد ق ــد احتــفــت قــلــب فليحها
سأبكيك يف قلبي ويف العني دائ ـ ًا

سأنعاك مــا نــاح احل ــام عــى الوكر

ويف العيد يــا عــيــدي وغــايــة منيتي

لقد عــادين حــزنـ ًا وجانبني صربي

ويف العيد قــد قــرت عــيــون وإنني

أجــود بدمع مثل ما العارض الغمر

ختــضــب قــــوم ب ــاحل ــن ــاء وشــيــبــتــي

سأخضبها من فيض أدمعي احلمر

وصــافــح يف ذا الــعــيــد ك ـ ٌّـل خلي َله

وأبكى عىل فخري وأين ثوى فخري

وبــــراك يــا قـــر ًا ضممت حمــمــد ًا

سليل فليح املجد بوركت من قرب

ليهنيك بــدر قــد ثــوى فيك مرشق ًا

يـــفـــوق حمـــيـــاه ســنــا هـــالـــة الــبــدر

إىل اهلل أشــكــو فــقــده بــعــد أمحــد

وأبكيهام ما دمــت حي ًا مــدى العمر

فــلــســت بـــنـــاس أمحــــــد ًا وحمـــمـــد ًا

وإن مد يف عمري إىل منتهى الدهر

وال تألف السلوان نفيس ومل أزل

أوس ــد يف قربي
حليف العنا حتى ّ

ت سحب الرضوان قربهيام مع ًا
َس َق ْ

بلطف من الرمحن يغني عن القطر

وقال:
مـــــــن لــــلــــمــــشــــاكــــل بــــعــــده

مـــــن بــــعــــده مـــــن لــلــمــشــاكــل

رحــــــــل املـــــحـــــامـــــي والــــــــذي

قـــــد كــــــان يل تــــــــر ًا مـــواصـــل

قــــــد راح ســــيــــدنــــا الــــــذي

قــــد كـــــان نــــــــور ًا يف امل ــح ــاف ــل

راحـــــــــــت جـــــــنـــــــازة ســــيــــدي

والـــــدمـــــع يف اخلــــديــــن ســائــل

راحـــــــــــــوا بــــنــــعــــش عـــــادنـــــا

فــــالــــعــــز مـــــن دنـــــيـــــاك زائـــــل
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وأنـــــــــــــا الـــــــــفـــــــــداء ألمحـــــد

وحمــــــمــــــد حـــــلـــــو الــــشــــائــــل

وأنـــــــــــــا الـــــــفـــــــد املــــــهــــــذب

ومــــــــؤدب يف الـــفـــضـــل كــامــل

غــــــــدرت بـــــه أيــــــــدي الـــعـــدى

وفـــــلـــــيـــــح يــــــــا هلل ثــــاكــــل

قــــتــــلــــتــــه أيـــــــــــــدي عـــصـــبـــة

رش

واألراذل

اهلل يــــــــا مـــــــدبـــــــر الــــســــا

حتـــــت الـــــثـــــرى أمـــســـيـــت آفـــل

الـــــعـــــواهـــــر

بــــــــــت ذابـــــل
يف الــــقــــر قـــــد ُأ
َ

اهلل يــــــــا غــــــصــــــن الــــنــــقــــا
مل تــــقــــض حــــــق اجلـــــهـــــد إذ

مـــا كــنــت حــــال اجلـــهـــل جــاهــل

بــــــل كــــنــــت مــــــذ عـــرفـــتـــنـــي

حـــلـــو الـــفـــكـــاهـــة والـــطـــوائـــل

لِ َ
ـــــك مـــن لـــه تــنــمــى الــفــضــائــل

ّ
أنـــســـيـــت فــــضــــ ً
حــــــل يف مــا
ا
مـــــــا غـــــاضـــــنـــــي تــــدريــــســــه

بــــل كـــــان غـــيـــضـــ ًا لــلــمــجــادل

قـــــــد كـــــــــان يـــســـبـــقـــنـــي إىل

املــــعــــنــــى بــــعــــنــــوان املـــســـائـــل

كـــــــــم حـــــــــل كـــــــــل مـــعـــقـــد

ال يـــســـتـــطـــاع مـــــن املـــشـــاكـــل

ولـــــكـــــم جــــــى مــــــن مــشــكــل

أعـــيـــى الـــفـــحـــول مــــن األوائــــــل

ــــــو بـــقـــاســـم
ولـــــنـــــا
الــــــســــــ ُل ُّ
ُ

ال زال لـــلـــعـــلـــيـــاء كـــامـــل
دوم الـــــعـــــس واألصــــــائــــــل

دام الــــــفــــــخــــــار لـــســـعـــده

وقال يف رثائه هلام أيض ًا:
قـــف بـــالـــديـــار ضــحــى وســائــل

عــــن أهـــلـــهـــا والـــــدمـــــع ســائــل

عــــــــن أمحــــــــــد حــــــــــرز املـــــا

كـــهـــف الـــيـــتـــامـــى واألرامــــــــل
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عــــــــن أمحــــــــــد رب الــــعــــا

وأخ املــــفــــاخــــر والـــفـــضـــائـــل

ولــــــقــــــد وقــــــفــــــت مـــســـائـــا

يف داره والــــقــــلــــب ذاهـــــل

يــــــــا دار بــــــــــاهلل أخــــــــري

عـــــن حــــــال مـــــعـــــدوم املـــاثـــل

أيـــــــعـــــــود كــــهــــفــــي ســــاعــــة

أم صــــــار مـــــا بـــــن اجلــــنــــادل

أيـــــــعـــــــود فـــــخـــــر نــــــزارهــــــا

والــــــفــــــرد مـــــا بـــــن الـــقـــبـــائـــل

أيـــــــعـــــــود مـــــــوالنـــــــا الـــــــذي

مـــــا إن رأيــــــــت لـــــه مــــعــــادل

أيــــــعــــــود مــــفــــخــــرنــــا الــــــذي

فـــــــاق األواخـــــــــــر واألوائــــــــــل

أيــــــــــن الــــــــــــذي يف فــــخــــره

هـــيـــهـــات أن ت ــل ــق ــى مــشــاكــل

أيـــــــــــن الـــــــــــــذي يف نـــيـــلـــه

طــــــول املـــــــدى تـــلـــقـــاه ه ــاط ــل

والــــفــــاضــــل الــــســــامــــي ال ــع ــا

مــــا إن يــــقــــاس عـــــ ً
ا بــفــاضــل

أيـــــــن املــــبــــجــــل ذو الـــنـــهـــى

مـــــن كـــــــان لــــأيــــتــــام واصـــــل

أيــــــن الـــشـــجـــاع وذو الـــنـــدى

مـــــن كـــــــان لــــأيــــتــــام واصـــــل

أضــــحــــى هبــــا ِور َد املـــنـــاهـــل

أيــــــــــن الــــــــــــذي َمــــــــــن كـــفـــه

يــــــــا دار وحيــــــــــك خـــــري

رحـــــل الــــــذي قــــد كـــــان كــافــل

فــــأجــــابــــنــــي رجـــــــع الــــصــــدى

رحـــــل الــــــذي قــــد كـــــان كــافــل

وبــــــنــــــات أمحــــــــد قــــــد غــــدت

مـــــن بــــعــــده حــــــرى ثـــواكـــل

هـــــــذي املـــــســـــاجـــــد أعــــولــــت

وكـــــــذا املــــنــــابــــر والـــفـــضـــائـــل

ويـــــــــــح املـــــــنـــــــابـــــــر بــــعــــده

مــــــن بـــــعـــــده ويـــــــح املـــــنـــــازل
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وله أيض ًا يف القتيلني:
أم الـــدواهـــي ق ــد أم ــاط ــت رسهــا

مــن بعد مــا أخــفــت زمــانــ ًا مكرها

واســتــأصــلــت اهلل أكــــر أصــيــدا

مــن ك ــان مــن عــلــيــاء ل ــوي فخرها

تــبــت يـــدا ريـــب املــنــون فــقــد غــدا

خي ــت ــار مـــن نــســل الــنــبــوة وتــرهــا

يــا للعجائب قــد رقــى أوج العىل

فــاغــتــال م ــن أفـــق امل ــع ــايل بــدرهــا

مــن آل هــاشــم أمحــد الــنــدب الــذي

ق ــد كـــان حـــــرز ًا لــلــرايــا ذخــرهــا

ويــح ال ــزواين ال ُسقوا صــوب احليا

روتْــــــه مـــن كــــأس املــنــايــا مــرهــا
َّ

هـــل أنــبــتــت يـــا وحيــهــا ملـــا غــدت

تغوي مــن الصيد األمــاجــد خريها

ما كنت احسب قبل ذاك مواضي ًا

قــد نضبت غــيــث املــكــارم بحرها

أف ــه ــل درى أش ــق ــى ث ــم ــود بــأنــه

قــد غــال مــن أهــل املفاخر صدرها

فــقــى ع ــى رغـــم امل ــع ــايل كهفها

م ــن كـــان م ــن دون الـــرايـــا بــرهــا

قــد كـــان كــهــف دخــيــلــهــا وغــامــة

هتمي إذا حبس السحائب قطرها

ويـــح الــلــيــايل الــنــازعــات فــؤادنــا

واملـــرســـات م ــن املـــدافـــع محــرهــا

مــاجــت فــأرجــفــت الــســا بملمة
هــــذي جـــنـــازة أمحــــد صـــلـــوا هبا

شـــم الــشــوامــخ مــورهــا
مـــادت هلــا ّ

وارى املـــعـــايل تــابــعــهــا أثــرهــا

أم الــعــى مــن بعد واحــدهــا غدت

تنعى وق ــد صفقت عليه عرشها

شــلــت يــمــن لــلــرذيــلــة وابــــرت

تبكي وقــد قصمت عليه ظهرها

تـــرويـــه مـــن حـــد املـــــوايض حــرهــا

يف لــيــلــة دارت عــى عـــذب الـــروا

يــا خمــنـ ٍ
ـش جـــور الــلــيــايل قــد قىض

بالسيف كهف ًا كــان حيمي جورها
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َأو مــا تـــرى بــن األم ــاج ــد قــاس ـ ًا

ـى ال ــري ــة عــبــدهــا او حــرهــا
أب ــك ـ ٰ

قـــد أيـــتـــم الـــوغـــد املـــزنـــم طفله
ســــــاروا بـــــأرشف نــبــعــة مــريــة

وســقــاه مــن ث ــدي احلــــوادث َدره ــا

مـــدت عـــى هـــام املـــجـــرة فخرها

رحــــلــــوا ب ــخ ــر ســـالـــة عــلــويــة

قــد أوضـــح الــتــنــزيــل حــق ـ ًا أجــرهــا

ســـــاروا بــشــمــس مــفــاخــر ســيــارة

وحم ــم ــد ذو امل ــج ــد ت ــاب ــع ســرهــا

جـــارت بــه حصب اخلــنــا يــا ويلها

مــا رضهـــا لــو أنــصــفــت مــا رضهــا

وشــحــت فـــؤاد فليحها فيام جنت

ال رسهــــا رب الـــســـا ال رسهــا

أســف ـ ًا مــى بــرد الشبيبة وانــطــوى

مــتــوســد ًا ب ــن املــفــاخــر صخرها

روحـــي الــفــدا ملحمد فلكم جىل

عـــن كــــروب احلـــادثـــات ورضهـــا

روحــــي الـــفـــدا ملــحــمــد مـــا أنــكــد

أحمــــمــــد قــــســــ ًا بــــشــــوق بــيــنــنــا

وامــــرهــــا
الـــدنـــيـــا عــــي ب ــف ــق ــده
َّ
ألصــوب من صوب املدافع غمرها

أحم ــم ــد لـــو أســكــبــت عــيــنــي دمـــ ًا

مل أدن مـــن حـــق املـــــودة عــرهــا

الـــيـــوم يـــا بـــــدر ًا تــكــامــل ســعــده

قــاســيــت مــن نـــار الــنــوائــب مجرها

وبنات نعش خلف نعشك قد رست

وهلـــن قـــد جـــزت لــعــمــرك شــوهــا

شعث ًا أذاب فــؤادهــا فــرط األســى

لــن تستطيع مــدى الــلــيــايل صربها

الــيــوم يــا غــضــ ًا آوى قــــر ًا هــوى

مــا روض أغــصــان املــعــايل زهرها

أبــكــيــت أبـــنـــاء املـــفـــاخـــر مثلام

أضحكت مــن نسل الـــزواين رسها

مــا خلت يــا بـــدر ًا هــوى قـــر ًا غدا

بــرجــ ًا يــقــل مــن الــفــصــاحــة بــدرهــا

يــــا قـــــره مــــا أنـــــت إال حـــرة

دفــنــوا هبــا بيض الــقــواضــب تربها
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طـــوبـــى ل ــق ــر ض ــم ــه طـــوبـــى لــه

قــد حــاز مــن شهب الـــدراري درهــا

طـــوبـــى ل ــق ــر ض ــم ــه طـــوبـــى لــه

قــد ح ــاز مــن ص ــدف املــعــايل درهــا

وله أيض ًا:
َمــــــن غــــــــادر الـــعـــلـــيـــا ث ــك ــوال

َمـــــن فــــل صـــارمـــهـــا الــصــقــيــا

َمــــــن حـــــط شـــمـــس فـــخـــارهـــا

وأحـــــــــــال ُبـــــكـــــرهتـــــا أصـــيـــا

َمـــــن غـــــال م ــف ــخ ــره ــا األثـــيـــا

َمـــــــن حـــــط كـــــوكـــــب يـــعـــرب
أودى بــــــه ريــــــــب املــــنــــون

فـــــأثـــــكـــــل املــــــــــد الـــنـــبـــيـــا

أودى بـــــمـــــوالهـــــا الــــــذي

قــــــد كــــــــان لـــلـــعـــلـــيـــا كــفــيــا

واغــــــــتــــــــال أمحـــــــــد ف ــض ــل ــه ــا

واملــــــفــــــرد الـــــنـــــدب اجل ــل ــي ــا

ويـــــــــح املـــــــعـــــــايل قـــــــد ق ــى

بـــالـــســـيـــف أخــــــرهــــــا قــتــيــا

وكـــــــــجـــــــــده ظـــــــلـــــــ ًا قـــى

َمــــــن كــــــان لــــلــــهــــادي ســبــيــا

والـــــــعـــــــامل الـــــ َعـــــ َلـــــم الــــــذي

مـــــا إن وجــــــــدت لـــــه عـــديـــا

مـــــن شـــبـــل حـــــيـــــدرة الــغــلــيــا

ويــــــــح املــــــزنــــــم لــــقــــد شــقــى

أحـــــــرقـــــــت مــــهــــجــــة أمحـــــد

ِ
والــــطــــهــــر فـــاطـــمـــة الـــبـــتـــوال

أرضمـــــــــــت أفـــــــئـــــــدة الــــعــــى

أورثــــتــــهــــا الـــــــــداء الـــدخـــيـــا

أيـــــتـــــمـــــت ويـــــــــك رضـــيـــعـــه

خــــلــــفــــت قـــــاســـــمـــــه ثــــكــــوال

مـــــهـــــا نـــــــظـــــــرت لــــقــــاســــم

يــــبــــكــــي ويـــــنـــــدبـــــه عــــويــــا

أزكـــــــــى الــــــفــــــؤاد وم ــق ــل ــت ــي

قـــــد عـــــــاد مـــدمـــعـــهـــا هـــطـــوال
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رحــــــــل الـــــفـــــخـــــار ونـــعـــشـــه

مـــــذ شــــــاء لـــــأخـــــرى رحـــيـــا

محــــــلــــــوا يــــلــــمــــلــــم ســـــــؤدد
والـــــــــدهـــــــــر أغــــــــــر بــــعــــده

َمـــــن ضــعــضــع اجلـــبـــل الــثــقــيــا
واملـــــــجـــــــد يـــــنـــــدبـــــه طــــويــــا

والـــــســـــعـــــد يــــــنــــــدب نــــدبــــه

والـــكـــهـــف والـــــــرف األص ــي ــا

مـــــا خـــلـــت يـــــا شـــمـــس ال ــع ــى

يف الـــــــــرب ختـــــتـــــار األفـــــــوال

مـــــا خــــلــــت بـــــحـــــر ًا قــــبــــل ذا

يف الــــقــــر قـــــد وارى مــقــيــا

اهلل يــــــا بــــــــدر الـــــســـــا حتــت

الــــــــثــــــــرى أمــــــســــــى نــــزيــــا

طــــــوبــــــى لـــــقـــــر قـــــــد هـــــوى

مـــــن هــــاشــــم غــــيــــثــــ ًا هـــطـــوال

دفــــــــنــــــــوا ســـــــاحـــــــة أمحــــــد

فـــــيـــــه ونـــــائـــــلـــــهـــــا اجلـــــزيـــــا

روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

مــــــن كـــــــان يل خـــــــ ً
ا خــلــيــا

روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

مــــــن كـــــــان يل ظـــــــ ً
ا ظــلــيــا

روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

وارى فــــــدى روحـــــــي قــتــيــا

روحـــــــــــــــي فـــــــــــــــداء حمـــمـــد

أمـــــســـــى بــــــا ذنــــــــب قــتــيــا

روحــــــــــــي فــــــــــــداء مــــهــــذب

مــــــا إن رأيـــــــــت لــــــه عـــديـــا

روحــــــــــــي فــــــــــــداء مــــــــؤدب

مـــــا إن وجــــــــدت لـــــه مــثــيــا

روحــــــــــــي فــــــــــــداء مـــســـامـــر

لــــــســــــواه قـــلـــبـــي لــــــن يــمــيــا

واســــــــــى الــــشــــهــــيــــد عــــادنــــا

يـــالـــيـــتـــنـــي كــــنــــت الـــبـــديـــا

واســــــــــــــــوء حـــــــــــايل بــــعــــده

يــــا لـــيـــت عــــمــــري لــــن يــطــوال

واســــــــــــــوء حـــــــــايل مل أجـــــد

مــــــن بـــــعـــــده صــــــــــر ًا مجــيــا
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عـــــى

عــــهــــد املـــــــــــودة لــــــن أحــــــوال

أحمـــــــــــمـــــــــــد

ّأن

أحمـــــــــمـــــــــد عــــــــــــــزي لــــقــــد

غـــــادرتـــــنـــــي مـــضـــنـــى عــلــيــا
ٍ
عــــــــــــان ذلــــيــــا
خــــلــــفــــتــــنــــي

أحمـــــــمـــــــد ســــــــــــــورى لـــقـــد
الــــــيــــــوم يــــــا غــــيــــظ الــــعــــدى

أش ــم ــت ــت يب الـــعـــاثـــر اجل ــه ــوال

مـــــا خـــلـــت يـــــا غـــصـــن ال ــع ــى

بـــــن الـــــثـــــرى تــــــــذوى ذبـــــوال

حــــســــبــــي ســـــــلـــــــو ًا قــــاســــم

ال زال لـــلـــعـــلـــيـــا كــفــيــا

واملــــجــــتــــبــــى احلـــــســـــن الـــــذي

قــــد حــــالــــف الـــــــرف األثـــيـــا

وله يف عيد األضحى سنة  1296هـ معزي ًا السيد أمحد أيض ًا:
ودع املــــعــــنــــى يف اكـــتـــئـــاب

يــــا ســـعـــد خـــفـــض مــــن عــتــايب

فـــبـــمـــهـــجـــتـــي نـــــــــار ت ــش ــب

إىل الـــــفـــــراقـــــد بـــالـــتـــهـــاب

ال غــــــــرو إن قـــــامـــــت قــيــا

مــــــة مـــــأمتـــــي قــــبــــل احلــــســــاب

بـــــل طـــبـــقـــت ســــبــــع الـــطـــبـــاق

ودكــــــدكــــــت شـــــم الـــصـــعـــاب

واســـــــكـــــــب جلـــــــن مـــــدامـــــع

ســـــحـــــ ًا كــــــا الـــــتـــــر املـــــــذاب

س ــح ــب املــــدامــــع يف انــســكــاب

وعـــــــــــى ربـــــــيـــــــع عــــفــــاهتــــا

فـــــأحـــــزنـــــت أم الــــكــــتــــاب

إن ج ــل ــج ــل ــت أم اخلـــطـــوب

فـــــيـــــه بـــــــاألمـــــــر الــــعــــجــــاب

واذهـــــــب لـــبـــاب الــــســــدر تــنــبــأ
واعـــــجـــــب لـــعـــضـــب مـــرهـــف

أمـــــســـــى يـــضـــلـــل بـــــالـــــراب

مـــــفـــــضـــــال فـــــهـــــر أمحــــــــــد ًا

ومــــفــــصــــ ً
ا فــــصــــل اخلــــطــــاب

وهــــيــــبــــة الــــلــــيــــث املــــهــــاب

وانــــــــه أخــــــو املــــجــــد األثـــيـــل
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يـــــا حـــــائـــــز ًا قـــصـــب الـــســـبـــاق

وممــــتــــطــــى اخلـــــيـــــل الـــــعـــــراب

ســـــــــــاروا بـــنـــعـــشـــك والــــعــــي

تــــــرعــــــاه عــــيــــنــــ ًا بــــارتــــقــــاب

عــــــري الــــنــــواظــــر بــانــتــحــاب

أم املــــــــــعــــــــــايل رمـــــلـــــت
ولـــــقـــــد هــــتــــفــــت مــــــن ديــــــ ًا

وحــــبــــاك صــــــري يف انـــقـــاب

يـــــا حـــــامـــــي طـــــــود املـــفـــاخـــر

والـــــــعـــــــى فـــــــــوق الــــــرقــــــاب

ال تـــلـــبـــســـوا الــــــــدر الــيــتــيــم

صــــــغــــــره ثـــــــــوب املـــــصـــــاب

خــــــلــــــوا املـــــــفـــــــدى أمحـــــــــد ًا

ال حتــــمــــلــــوه إىل الــــــــراب

يـــمـــي عـــــى وجــــــه الــــرحــــاب

أولــــــيــــــس هـــــــذا شــــمــــس مــن
عــــجــــبــــ ًا لــــشــــمــــس كــــــورت

حــــتــــى تـــــــــــوارت بـــاحلـــجـــاب

حــــــقــــــ ًا لـــــــو أن نـــجـــومـــهـــا

انـــتـــثـــرت عــــى وجـــــه الــــــروايب

يــــــا راحـــــــــــ ً
ا هــــــو والـــــنـــــدى

مـــــــا إن يــــــرجــــــى لـــــإيـــــاب

تـــنـــعـــى ذكـــــاهـــــا بـــانـــتـــحـــاب

وبـــــــنـــــــات نـــــعـــــش تـــغـــتـــدي

هــــي والـــــرزايـــــا يف اصــطــحــاب

كــــيــــف الــــســــلــــو ومـــهـــجـــتـــي

وجـــــــد ًا وق ــل ــب ــي يف اضـــطـــراب

أبــــــــــــــد ًا أكـــــفـــــكـــــف عـــــريت

قـــــــد عـــــــــاد عــــــيــــــدي مـــــأمتـــــ ًا

ولــــظــــى فــــــــؤادي يف ال ــت ــه ــاب

قـــــد هـــــــاج يل فـــــــرط األســـــى

وعــــــزي اصـــطـــبـــاري بــالــتــهــاب

ذر اهلـــــنـــــا ألويل الـــتـــصـــايب

فـــــــــدع املـــــعـــــنـــــى والـــــعـــــنـــــاء
خــــــــر الــــــصــــــحــــــاب ألمحـــــد

وأنــــــــا فــــــدا خـــــر الـــصـــحـــاب

غــــصــــن الــــنــــقــــا مــــــن الـــســـتـــة

يــــــد الــــظــــبــــا محــــــر الــــثــــيــــاب

واملـــــنـــــتـــــى بــــــــرد الـــشـــبـــاب

املــــــــرتــــــــدي ُبـــــــــــرد الـــنـــهـــى
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مـــتـــخـــضـــبـــ ًا بـــــــدل اخلــــضــــاب

مـــــن الـــــدمـــــا أهبـــــــى خـــضـــاب

صـــــبـــــت عــــــيــــــوين عــــنــــدمــــا

ِ
انــــصــــبــــاب
بــــمــــصــــابــــه أي

لـــبـــس الـــضـــنـــا أبـــــــــد ًا أهـــــايب

وعــــلــــيــــه مــــــا عــــشــــت املــــــدى

رب الــــفــــخــــار بـــــا ارتــــيــــاب

ولــــــنــــــا الـــــســـــلـــــو بــــقــــاســــم

أضـــــحـــــى لــــــه حـــــقـــــ ًا إيــــــايب

يــــــا قـــــاســـــم الــــــنــــــدب الــــــذي

قــــد فــــجــــرت صـــلـــد الـــصـــاب

مــــــنــــــي إلـــــــيـــــــك قــــصــــيــــدة

فــــأنــــا إىل الــــعــــلــــم انـــتـــســـايب

لــــلــــشــــعــــر لـــــســـــت بـــشـــاعـــر
واســـــلـــــم فــــديــــتــــك مـــــاجـــــد ًا

يــــا خمــــجــــ ً
ا وكــــــف ال ــس ــح ــاب

وقال جميب ًا صديق ًا شكاه:
أتــتــنــي رعــــاك اهلل مــنــك شــكــايــة

لقد سلبت صربي وضاق هلا حدودي

ومــن عجب والــدهــر فيه عجائب

شكاية ليث الغاب من سطوة اهلر

وقال خممس ًا:
وكـــيـــف ســــلــــوان مـــشـــوق صــبــا

جلـــــــرة حـــــ ّلـــــوا بــــــــــوادي قــبــا

ومــــذ أبـــــوا إال الـــنـــوى مــذهــبــا

(قــلــت وقـــد ه ــب نــســيــم الــصــبــا)

(ومل يــعــلــلــنــي بـــذكـــر الــغــمــيــم)
فــــــــــروح الــــقــــلــــب بــــآثــــارهــــم
ّ

تـــــألـــــق الـــــــــرق بـــــأنـــــوارهـــــم
ويـــــا نـــســـيـــ ًا هــــب مــــن دارهـــــم

(جــئــت وكــــم تــــأيت بــأخــبــارهــم)

(مــــا أنــــت إالّ بــــــار ٌد يـــا نــســيــم)
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وقال مهنئ ًا السيد مهدي النقيب بمناسبة زفافه:
وعـــود األمــــايل ع ــاد أخ ــر يافع ًا

وروح اهلــنــا يــفــر عــن ثــغــر باسم

فحيي أبـــاة الــضــيــم وال ــق ــادة األىل

عليهم أبــــاة الــضــيــم حــزمــة الزم

وال ســيــا املـــغـــوار حمسنها الــذي

لقد كــان طبع ًا فيه وصــف املكارم

نقيب وكـــم قــد حـــاز غــر مناقب

ومل نستطع حــــر ًا بــأقــام راقــم

وله يف الفكاهة واملداعبة واملسامرة قصائد ومقطوعات كانت تبدعها يف بعض

األحيان خواطره الشعرية ،زد عىل ذلك قصائد يف مديح بعض رساة كربالء.

وأخري ًا ،فقد ارتفعت روحه اىل مدارج اهلدى والرمحة وتوقف قلبه النابض عام

1330هـ وبذلك فقدت كربالء شاعر ًا متوقد الفكر مشبوب العاطفة حيث ترك الصدى
املدوي يف سمع الزمن.
ّ

***

 -8كالمي (جهان دده)
كان حي ًا عام  970هـ

يعد كالمي من مشاهري شعراء املتصوفة يف القرن العارش اهلجري ،وقد عرف

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.

والشاعر كالمي عارص مجع ًا من أولئك الشعراء املتصوفة األفذاذ أمثال فضويل

املتوىفٰ سنة 963هـ وروحي البغدادي املتوىف  1014هـ وفضيل بن فضويل البغدادي
ّ
الذي كان حي ًا عام  987هـ وحميطي الذي يقرب من ذلك العرص وغريهم وعني باألدب
وطالع دواوين الشعراء ،آخذ ًا من حماسن األدب بأوفر حظ وأكثر نصيب ،وبرع يف
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((( وذكره يف مكان آخر بقوله:

كالمي يف كربالء شاعر منطيق بارع وحيد يف العامل مر يف التذكرة(((.

واستأنف فذكره ضمن موضوع تكية البكتاشية قائالً :توليتها بيد أرسة السادة آل

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

يف كتاب (مدينة احلسني) لألديب املعروف السيد حممد حسن آل طعمة (ج 1ص72
و.)73

((( تاريخ العراق بني احتاللني :لألستاذ عباس العزاوي املحامي ج4ص.137
((( تاريخ العراق بني احتاللني  -ج4ص.150
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كام أن فضويل مل يدفن يف تكية البكتاشية نفسها ،وإنام له قرب خارج التكية يعرفه

اخلاصة والعامة.

ومن يتصفح موسوعة (الذريعة) جيد ذكر ًا 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) .137 :4

وخالل تصفحي ألوراق السادة آل ثابت ،اطلعت عىل ختمه وهذا نصه (كليم

جهان دده سنة 1006هـ) هذا ،ولسنا نعرف أكثر من ذلك عن حياة كالمي ،وجل ما

نعرفه أنه كان شاعر ًا متوقد الفكر ،قوي احلافظة ،ويف شعره نزعة صوفية كأخدانه الذين
كان معينهم األول ارتشاف العلم واألدب من تكايا مشايخ الطرق الصوفية.
***

 -9احلاج جميد العسكري
املولود سنة 1346هـ1925 /م

هو احلاج جميد بن عيل أكرب بن احلسني بن عسكر احلائري ،ولد يف كربالء سنة

1346هـ املصادف لسنة 1925م ،ونشأ هبا ،وتربى يف كنف والده ،أولع بالشعر منذ

أن كان يافع ًا ،قوفر عىل قراءة دواوين الشعر العريب ،وحفظ الكثري من عيون قصائد
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
ٍ
فضل ٍ
الثقافيةُ ،م ِ
ٍ
وحظ وافر من األدب ،باإلضافة إىل
باهر
قرئ ًا جميد ًا وحافظ ًا متقن ًا ،ذا
تبصه بفنون الشعر وإطالعه عىل كتب الرتاث العريب ،حيث انرصف إىل قراءة ٍ
عدد
ّ
َ
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كبري من الكتب مما صقلت ذهنه وأهلبت مشاعره ،وبعد ميض برهة من الزمن محل تراثه

واستقر به النوى ،ويف
هذا إىل مدينة حلب بسوريا ،حيث ألقى فيها عصا الرتحال،
ّ
مدينة حلب كانت للحاج جميد نشاطات دينية واسعة ،والسعي وراء إنجاح املشاريع
واملبادرات الثقافية العامة ،فقد جاهد بقلمه ولسانه منافح ًا عن دين اإلسالم واملسلمني،

وما أنجزه يف سنوات قليلة يعجز عنه الرجال األشداء ،حيث أسدى خدمات جليلة

للمجتمع كمحاربة الفساد والرذيلة والغش والدجل وسعى لعامرة مؤسسة مشهد
اإلمام احلسني املعروف بمشهد النقطة ،وهو العريب الذي تصدى ملقارعة االستعامر

الغاشم الذي يسيطر عىل أمتنا العربية.

آثاره:

ألف املرتجم له آثار ًا فكرية قيمة نافعةّ ،
لعل أبرزها ما يأيت:

1.1حلب والتشيع.

2.2آثار آل حممد يف حلب.
3.3ديوان شعر.

كون له حضور ًا يف
لقد بقي الشاعر جامع ًا للفضائل ،ال يعرف الكلل وال امللل ،حتى ّ

الساحة األدبية ،وما زال وفي ًا 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:

يتميز أسلوب املرتجم بالوضوح ،أسلوب تربز فيه اللوعة والــذات والصدق،

يعتمد عىل التقليد يف الغالب ،عبارات إنشائية طنانة ،فالقصيدة يف نسيجها اللغوي

سهلة وبسيطة املفردات ،ورغم كل هذا نالحظ إهنا خالية من احلشو واالستطراد أحيان ًا
إىل درجة ال نجد فيها كلمة غريبة أو مجلة غري مألوفة ،عموم ًا ينبعث شعر املرتجم من

جتربة شعورية حقيقية تدلل عىل عقيدة املسلم الراسخة يف حب األئمة األطهار،
ص شعره عىل مدح ورثاء أهل البيت وعىل بعض األغراض والفنون الشعرية
و َق َ َ
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:
ديــــــن اإلســـــــــام قـــــد اســتــبــر

مــــذ شــــع بــــه الــــنــــور األزهــــــر

واحلــــــــــــق تــــبــــلــــج مــــظــــهــــره

وتـــــــوارى الـــبـــؤس وزال الــر

يف يــــــــو ٍم أصــــبــــحــــت األيـــــــام

بـــــــه تــــســــمــــو وبـــــــــه ت ــف ــخ ــر

يـــــــــوم املـــــــيـــــــاد لـــفـــاطـــمـــة

قـــــد فــــــاح بـــــه الـــــنـــــدّ األذفــــــر

مــــتــــحــــدّ رة مـــــن صـــلـــب ٍ
أب

هــــو خــــر األصــــــــاب األطـــهـــر

وهلـــــــــــذا اخلــــــلــــــق هبـــــــا ّ
بـــــر

واملــــــــــأ األعــــــــــى يف هــــــرجٍ

بــــــــــوالدة صــــاحــــبــــة الـــكـــوثـــر

واحلــــــــــور هتـــــــــادت يف مـــــرحٍ

وخلــــالــــقــــنــــا نُـــــبـــــدي شــــكــــر ًا

واخلــــــالــــــق أوىل أن ُيــشــكــر
106

ولــــــنــــــزج ألمحــــــــد فـــرحـــتـــنـــا

يف يـــــــــوم املـــــــيـــــــاد األكـــــــر

هــــو خــــر الــــرســــل وأفــضــلــهــم

وشــــفــــيــــع يف يــــــــوم املـــحـــر
ســــــار عــلــيــه غــــــد ًا يــؤجــر
مــــن
َ

قــــــد جـــــــاء احلـــــــق لـــرشـــدنـــا
نــــــر اإلســـــــــــام وأوضـــــحـــــه

فــــالــــويــــل الـــــويـــــل ملـــــن أن ــك ــر

مـــــن آمــــــن فـــيـــا جــــــاء بـــــه الــــ
خيـــــلـــــد بـــــاجلـــــنـــــة يف نـــعـــم

أمــــــن الــــفــــزع األكــــر
ـــــهــــادي
َ

والـــــكـــــافـــــر مــــنــــبــــوذ أحـــقـــر

صـــــــى املــــــخــــــتــــــار لــــبــــارئــــه

ُمــــــذ وافـــــــــاه الـــنـــســـل األكـــــر

أبـــــنـــــاء الـــطـــهـــر هـــــم األبــــــرا

ُر هـــــم األخـــــيـــــار ملـــــن أبـــر

أعــــــــــداء بـــنـــي الــــــزهــــــراء هلــم
ُ

ذنــــــــب كـــــالـــــرك ال ُي ــغ ــف ــر
ٌ

خـــذ إرشـــــــادي وأقـــبـــل نصحي

واعــــلــــم قــــد ُأعـــــــذر مــــن أنــــذر

ٍ
مـــنـــتـــر
بــــــــــاق يف الــــــعــــــامل
ٌ

والــــشــــانــــئ ذاك هـــــو األبـــــر

ّ
لـــكـــل مــــن اســتــكــر
واخلـــــــوف

األمـــــــــــــن ملــــــــن يـــــتـــــوالهـــــم

ال أتـــــــركـــــــه حـــــتـــــى ُأقـــــــر

احلــــــــــــق جتـــــــــى يل وبـــــــــذا

يف الـــدنـــيـــا واألخـــــــــرى تــنــر

وانـــــــر ديــــــن اإلســــــــام لــكــي

كـــــــر ًا يف الـــعـــقـــبـــى ال ُيـــر

إن مل تـــعـــمـــل فـــــغـــــد ًا تــلــقــى

ْ
متـــــســـــك فــــيــــه وال تــبــطــر
م

خـــــر األديـــــــــــان هـــــو اإلســـــا

ْ
ســــــل واســــتــــفــــر عـــنـــه فــلــقــد

أدرك فــــحــــواه مــــن اســتــفــر

ســـجـــلـــت الـــــقـــــول عـــــى س ــن ـ ٍـد

ون ــظ ــم ــت ال ــش ــع ــر عــــى مــصــدر
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وقال يف مولد احلجة اإلمام املهدي:
أيـــا ســائــي عــن فــضــل شــعــبــان إنــه

عــظــيــم بــــه نـــــور األئــــمــــة يــزهــر

ومن به الـ
زها نور شبل العسكري َ

ـعدالة واإلحــســان والقسط ينرش

أطــــل عـــى أفــــق اهلـــــدى مــتــهــلـ ً
ا

ّ
ل ــي ــه ــدي مـــضـــ ً
وحيـــــذر
ا تــــــارة

وبـــــان ك ــب ــدر ال ــت ــم س ــح ـ ُـر مجــالــه

فص ّلوا عليه وأمحــدوا اهلل واشكروا
ويــبــغــضــه َمـــــن لـــإمـــامـــة يــنــكــر

يـــــــو ّد عــــمــــوم املـــتـــقـــن لـــقـــاءه
لــقــد قــــال طـــه جـــــدُّ ه خمـــــر ًا لنا

ســيــولــد مــن ولــــدي إمــــا ٌم ُمــطـ ّـهــر

ِ
بــعــدلــه
يــقــيــم حـــــــدود ًا لـــإ لـــه
ُ

جتـــروا
ويـــــرب أع ــن ــاق ال ــذي ــن ّ
ُ

فــمــن بــن أنــصــار الــنــبــي وصحبه

جــثــا ج ــاب ــر وهــــو اهلـــــام املــظ ـ ّفــر

عــرفــنــا إ لـــــه الـــنـــاس ثـــم رســولــه
فــقــال أخـــي هـــذا عــي وولــــده الـــ

يــؤمــر؟
فــبــعــدمهــا مـــن ذا عــلــيــنــا َّ

ـأ ئمة من بعدي عىل الناس فابرصوا

أولـــئـــك
عــــر ب ــع ــده ثـــم واحــــدٌ
ٌ

يــعــادل اســمــي اســمــه ســوف يظهر

فــيــمــأ أرض اهلل قــســط ـ ًا ورمحـــة

وعــــدالً وإحــســانــ ًا ولــلــحــق يظهر

وقـــد صــحــت األقـــــوال تــعــلــن أنــه

ســـيـــأيت إمـــــام لــلــعــدالــة مــصــدر

وأخـــــر أصـــحـــاب ثـــقـــاة لــديــنــنــا

أشـــار هبـــذا صـــادق الــقــول جعفر

وقـــــال تـــقـــاة قـــد دخــلــنــا مجــاعــة

عــلــيــه فــألــفــيــنــاه يــبــكــي ويــزفــر

ســألــنــاه مل تــبــكــي أجــــاب بــقــولــه

بمهدينا هـــذي األحـــاديـــث تكثر

ي ــك ــون كــعــيــســى مــنــهــم قــــال إنــه

قـــى نــحــبــه يــــوم الــقــيــامــة حيرش

وبــعــضــهــم طـــــوال احلـــيـــاة بليله

وأيــــامــــه مـــن ذكـــــره لــيــس يفرت
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آيـــس
وثـــالـــث هــذيــن الــفــريــقــن ٌ

وال زال يـــأبـــاه ولــلــحــق ينكر

فــدولــتــه يف آخــــر الـــدهـــر تظهر

يــقــول (جمــيــد) إنــنــي عــبــد ســاديت

ـصــت األخــبــار بــالــصــدق خترب
كــا نـ ّ

بني فاطم فيهم مــدى الدهر أفخر

وهــم ســـادة األحــــرار واألم فاطم

عـــى حــبــهــم أحــيــا وأفـــنـــى وأقـــر

وقال:
فــــــداء لــلــحــســن مجـــيـــع ولــــدي

ِ
ّ
غـــال
وكـــــل
ونـــفـــي والــنــفــيــس

والء ال ــس ــب ــط م ــط ــب ــوع بــقــلــبــي

وقــلــبــي مـــن والء عـــــداه خــال

وال أنـــســـى احلـــســـن حلـــن مــويت

وأنــــــدب يـــا حــســن بــكــل حــال

ٍ
حــر
وأســــألــــه الــشــفــاعــة يــــوم

مــــددت إىل احلــســن ي ــد الــســؤال

وقال:
مـــواعـــيـــد اإل لـــــــه تـــكـــون حــقــ ًا

وأقـــــــوال الــنــبــي تـــكـــون صــدقــا

أصـــــاب املــســلــمــن عــظــيــم فتق

فــلــم جيـــــدوا هلــــذا الــفــتــق رتــقــا

إذا (املـــــهـــــدي)

()1

ٍ
عــــدل بــه إســامــنــا يــعــلــو ويــرقــى

جــــاء بسيف

ٍ
مـــنـــحـــرف وبـــــا ٍغ
فــيــقــتــل كــــل

ويـــنـــر عـــدلـــه والــــعــــدل يــبــقــى

وقال يصف النار يف بيتني من بحر الكامل:
الــــنــــار ف ــاك ــه ــة الـــشـــتـــاء وإنّـــــا
اجلـــلـــوس بقرهبا
ال ــك ـ ُـل يــشــتــاق
َ

ِ
الــنــار
الــشــتــاء
خـــر الــفــواكــه يف
ُ
ُ

فـــكـــأنـــا هـــــي غـــــــــاد ٌة مــعــطــار

((( هو اإلمام حممد املهدي صاحب العرص والزمان. 
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وقال:
يكن
علم الــعــروض ومل ْ
مل اكتسب َ

واملــنــطــق
ـم الـــقـــوايف ديـــــدين
ُ
ع ــل ـ ُ

وكــــذا بــحــور الــشــعــر مل أملـــم هبا

ومـــوفـــق
شــــاعــــر
لــكــنــنــي أنـــــا
ُ
ٌ

وقال:
مطالع ُة األشــعـ ِ
ـار عندي وحفظها

وأطيب
ونظم قــوايف الشعر أحــى
ُ

الفكر دومــ ًا بنظمه
ـت أجــيـ ُـل
فــرحـ ُ
َ

ـب
ويف حــفــظــه نــفــي متــيـ ُـل وتــرغـ ُ

مــن العسل احلــلـ ِـو الــذي يمدحونه

أطـــرب
لــذلــك ملــا أســمــع الــشــعــر
ُ

وقال:

س والــكــمــيــت ودعــبــل وفــــرزدق

أنــا مل أكــن يف الشعر مثل أيب نؤا

أهلــــمــــت فــــهــــ ًا ن ــظ ــم ــه بــتــفــوق

لــكــن أجــيــد الــشــعــر يف مــقــدار ما

وقال عندما تز ّيا سامحة السيد جعفر نجل آية اهلل السيد حممد الشريازي بالعمة:
(جـــعـــفـــر) يف خــــر ٍ
زي
تــــز ّيــــا
ٌ

لــيــحــظــى بــالــســعــادة والــكــرامــة

فــــنــــال بــــذلــــك الـــــتـــــاج امل ــع ــى

لــــبــــس ال ــع ــام ــة
فــــا أحـــــى لــــه
ُ

وقـــــار
شــــعــــار الـــصـــاحلـــن بــــه
ٌ
ُ

وعــــــ ٌز لـــلـــذي طـــلـــب الــســامــة

ّ
جتــــــــى يف شـــعـــار
جتــــــى إذ

نــــعــــم الـــعـــامـــة
لـــــه وملــــثــــلــــه
َ

ٍ
بــــعــــز ألــبــســتــه
تـــعـــيـــش يـــــــدٌ

ل ــب ــاسـ ـ ًا فــــاخــــر ًا حــتــى الــقــيــامــة

فــــزادت (جــعــفــر ًا) رشفـــ ًا وقـــدر ًا

وإجـــــــاالً وقــــد رفـــعـــت مــقــامــه

(جلـــعـــفـــر) هـــيـــبـــ ٌُة ولــــه احـــــرا ٌم

ف ــه ــذاك الــــذي ق ــد زا َد احــرامــه
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 -10الشيخ جميد اهلر
1409 - 1328هـ

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 ،فقدَ برصه صبي ًا 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(((.

للشيخ جميد جمموع شعري يقع يف  20صفحة ،وقد وقفت عليه ،نرش قسم من

قصائده يف الدوريات الكربالئية ،والقسم اآلخر بقي خمطوط ًا ،ويغلب عىل شعره
التكلف والصنعة أسلوب ًا 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.

((( البيوتات األدبية يف كربالء  /موسى إبراهيم الكربايس ص.546
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وهذه نامذج شعرية مما جاء يف املخطوطة التي اطلعت عليها.
قال مؤرخ ًا وفاة اخلطيب السيد هاشم السيد حممد القاري:
تــبــكــي اخلــطــيــب دمــعــهــا ســاكــب

أم املـــــعـــــايل قـــلـــبـــهـــا ذائـــــب

واملـــنـــر الـــراقـــي بــكــى (هـــاشـــ ًا)

شــخــص الــتــقــى لــفــقــده نــاحــب

وطـــبـــق الــــكــــون شـــجـــى فــقــده

وكــــــل طـــفـــل رأســــــــه ســـائـــب

شــمــس امل ــع ــايل كــــررت م ــذ قىض

بــــــدر الــــلــــيــــايل بــــعــــده غــــارب

فــخــر الــــرايــــا هـــاشـــم قـــد مىض

عـــنـــا فــــــأرخ (هــــاشــــم غـــائـــب)

وقال راثي ًا اخلطيب السيد حممد حسن آل طعمة ومعزي ًا ولديه السيد حممد سعيد

والسيد حممد كاظم:

غـــــال نــــدبــــ ًا م ــن ــه ــم ذا رفــعــة

غـــــــدر الــــدهــــر بـــخـــر الـــعـــرة
َ
اســـمـــه محــــــد ًا وحـــســـنـــ ًا ركّـــبـــا

قـــد ن ــع ــاه واملـــجـــد كــنــت َمــنــيــتــي

عــــــــــــريب وطــــــــنــــــــي ســـــيـــــدٌ

نـــابـــت يف الــــعــــرب خــــر مــنــبــت

وخـــطـــيـــب ذو بــــيــــان مــصــقــع

يــغــمــر الــنــفــس بــطــيــب احلــكــمــة

قـــد أقـــــال كـــم وكــــم مـــن عــثــرة

دهـــــــــره قـــــــال أقـــــــــال عـــثـــريت

ســـــار يف ســــيــــارة تـــطـــوي الــفــا

ســاقــهــا الــفــضــل ألرض الــعــزة

ارض (طـــــوس) ق ــد دعــتــه قــوهلــا

قـــــرك ع ــن ــد الــــرضــــا يف تــربــتــي

أرض طــــوس قـــد أتـــاهـــا زائـــــر ًا

دمـــعـــه جيــــري بــصــحــن الــوجــنــة

طـــاب يف قــر الــرضــا حـــاز الــرضــا

حـــــاز أجـــــر احلـــــج ثــــم الــعــمــرة

مــــات يف طــــوس بـــــدار الــغــربــة

حــيــث قــد واســـى الــرضــا بالغربة
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شــــيــــع كــــــل زعــــــيــــــ ٍم نــعــشــه

يــــزفــــر احلــــــــزن لـــــه يف ح ــرق ــة

يــســكــب الـــدمـــع حـــزيـــنـــ ًا واهلــــ ًا

شـــاحـــب الـــلـــون غـــزيـــر الــعــرة

حـــفـــروا قـــــر ًا لـــه قــــرب الــرضــا

قــــــره صــــــار بـــأســـمـــى روضــــة

أهيــــا الــنــاعــي فــقــم جــــدّ الـــرى

ن ــح ــو طــــهــــران ب ــأش ــج ــى لــوعــة

ســـــرى فــيــهــا اهلــــــام (كــــاظــــ ًا)

قــــل لـــــه :غـــــاب حــلــيــف اهلــمــة

عــــــرج ن ــح ــو وادي كــربــا
ثــــم
ّ

وادكّــــــــر وانـــــــدب زعـــيـــم املــلــة
بـــالـــبـــكـــا يــــنــــدبــــه :يـــــا أبـــتـــي

ذا (ســـعـــيـــد) ش ــب ــل ــه نــــــاح لــه

ومـــــــنـــــــار ًا لــــإبــــا والــــرفــــعــــة

كــنــت ســـــور ًا شـــاخمـــ ًا يف كــربــاء

رحـــــت لــلــخــلــد مـــقـــيـــ ًا دائـــــ ًا

بــــاخلــــلــــود مل تــــــزل يف نــعــمــة

ذاتـــــك الــعــلــيــاء قـــالـــت أرخــــوا

(نـــــبـــــأ ذا حــــســــن بـــاجلـــنـــة)

وللشاعر عدة قصائد يرثى هبا العالمة الشيخ حممد اخلطيب ،جيدها يف كتاب (ذكرى

العالمة اخلطيب) قال يف إحداها راثي ًا:

حمـــــمـــــد نـــــــــاح عـــــــراقـــــــي ل ــه

لــــفــــقــــده مــــذيــــاعــــه قـــــد نــعــى

فــــــراقــــــه أوحـــــــــى عـــــيـــــون لــه

ملــــا قــــى ش ــع ــب ال ــت ــق ــى روعــــا

حمـــــمـــــد فـــــقـــــدانـــــه مــــؤســــف

فـــيـــه فـــقـــدنـــا واديـــــــــــ ًا ممـــرعـــا

مــــــآتــــــم دامــــــــــــت لـــــــه مـــــدة

إن اهلــــــدى لــعــقــدهــا قــــد دعـــا

وقال مؤرخ ًا عودة احلاج مجيل جلبي الصايف من حج بيت اهلل احلرام:
لــلــحــج واىف حمــــرمــــ ًا بـــاهلـــدى

هــــــذا مجـــيـــل بــــاجلــــال ارتــــــدى
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حــــاز الـــعـــى وطــــــاول الــفــرقــدا

وطــــاف يف الــبــيــت وفــيــه اهــتــدى

مـــــؤيـــــد ًا يف ســــــــورة هـــــل أتـــى
لــقــد ســعــى بــالــعــز بـــن الــصــفــا

واملــــــروة والـــذنـــب عــنــه اخــتــفــى

يف كــــــل عــــهــــد لــــــإ لــــــه وفــــا

إهلـــــــه عــــــن ذنـــــبـــــه قــــــد عــفــى

ق ــد ارتـــــدى بــالــفــضــل نــعــم الفتى
وذكـــــــــــره بــــكــــل شـــــــدق جــا

عـــــم امل ــا
هـــــذا الــــــذي بــــاجلــــود
َّ

مــــن م ــك ــة يــــا ســـعـــدُ أرخ (أال

ي ــن ــم ــى آلل صــــــايف يف كــربــا

ٍ
مجـــــيـــــل وأ ٍيب أتــــــى)
خــــــــر
ُ

وقال مؤرخ ًا وفاة احلاج عيل القنرب:
مــذ صــوت الــنــاعــي أذاب مهجتي

مــــنــــاديــــ ًا مــــــات زعــــيــــم املـــ ّلـــة

إن ع ــل ــيــ ًا قــــد مــى
يــــا لــلــمــا ّ

مــن نــر الــعــرب بــحــرب الــثــورة

كــــان فــتــى يــســطــو عـــى املـــدافـــع

والــــنــــر قــــد كـــــان لــــه كــاجلــنــة

عـــــلـــــم بـــأنـــه
إن الـــــــعـــــــراق
َ

يــــوم احلــــــروب ثـــابـــت كــالــق ـنّــة
عــاصــمــة الــكــفــر غـــدت يف لــوعــة

قــــد جـــــزر الـــكـــفـــار يف حــســامــه
حـــكـــومـــة الــــعــــرب هلــــا مـــؤيـــد ًا

تـــكـــف جــنــبــيــهــا بــــأعــــى عـــرة

ملـــا مـــى الـــنـــدب عـــي أصــبــحــت

أم ال ــع ــى تــبــكــي بــأشــجــى عــرة

َأيــــ ٰا أبـــا (احل ــس ــن) ثــم (احلــســن)

فــــراقــــك الــــيــــوم اســــــال مــقــلــتــي

قــد كنت يل حصن ًا وســــور ًا عالي ًا

ســامــي الـــذرى كنت عــاد خيمتي
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قــد محــلــت نعشك أربــــاب النهى

فــكــنــت كــالــطــود بــأســنــى روض ــة

بــجــنــة الـــــفـــــردوس صـــــار قـــره

أرخـــــتـــــه (نــــــــام بـــخـــر ج ــن ــة)

وقال مؤرخ ًا تعيني السيد أمحد الراوي مترصف لواء كربالء:
أمحــــــــــــــــدُ بـــــــالـــــــعـــــــز أتـــــــى

لـــــكـــــربـــــا نـــــعـــــم الــــفــــتــــى

زاكــــــــــي اجلــــــــــــدود مــــــا جــد

يف

نـــبـــتـــا

عــــــــــــــي الـــــــــــذي
نـــــــجـــــــل
ّ

َمــــــــن مـــــدحـــــه يف هــــــل أتــــى

بـــــــحـــــــر جـــــــــــرت راحــــــتــــــه
ٌ

مــــنــــهــــا الــــــســــــحــــــاب هبـــتـــا

جــــــــــــدتــــــــــــه فـــــــاطـــــــمـــــــة

خـــــــــر

أرض

مــــبــــغــــضــــهــــا لــــــقــــــد عـــتـــا
أثــــــمــــــرن بــــــــــــذر ًا مــــــذ أتــــى

فــــيــــه ريــــــــــاض الـــــطـــــف قــد

ملــــــــــــا أتـــــــــــــــى لـــــكـــــربـــــا

شـــــمـــــل الـــــشـــــقـــــا تـــشـــتـــتـــا

لـــــــلـــــــفـــــــقـــــــراء مل يـــــــزل

يــــطــــعــــمــــهــــم صــــيــــفــــا شـــتـــا

وعــــــــــزمــــــــــه لـــــــقـــــــد رســـــــا

مـــــــثـــــــل اجلــــــــــــــــدي ثــــبــــتــــا

مــــــــؤرخــــــــ ًا

(بـــــــــأمحـــــــــد خـــــــــر فـــــتـــــى)

ال َذ

املــــــــــــا

وقال يف زفاف الشيخ رديف الغزايل:
ركـــبـــت الـــعـــى ورديـــــــف مــعــي

فـــكـــل مــــن الــــنــــاس أوىف أخ

وأبـــــــــرم حـــبـــل الـــــوفـــــا بــيــنــنــا

فـــلـــم يــــنــــرم قــــط أو يــرختــي

خيــــــاطــــــب عـــــزمـــــتـــــه قـــــائـــــ ً
ا

عــى الشهب طلت ع ـ ً
ا فاشمخي

ٍ
غـــابـــة
عـــــــر َس يف
هــــو الـــلـــيـــث
ّ

فــــأرخ (لــعــرس رديــــف الــســخــي)
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وقال مؤرخ ًا وفاة الشيخ محيد كمونة:
جمــــــد أثـــــيـــــل مــــــعــــــوالً نـــاحـــا

ودمــــعــــه ك ــال ــغ ــي ــث قــــد ســاحــا

يــصــفــق بـــالـــراحـــة شـــجـــو ًا عىل

ن ــج ــل اإلمـــــــام الـــكـــاظـــم راحــــا

نـــــر ًا
قــــد كـــــان يف بـــــرج الـــعـــى ّ

يــــزهــــر بــــوجــــه شـــــع وضـــاحـــا
وكــــــل حـــــي بـــالـــبـــكـــا صـــاحـــا

قـــد غــالــه الـــدهـــر بــســهــم الــــردى

نــــور الــــنــــوادي قـــد خــبــا واخلــبــا
ويف الــــــروج كـــوكـــب شخصه

هـــــــوى طــاحــا
عـــــــاده الـــفـــخـــر
ً
قــــد ســـــاح مـــثـــل فــضــلــه ســاحــا

غــــــاب ولــــكــــن ذكــــــــره خ ــال ــد

كــاملــســك يف أنــــف الـــعـــى فــاحــا

وســـعـــيـــه بـــــن الـــــــــورى زاهـــــر

كـــالـــبـــدر يف أفـــــق الـــســـا الح ــا

لــلــخــلــد يـــا حـــي الـــنـــدى أرخــــوا

(محـــيـــدكـــم فــخــر الـــعـــى راحــــا)

وقال مؤرخ ًا وفاة العالمة السيد حسني خري الدين:
غـــــداة ظـــل آفـــــ ً
ا بــــدر الــســعــو ْد

قــدْ أوقـــدت مهجتي ذات الــوقــو ْد

يف وجــهــه رأيـــت ســيــاء السجود

الـــســـجـــاد يف مــســجــده
كــــان هـــو
ّ

ب ــع ــد لــــه حمـــافـــظـــ ًا عــــى احلـــــدود

يف كـــربـــا كــــان زعـــيـــم الــفــقــهــا
قــد شــهــدت أولــــو الــتــقــى بفضله

أولـــو الــتــقــى بفضله مــن الشهود

فـــاق األســـــود ســــوره فــيــه الشفا

ق ــرم شــجــاع قــد عــا عــى األس ــود

ٍ
يــعــرب
مــصــابــه قـــد هــــدّ ركــــن

فــــراقــــه عــــز عــــى مجــــع اهلـــنـــود

ق ــد حــفــت األمـــــاك حـــول نعشه

أمـــامـــه قـــد رفــعــت ســــود الــبــنــود

نــاحــت بــنــات النعش حــول نعشه

مــــذكــــورة الطـــمـــة عـــى اخلــــدود
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بــجــنــة الــــفــــردوس صــــار قــره

حــول النبي املصطفى عــايل اجلــدود

رضــــــوان قــــال أرخــــــوا (حــســيــنــا

بــجــهــده جــــاء جلـــنـــات اخلـــلـــود)

وقال مؤرخ ًا مسجد الشهرستاين املقابل لباب الشهداء لصحن احلسني
ح ــادي الــوفــود بالضعون قــد حدا

يطوي الفيايف قــاصــد ًا بحر الندى

مـــــاض إىل عــــز الــــرايــــا جمــدنــا

ٌ
كــــل يـــــراه فــرقــدا
فــــوق الـــســـا

كــــل مــــن اخلـــلـــق تــــــراه قـــاصـــد ًا

لــنــيــلــه يـــرجـــو نـــــدى ومــــــوردا

يــــا قـــمـــر الــــتــــم ومــــــن بـــنـــوره

رك ــب املــعــايل قــدســوا فــيــه اهــتــدى

كـــــل رصيــــــخ يف املــــــا لــبــيــتــه

أصــبــحــت مــا بــن الـــرايـــا منجدا

وأنـــــــت لـــــلـــــرزاق عـــيـــد طــالــع

وبـــاخلـــضـــوع واخلــــشــــوع ارتــــدا

وأنــــت يف شــعــب املـــعـــايل شــامــخ

قد شــدت يف أرض الطفوف معبدا

ومل يــــزل فــيــه الــتــقــى مــعــتــكــفـ ًا

والــفــضــل واملـــعـــروف فــيــه قــد بــدا

قــــال اهلـــــدى مــســتــبــر ًا بــصــنــوه

تــارخيــه (بــالــفــضــل شـــاد مسجدا)

وقال:
دلــــــــــيــــــــــل

عــــلــــيــــه

الـــــــــــــرق أحـــــــســـــــن أرض

ويل

الــــــــــبــــــــــدر يــــــــبــــــــزغ مــــنــــه

والـــــشـــــمـــــس تــــســــعــــى إلـــيـــه

وقال متغزالً:

أرأيـــــت م ــن يـــرىض بــفــرقــة اِ ْل ـ ِـف ــه

فـــأنـــا رضـــيـــت لــنــا بــــأن نــتــفــرقــا

حـــتـــى أفــــــوز بــقــبــلــة مــــن خـــده

عــنــد الـــــوداع ومــثــلــهــا عــنــد اللقا
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إىل السيد عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة احلسينية املطهرة:
صــالــح الــنــدب الــــذي يــزهــو سام

طـــــاملـــــا عــــــم الـــــــرايـــــــا نــعــا

صــالــح
خـــــازن الــــروضــــة عـــبـــدٌ
ٌ

ال ــع ــروة الــوثــقــى الــتــي لــن تفصام

ســــيــــد نــــجــــل احلـــــســـــن أجمــــد

مل يــــــــزل يف كــــــربــــــاء عــلــا

نـــــــور وبـــه
صــــنــــوه الــــكــــاظــــم
ٌ

صــــــار لـــلـــبـــدر املــــنــــر تـــوأمـــا

مـــاجـــد صــهــر (اخلـــلـــيـــل) ســيــدٌ

إن جتـــــادلـــــه جتــــــــادل ضــيــغــا

أنــــت مـــن أنــــت فــقــل يل مــعــرب ـ ًا

فــوق هــام للثرايا قد وضعت ُقدِّ ما

ســـــيـــــدٌ مـــــن هـــــاشـــــم راحــــتــــه

ختــحــل الــغــيــث إذا الــغــيــث مها

مــــن رســــــول اهلل مــــن جـــوهـــرة

ذلـــــك الــــنــــور الــــــذي قــــد جــســا

انـــقـــى الــــصــــوم مجـــيـــ ً
ا وم ــى

قــــــــادم كـــــل عـــــى مـــــا قـــــد مــا

أقـــــبـــــل الــــعــــيــــد هنـــنـــيـــك بــه

خـــــــازن الـــــروضـــــة ه ــن ــي ــت بــا

كــــــان فـــيـــه مـــــن ثـــــــواب دائـــــم

عــــظــــم االجــــــــر بـــــه إذ عــظــا

كــعــبــة الــــوفــــد وروح لــلــمــنــى

قـــــاصـــــد ًا جـــئـــت إلـــيـــهـــا حمــرمــا

قـــم أجـــــرين ســـيـــدي مـــن فـــارس

مـــنـــهـــمـــو رصت أقــــــــايس أملـــا

ِ
مـــرتـــق
وطـــنـــي فـــيـــه الـــغـــريـــب

وأنــــــا األســــفــــل رحـــــت مــرغــا

أوصــــــ ّفــــــي ســـــيـــــدي بــــاحلــــرم

قــــاصــــد ًا جــئــتــك أبـــغـــي كــرمــا

ال تـــــرى مـــثـــي خ ــط ــي ــبــ ًا عـــريب

أخـــطـــب الـــعـــرب أنــــا والــعــجــا

ن ــظ ــم ال ــش ــع ــر ل ــك ــم داعــيــكــمــو

فـــتـــقـــبـــل فــــيــــكــــا قــــــد نــظــا

118

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  9ترشين الثاين سنة  1988م،

املصادف ليوم  28ربيع األول سنة  1409هـ ودفن يف وادي كربالء.
***

 -11حمسن األشيقر
(1428 - 1352هـ)

هو السيد حمسن بن السيد مصطفى بن حممد عيل بن أمحد بن حممد عيل األشيقر

املوسوي.

آل األشيقر((( 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.

((( تراث كربالء  -للمؤلف ص.186
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ولد يف كربالء يوم األحد  9حمرم احلرام سنة  1351هـ املصادف ليوم  14آيار سنة

 ،1932ونشا يف كنف والده الذي كان يتعاطى اخلطابة املنربية ،وحسب يف ذلك فخر ًا،
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
حماسب ًا 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

إليها ،ومل يلبث أن تعشق األدب العريب فقرأ دواوين الشعراء قديمها وحديثها ،حتى
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 عضو ًا

يف هيئة حتريرها ،كام نرش قصائده فيها ،ومن خالل تلك القصائد استطاع أن يفرض

نفسه عىل الساحة األدبية وهو بعد ذلك رشيف النفس ،كريم األخالق طيب السرية
والعرشة ،عايل اهلمة ،حمبوب لدى اجلميع ،أصدر ديوان شعر يقع يف جزئني.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أمحد اهلل محد ًا ال حيىص عدده وال يبلغ أمده أمحده وأستعني به واتكل عليه فهو حسبي

ونعم الوكيل وأصيل وأسلم عىل خاتم النبيني واملرسلني وشفيع املذنبني حممد وآله

الطيبني الطاهرين املعصومني وبعد أهيا القارئ الكريم قصائدي التي بني يديك هي جزء

مما نظمته خالل سنّي عمري حيث قد ولدت يف يوم األحد  9حمرم سنة  1351هجرية

لليوم  15آيار 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 املحدّ ث بن أيب الطيب طاهر بن حسني القطعي بن موسى أيب سبحة بن إبراهيم

املرتىض األصغر بن اإلمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام حممد
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 أيض ًا.

درست يف مقتبل عمري لدى الكتاتيب يف صحن اإلمام احلسني ودرست

يف مدرسة اخلطيب الدينية ومل أبلغ احللم ثم درست يف املدارس االبتدائية فاملتوسطة
فاالعدادية وكلها يف كربالء املقدسة ودرست يف كلية اآلداب يف اجلامعة املستنرصية
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

نامذج 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
تعب عن معاناة الشاعر وتفاعله مع أحداث األمةّ ،
وإن
واألغراض ،إال أن قصائده كلها ّ

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
وأحس بفداحة املصاب ووقف يرثيه بلوعة وحرقة:
هز ًا عنيف ًا،
َّ
ســبــط ال ــرس ــول ويـــا أبـــا األحــــرار

وابــــن الــغــضــنــفــر حــيــدر الــكــرار

لــــــوالك ديـــــن حم ــم ــد مل يــســتــقــم

اكــــــــرم بــــخــــر مــــبــــر ومــــنــــار

سجلت يف يــوم الــطــفــوف وقائع ًا

فــكــتــبــتــهــا يف س ــي ــف ــك ال ــب ــت ــار

رطــــبــــ ًا ســيــبــقــى قــــائــــ ًا لــلــثــار

ومــــداد تــاريــخ الــطــفــوف دمــاؤكــم
إن ال ــي ــه ــود هـــم الـــعـــدو وإنــنــا
وستفتح الــقــدس الــريــف بعزمنا

ـم عـــى الــكــفــار واألرشار
خ ــص ـ ٌ

وبـــعـــزم قـــــادة جــيــشــنــا األخـــيـــار

بـــاألمـــس رايـــــة حـــيـــدر يف خيرب

هــدمــت حــصــون املــــرك الــغــدار

والــــيــــوم يـــرف ــع كـــل ج ــن ــدي لنا

عـــلـــم احلـــســـن وســـيـــد الـــثـــوار

وســيــســحــق اجلــبــنــاء يف أوكــارهــم

يـــا مـــرحـــبـــ ًا بـــالـــقـــادة األحـــــرار

شد ما استطعت عىل اليهود بحملة

محـــــــراء حيـــرقـــهـــم أوار الـــنـــار

يــا صــاحــب الــيــوم العظيم بكربال

أنــــر جــحــافــلــنــا عـــى األرشار

وتعب عن مشاعر
أما قصيدة (اثارة اهلمم) فإهنا تتسم بالسطحية والرؤى الصادقة ّ

حية أصيلة ،فهو حيفز أبناء العروبة عىل شد األزر والتعاون من أجل مقارعة االستعامر
والصهيونية ،فيقول:

وقــهــرنــا مـــن بــأســنــا الــشــجــعــانــا

هبـــــر املـــــــوت عـــزمـــنـــا وعـــانـــا
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واســـتـــبـــدت رمـــاحـــنـــا شــاخمــات

قـــد عــلــتــهــا مجـــاجـــم مـــن عــدانــا

صــبــغــت بــيــضــنــا دمـــــاء رؤوس

هـــي بـــاألمـــس تــلــبــس الــتــيــجــانــا

ركـــلـــت خــيــلــنــا صـــــدور رجـــال

زعــــم اخلـــصـــم كـــوهنـــم فــرســانــا

قــد جعلنا َمــن عــاش منهم ذليال

فــهــو يف األرض أشــبــه اجل ــرذان ــا
يف س ــب ــات ومل جيـــيـــدوا الــطــعــانــا

يــا لعمري مــا بــال قــومــي أضحوا

خ ــل ــن ــا ل ــي ــل ــة اهلــــريــــر اع ــت ــب ــار

وبـــــيـــــان لــــكــــل مـــــن يــتــفــانــى

عـــــدد احلــــــرب مل تـــغـــر رجــــاال

طـــلـــبـــوا املــــــوت فـــديـــة لــثــرانــا

عـــرفـــوا احلـــــرب خ ــدع ــة ونــــزاال

عـــرفـــوا احلــــرب ال تــب ـ ّقــي جــبــانــا

فــــــإذا الــــفــــرس فــيــلــهــم ق ــدم ــوه

لــيــخــيــفــوا خــيــولــنــا الــشــجــعــانــا

تـــــرك الــــفــــارس املـــطـــي بــعــيــد ًا

ثــــم أرخــــــى جل ــام ــه ــا والــعــنــانــا

وإذا اخلـــيـــل مل ت ــغ ــد تــركــوهــا

ومـــشـــوا نــحــو خــصــمــهــم بــركــانــا

ق ــت ــل ال ــف ــي ــل ج ــن ــدن ــا وأهــــانــــوا

جــيــش كـــرى بــا اســتــحــق هــوانــا

هـــكـــذا كـــانـــت اجلــــــدود رجــــاالً

أنـــســـيـــنـــا آبــــــاءنــــــا وهبـــــانـــــا؟

أهــــــم فـــتـــيـــة ونــــحــــن صــبــايــا

أم ع ــص ــي ــن ــا إهلــــنــــا فـــقـــانـــا؟

يـــــا بـــنـــي يــــعــــرب وأمــــــــة طـــه

أقـــدمـــوا فــالــعــدو أضــحــى جبانا

ال تــبــقــوا مـــن ال ــي ــه ــود صــغــر ًا

أو كــــبــــر ًا جيـــهـــز الــــعــــدوانــــا

ه ــو ذا األمــــر ي ــا ابـــن يــعــرب إنــا

ان صــرنــا فــعــرضــنــا لـــن يــصــانــا

ٍ
وخـــطـــبـــة واحـــتـــفـــال
بـــقـــريـــض

وحــــــنــــــان ألهــــلــــنــــا وثـــــرانـــــا

ٍ
جــــبــــان
هـــــــذه كـــلـــهـــا ســـــــاح

وعــلــيــنــا ن ــب ــذ الــــــذي قــــد ات ــان ــا
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مــن أن ــاس قــد عـــارشوا ال ــذل حين ًا

يـــــوم كـــنـــا نـــصـــب فــيــهــم بــانــا

ِ
جلــهــاد
أعـــقـــد الـــعـــزم يـــا اخــــي

فـــيـــه نــــرقــــى ملـــجـــدنـــا وعـــانـــا

ي ــا لــيــوث ال ــوغ ــى وجــنــد ب ــادي

أفــنــلــقــى عــســفــ ًا وأنـــتـــم رجــانــا

يــا رج ــال الفتوح بالنفس جــودي

أقـــدمـــي فــالــشــجــاع لـــن يــتــوانــى

فمن العيب نسمع الــقــدس تبكي

ومـــــن ال ــع ــي ــب أن جيــــف بــكــانــا

لــــبــــاد كــــــان املـــســـيـــح مح ــاه ــا

لــــبــــاد ال تــــرتــــي أن هت ــان ــا

لــــبــــاد أرسى هلـــــا اهلل طــــه

لـــــبـــــاد نــــعــــيــــدهــــا بــــدمــــانــــا

ذكره الدكتور مجال عبد الرسول الدباغ يف كتابه (شيخ اخلطب ،الشيخ كاظم آل

نوح) .

قال احلاج السيد حمسن السيد مصطفى له قصيدة نظمها وألقاها يف االحتفال

التأبيني الذي أقامه شباب الكاظمية يف أربعينيته بتاريخ  1419 / 6 / 19هـ املصادف

1998/10/11م:

ذكــرى رحيل الــذي أدمــى جنابايت

وروحـــه صــعــدت نحو الــســاوات

جمــالــس قــــاد ذكـــراهـــا وروعــتــهــا

كــانــت هبـــا مــنــيــتــي فــيــهــا وآهــــايت

شــيــخ ك ــري ــم لـــه يف ج ــدن ــا صلة

عن كربال قد روى أسمى احلكايات

قد كنت فيها أرى من والــدي شبه ًا

بــل كــنــت فــيــه أرى دربــــ ًا إىل ذايت

يف الكاظمية أصـــ ً
ا ك ــان مسكنه

بــل كــاظــم كــاظــمــي يف السجالت

ســـل املــنــابــر قـــد أم ــس ــت متيمة

مــن يعتليها ث ــوى يف خــر جنات

هل جاءها من له علم ككاظمنا؟

حيــمــي الـــريـــعـــة أيـــــام املــهــات
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يــروي فجيعة يــوم الطف واعجبا

أحـــس جــرحــهــم أمــســى جــراحــايت

ُ
يشك وحدته
أرى احلسني امــامــي

ال نـــــارص جــــــاءه ع ــن ــد امل ــل ــات

أمــثــل هــذا يــكــون الــقــر مضجعه؟

بفقده العلم مسكور اجلناحات

()1

وفق الشاعر ألداء فريضة حج بيت اهلل احلرام ،وأوحت له هذه الفريضة قصيدتني،

أجاد يف صياغتهام ،وكان فيهام قــادر ًا عىل استخدام الصور ،مستخرج ًا أنبل املعاين
اإلنسانية ،وانعطف عىل بيت اهلل بقلب وامق وخشوع دافق ،فيقول:
قـــصـــدت اهلل ي ــغ ــم ــرين الــبــكــاء

ومــــــايل مــــن رجـــــا إال الـــدعـــاء

أتــــيــــت إلــــيــــه يف قـــلـــب كــســر

لــيــغــفــر يل الــــذنــــوب بــــا يــشــاء

تــركــت األهــــل واخلـــــان طــوع ـ ًا

وإين مـــــن بـــــوارقـــــهـــــا بـــــراء

أمـــالـــك رقـــنـــا يـــا رب صــفــح ـ ًا

أتــيــتــك عــــارفــــ ًا أنــــت الـــرجـــاء

أت ــي ــت ــك جـــائـــعـــ ًا وأريـــــــد زاد ًا

فـــأنـــت مــضــيــفــي أنـــــت اهلـــنـــاء

ويل
فــجــد يل مـــن حــطــامــك يـــا ّ

أرض بــــه الـــعـــنـــاء
فـــعـــبـــد قــــد ّ

أريـــــد الــــــزاد مــــوفــــور ًا أمــامــي

أريـــــد الــــــزاد يــغــمــره الــســخــاء

أريـــــد الــــــزاد ُيـــــدى مـــن كــريــم

عــظــيــم الــــشــــأن هيــــــواه الــثــنــاء

فــعــتــقــي مـــن عـــذابـــك خـــر ٍ
زاد

أغـــثـــنـــي قــــد أحــــــاط يب الـــبـــاء

وزالّيت يــــدافــــعــــهــــا اهلـــــــواء

ودع ذنـــويب
أغــثــنــي يـــا كـــريـــم ْ

أغــثــنــي يـــا رح ــي ــم أغــــث ســقــيـ ًا

فـــأنـــت لـــه الــــــدوا أنــــت الـــــرواء

ٍ
عـــبـــد فــيــضــنــيــنــي الــشــقــاء
وال


إهلـــــــي فــــا تــكــلــنــي إىل لــئــيــم

((( شيخ اخلطب  ،الشيخ كاظم نوح ص. 214
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ٍ
ّ
أمــــر
كـــــل
فـــأنـــت املــــرجتــــى يف

ول ــل ــم ــس ــت ــغ ــف ــري ــن هلـــــم وقـــــاء

وجــئــتــك حمـــرمـــ ًا يـــا رب أســعــى

إذا بــالــنــاس يف املــســعــى ســـواء

ورحــت أطــوف حــول البيت سبع ًا
ومــــا بـــن الــصــفــا أس ــع ــى حــثــيــثـ ًا

جــــــــاء ُه مـــنـــك الـــنـــداء
يــقــيــنــي
َ
وبــــــن املـــــــــروة الـــــغـــــرا س ــن ــاء

شــكــرت الــســعــي م ـنّــي ذا رجــائــي

ـــــق يل الـــــتـــــرم والـــبـــهـــاء
فـــــح ًّ
ُ

ونـــفـــح اهلل قــــد أذكــــــى أنـــوفـــ ًا

كـــــأين قــــد دنـــــت مـــنـــي الـــســـاء

فـــرحـــت مـــرفـــوفـــ ًا بـــيـــدي حتى

كـــــأن الــــوقــــت ص ــب ــح ال مــســاء

عـــــي ب ــم ــث ـ ِ

ـل ه ــذي
ــــــن
إهلــــــي ُم َّ
َّ

إلـــيـــك حمــجــتــي ولـــــك الـــــوالء

أما القصيدة األخرى فهي زيارته لرضيح الرسول الكريم ،حمدثك فيها عن موقفه

إزاءه ،والقصيدة تشري إىل موهبة فنية أصيلة:
ُكـ ِ
ـحــلــت عــيــوين بالسنا والعسجد

مـــذ المـــســـت قـــر الــنــبــي حممد

وتــفــتــح الــقــلــب احل ــزي ــن بــروضــة

أنــــوارهــــا ف ــاق ــت س ــن ــاء الــفــرقــد

وتــرنــحــت نــفــي ب ــزه ــو صــبــابــة

ســكــرى بنفحات الــرســول األجمــد

فطفقت أصــبــو النتباص رحيقها

مــن روضـــة حفلت بأطيب ماجد

يـــتـــدافـــع الـــــــــزوار يف أعــتــاهبــا

غـــفـــران اإل لـــــه الــواحــد
ي ــرج ــون
َ

ِ
أمحــــد؟
ولــــه ذنـــــوب بــعــد رؤيـــــة

ـت مــوحــدٌ
فــســألــت نــفــي هــل بــيـ ُ
فــتــضــاحــكــت نــفــي بــســفــهــة ملا

قــد قــلــت واشــتــاقــت لـــرأي أرشــد

فــلــمــن يــــــزُر قــــر ال ــن ــب ــي حمــمــد

نــيــل الــشــفــاعــة مــن لــدنــه ويسعد
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ٍ
زاهـــــــد مــتــعــبــد
أهـــفـــو خلـــطـــوة

نـــشـــوان رحــــت ُمـــقـــ ّبـــ ً
ا أعــتــابــه
َ

فــــإذا احلــبــيــبــة قــرهــا يف املــســجــد

وبــحــثــت عــن حـــرم احلبيبة فاطم
مـــا بـــن مــنــر أمحــــد أخـــــذت هلا

مـــثـــوى وقــــر املــســتــطــاب حممد

ومتـــــــر يب يف كــــل حــــن نــفــحــة
ُّ

يــذكــي الــنــفــوس أرجي ــه ــا مل ينفد
طــيــب احلــبــيــب يــفــوح ف ــوق الع ّبد

ن ــس ــات ج ــن ــات اخلـــلـــود أرجيــهــا

ٍ
مــتــهــجــد
ذاكـــــــــر هلل أو
مـــــن
ّ

تــتــســابــق األفــــــواج نــحــو رضحيــه
يــتــدافــعــون عــى الــريــح لعلهم

حيـــظـــون قــبــلــة قـــــره واملــلــحــد

مـــس الـــريـــح حتــيـ ًة
فـــإىل الــــذي َّ

جــاز ال ــراط وكــان احسن مرشد

***

فـــإلـــيـــك يــــا جــــد احلـــســـن حتــيــة

ٍ
ولــــه ضــعــيــف منشد
مـــن عــاشــق

تــتــفــاخــر األقـــــــوام يف أنــســاهبــم

ضــل الـــذي يف غــر نـــورك هيتدي

وأقـــــول فــيــك قــصــائــد ًا منظومة

فــلــعــلــنــي أحــــى بـــــردة ســيــدي

فلقد خلعت ملــن هـــدرت دمـــاءه

أفــا خلعت ملــن هبــديــك يقتدي؟

وملـــــن لــــه ن ــس ــب إلـــيـــك ي ــزي ــده

رشفــــ ًا ع ــى رشف لــــردك هيــتــدي

فـــإذا الـــذي أرجـــوه منك يصيبني

ســأفــوز حمــظــوظ ـ ًا بـــأرشف مقصد

تتعانق الــرمحــات ف ــوق جوانحي

وختــــور آث ــام ــي ومـــا فــعــلــت يــدي

ي موفق ًا
جـــذالن يف بــركــات جــــدِّ َ

قــد ف ــزت يف ال ــف ــردوس ف ــوز خملد

***
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رسمـــدي
نـــور الــنــبــوة جـــاء نــــور ًا
ّ

مــذ ضـــاء يف األكـــــوان نـــور حممد
فــجــال قـــدرك ك ــان ف ــوق الفرقد

نــكــســت تــيــجــان الـــعـــروش مهابة

يف مدح اإلمام عيل:
متـــوج بــك الــعــلــوم يــا ابـــن الــريض

كــبــحــر عــلــمــك الـــســـامـــي سني

ورسك يف األنــــــام بــــدا مــضــيــئ ـ ًا

وحيـــكـــم مــــا اخل ــط ــي ــب إال عــي

عــــي لـــلـــمـــعـــايل قــــد امــتــطــاهــا

وأرشق عــرشــهــا فـــغـــدت تيض

أبا احلسني:
أبــا احلــســن فدمعي الــيــوم مــدرار

والــقــلــب مــن رزئـــه أدمــتــه أعــشــار

والنفس مني بدت يف الطف خاوية

كـــاألقـــحـــوان إذا أتـــــاه إعــصــار

أبا احلسني جرت يف الطف ملحمة

عــى حسني بغت يف الــطــف أرشار

سلوا السيوف عىل سبط النبي وهم

إىل عــــبــــادة أوثـــــــان هلــــم ثــــأرو

بــنــوك يف كــربــا يشكون مــن ظمأ

واملــــــاء ت ــرب ــه يف ال ــط ــف فــجــار

وثــالــث الــعــرة األط ــه ــار بينهمو

مــا ظننا غــر قتل السبط خيــتــاروا

حتى إذا ما عوى ذئب ابن سعد هبم

عـــى خمــيــمــه األرشار قـــد داروا

وقــــدم الــســيــد الـــزاكـــي جــهــابــذة

مهــو قــرابــن ديـــن اهلل قــد صـــاروا

وا َلف نفيس عىل الطفل الرضيع فقد

مهـــار
أردوه حمــتــســب ـ ًا والــــدمــــع ّ

صــــر ًا فـــا ربــنــا يــنــســى رزيــتــكــم

إن الـــزمـــان عـــى الــبــاغــن دوار
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جيــول طــريف بــأرجــاء الــطــفــوف فال

يــنــفــك يــلــقــي م ــن األجــــــداد آث ــار

هذي خيام هبا رحل احلسني غدت

هنــب ـ ًا لــشــمــر اخلــنــا مــن ذكــــره عــار

حــرائــر املــصــطــفــى أمــســت مــردة

بــيــوهتــن هــــوت مـــذ شــبــت الــنــار

ومــن سياط العدا من تتقي ركلت

ومــن بكت جاءها بالرضب إكثار

أهـــذه شــيــم األعــــراب ؟ واعــجــبـ ًا

يـــســـتـــأثـــرون هبــــا أم إهنـــــا ثـــار

قــل مــا تشا فيهمو فالبغي مهتهم

ومــــــن اهلــــهــــم طــــن واحــــجــــار

ومــــن يــكــن آثــــ ًا تــرضــيــه أوزار

والــفــاســقــون فــا يثنيهمو حسب

وقال خماطب ًا اإلمام أمري املؤمنني عيل خالل زيارته لرضحيه املبارك:
يــــا زائــــــــر ًا قــــر اإلمـــــــام األول
وانــــــر يـــديـــك م ــق ــبــ ً
ا أعــتــابــه

الـــــوص فــــذاك مـــوالنـــا عيل
قـــر
ّ

واســعــد بــا قــد نــلــت مــن خــر ويل

واشمم رضيــح املرتىض ستنال من

طــيــب احلــبــيــب مــن الــزمــان األول

واذرف دمــوع ـ ًا بالرضيح وقــل له

بـــك يـــا أمــــر امل ــؤم ــن ــن سنعتيل

فــالــنــار حــت ـ ًا لــســت فيها تصطيل

والـــثـــم رضيــــح املـــرتـــى بتلهف
واع ــل ــم بـــأن اهلل يـــرىض عــنــك ما

قــدمــت واعـــلـــم أن مهـــك ينجيل

واســـألـــه ســؤلــك فــالــقــضــاء حمتم

أولــســت أنــت سألت سيدنا عــي ؟

ـى له
أولــســت أنــت ســألــت مــن َص ـ ّٰ

ومـــــن إىل اهلل ويل
رب الـــســـاء َ
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يــا سيد الــكــونــن يــا كهف الــورى

أعـــظـــم ب ــخ ــر مــعــظــم ومــبــجــل

يـــا ســيــد الــثــقــلــن أبـــغـــي نــظــرة

فلقد ظمئت وانـــت أعــظــم منهل

ءأكــــون عــطــشــان ـ ًا ووردك كوثر

وألـــــوذ بــاحلــمــقــى وأنـــــك مــوئــي

ـدر؟ فــيــقــال يل
ءأقــــول جـــدي ح ــي ـ ٌ

أو مـــا س ــأل ــت ملـــن هبــمــك يبتيل
مل يــبــق مــنــهــا مـــا يـــــؤول لــســائــل

ضــمــتــك يــا جــــداه كــل جــوانــحــي

ُـــم ِ
ـــل
يــــا عـــــدة لــلــمــتــقــن الـــك َّ

يــا بـــاب عــلــم املــصــطــفــى وحبيبه
يــــا ســـاعـــيـــ ًا هلل مــــذ أرض ــي ــت ــه

لـــكـــنـــه عــــنــــا فــــلــــم يـــتـــحـــول

احلـــوض يـــوم احلـــر أنـــت ملكته

أفـــا مــلــكــت حــيــاض كــل م ـ ّعــول

[يــــا فــاطــم قــومــي إىل الــطــفــوف

ه ــذا حــســن طعمة الــســيــوف]

[األرض تــبــكــي وال ــس ــا واويـــا

هـــــذا ح ــس ــن بـــالـــدمـــا واويــــــا]

قـــد حـــز شــمــر رأســـــه بــالــســيــف

ل ــي ــس لــــه مــــن ربـــــه مــــن خ ــوف

فــديــتــك يـــا بــنــت خـــر الــرســل

قــــد قـــطـــعـــوه بــالــقــنــا واألســـــل

وداس صـــــدر حـــافـــظ الـــقـــرآن

خــيــل ابــــن ســعــد بـــائـــع اإليــــان

وانــتــهــكــوا حــرمــة آل املصطفى

وابـــــن زيـــــاد بــاملــصــائــب اشــتــفــى

قــــد ق ــت ــل ــوا الـــقـــاســـم بــالــســويــة

قــــد قـــتـــلـــوا الــــعــــادل بــالــرعــيــة

خــيــام آل املــصــطــفــى قــد أحــرقــت

مـــتـــاع آل املــصــطــفــى قـــد هنبت

نداء لفاطمة الزهراء:

((( البيتان األول والثاين لشاعر جمهول .
130

()1

وبـــــــات آل اهلل أرسى عـــزال

قـــد أركـــبـــوا احلــــور مــطــايــا بــزال

قــــد اف ــج ــع ــت ــن ــا هــــــذه الــــرزيــــة

فــــلــــعــــنــــة اهلل عـــــــى أمــــيــــة

فاطمة الزهراء
أعلمت بــالــزهــراء كيف تكونت؟

وألمـــهـــا اجلـــنـــات مـــــاذا هــيــأت؟

جــريــل جــاء إىل الــرســول تــأألت

بــيــديــه كــمــثــرى اجلــنــان وأســعــدت

قـــلـــب الــــرســــول بــمــنــة الـــرمحـــن
نــــورا
واحلـــــور والــــولــــدان نـــــور ًا ّ

فــرحــت مــائــكــة الــســاء بــا جــرى
هبطت مالئكة الــســاء لكي ترى

كــرا
كــيــف احلــبــيــب وزوجــــه قــد ّ

فــبــذي وبــالــنــوريــن ص ــارت فاطمة

وبـــمـــنـــة اهلل الـــعـــزيـــز مــن ـ ّعــمــة

أكـــــا هـــديـــة صـــاحـــب الـــقـــرآن
ولــــذا عــى الــكــفــار كــانــت ناقمة

ولـــرعـــة اهلل ال ــك ــري ــم مـ ّعــظــمــة

حـــن لــنــدّ ِه
نـــور الــبــتــول الــطــهــر
ّ

ثـــم اســتــطــال عـــى األنـــــام بــمــدّ ه

وتــــعــــو ّذت مـــن مهــــزة الــشــيــطــان

أب ــط ــال مــكــة ق ــد دنـــت م ــن ج ــدّ ه

يف نــــور حـــيـــدرة الــتــقــي يف حـــدّ ه

لـــيـــســـود بـــيـــت اهلل واألركــــــــان

آل الـــرســـول األكـــرمـــن و ّظــلــه

يـــا رب صـــي عـــى الــنــبــي وآلـــه

ٍ
حمـــمـــد يف أهــلــه
مــــن حـــب نــــور
ْ

قــــد أنـــعـــم اهلل الـــكـــريـــم بــنــيــلــه

لـــيـــكـــون حــــقــــ ًا ثــــابــــت اإليــــــان
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يف ميالد اإلمام احلسن:
املــســلــمــون صــيــام نــاســكــون وقــد

بـــروا بــصــوم إىل رب كــريــم صمد

واملصطفى بينهم يدعو اإلله األحد

أن يــرزق البضعة الزهراء خري ولد

وســـــيـــــد ًا وولـــــيـــــ ًا خــــر مـــولـــود
قـــد اســتــجــاب إ لــــه الــعــاملــن ملن

قــد اصــطــفــاه وأهـــــداه تــقــى ومنن

جـــاء الــبــشــر ل ــه فــقــال ي ــا مــؤمتــن

جــاء الوليد إىل الــزهــرا فهو حسن

وســــاجــــد ًا عـــابـــد ًا محـــــد ًا ملــحــمــود
جــاء الــرســول قــى يف لثمه وطــر ًا

غــــذاه مـــن اصــبــع مل يــعــطــه بــرا

وقــــــال هـــــذا إمــــــام س ــي ــد لــنــرى

َمــن يرتضيه مــن األعـــام واألمـــرا

هــنــا أبــــو حــســن أرضـــتـــه كنيته

ِ
َــــدى جـــده عــقــت عقيقته
ومــــن ن
ٰ

واحــفــظــه يــا ربــنــا يــا خــر مقصود

حيـــق لــلــمــجــتــبــى حتــظــى والدتــــه

لــلــمــرتــى حــيــدر كــانــت بــشــارتــه

لــلــمــؤمــنــن هنـــى وعــــــد ًا ملــوعــود
يــا رب باملجتبى أصلح مقاصدنا

واجــــعــــل مـــودتـــنـــا ف ــي ــه تــقــربــنــا

إلــيــك يــا ربــنــا أنـــت الــوكــيــل بنا

واجعل لنا مرشد ًا يف احلرش يرشدنا

إىل طــريــق اهلــــدى يــا خــر مــوعــود

وفاته:
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وشيع إىل مثواه األخري يف الوادي اجلديد.
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 -12الشيخ حمسن أبو احلب
1235هـ 1305 -هـ

من أشهر شعراء العراق يف القرن السابق ،وأحد أساطني الفكر يف عرصه ،فتح عينيه

للنور يف مدينة كربالء عام 1235هـ ونشأ عىل أبيه ،فعنى برتبيته وهتذيبه ،انحدر من

أرسة عربية عرفت (بآل أيب احلب)((( التي متت بنسبها إىل قبيلة (خثعم) ،فنال قسط ًا
وافر ًا 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 خطيب ًا
جهري ًا وشاعر ًا مرموق ًا ،حيث أخذ يقرض الشعر فمهر به وسارت أشعاره يف كل مكان

ونظم يف مجيع الفنون الشعرية ،غري أنه أكثر يف الرثاء والتباكي عىل أهل البيت،

وعرف بشاعر املأساة ،فقد أوقف شاعريته عىل تصوير معركة الطف املرشفة تصوير ًا
رائع ًا ورهن نفسه عىل أن يكون القيثارة اخلالدة لكي يرنم وقائع البطولة والبسالة التي

كشفت عنها أرض الدماء الزاكية ،فقصائده يف رثاء اإلمام احلسني كثرية وهي التي

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 يتي ًام 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

((( راجع كتابنا (تراث كربالء) ص.112
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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
وتدوين مآثرهم ونرش ذكرهم فيجعلها أكرب يد وأعظم منيعة عىل األدب العريب ومن

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) ((( ذكره صاحب (الطليعة) فقال( :حمسن
ابن حممد احلويزي احلائري املعروف بأيب احلب ،كان خطيب ًا ذاكر ًا بليغ ًا مترصف ًا يف فنون
الكالم فإذا ارتقى األعواد انثال عليه الكالم وجعل يفصله وينتقل من فن إىل فن مع

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 مقتدر ًا

عىل النقل كام يشتهي املقرتح فرتاه يبتدي بام جرى عىل لسانه أو ذكره بعض احلارضين
فيتكلم بام يتعلق به كالم ًا شافي ًا وينتقل منه إىل ذكر احلسني انتقاالً مناسب ًا ،وكان

شاعر ًا ينظم يف الطبقة الوسطى وله ديوان كبري خمطوط كله يف األئمة فمن شعره

قوله يف احلسني من قصيدة أوهلا:

إال لتحكم يف الــقــلــوب جراحها

مــا أوق ــدت ذات اللمى مصباحها

إىل آخر القصيدة.
تويف سنة 1305هـ يف كربال ودفن هبا وله ذرية هبا(((.
وترمجه فريق آخر من شعراء املؤرخني ومنهم العالمة السيد حمسن األمني إذ قال:
((( ديوان (احلائريات) للشيخ حمسن أبو احلب الكبري  -خمطوط.

((( أعيان الشيعة :للعالمة السيد حمسن األمني -ج 43ص 202و.203
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(الشيخ حمسن بن الشيخ حممد املعروف بأيب احلب احلائري ،تويف ليلة االثنني  20ذي
القعدة سنة  1305هـ أحد االدباء الوعاظ الذاكرين للشهيد يف كربالء املشهورين وله

قراءات مشهورة يف ذكر مصيبة احلسني ،تويف والده وهو طفل فلام نشأ كان له أخ

أكرب منه يريد أن يعلمه إحدى الصناعات فينفر من ذلك فيرضبه وكان يفر من أهله
ويألف أهل العلم واألدب حتى تعلم مكتسب ًا منهم ...الخ ).

وذكره العالمة الشيخ حممد حرز الدين فقال :كان فاض ً
ال أديب ًا بحاثة ثقة جليالً،

ومن عيون احلفاظ املشهورين واخلطباء البارعني له القوة الواسعة يف الرثاء والوعظ
والسري والتاريخ وكان راثي ًا آلل الرسول األعظم وشاعر ًا جميد ًا يعد بعض نظم من

الوزن العايل وجمموع شعره من الطبقة الوسطى ،ومجعوا شعره فصار ديوان ًا ،حرضت
جملس قراءته فلم أر أفصح منه لسان ًا وال أبلغ منه أدب ًا وشعر ًا وكان جامع ًا واسع الباع

قوي ًا يف فنه ..الخ(((.

وذكره العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين فقال( :الشيخ الفاضل األديب اخلطيب

املاهر الشيخ حمسن بن احلاج حممد أبو احلب احلائري املتوىف هبا سنة عرفة  1305وقام

مقامه ولده الشيخ حسن أبو احلب وبقي من آثاره ديوان أكثره من املراثي يقرب من

ألفي بيت رأيته عند حفيده وسميه الشيخ حمسن بن أيب احلب املتوىف شاب ًا يف ،((( 1369
وأثنى عليه الشاعر الشيخ جابر الكاظمي املتوىف عام  1313هـ هبذين البيتني:
لـــو أن كـــل ثــنــائــي لـــأنـــام إىل

ِ
حمسن وما وفيته ِمدَ حا
الفضل
ذي
ْ

ذاك الـــذي يف مــراثــي آل حــيــدرة

ومدحهم هو بالفردوس قد سمحا

((( معارف الرجال  -للشيخ حممد حرز الدين -ج 2ص.182

((( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش :للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين ج 1ص( 509خمطوط).
((( ديوان الشيخ جابر الكاظمي :حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني ص. 161
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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
انتهج أدب الرثاء  -شأنه يف ذلك شأن شعراء ذلك القرن ،وهو باإلضافة اىل كونه

شاعر ًا 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

عز الدين أمني املجمع العلمي العراقي ،ويف مكتبتي نسخة مصورة عن نسخة السيد
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 وصف ًا

دقيق ًا يستويل عىل األلباب ويملك مشاعر النفوس.
وقال راثي ًا أبا الفضل العباس:
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حيدر
إذا كان ساقي احلوض يف احلرش
ٌ

فساقي عطاشى كربالء أبو الفضل

أن ساقي الناس يف احلرش قلبه
عىل ّ

م ــري ــع وهـــــذا بــالــظــا قــلــبــه يغيل

وقــفــت عــى مــاء الــفــرات ومل أزل

أقـــــول لـــه والـــقـــول حيــســنــه مثيل

ٍ
لــــوارد
عــامــك جتـــري ال جــريــت

وأدركــت يوم ًا بعض عارك بالغسل

مــن احلــق أن تــذوي غصونك ّذبــا

أســى وحــيــاء مــن شفاههم الذبل

فقال استمع للقول إن كنت سامع ًا

وكن قاب ً
ال عــذري وال تكثرن عذيل

إن ذا دمــعــي ال ــذي أنــت ناظر
أال ّ

غــداة جعلت الــنــوح بعدهم شغيل

أمـــــا نــشــفــت أكــــبــــاد آل حمــمـ ٍـد

هلــيــبـ ًا وم ــا ابــت ـ ّلــت بــعـ ٍ
ـل وال هنــل؟

ٍ
عطش حويل
وهــم رصعــى عــى
بــه
ُ

بــرغــمــي أرى مــائــي يــلــذ ســواهــم
جــزى اهلل عنهم يف املــواســاة عمهم

(أبا الفضل) خري ًا لو شهدت أبا الفضل

لــقــد كــــان ســيــف ـ ًا صــاغــه بيمينه

(عــي) فلم حيتج شباه إىل الصقل

إذا عـــــدّ أبــــنــــاء الـــنـــبـــي حمــمــد

رآه أخـــاهـــم مـــن رآه بـــا َفــضــل

ومل أر ضــامــب ـ ًا حــولــه املــــاء قبله

ومل ي ــرو مــنــه وه ــو ذا مهجة تغيل

َّ
وقــــل ما
ومـــا خــطــبــه إال الـــوفـــاء

يـــرى هــكــذا خـــ َ
ا وفــيــ ًا مــع اخلــل

تسمى شــاالً وهــي جامعة الشمل

يــمــيــن ـ ًا بــيــمــنــاك الــقــطــيــعــة والــتــي
بــصــرك دون ابـــن الــنــبــي بكربال

عــى اهلـــول أمـــر ال حيــيــط بــه عقيل

ووافـــــاك ال يــــدري أفــقــدك راعــه

أم الــعــرش غالته املــقــاديــر َ
بالش ِّل

أخــي كنت يل درعــ ًا ونص ً
ال كالمها

فــقــدت فــا درع ــي لــدي وال نصيل
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وقال راثي ًا اإلمام احلسني بن عيل:
فـــــــار تــــنــــور مـــقـــلـــتـــي فـــعـــاال

فــغــطــى الــســهــل مــوجــه واجلــبــاال

وطـــفـــت فـــوقـــه ســفــيــنــة وجـــدي

حت ــم ــل اهلـــــم واألســـــــى أش ــك ــاال

عــصــفــت يف رشاعـــهـــا وهــــو نــار
فــهــي جتــــري يــمــزبــد غـــر ســاج

عــاصــفــات الــضــنــا َص ــبــ ًا وش ــاال

تــرســل احلــــزن واألســـــى إرســــاال

فسمعت الــضــوضــاء مــن كــل فج

كــــــل حلــــــن هيــــيــــج األعـــــــــواال

قــلــت مــــاذا عــــرى أمــيــم فــقــالــت

ويــــــك جــــــدد حلــــزنــــه رسبـــــاال

ال أرى كـــربـــاء كـــي ال يـــروم

الــكــرب منها إىل ســواهــا ارحت ــاال

فـــاختـــذهـــا ل ــل ــح ــزن دار ًا وإال

فـــارحتـــل ال كــفــيــت داء عــضــاال

من عذيري من معرش نخذوا اللهـ

ــــــو شـــــعـــــار ًا ولــــقــــبــــوه كـــاال

ســمــعــوا نــاعــي احلــســن فــقــامــوا

مــثــل مــن لــلــصــلــوة قــامــوا كساال

أهيـــــا احلــــــزن ال ع ــدم ــت ــك زدين

حـــرقـــة يف مـــصـــابـــه واشـــتـــعـــاال

لــســت ممـــن تـــــراه يـــومـــ ًا ج ــزوعــ ًا

تــشــتــكــي عــيــنــه الـــبـــكـــاء م ــاال

أنــــا واهلل لـــو طــحــنــت عــظــامــي

واختــــذت الــعــمــى لعيني اكتحاال

مـــا كـــفـــاين ولـــيـــس إال شــفــائــي

هــــــزة جتـــفـــل الــــعــــدى اجـــفـــاال

حــــركــــايت هلــــا إذا هــــي شــبــت

نــــارهــــا واســــتــــزلــــت األبـــطـــاال

فتكة الــدهــر بــاحلــســن إىل احلــر

يـــــتـــــواىل
عـــلـــيـــنـــا رشارهـــــــــــا
ٰ

لــــك يــــا دهـــــر مــثــلــهــا ال وريب

إهنـــــا الـــعـــثـــرة الـــتـــي لــــن تــقــاال

ســيــم فيها عــقــد الــكــال انفصاما

ذي آللـــيـــه يف الــــثــــرى تــتــاال
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ســيــم فــيــهــا دم الــنــبــي انــســفــاكــا

لــيــت شــعــري م ــن ذا رآه حــاال

ن ــف ــر مــــن بــنــيــه أكــــــرم َمـــــن حتـــ

ــــت ال ــس ــا رفـــعـــ ًة وأعـــــا جــاال
مل جتـــــد لــــلــــكــــال فــــيــــه جمــــاال

ضــــاق مــنــهــا رحــــب الــفــضــا وملــا

ال تـــعـــد احلـــــيـــــوة إال وبـــــاال

ركـــبـــت أظـــهـــر احلــــــام وآلــــت

مــا اكتفت بالنفوس بـــذالً إىل أن

اتــبــعــتــهــا الـــنـــســـاء واألطــــفــــاال

م ــل ــك ــوا املــــــاء حــــن مل يــــك إال

مـــن نــجــوم الـــســـاء أقــــى مــنــاال

ثـــم مل يــطــعــمــوه عـــلـــ ًا بــــأن اهلل

يــســقــيــهــم الــــرحــــيــــق الــــــزالال

لــيــتــهــم بــعــدمــا الـــوغـــى اكــلــتــهــم

أرســـلـــوا ن ــظ ــرة وقـــامـــوا عــجــاال

لــــــــروا بـــعـــدهـــم كـــــرائـــــم عــز

زلــــــزل الــــدهــــر عـــزهـــا زلـــــزاال

أصــبــحــت وال ــع ــدو أصــبــح يدعو

أســحــبــي الـــيـــوم لــلــصــبــا أذيــــاال

ذهــــب املـــانـــعـــون عــنــك فــقــومــي

وألــــبــــي بـــعـــد عـــــزك اإلذالال

كــــم تـــرجـــن وثـــبـــة مــــن رجــــال

ل ــك ك ــان ــوا ال يــرهــبــون الــرجــاال

أنـــــت مــهــتــوكــة عــــى كــــل ح ــال

فــأنــزعــي الــعــز وال ــب ــي األغـــاال

لـــك بــيــت عــــايل الــبــنــاء هــدمــنــاه

وحــــــزنــــــ ًا خـــفـــافـــه والـــثـــقـــاال

أيـــــن َمـــــن أنــــزلــــوك بـــاحـــة عــز

ال تــــــراك الـــعـــيـــون إال خــيــاال
أبــــدنــــاهــــم مجـــيـــعـــ ًا ِقـــتـــاال
قــــد
ُ

صـــــويت ب ــاس ــم َمــــن أردت فــإنــا
ِّ

املـــــنـــــون ســجــاال
وســـقـــيـــنـــاهـــم
َ
ُ

وكـــســـونـــاهـــم الـــــرمـــــال ثــيــابــا

ِمـــن دهـــى اخلــطــب أن تـــرد مقاال

وهـــــي ال تــســتــطــيــع ممــــا ع ــراه ــا
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زفــــرة تــنــصــف الـــــروايس الــثــقــاال

غــــر تـــــردادهـــــا احلـــنـــن وإال

()1

وقال راثي ًا اإلمام احلسني أيض ًا:
ك ــان ــا يف اهلـــــوى صــعــب املــــرام

إيل خــــالــــعــــة الــــزمــــام
إيل
َّ
َّ

نــفــرت ومــــا عــلــيــك بــــذاك بــأس

نـــفـــوري مـــن اعـــاجـــيـــب األنــــام

املــــــــرة واملــــاهــــي
وجـــانـــبـــت
ّ

كـــــا جـــانـــبـــت أبـــــنـــــاء الـــلـــئـــام

فــــــــرار ًا مــــن ب ــن ــي الـــدنـــيـــا ف ــإين

وجــــدهتــــم أضـــــل مــــن ال ــن ــع ــام

فـــكـــم جـــربـــتـــهـــم آنــــــــ ًا فـــآنـــ ًا

ف ــك ــان ــوا كــــالــــراب لــــدى أوام

ســـآنـــس بـــالـــوحـــوش بــكــل قــفـ ٍـر

وأهــــجــــر كــــل س ــام ــي ــة الـــدعـــام

رأيـــــــت الــــعــــز أهـــــــون كــــل يش

طـــابـــ ًا إن شـــــددت لـــه حــزامــي

كـــغـــدرك يف بــنــي اهلــــــادي عــيٍ

ِ
غــيــاث اخلــلــق يف األزل الــعــظــام

وجــــدتــــك غــــر ٍ
بـــــر بـــالـــكـــرام

ــــــن يـــا دهــــر غـــــدرك يب فــإين
أبِ ْ

رمــيــتــهــم بــســهــم الــــغــــدر ظــل ـ ًا

كــرمــي الــصــيــد يف الــبــلــد احلـــرام

فــبــعــض بــالــســجــون قــى وبعض

بـــحـــد الـــســـيـــف دا ٍم إثـــــر دا ِم

ٍ
الــتــهــاب
فــــــؤادي كـــل يــــوم يف

ودمـــعـــي كـــل يــــوم يف انــســجــام

ٍ
ٍ
حمــيــل
طــــلــــل
عــلــيــهــم ال عــــى

آصــــــات بـــأهـــلـــه داعــــــي احلــــام

هبـــم ســــم ِ
ــــت الـــعـــا أعــــى مــقــام
َ َ

أو لــــئــــك صـــفـــوة الـــرمحـــن حــق ـ ًا

تــصــون دمــو َعــهــا صـــون احــتــشــام

إذا ذكـــــر احلــــســــن فـــــأي عــن
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ب ــك ــت ــه األنــــبــــيــــاء وغــــــر بــــد ٍع

بـــأن تــبــكــي الـــكـــرام ع ــى الــكــرام

يـــســـر
دعـــــــا فــــأجــــابــــه نــــفــــر
ٌ

ق ــل ــي ــل ــه ــم كـــثـــر يف الــــزحــــام
ولــــيــــ ً
ا هــــم مــصــابــيــح ال ــظ ــام

ـى هــم يف لقى اهلــيــجــاء أســدٌ
ضــحـ ً

فــــداءهــــم مــــن املــــــوت الــــــزؤام

سقوا املــوت الـــزؤام فليت روحــي

ٍ
زيـــــاد
وأعــــجــــب مــــا أراه ب ــن ــو

والة االمــــــر مــــن دون األنـــــام

وآل حمــــمــــد هتــــمــــي عــلــيــهــم

رصوف الـــدهـــر هـــامـــ ًا بــعــد هــام

ِ
افـــــراس
وثـــوبـــ ًا يـــا ض ــب ــاع عـــى

ونــــومــــ ًا يـــا ســـبـــاع عـــى اخــــرام

رؤوس بــنــي الــنــبــي مــع ـ ّلــيــات

عــــى األرمــــــــاح هتـــــدى لــلــشــئــام

وظــــــــا ٍم مل يــــــذق لــــلــــاء بــــــرد ًا

ومــــن كــفــيــه مــــاء الــبــحــر طـــا ٍم

لــقــد عــجــت لـــه األمــــــاك حتى

خـــــدود احلـــــور تـــدمـــى بــالــلــطــام

لــــذا مــوســى هــــوى صــعــق ـ ًا عليه

وعــــافــــت مـــريـــم ن ــط ــق ال ــك ــام

ٍ
طـــفـــل بــالــســهــام
وكـــيـــف فـــطـــام

ٍ
وطــــفــــل بـــالـــســـهـــام لــــه فــطــام

ويـــــــم بـــــاســـــ ًا حيــــيــــى إىل أن

ســـقـــاه احلــــــزن أكـــــــواس احلــــام

فــهــل وجـــدت كــزيــنــب أم موسى

وهـــل بــاتــت كــزيــنــب يف اهــتــضــام

عـــشـــيـــة بــــــات مـــنـــزهلـــا خــلــيــ ًا

مـــن األبـــطـــال واألســـــد املــحــامــي

تـــنـــادهيـــم وهـــــم رصعـــــى مخـــود

وتـــنـــدهبـــم وهـــــم فـــــوق الـــرغـــام

ب ــن ــي أمـــــي م ــت ــى كــنــتــم بـــعـــاد ًا

عــن الــشــاكــي اخلــــؤوف املستضام

بــنــي أمــــي مــتــى كــنــتــم ضــعــاف ـ ًا

عــــن الــــعــــاين املـــــــروع املــســتــهــام

ب ــن ــي أمـــــي م ــت ــى قـــــرت أك ــف

لــكــم بــاحلــرب عــن رمـــي الــســهــام
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بــنــي أمــــي لــقــد ســلــبــوا قــنــاعــي

بــنــي أمــــي لــقــد حـــرقـــوا خــيــامــي

أراكـــــــم عــــازمــــن عــــى فـــراقـــي

كــــأن مل ت ــع ــرف ــوا فــيــكــم مــقــامــي

يل الـــبـــيـــت الـــــــذي شـــيـــدمتـــوه
يل اخلـــــــدر الـــــــذي حــجــبــتــمــوه

عـــى الـــعـــ ّيـــوق مـــرفـــوع الـــدعـــام
بــبــيــض اهلــنــد واألســـــل ال ــدوام ــي

فــــــايل والــــســــيــــاط هلـــــا رصيـــر

بــجــنــبــي غــــر خمــــفــــور ذمـــامـــي

فــــا واهلل ال ي ــش ــف ــي فــــــؤادي

ســـوى وقـــع احلــســام عــى احلــســام

بـــــيـــــو ٍم جـــرئـــيـــل بـــــه يـــنـــادي

أال ظـــهـــر اإلمـــــــام بــــن اإلمـــــام

وقال راثي ًا آل البيت:
ال أرى لــلــعــزام أهــــ ً
ا ســـوى من

ن ــروا السبط يــوم أضــحــى فريدا

هـــم بقية اهلل يف األرض
هـــم
مــن
ْ
ُ

ومــــــن بــــــات جمــــدهــــم حمـــســـودا
م ــن نــحــاهــا نـــال الــعــا أو أبــيــدا

عــشــقــوا ال ــغ ــاي ــة الـــتـــي ال يــبــايل
كــلــهــم يف الـــكـــال فـــــرد ًا وحــتــى

ذكـــرهـــم يف األنــــــام جــــاء فــريــدا

أن الـــــروايس
وقـــفـــوا وق ــف ــة لـــو ّ

وقــفــت مثلها لــصــارت حصيدا

ٍ
لــــيــــال
محــــلــــت أمــــهــــاهتــــم يف

قــــارن الــســعــد عــنــدهــن الــســعــودا

كــانــت أم احلـــــروب قــبــ ً
ا عقي ًام

صـــروهـــا بــعــد الـــعـــقـــام ولــــودا

ولـــــدت مــنــهــم الــــوفــــاء فــكــانــوا

والــــــــد ًا والـــــوفـــــاء كـــــان ول ــي ــدا

نــصــب عــيــنــي يــومــهــم غـــر أين

ال أرى الــعــيــش بــعــدهــم حمــمــودا

ُ
أك فــيــهــم يــــوم الــلــقــا م ــع ــدودا

ولــــدتــــنــــي أمــــــي ملـــــــاذا إذا مل
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الئـــــق فــيــهــم املــــديــــح فــأســمــعـــ

ـني فيهم ما استطعت مدح ًا جميدا

كــــان ط ــوف ــاهن ــم ك ــط ــوف ــان نـــوحٍ

ذاك مــــاء جيــــري وهـــــذا حــديــدا

ركــــبــــوا لــلــنــجــاة فـــيـــه ســفــيــن ـ ًا

بــلــغــت فــيــهــم الـــســـاء صــعــودا

لــو زمــــان اخلــلــيــل كــانــوا ملــا ارتــا

َع هلــــــول ومل خيــــف نــــمــــرودا

خــــر ص ــاع ــقـ ـ ًا وهــــو فيهم
وملــــا
ّ

ٍ
جمـــال
ولـــطـــاولـــت أصــــحــــروا يف

وخلـــــــروا دون املـــــات ســجــودا
ّ
ٍ
واحـــــــــد داوودا
لــــغــــدا كـــــل

ســـــادة يف األنــــــام كـــانـــوا ولــكــن

البـــن بــنــت الــنــبــي صــــاروا عبيدا

َر ملـــيـــقـــاتـــه ســــواهــــم عــمــيــدا

وابــــن عــمــران لــو رآهــــم ملــا اختا

ِ
ــــس ف ــج ــادوا هبــا ونــاهــيــك جــودا

مل يــكــن عــنــدهــم أعــــز مـــن الــنــفـــ

دونـــــه فـــاغـــتـــدوا مجــيــعــ ًا رقــــودا

هـــــذه حـــاهلـــم إىل أن تــفــانــوا

وص ــب ــات م ــن هــاشــم غ ــر نــكـ ٍ
ـس

كــــثــــروا نـــــرة وقــــ ّلــــوا ع ــدي ــدا

ختــــذوا ب ــال ــع ــراق دار ًا فــأمــســت

دارهــــم بــاحلــجــاز تــشــكــوا اهلــمــودا

أصبحت بعدهم خ ــاء ًا كــأن احلر

َب مـــن بــعــدهــم عـــاه ــا بــــرودا

كــيــف يــســرضــع احل ــدي ــد دمــاهــم

وهلـــــم ه ــي ــب ــة تــــذيــــب احلــــديــــدا

لـــكـــم اهلل وارديـــــــــن ح ــي ــاضــ ًا

مل يـــكـــن غــــر مـــائـــهـــا مــــــورودا

ومــــذ لـــن أن ــف ــســ ًا يف ســبــيــل الـــ

ّٰلــــه عــــزت عـــى املـــعـــايل وجــــودا

ِ
ـــي عــيــدا
ت وبــــن األنــــــام
ســـم َ
ِّ

يــومــهــم صــــار م ــأمت ــا يف ال ــس ــاوا
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وقال أيض ًا:
قــلــيــل بــكــائــي عـــى ابــــن عقيل

وأن ســـــال دمـــعـــي كــــل مــســيــل

فــتــى عــلــم الـــنـــاس أن الـــوفـــاء

حــــز الـــغـــا صــــم دون اجلــلــيــل

بــنــفــي أســـــر ًا بـــأيـــدي الــضــال

وقــــــادوه لــلــمــوت َقــــود الــذلــول

ومــــــــا غـــــالـــــه مـــنـــهـــم غـــائـــل

ســوى الــغــدر والــغــدر شــأن الذليل

وأعـــــظـــــم مـــــا كــــــان يف قــلــبــه

مـــن اهلــــم ذكــــر احلـــســـن الــنــبــيــل

إذا حــــشــــد الـــــغـــــي أبـــــنـــــاءه

رجــــائــــهــــا بـــــن عــــــور وحـــــول

فـــــأنـــــت مــــــزعــــــزع أجــــيــــاهلــــا

وقــــــــاذف ســـيـــافـــهـــا بــالــفــلــول

عــقــيــل الــــــذي نـــــال يف مــســلــم

ذرى املــجــد ال مــســلــم يف عقيل

ولـــيـــس عــجــيــب بـــــأن الــلــيــوث

ت ــع ــل ــو مـــفـــاخـــرهـــا بــالــشــيــول

وقــــــد قــــــال أمحــــــد مــــن قــبــلــهــا
أبــــو الــفــضــل مــثــلــك يف كــربــاء

أحــــــــب عـــقـــيـــ ً
ا وآل عــقــيــل
ّ
إذا ك ــن ــت أعـــدمـــهـــم لــلــمــثــيــل

وذاك حــــســــام وأنـــــــت ســنــان

وال فــــرق بــيــنــكــا يف الـــوصـــول

ال بــكــى مــصــابــك ســبــط الــرســول

وكــــــان بـــكـــاه مـــعـــن الـــرســـول

وح ــس ــب ــك فــــخــــر ًا بـــــأن عــلــيــك

عـــا يف اجلـــنـــان رصاخ الــبــتــول

وقــــد ّ
فــــل عــنــد اصــطــبــار اهلـــدى

وصــــــــرك يف اهلل فـــيـــه قــلــيــل

وذل ملــــوتــــك أهـــــــل اهلـــــدى

ومـــا كـــان مــوتــك مـــوت الــذلــيــل
ِ
الـــنـــصـــر ك ــث ــر اخلـــــذول
قــلــيــل

عــــــــــي بــــــــــأين أراك
يـــــعـــــز
ّ

بــــاعــــ ًا مــــن ال ــظ ــل ــم غــــر مــلــول

يـــمـــد إلـــيـــك الــــدعــــي الــزنــيــم
144

َويـــمـــأ ســمــعــك قـــــوالً شــنــيــع ـ ًا

وقــد كنت أه ــدى الـــورى للسبيل

وقـــد كــنــت ســيــفـ ًا صــقــيـ ً
ا أصبت

أصبت بسيف من العز غري صقيل

ٍ
بـــمـــجـــد أثــيــل
وكــــنــــت أحــــــق

وكــــــان أحـــــق ِش ِ
ب اخلـــمـــور

ـب
ظـــمـــئ َ
ْـــت و الــــيــــت أن ال تــعـ َّ

ـســلــســبــيـ ْـل
إالّٰ مـــن الـــكـــوثـــر الـ َ

ســــــواك بــــن أمحـــــد ويف األنـــــام
فــــــــواه عـــلـــيـــك وأنــــــــت قــتــيــل

نـــــــــا ًم وأمحـــــلـــــهـــــم لــلــثــقــيــل

وجمــــــدك يف الــــدهــــر غــــر قــلــيــل

ســقــوطــك م ــن فـــوق عـــايل الــبــنــاء

ارتــفــاعــك ع ــن نـــــزوات احلــمــول

غــــداة وملـــا جتــــاوزت هـــام السهى

صـــــعـــــود ًا نـــزلـــت بـــغـــر نــــزول

رمــــيــــت بــنــفــســك مــــن فــوقــهــا

لــتــكــتــســب مـــا حتــتــهــا مـــن مجيل

فــأصــبــحــت أكــــــرم م ــي ــت ث ــوى

وأكـــــــــرم حـــــي مــــشــــاىف قــبــيــل

اداع فـــــــــؤادي شـــــد احلـــبـــال

بــرجــلــيــك يــــا بــغــيــة املــســتــنــيــل

وســحــبــك يف الــســوق بــن األنـــام

أورث جــســمــي داء الــنــحــول

جــــزى اهلل خـــــر ًا أخـــــ ًا مـــذ حج

لـــقـــد كــــــان أمـــنـــعـــهـــا لــلــنــزيــل

كــــــــأن صـــــوارمـــــهـــــا أرهــــفــــت
َّ

لــنــر الـــعـــدو وخـــــذل اخلــلــيــل

ســيــلــقــى املــنــيــة صـــــادي الــغــلــيــل

لــعــلــمــك أن بــــن بـــنـــت الــنــبــي

لـــيـــوثـــ ًا ومـــــا هــــي غــــر وعــــول

لـــقـــد كـــنـــت أحــســبــهــا قـــبـــل ذا
وقـــــــد خــــلــــت أن هلـــــا وثـــبـــة

تــلــف وعـــــود الـــفـــا بــالــســهــول

إذا هـــــي أعــــجــــز مـــــن مــقــعــد

وأقــــر مـــن ســاحــبــات الــذيــول

لـــتـــبـــدي مــعــاصــمــهــا لــلــســوار

وتــــرفــــع أرجـــلـــهـــا لــلــحــجــول
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وجـــــراهنـــــا لــلــعــظــيــم املـــهـــول

إذا أســلــمــت ثــيــخــهــا للخطوب
فـــا جـــارهـــا غـــر جــــار ســـ ّل ٍ
ـــو له

وأمــــنــــع م ــن ــه ــا جـــــــواد ســلــول

ســأبــكــيــك مــا عــشــت يــابــن عقيل

ب ــظ ــرف عـــى الـــدمـــع غـــر نجيل

فــــــداؤك نــفــي كـــن يل شــفــيــع ـ ًا

بــنــيــل مــــــرادي وإعــــطــــاء ســؤيل

ٍ
مــــاجــــد لـــيـــس عـــهـــدي بــه
إىل

ســـــــوى أنـــــــه جــــنــــة لــلــدخــيــل

حــــــــرور فــــــــــؤادي مل يــطــفــهــا

ظـــــل ذاك اجلـــــنـــــاب الـــظـــي

أمل يـــشـــف أيـــــــوب مــــن صـــده

ن ــع ــم وهـــــو حم ــم ــد نـــــار اخلــلــيــل

بــعــيــنــك مـــا اســتــكــى مـــن جــوى

وعــيــنــك عـــن الــعــظــيــم اجلــلــيــل

أيـــرضـــيـــك أين أروح وأغـــــدو

ع ــى مــثــل مج ــر الــغــضــا مستحيل

مــــن اهلـــــم عـــــاد فـــــــؤادي عــلــيــا

ومـــنـــك شـــفـــاء الــــفــــؤاد الــعــلــيــل

وله راثي ًا اإلمام احلسني أيض ًا:
أقــــام الــشــيــب وارحتـــــل الــشــبــاب

ف ــه ــل يـــرجـــى أخـــــي لــــه لــعــاب

رســـول الــشــيــب أول مــن أطــابــت
شـــهـــاب الح يف رايس قــفــرت

عــــي بـــك الــرعــابــيــب الــكــعــاب
ّ
فـــــراد الـــــرب تــتــبــعــه الـــذيـــاب

ســـــــــــأرى حـــــقـــــه ولـــــــــه حم ــل

هيـــــاب بــــه الـــكـــريـــم وال هي ــاب

أنــــزه ع ــن حــلــوم ال ــن ــاس حلمي

وتــــذهــــب ف ــي ــه ه ــن ــد والــــربــــاب

صـــبـــاح اهــــتــــدى ف ــي ــه ل ــرش ــدي

إيل أم لـــيـــل غــــراب
ّ
أحـــــــب ّ

أال فــاســمــع ح ــدي ــثــ ًا مــســتــطــابــا

ح ــدي ــث بــنــي الــنــبــي املــســتــطــاب
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ٍ
هـــــاد
عــــــي بـــعـــد أمحــــــد خـــــر
ّ

نـــعـــم ولــــعــــزه تـــلـــوى الـــرقـــاب

أدهلـــــــم عـــــى اخلـــــــــرات هن ــجــ ًا

وأصـــوهلـــم إذا خــفــي ال ــص ــواب

لـــقـــد عـــقـــد الـــنـــبـــي لــــه عــلــيــهــم

عـــــقـــــود ًا أال جتــــل وال تــعــاب

إىل أن ح ــل ــه ــا شـــيـــطـــان قــيــم

عـــنـــيـــد لــــيــــس يـــثـــنـــيـــه عـــتـــاب

ع ــج ــب ــت ألمـــــة ضـــلـــت وفــيــهــا

لـــســـان اهلل يـــعـــضـــده الــكــتــاب

أمـــــا عـــلـــمـــوا بـــــأن أبـــــا تــــراب

هـــــو املــــــــوىل وكـــلـــهـــم تـــــراب

فـــا عــلــمــوا بـــا جــهــلــوا ولــكــن

دعـــا داعـــي الــغــواو لــه استجابوا

ٍ
وأحــــــد يــــوم هــــام هبـــا الــطــاب

أهـــاجـــتـــهـــم لــــه أضــــغــــان بـــدر
وأخــــــرى فــيــك تــســتــقــوي إلــيــه

ب ــج ــي ــش متـــتـــي مـــنـــه الــــرحــــاب

ومـــــا بـــرحـــت إىل أن قــاتــلــتــهــا

ســـيـــوف اهلل فـــارقـــهـــا الـــقـــراب

لــقــد رضب الــنــبــي هلـــا حــجــاب ـ ًا

ســلــوهــا أيــــن هـــــذاك احلــجــاب
ِ
ومــــن شـــأن الــنــســاء االحــتــجــاب

مــتــى كـــن الــنــســاء يــقــدن جــيــشـ ًا

وهـــن األســــد لــيــس هل ــن حــجــاب

أهـــــــن احلــــمــــر لـــيـــس هلــــن كــن
ّ

عــــى أن األســـــــود ت ــك ــن حــيــن ـ ًا

وتــــبــــدوا وهــــي طـــاويـــة ســغــاب

أال مــــن ذا يــــذكــــرين حـــروبـــ ًا

رضبــــن عـــى ال ــن ــس ــاء هلـــا قـــراب

عـــــى مـــثـــل يــــوشــــع ثـــــم هـــذي

كــتــلــك وكـــــل شـــأهنـــا عــجــاب

بــبــنــت خــلــيــفــة املـــخـــتـــار تــدعــى

وأم املــــؤمــــنــــن هلـــــا حـــطـــاب

ٍ
حـــســـن أرى لـــك كـــل يــوم
أبــــا

مـــصـــابـــ ًا ال يـــقـــاس بـــه مــصــاب

ّ
أجـــــل مــظــلــومــ ًا ومــــن ذا
ألنــــت

لــــه قــــد ســــد ب ــع ــد ال ــف ــت ــح ب ــاب
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ومل تــــرح رزايــــــا الـــدهـــر هتمي

عــلــيــك ك ــا ه ــي املــطــر الــســحــاب

بــــيــــوم مل متــــــدّ فـــيـــه الــــعــــوايل

ومل تــصــهــل بـــه اخل ــي ــل ال ــع ــراب

ومل يـــــرخ بــــه داعــــــي املــنــايــا

يـــــزال نـــــزال إن محـــى الــــراب

مــــــــرادي أصــــابــــك وبـــــح نــفــي
ّ

عــلــيــك ولــيــت فــاجــأهــا الــذهــاب
وقــلــبــك مل يــبــقــى كــلــهــا الــتــهــاب

أن يــنــســب كــل يـــوم أتـــت صــري

جتــــدد بـــأمـــك الــــزهــــرا املــصــاب

مــصــابــك بــالــنــبــي كــفــى ولــكــن

ٍ
نــغــل
وأعـــقـــبـــه أبــــــوك بــســيــف

عـــــرق كــــوفــــان م ــن ــه االنـــقـــاب

رساج صــــــــادفــــــــه مخــــــــو ٌد

ونـــــــور اهلل عـــــارضـــــه ض ــب ــاب

أال مـــثـــل الــــــويص فـــــأي قــلــب

عـــلـــيـــه ال يــــصــــدع أو يــــذاب

قــفــي دوارة األفـــــاك واحـــــر ْه

ع ــام ــة عــلــيــه وأن ــدب ــي ــه يـــا ربـــاب
إذا مـــا حـــل ســاحــتــه اض ــط ــراب

فــــلــــإســــام بــــعــــدك مـــــن حمـــام

ولــــأيــــتــــام بـــعـــدك مــــن كــفــيـ ٌـل

عــضــمــهــا لــلــدهــر نــاب
إذا مـــا ّ

لــقــد فـــقـــدوا أبـــــ ًا بـــــر ًا رؤوفـــــ ًا

بــفــقــدك يـــوم ســـار ب ــك الــركــاب

أي شـــق ال ــث ــي ــاب عــلــيــك متــامــ ًا

وم ــث ــل ــك ال ت ــش ــق لــــه الــثــيــاب

وأقـــســـم لـــو مجــيــع الـــنـــاس مــاتــوا

بــمــوتــك مل يــكــن يف ذاك بــاب

ــر ْعــنــي الــدهــر يــوم ـ ًا
وحــقــك مل َي ُ

عـــنـــد أمــــــن مـــنـــك يــــا شــهــاب

نــعــيــتــك لــلــكــتــاب فـــكـــان قــبــا

عـــلـــيـــك لـــــه زفــــــر واكـــتـــئـــاب

أال شــــ ّقــــوا رضيـــــح أيب حــســن

بــقــلــبــي أو بــعــيــنــي يـــا صــحــاب

فــلــســت أرى الــــــراب لـــه حمــ ً
ا

وإن ســهــر الـــســـاء ذاك الـــراب
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رضيــــــح ضـــمـــه يــــدعــــى تــــرابــــ ًا

تـــعـــاىل بــــل هــــو الـــتـــر املـــــذاب

ّ
وقـــــــل الــــتــــر يف قـــــويل ولــكــن

عـــجـــزت فــــا أالم وال أعــــاب

أمـــــر املـــؤمـــنـــن والك حــصــنــي

بــيــوم احلـــر إن كــشــف الــنــقــاب

مــــدحيــــك ال حيـــيـــط بـــــه لــبــيــب

وفــضــلــك ال ي ــط ــاق لـــه حــســاب

مــــطــــالــــب مجــــــة يل أرجتـــيـــهـــا

لــديــك وأنــــت لــلــحــاجــات بــاب

وأخــــــرى لــســت أبـــدهيـــا ولــكــن

بــعــلــمــك ثــــم يــنــقــطــع اخل ــط ــاب

وله ايض ًا:
الشوق فيك وإن أقــرت يا طلل

فـــأي يشء يــفــيــد الـــعـــاذل اجل ــذل

احلــــب آفــتــه الـــعـــذال ال رقــصــت

هبــــم إىل غـــايـــة األنــــيــــق ال ــذل ــل

يف املــطــالــب أو ضــاقــت يب ِ
الع َيل
َّ

هيهات ما أنــا بالشايل وإن قرصت

صـــر وآخــــره مــن طــعــمــه العسل
ٌ

عــلــيــك بــالــصــر إن الــصــر أول ــه

وهــب تشكيت ِمــن وجــدو ِمــن أملٍ

فــأيــن أيــن الـــذي تُشفى بــه ِ
العلل

مل يبق يف الناس َمن ترجى فواض ُله

إال بــقــايــا طـــغـــام جـــدهـــم هــزل
مــا ك ــان يــومــ ًا لــطــاب الــنــدا أمــل

لــــوال الــبــقــيــة مـــن أبـــنـــاء فــاطــمــة
أحيوا رسوم اهلدى من بعدما ُطمست

آثـــارهـــا وحمـــاهـــا احلـــــادث اجلــلــل

ال كـــان يــومــهــمــو يف كــربــاء وال

طافت علينا بــه الــركــبــان والرسل

يـــوم م ــن ال ــده ــر مل تــفــر نــوائــحــه

عـــن املــنــاحــي ومل تــــرد هلـــا غلل

يــــوم بـــه أســــس اهلــــــدار مــفــردة

واسرتنب الليث حتى اصطاده الوعل
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أما ترى الشمس هتوي نحو مغرهبا

محــــراء حتــبــســهــا بــالــدمــع تكتحل

أمـــا تـــرى صــفــحــات اجلـــو مظلم ًة

كـــأهنـــا بـــــــرداء احلــــــزن تــشــتــمــل

نعم وحقك مــا يف الــدهــر مــن ٍ
كبد

إال بـــه مـــن بــقــايــا ذكـــــره شعل

ـي الــبــال اشغلني
أصبحت غــر خـ ّ

ما كان يل فيه عن بيض الطال شغل
وبـــن صــــدري واألفــــــراح معتزل

مــا بــن دمــعــي واإلمهـــــال مؤتلف

مــا ك ــان أعــظــم مــا تــأتــيــه مــن ٍ
سفه

أمــيــة الــســؤء بــل أشــيــاخــهــا األول

اهلل حــتــى عـــى آل الــنــبــي عــدت

خيول صعياهنم يــا بئس مــا فعلوا

لو راقبوا اهلل بام كان عهده خفضوا

ولــو أطــاعــوه كــانــوا أمـــره امتثلوا

واهلل مــــا خ ــل ــف ــوه ب ــع ــد غــيــبــتــه

يف قطع من قطعوا ووصل من وصلوا

ســـيـــان مـــا ضــيــعــوه يف ودايـــعـــه

أهـــكـــذا يف بــنــيــه خيــلــف الــرجــل

اســتــارهــا هتكوا
هـــذي حـــرائـــره
َ

وهــــــــؤآلء ب ــن ــي ــه بــــعــــده قــتــلــوا
َم ــن ك ــان والــدهــا لــو إهن ــم عقلوا

تلك التي هان فيهم سلب معجرها
فــتــلــك زيــنــب مــســلــوب مقلتها

ائـــــــر هـــــــذا الــــــفــــــادح اجلـــلـــل

كـــأهنـــا مل تــكــن تــنــمــى لــفــاطــمــة

أس ــف ــه ــا غــــر ديـــــن اهلل تــنــتــحــل

لئن بدت وحجاب الصون منتهك

عــنــهــا فـــإن حــجــاب اهلل منسدل

بــــرد اهلل قــلــبــي إن نــســيــت هلا
ال َّ

قلب ًا تــعــارض فيه الــوجــد والوجل

تــدعــو أال أحـــد يــصــبــوا لعونتها

إين ولــيــس هبـــا يف الـــقـــوم حمتفل

من كان خادمها جربيل كيف ترى

أضحى حيكّم فيها الفاجر الــرذل

لــو قــام يــرخ بالبطحاء صارخها

رأيــت كيف إعوجاج املجد يعتدل
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مـــهـــ ً
ا أمـــيـــة إن اهلل مـــــدرك ما

أدركـــتـــمـــوه فـــا تــغــرركــم املــهــل

وله أيض ًا يف رثاء اإلمام احلسني وهي من غرر قصائده:

مــا زال لــومـ ِ
ـك يف اهلـــوى يغريني

إن ك ــن ـ ِ
عــــي دعــيــنــي
ـت مــشــفــقــة
ّ

رام الــــعــــواذل نــقــضــه بــركــوين

بــيــنــي وبـــــن احلـــــب ع ــه ــد كــلــا

ألــبــســتــه ثـــــوب الــــوقــــار جتــم ـ ً
ا

كـــي ال تــــرى يب حــالــة املــجــنــوين

فــلــقــد جــنــيــت ومل جيـــن تــكــويـ ِ
ـن

ّ
خــــل الــعــامــريــة يــافــع ـ ًا
جــــن
إن
ّ

مــــا يب ال بـــدلـــت ال ــغ ــن ــا بــأنــن

لـــو أن مـــادحـــة احلـــــام تعقلت
أن ضـــال املــنــحــنــى مستمطر
أو ّ

ومـــعـــي أل بـــقـــاه ب ــغ ــر غ ــص ـ ِ
ـون

الـــــرق أنـــفـــايس إذا هـــي صــعــدة

والــغــيــث دمــعــي وال ــرع ــود حنيني

قــالــوا التجلد قلت مــا هــو مذهبي

ق ــال ــوا الــتــوجــد قــلــت هـــذا ديــنــي

ال يف ســـعـــاد وال ربـــــاب وإنـــا

هـــو يف الــبــقــايــا مـــن بــنــي يــاســن

احلــــب هــــذا ال كــمــن ت ــاه ــت به

يف الــغــي ســــود ذوايـــــب وعــيــون

ملــا ســمــعــت بــذكــر يــومــهــم الــذي

يف كــربــاء جـــرى ألــفــت شجوين

حــتــى الــقــيــامــة وهـــي دون عــذابــه

بــلــظــى مه ــوم ــك ال لــظــى سجني

القــيــت فــيـ ِ
ـك عــن احلــســن منوين

الق ــى احلــســن بــك املــنــون وليتني

ِ
املــغــبــون
بــعــد احلـــســـن بــصــفــقــة

يـــا بــيــضــة اإلســـــام أنــــت حــرهبــا
أعــطــى الــــذي مــلــكــت يــــداه إ لــهــه

ُ
كــــل جنني
حــتــى اجلـــنـــن فـــــداه

يف يــــوم أل ــق ــى لــلــمــهــالــك نفسه

كـــيـــا تــــكــــون وقــــايــــة لــلــديــن
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وبـــيـــوم قــــال لــنــفــســه مـــن بــعــدمــا

أدى هبــــا حــــق املــــعــــايل بــيــنــي

أعــطــيــت ريب مــوثــقــ ًا ال ينقيض

إال بــقــتــي ف ــاص ــع ــدي وذريـــنـــي

إن كــــان ديــــن حمــمــد مل يستقم

إال بــقــتــي يـــا ســـيـــوف خــذيــنــي

ـصــبــا
هـــذا دمـــي فــلــرو صــالــيــه الـ َ

مـــنـــه وهـــــــذا لـــلـــرمـــاح وتــيــنــي

خ ــذه ــا إل ــي ــك هـــديـــ ُة ت ــرم ــى هبا

يـــا رب أنــــت ولــيــهــا مـــن دوين

أنفقت نفيس يف رضـــاك وال ار ا

ين فـــاعـــ ً
ا شــيــئــ ًا وأنـــــت معيني

م ــا كـــان ق ــرب ــان اخلــلــيــل نــظــر ما

قـــربـــتـــه كــــا وال ذي الـــنـــوين
ٍ
مـــنـــحـــور وبـــــن طــعــن
مــــا بــــن

هــــذي رجــــايل يف رضــــاك ذبــائــح

ٍ
لــرجــس يف الــضــال مبني
ُتــــدى

رايس وأرؤس أرسيت مــع نسويت
وإلــيــك أشــكــو خالقي مــن عصبة

جــهــلــوا مــقــامــي بــعــدمــا عــرفــوين

جــعــلــوا عــظــامــي مــوطــأ خليوهلم

يــــا رب مــــا ذنـــــب بــــه أخـــــذوين

مـــــاء الــــفــــرات حم ــل ــل لــكــاهبــم

وأنـــــا الـــــذي مـــن ِورده مــنــعــوين

مــــراث جـــدي خــالــص يل دوهنــم

مــــا بـــاهلـــم عــــن إرثــــــه طـــــردوين

أوىص بــيــتــك قـــومـــه يف أهــلــه

وأنـــــا اب ــن ــه ح ــقـ ـ ًا ومــــا حــفــظــوين

هـــذا وقـــد كــنــت الــرقــيــب عليهم

يـــؤذيـــك مـــا يف فــعــلــهــم يــؤذيــنــي

خ ــذ يل ب ــث ــاري وانــتــقــم يل منهم

أنـــا عــبــدك الــقــن الــــذي ظلموين

أبــقــيــتــه لــيــكــون بــعــدي مــوضــحـ ًا

لــلــنــاس غ ــام ــض رسك املــكــنــون

هــــــذي أمـــــانـــــة أمحــــــد أديـــتـــهـــا

عــــي هبـــا وأنـــــت أمــيــنــي
فــاشــهــد
ّ

يــعــنــو هلــــا بــــالــــذل كــــل حــــرون

يـــا أهيــــا املـــلـــك املــحــجــب وثــبــة
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هــيــهــات لــيــس ســــواك بــاملــأمــون

اتــــرى ســــواك الــيــوم ارتــــق فتقها

ِ
املــســنــون
أال بـــضـــوء حــســامــك

ذهــب احلــســن بطخية مل تتكشف
خشعت لــه حــتــى الــســبــاع قلوهبا

وتـــرقـــرقـــت حــتــى ع ــي ــون الــعــن

غــضــب اإل لــــه لــعــقــر نــاقــة صالح

حـــتـــى أذاقــــهــــم عــــــذاب اهلــــون

وابــــن الــنــبــي رضــيــعــه يف حــجــره

رضـــع الــســهــام يــنــحــره املــطــعــون

ولــقــد خــشــيــت بـــأن تــــزور منيتي

ق ــب ــل انـــتـــظـــاركـــم ب ــن ــي يــاســن

ال خــر يف عــمــر الــفــتــى مــا مل يكن

يــغــنــي بــنــرة صــاحــب وخــديــن

ِ
بــاملــغــبــون
لـــســـت
لــعــلــمــت أين
ُ

هــــي بــغــيــة لــــو أنـــنـــي أدرك ــت ــه ــا
هــيــهــات ذكــــرك يــا رصيـــع كربال

بـــعـــد الـــــزمـــــان وقــــربــــه بــثــمــن

مــــا أنـــــت إال روضــــــة ممـــطـــورة

بـــدم األحــبــة ال الــســحــاب اجلــون

ال تــنــبــتــي إال بـــــــدور ًا وأهبــجــي

هبـــم ابــتــهــاج الـــــروض للنرسين

جــــــــادوا لــــرهبــــم بـــكـــل نــفــيــســة

وفــــــــدوا إمـــامـــهـــم بـــكـــل ثــمــن

ث ــب ــت ــوا ملـــقـــرع األلـــــــوف محــايــة

عــنــه ومــــا زادوا عـــى الــســبــعــن

يل مــثــل نــيــتــهــم ولـــكـــن الــقــضــا

واجلــــــد أخــــــرين وهـــــم ســبــقــوين
ٍ
غــــد حتصيني
يــــوم الــقــيــامــة يف

ي ــا م ــن بــحــبــهــم وبــغــض عــدوهــم
أعــنــي الـــكـــرام الــكــاتــبــن تــوغــي

يف املـــوبـــقـــات بــكــثــرة الــتــزويــن

مــا قــمــت مــن ذنـــب أحــــاول توبة

إال وقــــفــــت بــمــثــلــه مــــن حــن

عـــــي فــإنــنــي
مــــنّــــوا بــلــطــفــكــم
ّ

عــجــزت بحمل صــغــارهــن متوين

َو َر ٍع فــمــن لــلــخــاطــئ املــســكـ ِ
ـن

ـم ال تــشــفــعــون لــغــر ذي
إن كــنــتـ ُ
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ِ
مـــتـــن
إال بـــحـــبـــل لــــــإ لــــــه

مــن يعتصم بــوالئــكــم ال يعتصم

للمرحوم اخلطيب الشيخ حمسن أيب احلب الكبري يف رثاء والدته سنة  1283هـ
أتــفــي بــمــجــراهــا عــلــيــك دمــوعــي

أم ه ــل تــقــوم ب ــا أجـــن ضلوعي

أشــكــو إىل الــرمحــن لــوعــتــك التي

أودعـــتـــهـــا يف قــلــبــي املــلــســوع

ولــقــد كــســاين احل ــزن بــعــدك مطرفا

أيـــــدي ال ــل ــي ــايل لــيــس بــاملــنــزوع

مـــا كــنــت أول ذاهـــــب بـــن املــا

لــكــن صــــري عــنــك غـــر مطيع

خصمي الوفا إن عدت يوم ًا سالي ًا

لـــك لـــوعـــة يف قــلــبــي املـــصـــدوع

آه ومـــــا يــشــفــى غــلــيــي بــعــدهــا

آه ولــــكــــن حــــالــــة املـــفـــجـــوع

لـــو إنـــنـــي فـــارقـــت كـــل مــدجــج

كــــــل أرجــــــيــــــه لــــكــــل فــظــيــع

وفــقــدت أمجــعــهــم بــمــعــرك ال ــردى

مــــا بــــن مـــعـــفـــور وبـــــن رصيـــع

مـــا أودعــــــوين مــثــل مـــا أودعــتــنــي

مــن ح ــزن أحــشــاء وحــطــم ضلوع

كــــم ل ــي ــل ــة قــضــيــتــهــا بــتــهــجــد

وهنــــــار ق ــي ــض ب ــال ــظ ــا واجلـــــوع

وص ــن ــائ ــع لـــك مل تــــزل مــعــروفــة

يف الـــعـــاملـــن كـــقـــدرك املـــرفـــوع

وحــــقــــوق بــــر كــلــهــا مــفــروضــة

أين هلـــا مـــا عــشــت غـــر مضيع

غــابــت وغــبــت ولــيــت أين مل أغــب

أولــيــتــهــا طــلــعــت عـــي طــلــوعــي
ِ
ي هــجــوعــي
ــــر َّ
إال وفـــــارق نــــاظ َ

مــــا مــــر يـــــوم فـــراقـــهـــا يب لــيــلــة
وأشــــد مـــا يف الــقــلــب مــنــهــا أهنــا

عــدمــت غــــداة رحــيــلــهــا تشييعي

ويــــل امل ــح ــب إذا نــــوى أحــبــابــه

ظــعــنــا وفـــــاز ســـــواه بــالــتــوديــع
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الـــيـــوم اســـعـــى لــلــكــال بــأعــرج

وأنــــــال أســـبـــاب الـــعـــا بقطيع

وصــفــوا اجلـــال ونــوعــهــا سقياهنا

بــحــنــيــنــهــا والـــــــورق بــالــرجــيــع

ون ــس ــوا مــفــارقــة الــفــصــيــل لبونه

وأظـــنـــهـــم مل يــعــلــمــوا هبــلــوعــي

طــفــ ً
ا فــقــدت أيب وكــنــت نسيته

دهــــــر ًا بــفــاضــل ب ــره ــا املــصــنــوع

رب اجــزهــا عــنــي بصنعك إنني

ال أســتــطــيــع جـــزاءهـــا بصنيعي

ـــت مــنــابــتــهــا فــكــانــت نبعة
كـــرم ْ
َ

مـــن دوح جمـــد يف الـــســـاء رفــيــع

ِ
وســقــاك عــذبــ ًا مــن رحــيــق جنانه

ِ
ِ
بـــــــدر ِك املـــرضـــوع
ســقــيــت
عـــا

فلسوف يــرضــيـ ِ
ـك الـــذي أرضــيــتِـ ِـه

ِ
وبـــــــر ِك املــجــمــوع
بــالــصــاحلــات

وك ــس ـ ِ
ـاك بـــرد الــعــفــو مــنــه تــكــرمـ ًا

ِ
وحــــبــــاك مـــن خــلــصــائــه بشفيع

يسقى ســـواك الــغــيــث أنـــت غنية

عـــن كـــل خـــفـــاق الــــــروع ملــوع

ِ
جـــــاورت بــحــر ًا مل يـــزل ملطاطه

يــغــنــيــك عـــن هــــام وعــــن يــنــبــوع

ِ
ِ
وآلـــــه
أعــــــــددت ح ــب ــك لــلــنــبــي

يـــوم احل ــس ــاب فــكــان خ ــر ذري ــع

ِ
فــراقــهــا بشموع
ريــــاح
عــصــفــت
ُ

مــــــاذا يــســلــيــنــي ولـــيـــلـــة بــيــنــهــا
م ــات ــت وأحـــســـب أهنــــا ســتــقــد ىف

الــشــهــدا بـــا نــالــتــه مـــن تــصــديــع

وكـــــذاك ظــنــي بـــالـــذي نــالــت به

أن ســــوف يــرفــعــهــا كـــل رفــيــع

هو من علمت أبــو الفضائل كلها

ذو جـــانـــب يف الــنــشــأتــن منيع

ي ــا نــفــس قـــري واســتــقــري هــكــذا

امـــر املــهــيــمــن فــاســمــعــي وأطــيــعــي

يــا ده ــر صــب عــي مــا تسطيع من

غـــر جــزوع
نـــوب فــقــد ص ــادف ـ َ
ـت َ

فــيــا يــــرى مـــن ســـاخـــط ومــطــيــع

ال ضــــر إن اهلل بــــالــــغ أمــــره
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أرواحــــنــــا يـــا لـــو عــلــمــت ودائــــع

ســـــنـــــردهـــــا هلل خــــــر بـــديـــع

هـــو ق ــاه ــر بـــاألمـــر فــــوق عــبــاده

يــقــي ول ــي ــس ق ــض ــاه بــاملــدفــوع

اهلل أرأف بــالــفــتــى مـــن نفسه

يــعــطــي ول ــي ــس ع ــط ــاه بــاملــمــنــوع

أنـــا شــاكــر م ــا ق ــد قــضــاه وشــأنــه

م ــن ــه إلـــيـــه مــــبــــدأي ورجـــوعـــي

ومن شعره يف الرثاء (ولعله يف رثاء السيد أمحد الرشتي املقتول سنة  1295هـ) قوله:
قـــلـــيـــل يف ثــــنــــائــــكــــا بـــيـــاين

قـــصـــر عـــــن مـــدحيـــكـــا ل ــس ــاين

ولــــو إين مــــأت األرض نــظ ـ ًا

ب ــم ــدح ــك ــا ونـــــثـــــر ًا مــــا كــفــاين

إذا كــــان املــعــز هــــوى خــضــوع ـ ًا

لـــعـــ ّز كــــا ملــــا مـــــدح ابـــــن هـــاين

ألــــيــــس لــــه مــــن املـــثـــنـــى عــلــيــه

لــســاين ال ــوح ــي يف الــســبــع املــثــاين

ألـــيـــس لــــه عــــى ال ــع ــل ــي ــاء دي ــن

نـــعـــم لــــو كـــــان لــلــعــلــيــاء ثـــان

أرى فــــــوق الــــســــاء لــــه حمـــ ً
ا

يـــلـــوح كــــا يـــلـــوح الـــفـــرقـــدان

تــــرى األبــــصــــار شــاخــصــة إلــيــه

ومـــــا هــــو مــــن روامـــقـــهـــا بــــدان

وال عـــجـــب إذا جـــاريـــتـــاه

بــــا وكـــفـــت بـــعـــارضـــهـــا يــــدان

متــنــى الــشــمــس لــثــم ثــــراك شــوق ـ ًا

وكـــم قــعــدت بــصــاحــبــهــا األمـــاين

عـــى جــــرف مـــن اهل ــل ــك ــات ٍ
دان

لــــفــــازت ف ــي ــه ط ــائ ــف ــة وأخـــــرى

بــــه رشفــــــ ًا عــــى غـــــرف اجلـــنـــان

أال يـــا قــــره إن شــئــت فــافــخــر

خــفــيــت ومل تـــدع يف ال ــن ــاس ث ـ ٍ
ـان

أال بــــــأيب وأمــــــــي أنــــــت فـــرد

رأيـــــــت ب ــن ــي ــك أوىل ب ــامل ــك ــان

مــضــيــت ومل تــكــن متـــي إىل أن
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فـــرحـــت ومل تـــــرح إال شــهــيــد ًا

ملـــا ال قــيــت مـــن عــصــب الــشــنــان

رآك اهلل لــــلــــخــــرات أهـــــ ً
ا

فــكــنــت ونــيــلــهــا فـــــريس رهــــان

لــئــن ســـن الـــكـــرام الـــبـــذل قــدم ـ ًا

ف ــس ــن ــت ــك احلـــــيـــــاة لـــكـــل فـــان

ليهنك يف ابــنــك املــحــروس عرس

لــــه يف الــــنــــاس شـــــأن أي ش ــأن

أفــــاض عـــى مجــيــع الـــنـــاس بـــر ًا

نـــســـوا ف ــي ــه أعـــاجـــيـــب الـــزمـــان

وعــــــادت كـــل جـــامـــدة رسور ًا

متـــيـــس كــــأهنــــا أغـــــصـــــان بـــان

وأعــــجــــب مــــا رأيــــنــــا فـــيـــه أنـــا

سمعنا احلـــور تضحك يف اجلــنــان

تــطــالــع مـــن مــيــامــنــهــا اشــتــيــاق ـ ًا

إىل مـــا نــحــن فــيــه مـــن الــتــهــاين

ومــــا لــلــحــور مل تـــطـــرب وبـــدر

اهلـــوى والــشــمــس عـــادا يف اق ــران

ـي
أال ذهـــــب الــــوفــــاء ب ــك ــل ح ـ ٍ

ســـــوى مــــا يف س ــل ــي ــان الـــزمـــان

فــتــى اح ــي ــا الـــوفـــاء وكـــــان قــب ـ ً
ا

عـــفـــت مـــنـــه املـــــرابـــــع واملـــثـــاين

ف ــه ــا كــــل الـــــــورى تــثــنــي عــلــيــه

بـــا أســــــداه مـــن إنــــس وجــــــان

()1

وقال يف قصيدة له يصف فيها كربالء منها:
يــا كــربــا أصــبــحــت حمــســود السام

إذ رصت لــلــعــرش العظيم قرينا

لــــو مل تـــكـــوين بــقــعــة مــيــمــونــة

مــا اخـــرت ذاك الــطــيــب امليمونا

ومن شعره يف رثاء املاجد الشيخ حممد حسن كبة قوله:
شــــــأوا كــــل ذي رشف مــنــصــبــا

إذا عــــــدد الــــنــــاس أنـــســـاهبـــم
((( نقلت هذه القصيدة عن جمموعة خطية .
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قــــــديــــــ ًا بــــصــــفــــن رايـــــاهتـــــم

أبــــت بـــســـوى الـــــدم أن ختضبا

وكــــــــــان عــــــي هبــــــا بــــاســــطــــ ًا

لــــســــانــــ ًا بـــمـــدحـــهـــم م ــع ــرب ــا

ربــــــــاع ربــــيــــعــــة بـــــن األنـــــــام

يــــرى أبــــــد ًا روضـــهـــا مــعــشــبــا

()1

ومن مديح له لبعض السادة العلويني قوله:
أهـــــ ً
ا بـــأيـــام الــــــرور ومــرحــبــ ًا

اجلـــالـــبـــات لــنــا الــنــســيــم الــطــيــبــا

أنعشتنا مــن بــعــد مــا تـــرك الضنا

أجــســامــنــا مــثــل احل ــن ــاي ــا شحبا

كــالــروض يــذبــل حــن جانبه احليا

حــيــنـ ًا وبــاكــره الــســحــاب فأعشبا

قـــل لــلــســا فــلــيــخــف عــنــا بــدرهــا

ولــتــهــو أنــجــمــهــا ال ــل ــوام ــع غيبا

ولتغرب الشمس املنرية يف الضحى

أنـــــا أصـــبـــنـــا نـــــــر ًا لــــن يــغــربــا

هـــــذا حمـــمـــد جــــاءنــــا مــتــربــ ً
ا

حــلــ ً
ا ب ــه غ ــر الــكــواكــب أعجبا

أهـــــــ ً
ا بــــه مــــن وارد بــتــحــيــة

أضــحــى هبــا قــلــب املــعــايل مطربا

َمـــــن يل هبـــاشـــم لــــو رآك حتــيــة

عــــذبــــات قـــوتـــه تـــــرف تــطــربــا
ظــهــري بــمــر احلـــادثـــات احــدودبــا

ولــقــال أنــت ابــنــي ال ــذي قــومــت يل
فلتضحك األرض البسيطة إهنــا

رزقــــت ســحــابــ ًا بــاملــكــارم ص ّيبا

هــــذا بــقــيــة ذلــــك الـــنـــور الـــذي

أض ــح ــت حتــيــي فــيــه مــكــة يــثــربــا

هــــذا بــقــيــة ذلــــك الــبــيــت الـــذي

جـــريـــل نـــــال بــــه عـــــ ً
ا وتــقــربــا

وجــــدت طــبــيــب ـ ًا بــالــشــفــاء جمـ ّـربــا

ولتشف مــا بــالــدهــر مــن علل فقد

((( العقد املفصل  /للسيد حيدر احليل (بغداد 1331 /هـ) صفحة ر ط .
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مـــا يف الــســقــايــة والــــعــــارة مثلام

اضـــحـــى ب ــك ــف نــــوالــــه مــتــقــلــبــا

غــبــطــوك أن ح ــزت املــفــاتــيــح التي

أمــســى هبـــا بــيــت الـــرشـــاد حمجبا

هـــو بــيــتــكــم وعــلــيــكــم أســـتـــاره

رضبــــت وكـــــان لـــه أبـــــوك مطنبا

مــا زل ــت مــرتــقــبـ ًا طــلــوعــك راكــب ـ ًا

ك ــرم ــاء مل تــســلــس لــغــرك مركبا

حــتــى بــعــثــت لــنــا بـــشـــر ًا مــعــلــنـ ًا

أيــقــنــت أن بــشــرهــا لـــن يــكــذبــا

واســـمـــع كـــفـــاك اهلل كـــل مــلـ ّـمــة

در السحاب األعذبا
وســقــاك مــن ّ

فاليوم أنــت أحــق مــن كــل الــورى

فــيــه ألنــــك نــلــت مــنــهــم منسبا

ال تــطــلــب الـــوفـــاد إال مــنــكــم الـــ

ـــجــدوى وإن طلبوا فــزنــدهــم كبا

اهلل رشفــــكــــم ورشفـــــنـــــا بــكــم

ف ــه ــداك ــم وهــديــتــمــونــا املــذهــبــا

طـــروا بأجنحة الــفــخــار وحلقوا

ّـــــى أردتـــــم مـــرقـــ ًا أو مــغــربــا
أن ٰ

إن الــــذي أعــطــيــتــمــوه ه ــو ال ــذي

أخـــذتـــه قــبــل يـــد الـــزمـــان تغلبا

زار الرضا وكــذاك من زار الرضا

وهــبــتــه أيــــدي اهلل مـــا لـــن يوهبا

ـــــن بــعــدهــا
ف ــال ــي ــوم ر ّد فــــأي َم ٍّ

لــلــدهــر إذ رد الـــذي قــد أذهــبــا

إين تــركــت الــشــعــر دهــــر ًا مل أجــد

أهـــ ً
ا لــه مــن بــعــد أصــحــاب العبا

مــــا شــئــتــم مــنــهــا حــــــاالً طــيــبــا

ال عــيــش إال عــيــشــكــم فــتــلــذذوا

()1

وقال واصف ًا كتاب (هنج البالغة):
عـــى لــســان عـــي أفــصــح الــعــرب

هــــذا الــكــتــاب كــتــاب اهلل أنــزلــه

((( ديوان احلائريات :للشيخ حمسن أبو احلب املتوىف  1305هـ .
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ك ــامه ــا عـــن نــبــي أو ويص نبي

أخــو الكتاب ال ــذي جــاء النبي به

وقال متغزالً:
محلت براحتها الــشــهــاب لتهتدي

هنـــج الــســبــيــل ولــيــتــهــا ال هتــتــدي

أتــقــل مــصــبــاح ـ ًا وضــــوء جبينها

يــــزري بــضــوء الــكــوكــب املــتــوقــد

وقال متغزالً أيض ًا:
ال حتــســبــوا أين كــفــفــت تــعــفــفـ ًا

نـــظـــري إل ــي ــه ــا أو خمـــافـــة الئ ــم

لــكــنــنــي عــايــنــت أســـهـــم حلظها

ت ــرى فخفت عــى حــشــاي اهلــائــم

وقال يف العلم الذي أهدى إىل روضة العباس بن عيل:
بــــدا فــجــلــل آفـــــاق الـــســـا نـــورا

علم اإلس ــام منشورا
يــا مــن ٰ
رأى َ

وأخجل الن ِ
َّريين من الزاهرين مع ًا

فــعــاد نـــورمهـــا يف األفــــق دجيــــورا

أهـــــداه نــــارص ديــــن اهلل مــبــتــدء ًا

مــا زل ــت ن ــارص دي ــن اهلل منصورا

ذي رايــة الــعــدل والتوحيد حيملها

الــعــبــاس يف كــربــا أيـــام عــاشــورا

غابت عن الناس حين ًا ثم أظهرها

ظـــل املــهــيــمــن تــعــظــي ـ ًا وت ــوق ــرا

كــي يعلم الــنــاس أن الــديــن كاف ُله
مــا مـــات واهلل بــل أحــيــاه نــارصه

ـي وإن قيل مــات الدين مقهورا
حـ ٌ

يف كـــربـــاء ومل يــركــه مــهــجــورا

كالغصن قــام عــى قــر بــن حيدرة

يف روض ــة تنبت الــولــدان واخل ــورا

يف ك ــل يـــوم هلـــذا ال ــدي ــن طــائــف ـ ٌة

حتــمــى محـــاه وتــنــفــي دونــــه الــــزورا

هــذا الــلــواء لـــواء احلــمــد خــص به

مــن كــان والـــده يف احلــمــد مــذكــورا
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أبــــــوه كـــــان وآبـــــــاء لــــه ســلــفــوا

مــن قــبــل كــلــهــم كــانــوا مــســاعــرا

ومــن
َمــن مثل شبل عــي يف الــوفــاء َ

حيكيه يف احل ــرب إقــدامــ ًا وتشمريا
َ
عشت هبــرامـ ًا وسابورا
أنستك ما
َ

أبــو الفتوح التي لــو عــدّ أصغرها

يــا نفس هــوين وك ــان امل ــاء حمظورا

َم ــن ك ــان أجـــود مــنــه ي ــوم ق ــال أال

الــــرمحــــان تــطــهــرا
وكــلــهــم طــهــر
ُ

كــفــاه أن بــنــي الــــزهــــراء أخــوتــه

أخ الــنــبــي أبــوهــم هــل ت ــرى نسب ًا

كــذاك يف الناس معروف ًا ومشهورا

كــان ابــن مريم يــري كــل ذي ٍ
عمه

وخيـــر الــنــاس عــا كـــان مــذخــورا

ـى بــه الــعــبــاس منقبة
والــيــوم ضــاهـ ٰ

مــا زال سعيك يــا عباس مشكورا

أما ترى الرجل األعمى الذي ُفتحت

الــعــبــاس مــذعــورا
عــيــنــاه ملــا أتـــى
َ

مستشفع ًا بــأيب الفضل الكريم إىل

اهلل اجلــلــيــل فــلــم يــرجــعــه خمــســورا

فــكــان لــلــنــاس ع ــي ــد ًا ال نــظــر له

والــعــيــد مــا عـــاد فــيــه املـــرء حمــبــورا

مل يبق يف عرصات الطف من أحد

إال وطــــار إىل اجلـــــوزاء مـــرورا

أبـــا املــظــفــر ال يــنــفــك ســيــبــك للـ

ـــإســام يغمر مسكين ًا ومــأســورا

قـــاد ابـــن مــرجــانـ ٍـة تــلــك اجلــاهــرا

ولــو شــهــدت بعينيك الطفوف ملا

حتــت السنابك مطعون ًا ومنحورا

أبـــى بــنــو الــزهــرا فــغــادرهــم
حــتــى ٰ

أفــنــى بــنــو ح ــرب اإلســــام تــزويــرا

لكن تأخرت كي حتيي بسيفك ما
كــل املــلــوم وإن حلوا وإن عظموا

مل يملكوا من ذرى علياك قطمريا

الــــتــــر عـــنـــد تـــبـــن مــــالــــه ثــمــن

تبني بــه الــديــن ال تبني بــه ال ــدورا

وتــشــري فــيــه أحــــرار الــرجــال كام

يــري ســواك بــه الــســودان مغرورا
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واجلــــنــــد جتــمــعــه ك ــي ــا تــبــيــد بــه

جند ًا به عــاد بيت الــرك مهجورا

م ــا أعــلــمــت ســنــة إال وكــنــت هلا

خصب ًا وأصبح روض املجد ممطورا

رامــــوا ســبــاقــك للعلياء ثــم ونــوا

ملــا رأوك وقـــد فــقــت األعــاصــرا

اهلل أنــــشــــأ أقــــــوامــــــ ًا لــنــرتــه

فــكــنــت أمــضــاهــم عــزمــ ًا وتــدبــرا

الــشــيــعــة الــيــوم أيــتــام وأنــــت أبــو

األيتام فاسلم هلا دون الــورى سورا

ومن هجائه قوله:
ســــاروا بــأكــفــر خــلــق اهلل منتق ً
ال

إىل جـــهـــنـــم هيـــــواهـــــا وهتــــــواه

ي ــا غــســي ـ ً
ا بــرشــيــح ال ــب ــول جثته

وحــنــيــطــا بفتيت اخلــــروء أعــضــاه

وكـــفـــنـــاه بـــيـــاضـــ ًا قــــال نــاســجــه

من شعر موتى كــاب احلــي حكناه

وشـــيـــعـــاه إىل بــــرهــــوت إن هبــا

مـــثـــواه ال طــيــب الـــرمحـــان مــثــواه

وال تــقــيــا عــلــيــه لــلــصــاة ســوى

إبــلــيــس إذ كـــان دون اهلل م ــواله

أطـــاعـــه قــبــل أن يـــدعـــوه ممــتــثـ ً
ا

مــــا كـــــان يــــأمــــره فـــيـــه ويــنــهــاه

َمــــن مــبــلــغ م ــال ــكــ ًا عــنــي يبلغه

بــــأن شــيــخ ش ــي ــوخ ال ــغ ــي وافــــاه
ك ــي ــا يـــزيـــد مهــــا حــــزنــــ ًا ب ــم ــرآه

فــيــلــقــه بـــن فـــرعـــون وصــاحــبــه

وال مــــزايــــا مهــــا إال مــــزايــــاه

مــا كـــان إال عــمــود الــغــي بعدمها

((قصيدة رثاء والدهتا مذكورة سابق ًا 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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يظهر أنه كان غائب ًا يوم وفاهتا وتشييعها ودفنها ،وأهنا دفنت يف صحن سيدنا

العباس( أبو الفضائل).

وللشيخ حمسن أبو احلب اجلد أيض ًا يف رثاء املرحوم مهدي القزويني املتوىف سنة

1300هـ جد العائلة العلوية العربية العريقة يف احللة واهلندية:
الــيــوم شــال املــعــايل عــاد منصدع ًا

الــيــوم داعـــي املــنــايــا يف األنـــام دعا

الـــيـــوم ال كــوكــب بــــاد وال قمر

فأعجب إذا قيل بــدر بعدها طلعا

الــيــوم ال خــدر مــروب عــى حرم
أمست حرائر بيت الوحي سافر ًة

وال حجاب ُيرى يف األرض مرتفعا

حــزن ـ ًا عــى مــن مــى يــا ليته رجعا

مــهــاجــر ًا مــات واهلــفــي ويــا أسفي

فليجزع اليوم من مل يعرف اجلزعا

نــويــت مــن حـــرم حــجــ ًا إىل حــرم

كالمها فيهام ساعي احلجيج سعى

هـــذاك مــولــد خــر اخلــلــق فــيــه وذا
ال عـــذر لــلــدهــر جــب اهلل غــاربــه

حتى القيامة فيه جسم ُه اضطجعا
أيعلم الدهر ويــل الدهر ،ما صنعا

نــفــديــك أنــفــســنــا يــا مــن إذا ذكــر

األرشاف معناه كــل فيهم خضعا

أمــــال فــقــدك أعــنــاق ال ــرج ــال كام

مالت رقــاب عليها الــذل قــد وقعا

شقت عليك قــلــوب لــلــرجــال كام

شقت عليك جيوب للنسا جزعا

يف اخللق ُ
واخللق اشبهت النبي كام

أشــبــهــت خــر الــرايــا بــعــده ورعــا

مهـــا مهـــا أبــــــواك األروعــــــــان فام

يــــروم بــعــدمهــا م ــن طـــار مرتفعا

طالت بنعشك أيــدي احلاملني له

فاستصغرتمنجبالاألرضماارتفعا

واستحقرت أرجــل املاشني فيه عىل

هــام الكواكب إن أقدامها تصنعا
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وانــحــادت الشمس عــن أن تزامحه

فــكــان أهبـــى ســنــى مــنــهــا إذا ملعا

وأعـــولـــت مجــلــة األمـــــاك قــائــلــة

ال ــي ــوم عـــاد رســــول اهلل منفجعا

ع ـ ِّز احلجيج وقــل للبيت بعد َأر ْق

دمــعــ ًا تــرقــرق يف عينيك منهمعا

عـــزى الــنــبــي بــه عـــزى الــــويص به

عــزى البتولة والسبطني فيه معا

ع ــزى الــصــيــام بــه ع ــزى الــقــيــام به

عــزى اجلــوامــع فيه الــيــوم واجلمعا

مـــا قــيــل حـــادثـــة إال وكــــان محى

م ــا قــيــل غــامــضــة إال وقــيــل دعــا

ق ــد كـــان بــيــتــك لــلــراجــن جممع ًا

فـــصـــار بـــعـــدك لـــلـــراثـــن جممعا

هــــذا حيـــق فــيــك الـــقـــول يــنــشــده

وذا يــصــدق فيك الــقــول مستمعا

مـــاذا نــقــول وقـــد أخــرســت السنا

حــتــى كــــان عـــى أفـــواهـــنـــا طبعا

مـــا زلـــزلـــت بــابــل إال لتخرسنا

فأخرستنا وكــــادت قــبــل أن تقعا

ويف الــقــلــوب شــــواظ ل ــو يصعد

للعيون ألنحط فوق األرض منقلعا

مــا الــدهــر إال كــذئــب ك ــان قابلنا

فــاجــتــاح مــا اجــتــاح منا ليته شبعا

كــنــا عــهــدنــاه بــاألغــنــام منهمك ًا

فــصــار جيــتــاح آســـاد الـــرى طمعا

حــج الــــوداع الـــذي جــاء النبي به

هــو الــذي جئت فيه مثل مــا رشعا

وزرت مــثــوى رســـول اهلل مقرب ًا

واخرتت عند أب السبطني مضطجعا

عــــلــــ ًا بــــأهنــــا ال فــــــرق بــيــنــهــا

كــامهــا در ثـــرى الــرمحــة ارتضعا

مل أدر كيف أقلتك الــرجــال وقد

شكت بحملك شم األجبل الضلعا

إن غاب شخصك عن عيني فحبك

يف قلبي أب ــى أن يـــراه اهلل منتزعا

ما إن ذكرتك إال طــرت من فرحي

بــا جــنــاح ومـــا حــــاذرت أن أقعا
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أغىل مــدادك من دم املستشهدين فام

أغــــاه قــــدر ًا ومـــا أحــــاه منطبعا

خل ّفت فينا خــرومــ ًا ال عــديــل هلا

يف الــعــاملــن رضــيــنــاهــم لــنــا شفعا

كــم صــالــح مــنــهــم مل يــبــق صاحلة

إال وطـــــار إلــيــهــا قــبــل أن تقعا

اجلــــوزاء م َّطل َعا
ذاك ال ــذي ج ــاوز
ُ

حمــمــد خـــر مـــن يـــرجـــى لــنــائــبــة

ٍ
بــحــســن كـــل داجــيــة
وأرشقــــــت

فاستغن عن كل بدر يف السام طلعا

أغــنــت أكــفــهــم عـــن كـــل واكــفــة

جــــود ًا وعـــن كــل يــنــبــوع إذا نبعا

أرســى أبــو القاسم املــعــروف نائله

طــود الــوفــاء الــذي قد مــال وانقلعا

هـــو احلـــــري إذا مـــا قــــام مــادحــه

يتلو عليه مــن األشــعــار مــا نصعا

وكـــــم ألبـــنـــائـــه يف الـــعـــاملـــن يــد
هــــذا لــســاين مل يــــرح وذا قلمي

ى يف مدحها دلعا
أضحى لسان الندَ ٰ
ك ــامه ــا يـــنـــران املـــــدح مــبــتــدعــا

ســقــي ـ ًا لــربــعــهــم املــعــمــور إن له

بــابـ ًا إذا ضــاق يــومـ ًا رحبها ا َّلسع ٰا

ويف الـــرجـــال مــضــار ال نــظــر له

ويف الـــرجـــال رمــــاد ق ــل م ــا نفعا

***
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 -13الشيخ حمسن أبو احلب
1305هـ  1369 -هـ

آل أبو احلب أرسة عربية عرفت بالعلم والفضل واألدب تنتسب إىل قبيلة (بني

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  1245هـ واملتويف يوم االثنني يف  20ذي القعدة سنة

1305هـ املدفون يف رواق السيد إبراهيم املجاب يف الروضة احلسينية املقدسة ،وكان
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

بيت ًا يتناول معظمه مدح ورثاء آل البيت وهو ما زال خمطوط ًا ،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.
ولد يف كربالء عام 1305هـ وهو العام الذي طوى فيه الردى جده ،ونشأ يف بيئة

خصبة حافلة بالنشاط الفكري ،فاستهل دراسته األدبية عىل والده وبعض األساتذة

الفضالء ،فقرأ النحو والرصف وعلم العروض والبالغة ،واندفع حيفظ  -أدب الطف-
حتى برز خطيب ًا مفوه ًا حاكى أباه يف اخلطابة ،وجارى جده يف فني اخلطابة والشعر،
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وحلق فيهام وهو يف العقد األول من عمره فذاع صيته وذاعت شهرته يف اآلفاق ال يف

العراق فحسب بل تعدت إىل الكويت والبحرين والشام وإيران ،وقد امتاز بأسلوبه
اخلاص ،وتوفيقه بني القديم واجلديد.

والبد لنا من اإلشارة إىل أنه القى تشجيع ًا منقطع النظري من لدن ابناء بلده ،وحاز

عىل إعجاهبم وتقديرهم ،مما ساعده عىل التفوق والنبوغ ،وكانت الطلبات تنهال عليه
من خمتلف األقطار اإلسالمية إلقامة العزاء احلسيني ،إال أنه كان يرفضها ،حيث كان
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
جمالسه الدينية وهو يف آخر حياته ،فكانت مزدمحة بحشد غفري من العلامء والفضالء
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 ،متضلع ًا

يف القضايا الفكرية ،وله إملام واسع يف الشعر الفاريس ،حيث جييده إجادة متكنه من

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:

أزف هتــــــانــــــيــــــ ًا راقــــــــت

لــــعــــلــــيــــا مــــــــا جــــــــد نـــــدب

ملـــحـــســـن ذي الــــــعــــــاء عــا

قـــــــرى الــــعــــيــــوق والـــشـــهـــب

وختمها مؤرخ ًا بقوله:
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هـــــــــو يف احلـــــــــــج راغـــــــــب

حمــــــســــــن جــــــــــــاء أرخــــــــــــوا

والشاعر الشيخ قاسم بن حممد احليل الذي هنأه يف قصيدة مطلعها:
حـــــــــي

ضـــــــــارب
حـــــــــرك الـــــــعـــــــود
ُ

ّ
ول

املـــــــــراقـــــــــب
ُ

كام وفــق ألداء زيــارة اإلمــام الثامن عيل بن موسى الرضا وذلــك يف سنة

1356هـ(((.

تتلمذ عليه لفيف من اخلطباء األفاضل املعارصين كالشيخ هادي الشيخ صالح

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

كربالء ،فقد ساهم يف مجعية (ندوة الشباب العريب) ذلك املنتدى األديب الشهري الذي
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 ظروف ًا طارئة

حالت دون حتقيق ذلك.

وساهم الشاعر يف ثورة العرشين ،ثورة العراق الكربى فكان خطيبها األول الذي

أهلبت خطبه محاس اجلامهري ،وأثــارت عواطفهم اهلائمة وزعزعت كيان االستعامر
البغيض(((.

كتب عنه األستاذ حممد عيل احلوماين الشاعر العريب املعروف وصف ًا موجز ًا يف كتابه

(بني النهرين) عند اجتامعه به يف كربالء خالل زيارته سنة  1945م فقال( :قلت ملرافقي
((( خطباء املنرب احلسيني  -حيدر صالح املرجاين ج1ص.86

((( الثورة العراقية الكربى  -السيد عبد الرزاق احلسني ص.87
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وهو خطيب ليايل املحرم لذكرى شهيد العدالة احلسني بن فاطم ،ويكنى بأيب احلب،
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

كل زائر من هذا الصنف املرموق يف عامل اخليال ،لقد لقيت منه طيلة أيامي يف كربالء

لطف دعابة ورقة سمر) (((.

وممن ذكره أيض ًا الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته فقال:
وكــاخلــطــيــب املــحــســن بــن احلسن

بـــن أيب احلــــب اخلــطــيــب الــلــســن

فــكــم ل ــه م ــن ســمــط در يف الــرثــا

إذا وعـــــاه ســـائـــق الــظــعــن جثا

رأى اجلــــــزاء يف احلـــيـــاة أزهـــو

لــدى الـــردى فقيل أرخ (خـــذه)

()2

نامذج من شعره:

الشيخ حمسن أبو احلب شاعر جميد ،متوقد القرحية ،عذب البيان ،عرفته احلفالت

واملناسبات ،ينضم إىل مدرسة أيب املحاسن واحلويزي وأرضاهبام ،وعالج يف شعره شتى
األغراض القومية واالجتامعية والوجدانية والفكاهية برباعة متناهية ،وخاض املعامع

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
احلفالت واملؤمترات الوطنية والدينية التي عقدت يف كربالء وخارجها ،وقد اسعدين

احلظ أن أحرض احلفل التأبيني الكبري الذي أقامته الشبيبة الكربالئية يوم  12عاشوراء

وكنت
سنة 1947م ،لذكرى مرصع احلسني بن عيل يف الروضة احلسينية املقدسة،
ُ
إذ ذاك يف الصف الرابع االبتدائي ،حيث ألقى املرتجم له قصيدة عامرة نلمس فيها

((( بني النهرين  -حممد عيل احلوماين ص.73

((( جمايل اللطف بأرض الطف :حممد الساموي ص. 78
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حرارة العاطفة وجودة املعنى ورقة االحساس وحسن السبك ،وهي:
يا صــاح دع عنك ما هتــواه من ٍ
امل

واقــصــد إىل مــا حيــب اهلل مــن عمل

هـــذا املــحــرم قــد الحـــت لــوائــحــه

فــا يكن لــك غــر الــنــوح مــن شغل

عــى احلــســن بــن ط ــه ســيــد الــرســل

فــرض علينا ثــيــاب احل ــزن نلبسها
ون ــذرف الــدمــع حــزنـ ًا البــن فاطمة

م ــن الــقــلــوب دمــــاء ال م ــن املــقــل

لقد بكته السام واألرض وانبجست

بــالــدمــع أعينها كــالــعــارض اهلطل

وكــل يشء عــى رزء احلــســن بكى

وكـــل طـــرف لــه بــالــدمــع منهمل

فــــأي قــلــب لـــه مل يــنــصــدع أســف ـ ًا

وأي عـــن لـــه ب ــال ــدم ــع مل تسل

وكــيــف ال حت ــزن الــدنــيــا وساكنها

عــى مــصــاب اإلمـــام السيد البطل

شعار َمــن كــان ِمــن أسالفنا األول

يف شهر عاشور دع عنك الرسور فذا

ســعــى وطـــاف فــمــن دا ٍع ومبتهل

فالركن يبكيه والبيت احلــرام ومن

ٍ
حاف ومنتعل
ومن عىل األرض من

لــه املــائــك والــســبــع الــشــداد بكت
هــو الــعــزيــز الـــذي جــريــل الزمــه

يف م ــه ــده وكـــســـاه ف ــاخ ــر احلــلــل

وف ــط ــرس الذ فــيــه وهـــو معتصم

ب ــه فــنــال ال ــرض ــا م ــن واحــــد أزل

حم ــم ــد جـــــده املـــخـــتـــار شــافــعــنــا

وإنــــــــا أبــــــــــواه فــــاطــــم وعــــي

واملـــرتـــى حــيــدر الـــكـــرار والـــده

ووالــــد األوصـــيـــاء ال ــس ــادة النبل

واملجتبى احلسن الــزاكــي أخــوه له

ن ــور تشعشع يف أف ــق اجلـــال جيل

هذا احلسني وهل مثل احلسني فتى

ســاد الــرجــال أال أفــديــه مــن رجل

هــو الــكــريــم الـــذي جـــادت أنامله

عــى األنــــام كــبــحــر مــفــعــم خضل
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أبـــوه لــيــث رشى واحلــــرب عــادتــه

إن شــل صــارمــه فــالــرب للقلل

جتــمــعــت آل حــــرب كـــي تــقــاتــلــه

أو أن يطيع حلكم الــفــاجــر الــرذل
حتى أمـــوت وثـــويب بــالــفــخـ ِ
ـار ميل

ف ــق ــال واهلل ال أعــطــيــكــم بــيــدي

ينمى إىل دوحــة األوغــاد والسفل؟

فكيف حيــكــم يف اإلســــام طاغية

ٍ
ٍ
نـــــارص وويل
مـــعـــن
ومـــالـــه مـــن

ـى الطغاة بــأرض الطف منفرد ًا
القـ ٰ

حتى قضوا بــن منحور ومنجدل

أصحابه جــاهــدوا عنه ومــا نكلوا
واهلل منهم رشى قــدمــ ًا نفوسهم

فــقــدمــوهــا لـــه طـــوعـــ ًا بـــا مهل

ٍ
أمــاجــد ك ــان ي ــوم احلـــرب عبدهم

واملـــوت عندهم أحــى مــن العسل

فــمــن مــصــل ومـــن داع ومــن ـ َتـ ِـفـ ِ
ـل

ُعـــبـــ ّٰا ُد َلــ ْي ـ ٍ
ـل فــهــم ال هيــجــعــون به

منهم أخوه أبو الفضل الذي محلت

يمينه السيف مــأمــون ـ ًا مــن القلل

مذ حل يف الطف أضحى اجليش يف فزع

ومــنــه أعــــــداؤه بــانــت ع ــى وجــل

بكاه ملــا عــى شاطي الــفــرات هوى

مــــوزع جــســمــه بــالــبــيــض واألســـل

أخـــي وددت بـــأين قــد فــديــتــك لو

أن املــنــيــة تــــرىض عــنــك بــالــبــدل

وشــبــلــه شــابــه املــخــتــار يف خلق
كذلك القاسم العريس حني رأت

وقد حكى املرتىض الكرار إن َي ُص ِل

جبينه الشمس ردت عنه من خجل

ولست أنسى حبيب ًا حــن جــاء إىل

نــر بــن فاطمة يسعى عــى عجل

ومــســل ـ ًا وزهـــــر ًا واألطـــائـــب من

أنــصــاره قــاتــلــوا شــوق ـ ًا إىل األجــل

أضحت جسومهم رصعى وأرؤُ ُسهم

هب ــا يــطــاف ع ــى الــعــســالــة الــذبــل

أضــحــى حفيد رســـول اهلل منفرد ًا

مــا بــن أهــل اخلــنــا واملــكــر واحليل
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وحـــن ظ ــل وحـــيـــد ًا ال نــصــر له

ورحــلــه عــاد مــن أهــل الــوفــاء خيل
ٍ
صــــاد غ ــر منتهل
يــفــيــض ب ــال ــدم

فـــآب والــطــفــل مــذبــوح ومــنــحــره

ٍ
حادث جلل؟
وكم أصاب اهلدى من

اهلل كــم ّ
حـــل ب ــاإلس ــام مــن نــوب

وه ــم ضــحــايــا بــا دف ــن وال غسل

هلــفــي لــزيــنــب إذ فـــرت بــأخــوهتــا
ٍ
عــــار تكفنه
والــســبــط م ــا بــيــنــهــم

نــســج الــريــاح بــأبــراد مــن الشمل

ٍ
لــــب تــعــانــقــه
هــــوت عــلــيــه بـــا

فــودعــت جــســمــه بــالــلــثــم والــقــبــل

حـــر قــلــبــي آلل اهلل ق ــد محلت
ي ــا
َّ

بــن األجــانــب ف ــوق األنــيــق اهلــزل

وبــيــنــهــا الــســيــد الــســجــاد ممتحن ًا

قــد أوثــقــوه عــى عجف مــن اإلبــل

يا زائ ــر ًا بقعة فــوق الــراح سمت

عــــز ًا ون ــال ــت فـــخـــار ًا ق ــط مل ينل

لــكــربــا تــربــة طــابــت وق ــد طهرت

فيها الشفاء مــن األســقــام والعلل

ضمت حسين ًا وقد حــازت به رشف ًا

ورفـــعـــة وم ــق ــامــ ًا مـــن عــــاه عيل

أرجـــو الــنــجــاة فــأنــتــم ِعــ َّلــ ُة العلل

أنــتــم رجــائــي وأنــتــم عـــديت وبكم

ٍ
عثرة خيشى ومــن زلل
هيهات من

فــمــن أحـــب بــنــي اهلــــادي وعــرتــه

ومن رثائه ملسلم بن عقيل ،فاألبيات بتقليديتها دموع أسالتها عيون تعيش هذه

اللوعة ،فكأهنا تعيش وهي حية ،قال:

أفــشــاقــهــا األنـــجـــاد واألغــــــوار؟

مـــا لــلــحــام نــبــت هبـــا األوكـــــار

ٍ
رافــــــد تــذكــار
أم هــاجــهــا مـــن

هدلت عىل هيف الغصون بلحنها
تبكي بلحن مــطــرب مــن غــر ما

دمــــع وأبـــكـــى والــــدمــــوع غـــزار

هيهات مــا بنت األراك ونوحها

مــثــي إذا مـــا جــنــت األشـــجـــار
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ولقد نــأى عني اخلليط ويف احلشا

جـــــــذوات وجـــــد دوهنــــــن ال ــن ــار

مل أنــس إذ سمع الــزمــان بوصلهم

وحــــــايل اإليــــــــراد واإلصـــــــدار

بــانــوا وبـــان الــصــر يـــوم رحيلهم

ويــســر مــنــي الــقــلــب أنـــى ســـاروا

نــزلــوا بـــوادي املنحنى مــن أضلعي

وغــــدت ســـويـــداء الـــفـــؤاد الـــدار

وهبــــم لــقــد غــــدر الـــزمـــان بفعله

وكــــــذاك يــفــعــل دهـــرنـــا ال ــغ ــدار

الـــغـــدر شــيــمــتــه كـــا يف (مــســلــم)

غـــــدروا بـــه وعــلــيــه بــغــي ـ ًا داروا

وافــــاهــــم بــنــيــابــة ابـــــن نــبــيــهــم

فـــغـــدا هلــــم بـــقـــدومـــه اســتــهــتــار

كــثــر اخــتــافــهــم إل ــي ــه وبــايــعــوا

طــــوعــــ ًا فــــا كـــــره وال إجـــبـــار

وبــيــومــهــم نــكــتــوا ومل يـــر مـــن له

هيــــدي ال ــط ــري ــق ومـــالـــه أنــصــار

ف ــدع ــوه أن يــعــطــي الــقــيــاد مــذلــة

وحمـــــال وهــــو الــضــغــيــم ال ــك ــرار

مل أنــــس إذ حــاطــت بـــه أعــــداؤه

وهــــو اهلـــزبـــر األشـــــوس املــغــوار

فــنــضــا عليهم مــرهــف ـ ًا مــن عزمه

ولــــه رؤوس الــــــدار عـــن نــثــار

ظــــنــــوا بــــه يـــغـــر عـــنـــه أمـــاهنـــم

والــــكــــل مــنــهــم خـــائـــن غــــدار

وتــقــصــمــوا ب ــال ــزور عــنــد ضالهلم

بــثــيــاب خــــزي حــشــوهــن الــعــار

ســـدت بــكــثــرهتــا الــثــغــور وأقبلت

وهلـــــا يـــقـــاد ال ــع ــس ــك ــر اجلـــــرار

حــتــى إذا دنــــت املــنــيــة والــقــضــا

جتــــري لـــه يف (مــســلــم) األقـــــدار

أردوه بــالــبــيــض الــبــواتــر فوقها

السمر الــشــواجــر فوقها األحجار

وهـــوى عــى شفتيه سيف شقيهم

ومــــن ال ــظ ــا بــحــشــاه شـــب أوار

أخـــــــذوا مـــهـــنـــده وشـــــد كــتــافــه

كـــيـــا يــــفــــوت لـــثـــائـــرهيـــم ثـــار
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غصت بقرص أخــي الشقا الكفار

دخــلــوا عــى ابـــن ســمــيــة فــيــه وقــد

ذالً ،وأنـــــــى يـــعـــريـــه َصـــغـــار

ف ــأب ــى إبـــــاه بــــأن يــســلــم ص ــاغ ــر ًا
وأبـــوه والـــرف األصــيــل عقيلها

والــــعــــم مـــنـــه حــــيــــدر الــــكــــرار

لــكــنــهــم صـــعـــدوا الـــطـــار عـــداوة

ّ
وســــــل الـــــصـــــارم الــبــتــار
فـــيـــه

قــتــلــوه ث ــم رمــــوه م ــن فـــوق البنا

فـــهـــوى وكـــــاد لـــه الـــســـا تــنــهــار

وأمـــض مــن هـــذا بـــأن وضــعــوا به

ح ــبــ ً
ا ويف األســــــواق فــيــه يـــدار

وبـــرأســـه مـــن فــــوق عــالــيــة الــقــنــا

فــيــه يـــطـــاف الــبــيــد واألمـــصـــار

ي ــا راكـــبـــ ًا ك ــوم ــاء تــطــوي بيدها

فـــالـــرق فــيــهــا يف الـــوخـــر يــعــار

عــــرج عـــى بــطــحــاء أعــــى مكة

ولــيــغــد مــنــك احلــــزن وهـــو شعار

واىل احلــســن الــســبــط عـــرج قــائـ ً
ا

هــــذا ابــــن عــمــك وزعـــتـــه شــفــار

أحــســن لــو تــرعــى بعينك مسل ًام

يف الــســوق يسحب حــولــه النظار

مشهر
والـــــرأس مــنــه عــى الــقــنــاة ّ

قـــــر ًا ويف الـــبـــلـــدان فــيــه يـــدار

واىل ي ــزي ــد قـــد رسوا يف رأســـه

وال ــش ــام ــت ــون ع ــاه ــم اســتــبــشــار

وقال يف مولد بضعة املصطفى فاطمة الزهراء:
لقد سطعت أنـــوار فاطمة الزهرا

فأضحت هبــا اآلفـــاق باسمة ثغرا

هي ابنة طه املصطفى سيد الــورى

بــه ليلة املــعــراج رب الــســا أرشى

وحــيــدرة الــكــرار ذو الفخر بعلها

بــه رشعــة املختار قــد نالت الفخرا

هــي الـــرة الــطــهــر الــبــتــولــة مــن هلا

مالئكة الــرمحــان قــد خضعت طرا
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لــقــد فــرحــت فــيــهــا خــدجيــة أمــهــا

وقد سعدت يف وقت مولدها البرشى

بــنــور حمــيــاهــا قــد انــقــشــع الــدجــى

ونور سناها خيجل الشمس والبدرا

عـــى بــضــعــة امل ــخ ــت ــار خـــر حتية

هلا من إ لــه العرش ال برحت ترتى

ونــرجــو هبــا نــيــل الــشــفــاعــة يف غد

لكي بوالها نــدرك الفوز واألجــرا

بـــوالـــدة الــســبــطــن ســيــدة الــنــســا

متسكنا ال نختيش الــبــؤس والــرا

وإن لــنــا فــيــهــا الــــرجــــاء وإنــنــا
َّ

نــؤمــل أن نحظى بطلعتها الــغــرا

بمولدها قد أصبح الكون مرشق ًا

وقد شاهدت يف األفق أنجمها الزهرا

ــادى فاطم الطهر قد أتت
بشهر ُج ٰ

فــفــي كــل عـــام فــلــنــجــدد هلــا ذكــرا
وطــرف النبي املصطفى فيه قد قرا

بــأســعــد يـــوم جـــاء بــالــيــمــن واهلــنــا

هلا الصيت طول الدهر أنسية حورا

فــيــا أهيـــا الـــســـادات بــراكــم بمن

وقال مادح ًا السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي:
أبـــا جــعــفـ ٍـر يــا بــن الــذيــن بحبهم

تــنــال الـــــورى آم ــاهل ــا واملــقــاصــدا

أتيتك أرجــو منك تقيض حوائجي

فــــإنــــك ممــــن ال خيــــ ّيــــب وافـــــدا

وكانت التقاليد مفروضة عىل الشاعر أيب احلب كام هي مفروضة عىل الشعراء الذين
عارصوه يف كربالء ،ولئن أراد أن يقول الغزل ٍ
كفن قائم بذاته ال يمكنه ذلك إال يف

مناسبة معينة ،ال سيام وهو يصعد املنابر ،ويشارك الناس مشاعرهم ،وبإمكاننا القول
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
يعب عن وفائه هلذه االلتفاتات يف
وغري املسؤولني ،فهو ذو منزلة اجتامعية مرموقة ،هلذا ّ
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توديع املترصف املنقول وهتنئة صديق بالعيد أو رثاء فقيد عزيز إىل غري ذلك من شعر
املناسبات ،قال مودع ًا عبد الرزاق األزري مترصف لواء كربالء:
يـــا أهيــــا األزري يـــا ابــــن أكــــارم

شـــهـــد الـــــريـــــة أهنــــــم لـــكـــرام

إن تــرحتــل عـــن بــيــتــنــا أو تنتقل

فــقــلــوبــنــا لــــك مـــنـــزل ومـــقـــام

أنـــــى حــلــلــت فـــأنـــت بـــــدر نــر

يـــبـــدو وال ختـــفـــي ســـنـــاه غـــام

ع ــش الب ــســ ًا بـــرد املــهــابــة والــعــى

ولــــك الـــســـعـــادة مـــبـــدأ وخــتــام

ولــتــحــيــى واإلقـــبـــال حلفك دائـــ ًا

وعــلــيــك مــنــي مـــا حــيــيــت ســام

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 قائالً:

يــــعــــطــــي كـــــبـــــابـــــ ًا وخـــــبـــــزا

حيــــيــــى احلـــــــديـــــــدي أضـــحـــى

ٍ
أنـــــــــــــــاس
ألنـــــــــــــــه مـــــــــــن

إلـــــيـــــهـــــم اجلــــــــــــود يــــعــــزى

وقال يف تشييد باب يف الروضة العباسية سنة 1936م:
شــيــدت يــا ابــن املــرتــى بــاب ع ً
ال

هبــــا الــــرايــــا قــــد لـــــوت رق ــاهب ــا

فــإهنــا الــبــاب الــتــي قــد رضب الـــ

ّٰلــــه عـــى هــــام الــســهــى أطــنــاهبــا

أال تـــرى األمــــاك فــيــهــا أحــدقــت

أضـــحـــت عـــى أبــــوابــــه حــجــاهبــا

مـــلـــتـــثـــ ًا مـــــن أدب أعـــتـــاهبـــا

فــقــف عــلــيــهــا خ ــاض ــعــ ًا مــس ـ ِّل ـ ًا

بـــاب أيب الــفــضــل ســلــيــل حــيـ ٍ
ـدر

َمــــن فــــاق أبـــنـــاء ال ــع ــى انــجــاهبــا

أما غزله فهو غزل مادي ،وإنه امتداد للغزل الذي قاله الشعراء العباسيون ،وها
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هو ذا يفصح عن شدة حبه ووهله يف قصيدة يعاتب فيها صديقه الشاعر كاظم آل نوح
خطيب الكاظمية:

رج الـــــغـــــرام جــــوانــــحــــي رج

وبــســيــفــه لــلــقــلــب قــــد شـــــج

أخـــطـــيـــب أرض الــــرافــــديــــن

ومـــــــن لـــــه اإلرشـــــــــــاد مــنــهــج

والــــــــواعــــــــظ الـــــفـــــذ الــــــذي

مـــــن بــــيــــت فــــضــــل قـــــد ختــــرج

()1

ٍ
بــــمــــقــــول
هيـــــــــدي األنـــــــــــــام

كــالــســيــف فــيــه اخلــصــم يــفــلــج

هــــــو يف اخلـــــطـــــابـــــة أوحــــــد

ولــــــه جــــــــواد الـــســـبـــق يـــرج

يــــــا أهيـــــــا األســــــتــــــاذ يــــــا مــن

فــــضــــلــــه كــــالــــصــــبــــح أبـــلـــج

ال تــــلــــح شــــيــــخــــ ًا فــــاضــــ ً
ا

عـــنـــد الـــــــــــرورة أن تـــــزوج

حيــــــــــــــول رحـــــلـــــه
يـــــــأبـــــــى
ّ

حـــيـــنـــ ًا إذا مــــا األمــــــر أحــــوج

خيـــــشـــــى عــــــــواقــــــــب أمــــــــره

()2

مــــن أن ي ــض ــي ــق ع ــل ــي ــه خمـــرج

مــــــــا اخــــــــتــــــــار إال غــــــــادة

مـــنـــهـــا عــــبــــر املــــســــك يـــــأرج

قـــــــد ضـــــــــاع نـــــــر عـــبـــرهـــا

تـــــرج
مـــــذ جـــســـمـــهـــا فــــيــــه
ّ

مــــــا يف الــــــعــــــروبــــــة مــثــلــهــا

يف احلـــســـن مـــن أوس وخــــزرج

هــــي يف الـــســـنـــا أســـنـــى وأهبــــج

شـــــمـــــس قــــلــــت ال
إن قــــيــــل
ٌ
تــــــــــم اهلــــنــــا
وهبــــــــــا لـــــقـــــد
َّ
دارت

لــــتــــســــقــــي

وبـــــنـــــورهـــــا الــــــغــــــاء تـــفـــرج
هنـــــــــ ً
ا مـــــــن املـــــــــــاء املـــثـــلـــج

صـــ ّبـــهـــا

((( شج  :أصاب .

((( يفلج  :ينقسم وينشق .
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حــــــــــــر غـــلـــيـــلـــه
وتــــــــبــــــــل
ّ

مــن ثــغــرهــا الــشــنــب( )1املــف ـ ّلــج

وافـــــــــــــت عــــلــــيــــهــــا بــــــــردة

حـــلـــيـــت بــــلــــون مـــــن بــنــفــســج

بـــــــرد املـــــحـــــاســـــن والــــبــــهــــاء

هلـــــا بـــــأيـــــدي احلــــــــور يــنــســج

قــــســــ ًا بـــمـــن بـــالـــبـــيـــت طـــاف

ومــــــن ســـعـــى فـــيـــه ومــــــن حــج

ال يشء أحــــــــى غــــــر رشب

ســـافـــة ورضـــــــــاب( )3أدعــــــج

وعـــــــــنـــــــــاق غــــــانــــــيــــــة هلـــا

ردف فـــحـــن تــــقــــوم يـــرتـــج
ٌ

وكــــــأنــــــا اخلــــــــر الــــرقــــيــــق

يـــســـر وهــــــو يـــقـــل هــــــــودج

ختـــــــــذت فـــــــــــــؤادي مـــلـــعـــبـــ ًا

فـــكـــأنـــا هـــــو لــــــوح شــطــرنــج

الـــــقـــــلـــــب عــــنــــهــــا مـــــــا س ــا

أبـــــــــــد ًا وال لــــوصــــاهلــــا مــج

حـــكـــمـــت بــــــأربــــــاب اهلــــــوى

واقــــتــــادت الــبــطــل املــــدجــــج

فـــــأنـــــا األســــــــــر بــــحــــب ذي

تــــــيــــــه وحمــــــــبــــــــوب تـــغـــنـــج

أحلـــــاظـــــه فـــتـــكـــت ب ــأح ــش ــائ ــي

وفـــــــيـــــــهـــــــا ســــــهــــــمــــــه زج

()2

()4

()5

()6

((( الشنب  :أبيض األسنان حسنها .
((( املفلج  :من األسنان املنفرجة .

رضب  :رشفه وامتصه .
((( رضاب :
َ
((( أدعج  :سواد العني مع سعتها .

((( هودج  :مجعها هوادج  ،حممل له قبة كانت النساء تركب فيه وسمي بذلك ألنه يضطرب عىل ظهر البعري .
((( املدجج  :الالبس للسالح ألنه يتغطى عبه وهو من دججت السامء  ،أي تغيمت .
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أهـــــــدابـــــــه تـــــرمـــــي الــــنــــبــــال

كــــأنــــا هــــي ريــــــش دعــــلــــج

بـــاحلـــكـــم جــــــار عـــــى املـــحـــب

وبــــاجلــــفــــا واهلـــــجـــــر قـــــد لــج

وجـــــــنـــــــى عـــــــــى عــــشــــاقــــه

وعـــلـــيـــهـــم كـــــم ســــــدّ مـــــن فــج

مجــــالــــه

فـــــأنـــــا لـــــه يف احلـــــــب أروج

عـــــــــــذر ًا ملــــــوالنــــــا اخلـــطـــيـــب

بـــــه الــــثــــنــــا واملــــــــــدح يـــمـــزج

شــــــكــــــر ًا جــــــزيــــــ ً
ا وافــــــــــر ًا

فـــيـــه لــــســــان الـــــصـــــدق يــلــهــج

خــــــذهــــــا إلــــــيــــــك فـــــريـــــدة

فـــيـــهـــا بــــريــــد الـــــشـــــوق أدبـــــج

احلــــــــــــب نـــــــحـــــــوك زفـــــهـــــا

وهلــــــا خـــطـــيـــب الــــطــــف ان ــت ــج

إن

راج

ســــــــــوق

()1

وقد أجابه الشاعر الشيخ كاظم آل نوح بقصيدة عىل نفس الروي والقافية بدأها

بقوله :سالم ًا واحرتام ًا ،وبعد فقد وصلني قصيدتكم العصامء الغراء ،فطالعتها بكل

شوق فرأيت أوهلا حيكي آخرها وآخرها حيكي أوهلا ،وليس ذلك بغريب ألهنا صدرت
من معدن الفضل واألدب وقلت مؤرخ ًا صدورها:

مـــــن مـــــعـــــدن الـــعـــلـــيـــا ختــــرج

يـــــا مـــســـحـــن األدب املـــتـــوج
ٍ
أبــــمــــقــــول صـــغـــت الـــقـــريـــض

فــــــــذا لـــــســـــاين قــــــد تــلــجــلــج

ومـــــدحـــــت مـــــن مل يــســتــحــق

املـــــــــدح واملـــــــمـــــــدوح أحـــــوج

لـــــدعـــــاء مـــــن مــــنــــه املــــائــــك
أرســــــلــــــت عـــــصـــــاء ســمــت

ست وتـــبـــهـــج
إن دعــــــــا ُ ّ

بــــرقــــيــــق نــــظــــم قــــــد تــــــأرج

وشـــــــــأى الـــــقـــــريـــــض بــــــأرسه

وبـــــــرقـــــــة اجلــــــــريــــــــان متـــــزج

((( دعلج  :النبات الذي يلتف بعضه عىل بعض .
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قــــــد قــــلــــت إذ طـــالـــعـــتـــهـــا

إن الـــــــزمـــــــان هبــــــا لــيــبــهــج

ملــــــــــع أحــــــنــــــا أرخ وقـــــل
ٌ

شـــــعـــــر بـــــــه دهـــــــــــري ت ــب ــل ــج

 5شوال  1367هـ

وله يف ثورة جيشنا املظفر يف العام  1941م التي عرفت بحركة مايس ،قصيدة محاسية

ألقاها يف حفل كبري عقد يف الروضة العباسية املقدسة بكربالء ،ونرشهتا جريدة (الندوة)
الكربالئية :بريطانيا خمذولة

أمـــا آن أن جتــى ببيضكم الغمم

أال يا شباب العرب يا ســادة األمم
فقوموا رساع ـ ًا يا بني املجد والعىل

وشـــدوا حــيــازي ـ ًا إىل نــرة العلم

وعن بيضة اإلسالم حاموا وجاهدوا

لكي تدركوا حق ًا لكم راح مهتضم

فــهــذي جــيــوش الــكــافــريــن حميطة

بــكــم ولــقــد حــطــت بشعبكم قــدم

لقد سفكت منكم دم ــاء وأتلفت

نفوس ًا وأضحت تستهيج لكم حرم

أال فــاهنــضــوا إن اجلــهــاد لــواجــب

وال تقعدوا يا عصبة املجد والكرم

أما تنظروا أخوانكم دخلوا الوغى

بــعــزم وحـــزم والــشــجــاعــة واهلــمــم

حيـــامـــون عـــن أوطـــاهنـــم فــكــأهنــم

أسود رشى( )1عاثت بجمع من الغنم

عــى الكفر صــالــوا واإل لـــه يمدهم

بــنــر ومــنــهــم كــافــر قــط مــا سلم

لــقــد تـــركـــوا أبـــنـــاء ل ــن ــدن أكــلــ ًة

وأجسادهم صــارت لذؤباهنم طعم

أبـــــادوا جــنــود اإلنــكــلــيــز ومــزقــوا

من الكفر مجع ًا بعد ذا ليس يلتئم

ب ــري ــط ــان ــي ــا خمــــذولــــة ال حمــالــة

وقــد لبست ثوب ًا من الــذل والعدم

((( رشى  :مجع أرشاء  :اجلبل  ،الطريق .
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بريطانيا بالعرب خانت وضيعت

عــهــودهــم واهلل مــنــهــا قـــد انــتــقــم

إىل أيـــن يــــأوي اإلنــگــلــيــز وكلنا

نحاربه بالسيف والــرمــح والقلم؟

فــرجــع مــقــهــور ًا ذل ــيــ ً
ا وجيشه

بــه الـــذل مــن كــل اجلــوانــب قــد أمل

لنا النرص حلف والنجاحات دائـ ًا

نصيب أعــاديــنــا اخلــســارة والــنــدم

بني يــعــرب هــبــوا إىل حــرب خائن

عىل شعبكم بالظلم واجلور قد هجم

عــى أهــل ديــن اهلل ظل ًام قــد اعتدى

ومل يـــرع ع ــه ــد ًا لــلــبــاد وال ذمــم

ٌ
أمـــل أن يــرجــع اجلــيــش ظــافــر ًا
لنا

وأنـــف أع ــادي ــه األراذل قــد رغــم

أال فليعش جيش الــعــراق مــؤيــد ًا

ويــنــره رب الــســا بـــارئ النسم

بـــظـــل مــلــيــك خـــلـــد اهلل مــلــكــه

عىل رأســه بالنرص قد رفــرف العلم

كام أ ّيد االنتفاضة الكربى التي قادها رشيد عايل الگيالين عام 1941م املذكورة

بربقية جاء فيها:

الــشــعــب يــفــدي بــالــنــفــوس مليكه

ويـــمـــد كــــف م ــس ــاع ــد لــزعــيــمــه

ويــعــاضــد اجلــيــش املــجــاهــد دونــه

ليعيش مــنــصــور ًا بــرغــم خصيمه

ويدعو العرب باالنضواء حتت راية الوحدة العربية فيقول:
ٍ
وحـــــدة
هـــيـــا بـــنـــي قـــومـــي إىل

تــــكــــون فـــيـــهـــا عــــــزة لــلــعــرب

وزيـــــنـــــوا بـــالـــعـــلـــم أبـــنـــاءكـــم

فـــكـــم تــــرقــــى بـــابـــنـــه كــــل أب

وقال راثي ًا املغفور له احلاج السيد مرتىض آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية

املقدسة بقوله:
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أضحى العىل يبكي بصوت حزين

مــذ غـــاب بـــدر بــنــي ضــيــاء الــديــن

وامل ــج ــد أصــبــح ث ــاكــ ً
ا متفجع ًا

يــبــكــي عــلــيــه بـــحـــرة وحــنــن

غــــاب اهلــــام املــرتــى
يــدعــو أال
َ

مــن كـــان يف الــعــلــيــا عــديــم قرين

ولكم حــوى رشفــ ًا وحــاز مفاخر ًا
ســتــن عــامــ ًا يف الــســدانــة قــد قىض

َجـــ َّلـــت عـــن الـــتـــعـــداد والــتــبــيــن
عــــمــــر ًا بـــخـــالـــص نـــيـــة ويــقــن

وسعى خلدمة روضــة ابــن املرتىض

إذ كـــــان لــلــمــفــتــاح خــــر أم ــن

قـــد جــــدد األبــــــواب حمــتــفــظ ـ ًا هبا

مــــن فـــضـــة لـــتـــفـــوق بــالــتــزيــن

ولــقــد كــســى اإليــــوان تـــر ًا بعدما

بــالــســعــي جـــــاد لــــه ب ــك ــل ثــمــن

واملـــاء إن يسقي الـــورى منه فمن

أفــــضــــالــــه تـــســـقـــى بــــــاء مــعــن

اهلل ي ــع ــل ــم أن غــــايــــة قــصــده

م ــن ــه رواء الـــبـــائـــس املــســكــن

كـــيـــف املـــنـــيـــة فــــاجــــأتــــه وإنــــه

خيــشــاه بـــأســـ ًا كـــل لــيــث عــريــن؟

وهــو الــذي إن جـ ّـل خطب أو عرى

يــلــقــى مــصــاعــبــه بــحــلــم رصــن

أعــــالــــه احلـــســـنـــى تــــــدل بــأنــه

خـــر األطـــائـــب مـــن بــنــي يــاســن

خــــط اإل لـــــــه لــــه بــــأكــــرم بــقــعــة

مــثــوى َعــــ ٰ
ا مـــن عــــامل الــتــكــويــن

مــثــوى بــه هتـــوى املــائــك ســجــد ًا

ولـــــه املــــلــــوك حتــــط كــــل جــبــن

يف اخلــلــد حــل وقــد حظى بنعيمها

واهلل مــــلــــكــــه بـــــحـــــور عــن

ق ــد كـــان ب ــن ال ــن ــاس أكــــرم سيد

ٍ
حــــــاو لــفــضــل يف األنـــــــام مــبــن

وبــشــبــلــه مــنــه املــفــاخــر قـــد أتــت

ه ــو لــلــعــى والــفــخــر خ ــر خــديــن

ورث املــــكــــارم مـــن أبـــيـــه وإنـــا

مـــــا تــــذخــــر اآلبـــــــا خلـــــر بــنــن
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بـــشـــالـــه بــــاجلــــود دون يــمــن

ـم الــورى
مــاذا أقــول بوصف من عـ ّ

والــصــدق يــدعــى مــن بــنــي قــزويــن

هـــو ذا حمــمــد الــعــي أخــــو الــوفــا
شـــهـــم عــــزيــــز بــــاســــل آبــــــاؤه

بــالــعــلــم ق ــد رف ــع ــوا لــــواء الــديــن

أبــنــي ضــيــاء الــديــن جــل فقيدكم

عــــن أن يـــكـــون ملـــوتـــه تــأبــيــنــي

لــكــم الــتــعــزي بــابــنــه احلــســن الــذي

هــو خــر ركـــن يف الــزمــان حصني

أحمـــمـــد احلـــســـن ال ــرف ــي ــع مــقــامــه

صــــــــر ًا فــــــإن اهلل خـــــر مــعــن

لــكــن حيــق لــنــا الــبــكــاء عــى الــذي

أمـــســـى بــــا غ ــس ــل وال تــكــفــن

ســبــط الــنــبــي ومـــن بــقــي يف كربال

يف الشمس منه اجلــســم غــر دفني

وبــنــو أبــيــه وصــحــبــه فـــوق الــثــرى

مــــا بــــن مـــنـــحـــور وبـــــن طــعــن

وعندما جرى تكبري لصورة العالمة الشيخ حممد اجلواد اجلزائري يف سنة  1363هـ

نظم عدد من أهل العلم واألدب هبذه املناسبة ومنهم الشيخ حمسن بن الشيخ حممد حسن
أبو احلب خطيب كربالء فقال:

أدب وعــــلــــم بــــاهــــر وكـــــال

وفــــضــــائــــل وحمـــــاســـــن ومجـــــال

أنــظــر إىل املـــوىل (اجلــــواد) مــصــور ًا

قــــد بـــــان لـــلـــرائـــن مـــنـــه مــثــال

يدعى (اجلــــواد) جلــوده وعليه من

رب الـــــريـــــة هـــيـــبـــة وجـــــال

متــــثــــالــــه يـــنـــبـــئـــك عــــنــــه أنــــه

خــــر امـــــــرء حـــنـــت لــــه أعــــال

نـــفـــع األنـــــــام بــعــلــمــه وفــضــلــه

فــهــو الــنــبــيــل ال ــع ــامل املــفــضــال
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تويف الشاعر فجأة يف كربالء عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة  5ربيع األول سنة

شاركت فيه حتى مثواه األخري حيث دفن يف مقربة
1368هـ ،وجرى له تشييع مهيب
ُ
خاصة يف صحن العباس وأقيم له حفل تأبيني فخم يف الصحن املذكور بمناسبة
حلول أربعني يوم ًا عىل وفاته ،وكان ممن ساهم فيه الدكتور ضياء الدين أبو احلب ،وكان
يومذاك يواصل دراسته يف أمريكا ،وقد تليت قصيدته نيابة عنه ،ومطلعها:

مــا زال يــرعــنــي األســـى مثبورا

أيب احلــبــيــب تــركــتــنــي م ــذع ــورا
َ

وأ ّبنه الشاعر الشهري الشيخ عبد احلسني احلويزي بقصيدة مطلعها:
فــكــنــت ل ــه تــبــدي املـــكـــارم حمسنا

أســـــاء زمـــــان مل تــــزل فــيــه مــأمــنــا

ورثاه خطيب كربالء الشيخ هادي الشيخ صالح بقصيدة مطلعها:
َ
فــأســال حــزنــ ًا يف املصيبة أدمــعــي

رضم أقـــام مــن األســـى يف أضلعي

وأ ّبنه اخلطيب الشاعر السيد حسني املرعيش الشهرستاين بقصيدة مطلعها:
قلبي لفقد خطيب الطف منكرس

إن الـــفـــؤاد هلــــذا الـــــرزء منقطر
ّ

ومنهم الشاعر احلاج رشيد حسني األسدي أ ّبنه بقصيدة مطلعها:
ويـــح الـــزمـــان ف ــا رعـــى أبــنــاءهــا

ف ــق ــدت مــنــابــر ك ــرب ــا أكــفــاءهــا

ّ
إن هذا الشاعر تغنى بمجد أمته ،ورسم حارض العرب يف أشعاره ،وسوف يظل

شعره خالد ًا تزدان به لغة الضاد.
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 -14احلاج 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 شاعر ًا ال جيارى
وأديب ًا 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
عشاق األدب وأحذاف الفضل أخص بالذكر منهم الشاعر الشاب الشيخ حممد بن
الشاعر الشيخ فليح حسون رحيم ،ومل يزل عزيز اجلانب ،سامي املنزلة ،ذا مركز اجتامعي،

مدرس ومؤلف وشاعر ،وجدت بخطه كتاب ًا يف ضبط قراءة القرآن واأللفية ،تارخيه
فهو ّ
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 أثري ًا عند الزعيم السيد
أمحد املرشدي.
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نامذج من شعره:

للمرتجم شعر كثري ،إال أن الذي ورد إلينا نزر يسري ،فقد ضاع معظم شعره مع

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((( قوله:
تـــداعـــى مـــن الــفــخــر الــعــي شــام

ووارى ســنــا شــمــس الــعــلــوم قتام

ملـــوت كــريــم طــبــق الــكــون رزؤه

فــهــل تــرجتــي بــعــد الــكــريــم كـــرام؟

وج ــل ــل صــبــح امل ــك ــرم ــات ظــام

وأل ــب ــس بـــدر ال ــدي ــن ثـــوب كــآبــة

ونــــازهلــــا بــــن الـــضـــلـــوع رضام

فــيــالــك مـــن رزء عــظــيــم مصابه

تــصــدع طـــود الــعــلــم يـــوم وفــاتــه

وقــــد جـــب مــنــه غـــــارب وســنــام

حتـــن الــيــتــامــى واألرامـــــــل بــعــده

فــهــا ه ــي م ــن بــعــد الــكــريــم هــيــام

عــلــيــه غـــرامـــ ًا أيــــن ذاك غــــرام؟

فـــا هـــي إال أن تــــذوب نفوسنا

يــنــوحــان مـــا نــاحــت عــلــيــه محــام

فــمــحــرابــه يــنــعــاه والــعــلــم والتقى

ويف ختامها يؤرخ عام وفاته:

(تــشــ ّيــد يف أعـــى الــنــعــيــم مــقــام)

إلنسان عني الفضل والعلم أرخوا

 1288هـ
((( هو تلميذ السيد كاظم بن السيد قاسم الرشتي احلسيني زعيم الطريقة الكشفية (الركنية) التي أفرادها
اليوم منترشون يف كرمان بإيران ،ورئيسها احلايل أبو القاسم خان ،تويف احلاج حممد كريم خان سنة
1288هـ ،ورثاه شعراء كربالء.
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ومن قصيدة له هينئ هبا السيد حسن األعرجي بوروده من إيران ،ويستهلها بقوله:
ضحى مستبرش ًا طربا
جــاء البشري
ً

فعم بالبرش فيك العجم والعربا

والــواحــد الــفــرد نــادى أرخ ــوه (أالٰ

اهلــم والغضبا)
قــد أذهــب اهلل عنا
َّ

ويف آخرها يقول مؤرخ ًا:

وفاته:

لفظ الشاعر أنفاسه الزكية ملبي ًا دعوة ربه وذلك بتاريخ سنة 1293هـ((( ،فخرس

املخلصون أديب ًا مرشق البيان ،رائع األسلوب ،له خصوصياته ومالحمه عىل طريق
اإلبداع الشعري ،وفجع أهل الفكر بفقده ال سيام سيده الزعيم السيد أمحد املرشدي،

وأ ّبنه الشعراء واألدباء ومنهم الشيخ فليح حسون اجلشعمي فقد قال يف قصيدة جاء
فيها:

هيــــمــــي كــــهــــطــــال الـــســـحـــاب

مــــا بـــــال دمـــعـــي يف انــســكــاب

قـــلـــبـــي كــمــلــتــهــب الـــشـــهـــاب

لــــــفــــــراق صــــحــــب غـــــــــادروا

ومنها قوله:

يـــــــا راعــــــــيــــــــ ًا حـــــــق الـــــوفـــــا

ال زلــــــت مـــقـــصـــود اجلـــنـــاب

ومـــــــــــؤيـــــــــــد ًا ومــــــــســــــــدد ًا

وعــــــى األعــــــــــادي كـــالـــعـــذاب

وســــــقــــــى حــــــضــــــرة حمـــســـن

األفـــــعـــــال هــــطــــال الـــســـحـــاب

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.
((( جمموعة عبد املجيد السامل (خمطوط).
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 -15حمسن العالوي املزعل
1987 - 1941م

هو الشاعر حمسن بن عالوي بن مزعل بن دربني ينتسب إىل عشرية (املسعود) فخذ

(القوام).
ّ

ولد يف كربالء سنة  1941م ،ونشأ يف أرسة جتللها الزعامة ،فوالده الشيخ عالوي

القوام ،وكذلك أخوه الشيخ أمحد العالوي الشاعر األديب.
املزعل كان أحد رؤوساء ّ

أهنى دراسته االبتدائية واملتوسطة واالعدادية ،ثم دخل الكلية العسكرية فتخرج

ضابط ًا يف اجليش ،بعد ذلك نقل خدماته إىل مصانع تعليب كربالء وأشغل هذه الوظيفة
حتى هناية حياته ،وتزوج بكريمة املريب احلاج مرتىض اخلالدي(((.

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.

بدأ بكتابة الشعر منذ خترجه من الكلية العسكرية ،حيث نرش معظم نتاجاته يف

الصحف واملجالت املحلية ال سيام صحيفة العدل ،وهذه الصحيفة كانت عام ً
ال مه ًام

يكرس حياته لألدب حتى رحل الشاعر عن هذه
يف توسيع مداركه وتشجيعه ،وراح ّ
احلياة الفانية وهو يف مرحلة تفتحه الكامل وذلك يوم 1987 / 5 / 26م ودفن يف وادي

كربالء.

((( أفادين هبذه املعلومات شقيقه الشيخ أمحد العالوي املزيعل.
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نموذج من شعره:

ّ
ولعل له لوحات معربة عن
للشاعر حماوالت شعرية عىل طريق اإلبداع الفني،

روح التفاين واإلخالص ،ولغة عامرة ومعان لطيفة وأسلوب أنيق وعبارات رشيقة
وروائع حية من املنظوم ،حدثني عنه الذين عرفوه عن كثب أنه كان نسيج وحده يف

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:

ومل أنــــــر لـــشـــعـــر أو م ــق ــال

تــــــرون حــايل
بــلــغــت األربــــعــــن
ُ
َ

وجـــــاءت حــربــنــا حـــربـــ ًا ســجــاالً

رمـــتـــنـــي بــــن مـــعـــرك الــنــضــال

تـــــــراين أمــــــأ الــــدنــــيــــا دو ّيـــــــ ًا

يـــــــر ّدد يف الـــــبـــــوادي واجلـــبـــال

وت ــف ــخ ــر كــــل أنـــثـــى يف بــــادي

ٍ
هــــب يف ســــوح الــقــتــال
بــشــبــل
ّ

تـــربـــع فـــــوق هـــــام املـــجـــد طــــر ًا

فــــا خيـــشـــى مــــنــــازلــــة الــــنــــزال

بــــــزوجٍ أو أخٍ وكـــــذا ابــــن عــ ٍم

تـــصـــدى لـــلـــغـــزاة أو ابــــن خــال

ٍ
ٍ
بــــلــــن واعـــــتـــــدال
أمـــــــــــرات

فــتــبــهــي يــــا حــــرائــــرنــــا دالالً

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 دفاع ًا عن احلق
واإليامن العميق.
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لقد كان جيشنا جيسد عنوان الكرامة واملجد والبطولة يف كل معاركه ،فهو الذي

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 :
بــنــا الــدنــيــا إذا افــتــخــرت تــقــول

ومــــنــــا لـــأصـــيـــات ال ــف ــح ــول

ومــــنــــا ســـــــادة الــــدنــــيــــا مجــيــعــ ًا

وم ــن ــا هـــــادي األرض ال ــرس ــول

وف ــي ــن ــا ي ــس ــري ــح املـــجـــد دهـــــر ًا

وال هيــــــدأ لــــواتــــرنــــا الــقــلــيــل

وإنــــــا أطــــــول الـــدنـــيـــا ذراعــــــ ًا

وأكــــرمــــهــــا ت ــق ــرب ــن ــا األصـــــول

بــأيــديــنــا الــــرمــــاح تــتــيــه فــخــر ًا

وتــــــرق يف أيـــاديـــنـــا الــنــصــول

ٍ
عــــــوال
ف ــن ــح ــن هــــكــــذا أبــــــــد ًا

ولـــكـــن خــصــمــنــا أبـــــــد ًا ذلــيــل

ول ــو وقــفــت مجــيــع األرض خص ًام

فـــكـــفـــتـــنـــا هبــــــا مجـــــعـــــ ًا متــيــل

فــــويــــل لـــلـــبـــغـــاة وقــــــد متــــــادوا

عــــى أرض فـــخـــاهنـــم الــدلــيــل

ف ــق ــل لــلــمــعــتــديــن عــــى بــــادي

رويـــــــــد ًا مــــا م ــق ــام ــك ــم يــطــول

ـر
فــعــمــر الـــنـــر ع ــن ــدك ــم قــصـ ٌ

وعــمــر الــنــر يف قــومــي طــويــل

أتـــيـــنـــاكـــم نـــــدك األرض دكــــ ًا

بــصــيــد كــالــصــواعــق إذ تــصــول

تــركــنــا مجــعــكــم رصعــــى مجــيــع ـ ًا

بــجــنــب ال ــش ــط غــطــتــه ال ــوح ــول

وقـــفـــنـــا واجلـــــبـــــاه مـــصـــعـــرات

أال هـــل مـــن مـــنـــازل يـــا فــلــول؟

فــلــم نــذهــل ومل نــفــزع وراحــــوا

فـــــــــرار ًا قــــد ت ــغ ــش ــاه ــم ذهــــول

عــــرب الــلــســان إذا سمعتم
فـــا
ُ

أســـــــود الــــرافــــديــــن هبــــا جتـــول
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ســـلـــوا س ــي ــن ــاء واجلــــــــوالن عــنــا

بـــيـــوم الــــــروع إ ّذ زفــــت طــبــول

دخــلــنــاهــا ونــــار احلــــرب تــري

إىل أهـــدافـــنـــا كـــــان الـــوصـــول

فـــا عــتــبــى عــلــيــكــم نــحــن أدرى

بــــا عـــرضـــت بــــأوطــــاين فــصــول

فــيــا جــيــش الــعــراق سلمت ذخ ــر ًا

هــــزبــــر ًا مــــع مــعــامــعــهــا فــحــول

تــربــعــتــم عـــــروش املـــجـــد زهــــو ًا

وذا طـــرف الـــزمـــان بــكــم كحيل

إىل العرب:
ودارت خــيــط عـــشـــواء رحــاهــا

تــعــاقــبــت الـــســـنـــون عـــى بــاهــا

ٍ
قــيــد
وتــــــاه الــــعــــرب م ــن ــا حتــــت

لــــه أشـــــاؤنـــــا كــــانــــت غـــذاهـــا

وطــــالــــت لـــلـــزمـــان بـــنـــا قــــرون

بـــــدت يـــــوم هبــــوالكــــو غـــزاهـــا

بـــــدت ســـــود كــــوالــــح غـــابـــرات

عـــجـــاف ال تـــريـــد لــنــا انــتــبــاهــا

وقــــد نــمــنــا عـــى عــجــب طــويــل

فـــنـــحـــن ال نــــنــــام عــــى أذاهــــــا

وهتـــنـــا يف الـــــقـــــرون بــــا دلــيــل

وأشــفــقــت الـــقـــرون ع ــى خطاها

فــــا األيــــــــام جتـــديـــنـــا انــتــبــاهــا

وال األعــــــداء ت ــأخ ــذ مـــا كــفــاهــا

وقــــد قـــالـــت لــنــا يـــومـــ ًا فــأبــدت

لـــنـــا مـــــن حمـــنـــة كـــنـــا وراهــــــا

وأردفــــــت ال ــق ــواف ــل مـــن بـــادي

ل ــق ــد القـــــت تــعــنــت مــــا كــفــاهــا

ٍ
أيـــــد حــكــمــن الـــعـــرب منا
عـــى

دمـــــاء شــهــيــدنــا كـــانـــت شــذاهــا

أرادوهــــــــــــا لـــنـــا ذالً وعــــــارا

بــــادي مــنــذ أن قــصــمــت عــراهــا

ٍ
تــــدان
وأســــفــــرت الــنــتــائــج عـــن

لــنــا مـــن دولـــــة الــطــغــيــان بــاهــا
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فــــ(روجـــرز) الــكــريــم عــى بــادي

ٍ
درب مــشــاهــا
جــــــزاه اهلل مــــن

خل ــر ال ــع ــرب يــســعــى دون ريــب

فـــــــــآه ألـــــــــف آه ثـــــــم آهـــــا

غــــــــد ًا ثــــــوارنــــــا جتـــــي ضــبــابــا

ويــشــمــخ ن ــرن ــا فــــوق اجلــبــاهــا

ونــســحــق ك ــل ه ــام ــات األعــــادي

بـــــوحـــــدة أمــــــة هيــــــدي ســنــاهــا

ونـــرمـــي رمـــيـــة نـــجـــاء صــعــدى

ٍ
قـــــوس رمــاهــا
كــــأن احلــــق مـــن

لــــتــــأيت دون ريــــــب يف مــكــان

بــــه تــفــخــر عـــروبـــتـــنـــا عــســاهــا

ون ــب ــن ــي جمـــدنـــا رغــــــ ًا ضــحــاهــا

ون ــن ــه ــي مــــن أراد الــــــذل فــيــنــا
وتــلــتــئــم اجلـــــــروح وأي ج ــرح

عـــزيـــز مــثــل مـــن كـــانـــوا فــداهــا

فـــأنـــتـــم فـــجـــرهـــا أنـــتـــم لــظــاهــا

وأنــــتــــم جمــــدهــــا أنــــتــــم عــاهــا

كــفــاكــم م ــا يــقــول الــشــعــر فيكم

كـــفـــاكـــم مــــا جتـــرعـــتـــم أســـاهـــا

فـــدائـــيـــون يــــا أغـــــى الــضــحــايــا

عــرفــنــاكــم غـــــداة الـــذعـــر تــاهــا

لــقــد كــنــتــم وقـــــود الــفــكــر فينا

وقـــــد كــنــتــم هلـــيـــبـــ ًا يف ذراهـــــا

مــكــان
ب ــت ــاري ــخ ال ــن ــض ــال لــكــم
ً

جـــبـــال املـــجـــد كــنــتــم مــنــتــهــاهــا

وقـــــد كــنــتــم وال زلـــتـــم مجــيــع ـ ًا

أمــــــام الـــكـــائـــنـــات عــــى ه ــداه ــا

ف ــخ ــر الــــنــــاس ش ــه ــم ال يــبــايل

إذا اســــودت جــوانــب مــن دجــاهــا

يــــثــــور هبـــمـــة تــــأبــــى خ ــض ــوعــ ًا

وحيـــثـــوهـــا خـــطـــ ًا تــتــلــو خــطــاهــا

وجيــلــس فــــوق هــــام املــجــد نـــر ًا

وأنـــصـــاف احل ــل ــول ق ــد ازدراهـــــا

فــقــل لــلــســائــريــن وراء خصم

هــل أبيضت نــواظــركــم ؟ عساها
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ويعرب الشاعر عن جحافل املجد العراقي ومواقفه البطولية الرائعة يف ساحات

القتال ،فهو اجليش الصامد الذي ال يرىض بالذل ،جيتاز الصعاب باقتدار ،وخياطب

املرأة أن تقاتل إىل جانب الرجل فيقول:

لــيــوثـ ًا بــســاحــات الــوغــى ورجــاهلــا

أأبــنــاء وادي الــرافــديــن وجدتكم

هنضتم هلــا والــلــيــل أقــمــر مــرق ـ ًا

وزلزلتم حتت العدى األرض باهلا

ويـــا جــيــش أهـــي يــا ذخــــرة أمتي

ويــــا ص ــائ ــنــ ًا أجمــــادهــــا وجــاهلــا

ففي النيل واجلـــوالن كنت مــبــادر ًا

تــصــون كــرامــات الــعــذارى وماهلا

وما زلت من ثدي الفضيلة راضع ًا

وغــــذاك رضع املــكــرمــات جالهلا

تـــعـــم هلـــيـــبـــ ًا ســهــلــهــا وجــبــاهلــا

وكنتم هبا تذكون ما يف صدوركم

وك ــن ــت هلـــا نـــــد ًا وك ــن ــت هــاهلــا

لــك الــعــز غــنــى واملـــــروءة والــنــدى

رددت إلــيــهــا بــالــنــبــال نــبــاهلــا

ويف البرصة الشامء والطيب والذرى
فعش يــا عــراق املجد حــر ًا مكرم ًا

ســا يف ذرى العلياء دومـــ ًا وجاهلا

ومنها قوله:
أخــنــســاء ردي راحــتــيــك وأطلقي

عــن الــبــاركــات الــنــائــبــات عقاهلا

وردي لنا بالسيف بقيا شجاعة

فــأنــت الــتــي صـــان ال ــك ــرام مجاهلا

فــهــذي فــتــاة الـــرافـــديـــن تــربــعــت

عــى عــرش ٍ
عــز كــي تــصــون جالهلا

ونــضــت عــن اجلــيــد الــتــلــيــد قــادة

لتصنع منها املــجــد وهـــو حالهلا

ولفت عىل اخلــر النحيف عتادها

رش الـــغـــزاة غــزاهلــا
لــتــحــمــي م ــن ّ

فسريوا أبــاة الضيم نحو الــذرى فام

ســواهــا لــكــم حتــلــو وكــنــتــم رجــاهلــا

ٍ
ٍ
لغاصب
بـــذل
فــا رضــيــت يــومــ ًا

ٍ
بـــعـــز ون ــاهل ــا
ومـــــا رضـــيـــت إال
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عرف شاعرنا احلب يافع ًا ،وبقي حنينه قوي ًا ،فقد أحب املرأة وراقه مجاهلا ،وقصيدته

(جذور احلب) صورة مجيلة أخاذة ،حيمل فيها الشاعر إىل احلبيبة شوق ًا ويغني منتشي ًا،

اسمعه يقول:

تــــــعــــــايل وأفــــــهــــــمــــــي مـــنـــي

قــــــلــــــيــــــ ً
ا مــــــــن مـــــعـــــانـــــايت

تــــعــــايل وامـــنـــحـــيـــنـــي الـــصـــر

كـــــــــي أزجـــــــــيـــــــــك آهـــــــــايت

ربــــــيــــــع الـــــعـــــمـــــر يـــــــا ل ــي ــى

مــــــــى واحلــــــــلــــــــم مل يـــــأت

مــــســــهــــد اجلـــفـــنـــن
أبـــــيـــــت
ّ

مـــــــســـــــعـــــــوفـــــــ ًا بـــــــأنـــــــايت

تـــــــعـــــــاوريف أكــــــــف الــــدهــــر

نـــــقـــــطـــــف زهــــــــــــر جـــــنـــــايت

فــــــــا أصـــــــبـــــــح مـــــرتـــــاحـــــ ًا

وال أمــــــــــــــي بـــــــلـــــــذايت

وال غـــــصـــــن هيـــــــز الـــــريـــــح

يــــــــــا لـــــــيـــــــى بـــــــــواحـــــــــايت

رمـــــــــــــــاالً بــــــــــات واديــــــنــــــا

فـــــــــــا غــــــــــــــاد وال آت

وحـــــســـــبـــــي أين يـــــــا لـــيـــى

صـــــــــبـــــــــور يف املـــــــلـــــــات

ملـــــن أشـــــكـــــو وكـــــــل الــــنــــاس

فــــــيــــــهــــــا بـــــــعـــــــض عـــــــايت

جــــــراحــــــات الــــــــــورى كـــانـــت

قـــــلـــــيـــــ ً
ا مـــــــن جــــــراحــــــايت

حــــكــــايــــات اهلـــــــوى الــــعــــذري

يــــــــــا لـــــــيـــــــى حــــــكــــــايــــــايت

ســـــن الـــرشـــد
عــشــقــتــك دون
ّ

فــــــابــــــيــــــضــــــت قـــــــــــــذااليت

وجـــــدبـــــ ًا صــــــار كـــــل الــعــمــر

يف صــــــــحــــــــرا مـــــتـــــاهـــــايت

أمل يـــمـــطـــر ســـــحـــــاب احلــــب

يف

ويـــــــوقـــــــظ زهـــــــــــرة تــــاهــــت

ســــنــــيــــنــــ ًا تــــــرنــــــو لـــــــآت؟
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أريض

بـــــرمـــــشـــــات؟

 -16السيد حممد بن أمري احلاج
املتوىف عام 1180هـ 1766 /م
ّٰ

هو األديب اجلليل الشاعر املاهر السيد حممد بن السيد حسني بن أمري احلاج صاحب

رشح قصيدة أيب فراس احلمداين كان يف كربالء أحد تالمذة العالمة السيد نرص اهلل
احلائري ،ومن آثاره (اآليات الباهرات) و(تاريخ نور الباري) ،ذكره العالمة الشيخ

حممد الساموي يف أرجوزته:

وكــــــاهلــــــام بـــــن أمـــــــر احلـــــاج

حمـــمـــد بــــــدر اهلـــــــدى الــــوهــــاج

لــــه بــســبــط املــصــطــفــى زواهـــــر

فــهــو بـــه قـــد أرخـــــوه (ظـــافـــر)

وصــــنــــف املـــصـــنـــفـــات اجل ــم ــه

تــلــمــيــذه الــــثــــاين الــــــذي ق ــدام ــه

()1

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 (ج 1ص )44وله (تاريخ نور الباري) الذي فرغ من

نظمه ( )1177كام مر يف (ج 3ص )292وقد 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:

ديـــوان شــعــري سلطان الــدواويــن

لــو ك ــان للشعر ســلــطــان لــكــان به

((( جمايل اللطف بأرض الطف  :ص ، 76والتاريخ الشعري 1181هـ .
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ويمكن أن يكون من أحفاد أمري احلاج وصاحب الديوان اآليت ذكره (((.
ولعدم توفر ديوانه املخطوط اآلن ،عثرنا عىل قصيدة قاهلا مؤرخ ًا عام الرشوع يف

تذهيب القبة العلوية املنورة:

قــــــرص

الـــشـــمـــس يف أرض الـــغـــري

اهلل

أم قـــــبـــــة الـــــفـــــلـــــك الـــــــذي

فــــيــــهــــا أضــــــــــــاء املـــــشـــــري

أم طـــــــور ســــيــــنــــاء الــكــلــيــم

بـــــــــــــــه كـــــــــــــبـــــــــــــدر نـــــر

بــــــل قــــبــــة الــــنــــبــــأ الـــعـــظـــيـــم

وزيــــــــــــــــر طــــــــــه األطـــــــهـــــــر

قـــــــد ريـــــــــم يف تـــذهـــيـــبـــهـــا

زيـــــــــــــ ًا وحـــــــســـــــن املــــنــــظــــر

وهبــــــا يــــر الـــنـــاظـــريـــن ســنــاه

قــــــبــــــل األنـــــــــظـــــــــر(كـــــــــذا)

وهبـــــا الـــشـــعـــاع أضــــــاء أبــيــض

مــــــــــن قــــــــديــــــــم األعــــــــــر

بـــقـــضــــ

ــــــبـــــان الـــــشـــــعـــــاع األصــــفــــر

رفـــــعـــــت لـــتـــقـــبـــيـــل الــــكــــوا

كــــــــب كـــــفـــــهـــــا واألزهـــــــــــــر

هــــــي رأس جـــــنـــــات الـــعـــا

يــــــــا كـــــــــــون فــــــيــــــه تـــعـــطـــر

هــــي قـــطـــب دائــــــــرة الــــوجــــود

وشـــــــمـــــــس كــــــــل األدهـــــــــــر

فـــــــلـــــــذا دعـــــــــــا تـــــارخيـــــهـــــا

الــــشــــمــــس قــــبــــة حــــــيــــــدر

واآلن

أكـــــــــــر

الح

راقــــــتــــــنــــــا

()1

1155هـ
((( الذريعة  -ج 9القسم الثاين ص.17

((( مايض النجف وحارضها  :للعالمة الشيخ جعفر حمبوبة ج 1ص 66وأنظر (مشهد اإلمام) لألستاذ حممد
عيل جعفر التميمي ج 1ص. 231
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وقال أيض ًا فيها:
إ ذهـــــــبـــــــت ومــــــنــــــارتــــــن

شـــــبـــــهـــــت قــــــبــــــة حـــــيـــــدر

بـــل بــالــشــمــس بـــل بــالــفــرقــديــن

بـــــالـــــنـــــجـــــم بـــــــل بــــالــــبــــدر

ويروي لنا صاحب (الذريعة) عن آثاره الشعبية فيذكر له (اآليات الباهرات يف

معجزات النبي واألئمة اهلــداة) منظوم فيه لكل واحد منهم تسع آيات ومعجزات
باهرات بعدد اآليات للكليم عىل نبينا وآله وعليه السالم نظمه ابن أمري احلاج السيد
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  1168أوله:

بــالــنــظــم امل ــن ــث ــور إال احل ــم ــد له

مــا رشف املــســطــور بــعــد البسملة

ثـــــم صـــــلـــــوة عـــــــامل الـــــرائـــــر

عــــى رســــــول مل يـــكـــن بــشــاعــر

وبـــــعـــــد ذا فـــــهـــــذه آيــــــات

لــلــمــصــطــفــى واآلل بـــاهـــرات

فـــا اقــتــحــمــت أبـــحـــر األشـــعـــار

إذ رمــــت نــظــم نــثــرى الـــــدراري

وقوله:

إىل أن يصل قوله:

إال بحبل الـــنـــدس

()1

مــــن ق ــل ــب ــه لــلــعــلــم كــالــســفــن

الــعــرنــن

()2

((( الن َِدس :الفطن الرسيع الفهم ،الرائد[ 1492 :املدقق].
((( العرنني :السيد الرشيف ،الرائد[ 1019 :املدقق].
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قـــامـــوس فــضــل خمــضــب جــنــابــه

عــــــذب فـــــــرات ســــائــــغ رشابــــه

مــــدرس احلـــر أبـــو الــفــتــح العلم

بالعلم (نــر اهلل) كــوكــب الظلم

املــــوســــوي الـــفـــائـــزي بــالــنــســب

األملــــعــــي الــــلــــوذعــــي بــاحلــســب

وتوجد النسخة يف مكتبة املوىل حممد عيل اخلونساري سقط منها بعض أوراق

متفرقة(((.

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  1177كام يايت وتويف بالنجف حدود سنة  1180وأوله:
أمحـــــــد ربــــــــ ًا عـــــــدد الــســنــيــنــا

ع ــم ــل ــن ــا لـــلـــذكـــر إن نــســيــنــا

وقوله:
اهلـــمـــنـــي تــــاريــــخ أهـــــل الــبــيــت

وبـــعـــد ذا فــفــضــل رب الــبــيــت

وقوله:
بــلــمــعــة (تـــاريـــخ نــــور الـــبـــاري)

ســمــيــت م ــا ق ــد بــرقــت أشــعــاري

وعرج صاحب الذريعة بعد ذلك عىل نسخة الديوان فقال ( ...والنسخة التي رأيتها

يف مكتبة الشيخ حممد الساموي والظاهر أهنا بخط الناظم) (((.

((( يراجع تفصيل الرشح (الذريعة إىل تصانيف الشيعة) ج ص 44الشيخ أغا بزرك الطهراين.
((( الذريعة ج 3ص 292للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين.
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ومن آثاره املطبوعة طبع ًا حجري ًا (رشح الشافية) وهو رشح شافية أيب فراس احلمداين

يف مناقب آل الرسول ومثالب بني العباس ،تاريخ تأليفه سنة 1184هـ استناد ًا إىل

قوله:

(عند النبي جــزاء رشحــي الشافيه)

هـــــذا الـــكـــتـــاب يـــــرين ت ــارخي ــه

1184هـ

وأحلق هبذا الرشح كتاب (االعتقادات) من مصنفات الشيخ حممد باقر املجليس،

طبع الكتابان سنة 1296هـ.

وله قصائد كثرية يف مناقب آل البيت ،منها هذه األبيات التي مدح هبا الرسول

األعظم حممد وأوهلا:

حي الكرام األىل هم يف الصفا نزلوا

من بعدهم ما صفا يل عييش اخلضل

طــوفــان نــوح مــن العينني أغرقني

ويف احلــشــا نـــار إبــراهــيــم تشتعل

مــــر وراقـــتـــنـــي مــذاقــتــه
الـــعـــذل ّ

لطعم ذكــرى أنــاس ذكــرهــم عسل
فمهجتي قطعتها األعــن النجل

إن كــان يــوســف قطعن اليدين له

()1

وله قصيدة يمدح هبا اإلمام عيل بن موسى الرضا ومطلعها:
وله من موشح يمدح به :اإلمام موسى الكاظم ومنه هذه املقاطع:
بـــــحـــــبـــــيـــــب إذ جـــــفـــــاين

بـــــعـــــيـــــوين الـــــــكـــــــون أظــــلــــم

فــــــــــــــــأرى ثـــــــغـــــــر زمــــــــــاين

يل بــــــــالــــــــوجــــــــه تــــبــــســــم

وعـــــــــــى غــــــصــــــن األمـــــــــــاين

طـــــــر أنــــــســــــى قـــــــد تــــرنــــم
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ويــــــــــعــــــــــود اهلل بـــــاخلـــــر
ٍ
هنـــــد
مــــــــن رأى رمــــــــــــان
أو

رأى

تـــــــفـــــــاح

أو

رأى

بـــــــانـــــــة

وفــــــــــضــــــــــل

اهلل

أكــــــــر

***
فـــــلـــــيـــــســـــلـــــم يل عــــلــــيــــه

ٍ
خــــــد

فـــــلـــــيـــــقـــــد مـــــــنـــــــي إلـــــيـــــه

ٍ
قــــــد

فــــــلــــــيــــــر يل بـــــيـــــديـــــه
ال يـــــغـــــبـــــط قــــــــيــــــــر

إن مــــــن يـــنـــتـــهـــز الـــفـــرصـــة

()1

وهو من أرق الشعراء نسج ًا وأبدعهم هنج ًا تدر األشواق يف جوانحه.
***

الشيخ حممد أمني الكربالئي
كان حي ًا 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 أبيات ًا إىل الشاعر الشيخ حممد أمني الكربالئي واصف ًا إياه
((( املصدر السابق  ،ص. 232
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باألديب اللبيب عىل نحو ما يف هذه األبيات:
ســـــام ســلــيــم كــنــفــح الــنــســيــم

هيـــب عـــى زهــــر روض الــكــال

عــنــيــت األمــــــن الــــــذي مل خيــن

عـــهـــودي ومل يــنــح ســبــل املـــال

رعــــــاه إ لــــــه الـــــــورى مــــن فــتــى

كـــريـــم الـــطـــبـــاع محــيــد اخلــصــال

ِ
الـــوصـــال
ونـــحـــن نــشــم ورود

فــكــم لــيــلــة قـــد مــضــت مــعــه يل
فـــأذبـــل تــلــك الـــــــورود الــبــعــاد

وســـــل عــلــيــنــا حـــســـامـــ ًا وصــــال

فــســجــل لـــنـــا بــــــــورود الـــســـام

ولـــــو مــــع ن ــف ــح نــســيــم ال ــش ــال

وال زلـــت تسقي الــكــؤوس التي

بـــــروض الــتــهــاين عـــى كـــل حــال

فالشاعر احلائري وىف لصديقه بعد موته ،إذ لوال وجود هذه األبيات ملا عرفنا إن

هناك شاعر ًا هبذا االسم ،ألننا مل نعثر له عىل أي أثر.

وقد أورد العالمة السيد حمسن األمني العاميل يف موسوعته (أعيان الشيعة) حيث

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  1331هـ له منظومة يف إرث الزوجه من ثمن العقار بعد األخذ باخليار ،أوهلا:
إن مـــات م ــن ق ــد اشــــرى أرضـــ ًا

جعل للبائع اخلــيــار إن رد البدل

ومــــوتــــه عــــن زوجــــــة عــــن ول ــد

فــاحــتــصــت األرض بــه بــا مل يــرد
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شــاركــت الــزوجــة يف ملك الثمن

وحـــيـــث ر ّد حــكــم الـــقـــوم بــان

إىل متام ستني بيت ًا.

الذريعة ج 23ص.71
***

 -18السيد حممد باقر الطباطبائي
 1331 - 1273هـ

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  11رجب 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 ولطف ًا

وخمايل الرشف والفضل والرياسة عليه الئحة له مؤلفات يف الفقه واألصول غري مهذبة

وال مبوبة وله منظومة مطبوعة مع هائية األزري وله عدة منظومات منها منظومة يف

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(((.

((( أعيان الشيعة  /حمسن األمني ج 44ص.104
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وذكره شيخنا أغا بزرك فقال :ولد يف النجف األرشف  8شعبان ( )1273وأخذ

العلم عن الفطاحل واحلجج كوالده السيد أيب القاسم والفاضل األردكــاين واملريزا
حبيب اهلل الرشتي وغريهم وانتهت إليه الرياسة يف كربالء كأعالم أرسته فكان هناك

مرجع ًا للقضاء والتدريس والفتيا وغريها ،وكان دائم املذاكرة دقيق النظر خصب الفكر

مشتغ ً
ال بالعلم دائ ًام مكب ًا عىل التدريس والتصنيف والتأليف له تصانيف نظ ًام ونثر ًا يف
الفقه واألصول والكالم واألخالق منها :كتاب الزكاة الكبري املبسوط متن ًا ورشح ًا

و(الشهاب الثاقب) أو (السهم الثاقب) يف رد ابن اآللويس مطبوع متداول وأراجيز
ومنظومات كثرية منها (مصباح الظالم) يف أصول الدين وعلم الكالم وهي منظومة

بديعة حوت بيان أصول الدين واملذهب عىل طريقة اإلمامية بالرباهني الساطعة واالدلة

القاطعة وأشار فيها إىل بطالن سائر املذاهب وفسادها وختمها بالنصائح واألخالق

طبعت بمطبعة العرفان بصيدا سنة 1357هـ بإرشاف العامل السيد حسن اللواساين
النجفي نزيل الغازية من بالد عامله وترمجه يف آخرها ومنها أرجوزة يف النكاح وأرجوزة

يف األطعمة واألرشبة وأرجوزة يف الرد عىل من ك َّفر الشيعة وأرجوزة يف الصالة واحلج
أتم هبا منظومة السيد مهدي بحر العلوم وله (الدرة) يف النحر و(املصباح) يف أحكام
النكاح وغريها تويف يف كربالء يف األحد 11رجب 1331هـ وأرخ أحدهم وفاته بقوله:
(قــد نـ ّـور الــفــردوس نــور الباقر)

رضــــوان نـــادى يف اجلــنــان أرخـــوا

()1

 1331هـ

وذكره الساموي يف أرجوزته قائالً:
والـــبـــاقـــر الــعــلــم الــطــبــاطــبــائــي

والـــعـــلـــم املـــــعـــــروف واإلبـــــــاء

شــــبــــا عــــــي وقـــــفـــــا جلــنــبــه

فــــأرخــــوه قــــد قــــى بـــقـــربـــه

((( نقباء البرش يف القرن الرابع عرش  /الشيخ أغا بزرك الطهراين ج 1ص. 193
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()1

وذكرته يف كتايب (تراث كربالء) ص:290
وعندما أودى القدر بروحه الطاهرة ،خلف ولده العامل الشاعر السيد حممد صادق

املتوىف سنة 1337هـ الذي خاطبه والده بقوله:

وأحــــســــن األســـــــاء مــــا يــطــابــق

فاعتنق الــصــدق وأنـــت الــصــادق

وكانت للمرحوم السيد حممد باقر الطباطبائي خزانة كتب

(((

نفيسة تضم.

نموذج من شعره:

ولع العامل الشاعر باألدب وبكر فيه ،وحفظ الكثري من أشعار املتقدمني ،فهو شاعر

ماهر حسن السبك ،متني األسلوب ،طاملا ّ
حل جيد األدب بقالئده احلسان ،ولقد سبق

أن قلنا أنه أفلح يف نظم شعر األراجيز ،وحني نتابع النظر بجالء ووضوح يف شعره نجد
فيه ألوان ًا من صور اجلناس والطباق ،ومنظومة (السهم الثاقب) اتسمت بالطابع الديني

وامتازت بشاعرية مفرطة أهلته أن يكون يف عداد األدباء ،وقد بلغ فيها مستوى من
الوعي وعمق الثقافة والنضج الفني ،وتشهد له بعلو اهلمة و ُبعد النظر ،افتتحها بقوله:
وأهلـــــــم َ
اجلـــــنـــــان شـــكـــر رفــــده

أمحـــــد َمـــــن أن ــط ــق ــن ــي بــحــمــده

وقـــــــــادين إىل ســـبـــيـــل رشـــــده

أمحــــــد َمــــــن وفـــقـــنـــي بــحــمــده
شـــكـــر ًا وإن يل بــلــوغ مـــا وجــب

مــن شــكــره والشكر للشكر سبب

م ــص ــل ــيــ ًا عــــى الـــنـــبـــي املـــرســـل

مـــديـــنـــة الـــعـــلـــم وبـــــاهبـــــا عــي

وأهــــل بــيــت الـــوحـــي والــتــنــزيــل

ومــــعــــدن احلـــكـــمـــة والـــتـــأويـــل

((( جمايل اللطف بأرض الطف  /الشيخ حممد الساموي ص 70و. 71

((( أنظر :خمطوطات السيد حممد باقر الطباطبائي يف كربالء  /للمؤلف (الكويت 1985م)
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وبــــعــــد فـــالـــريـــف أمـــــــ ًا وأبــــا

الـــفـــاطـــمـــي مــــن بـــنـــي طــبــاطــبــا

يــتــلــو عــلــيــك مــــا عــــن املــخــتــار

مــضــمــون مـــا ذاع مـــن األخ ــب ــار

ومنها:
ن ــص ــب اإل لـــــــه حـــافـــظ الـــزمـــام

لـــطـــف مـــــن اهلل عـــــى األنــــــام

فــــــإنــــــه مــــــقــــــرب لـــلـــطـــاعـــة

وقــــائــــد الــــنــــاس إىل اإلطـــاعـــة

وعــــــن مـــعـــاصـــيـــه مـــبـــعـــد وال

ي ــن ــه ــض مــــا ســـــــواه عـــنـــه بـــدال

ومــــن نــفــى عـــن اإل لــــــه الــغــرضــا

قــى بــعــكــس مــا بــه الــذكــر قىض

وحـــــاد يف تــصــديــق أمــــر الــرســل

ونـــفـــي تــعــذيــب الــنــبــي املــرســل

ومنها:
بـــعـــد الـــنـــبـــي بـــــاهلـــــداة الـــرفـــا

يــا عــمــرو هــل يكفر َمــن قــد اقتفى

واختـــــذ الـــديـــن احلــنــيــف مــذهــبــا

ومــــــن ســفــيــنــة الـــنـــجـــاة ركــبــا
َ

مــــوالــــيــــ ًا عــــــرة ســـيـــد األمـــــم

ومـــن بحبل اهلل يف الــديــن اعتصم
َ
ومــــــن هــــــداه اهلل آخـــــــذ ًا غـــدا
َ

بــحــجــزة اآلل مــصــابــيــح الــدجــى
يف شــأنــه الــتــنــزيــل فــاقــرأ هــل أتــى

ومـــــــن تــــــوىل بـــعـــي َمــــــن أتـــى
َ

مــنــهــا هلـــــــارون مج ــي ــعــ ًا ف ــه ــو لــه

وقــــد كــفــى فــيــه ح ــدي ــث املــنــزلــه
إال الـــنـــبـــوة الـــتـــي اســتــشــاهــا

عـــنـــه الـــنـــبـــي فـــهـــو مــنــتــهــاهــا

وآيـــــــة الـــعـــمـــوم االس ــت ــث ــن ــاه ــا

ولــــيــــس يف اتــــصــــالــــه خـــفـــاء

محــــ ً
ا عـــى املــعــنــى بـــوجـــه ســامل

م ــن ذكـــر م ــل ــزوم وقــصــد الـــازم
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وختمها بقوله:
فـــــدم حـــبـــاك اهلل ع ــي ــشــ ًا ممــرعــا

وشـــوكـــة دامـــــت وعــــــز ًا أمــنــعــا

لـــوالك أيـــم اهلل يــا عــضــب اهلــدى

لـــراع قــلــب الــديــن صـــارم الــعــدى

لــــــوالك النــــصــــاد ب ــن ــو الــعــلــيــاء

مــــدى املـــــدى يف رشك األعـــــداء

لــــوالك م ــا صــفــا لــنــا عــيــش رغــد

وال هتــــنــــى والـــــــــد بــــــا ولــــد

وال ن ــج ــا أيب األغــــــر الــســامــي

رب املــــعــــايل حـــجـــة اإلســـــام

َمــــن ورث الــعــلــيــاء عـــن آبــائــه

والـــعـــلـــم ضــــاء يف ســـا عــلــيــائــه

ويف فـــنـــائـــه اســـتـــظـــل الــــرف

والــفــضــل يف أرجـــائـــه معتكف

مــــن عـــاكـــف يـــــوم عــلــيــه وثــبــا

يـــــــوم أبـــــــى عـــــا إلــــيــــه نـــدبـــا

فـــهـــاك مــــا نــمــلــكــه مــــن ال ــدع ــا

يف قــبــة مـــا خــــاب فــيــهــا مـــن دعــا

خــتــمــت نــظــمــي فــيــك واخلـــتـــام

مــســك فـــفـــاح املـــســـك والـــســـام

***
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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

الدين سادن الروضة العباسية وولده السيد حممد حسن وكثري ًا ما كان يرتاد ديوان

السادن املذكور.

تويف يوم  19شوال سنة  1353هـ ودفن يف صحن الروضة العباسية املقدسة

بكربالء.

كتب جمموعة خطية ضخمة حوت آثار ًا مجيلة من قصائد شعراء آل البيت عليهم

السالم ،وهو جييد نظم الشعر الشعبي أيض ًا.

اسمعه يف هذه القصيدة التي قاهلا راثي ًا امللك فيصل األول وأوهلا:
يــريــنــا شــجــى ده ــر الــعــنــاء ويفجع

وي ــث ــك ــل أبــــنــــاء الـــعـــى ويـــــروع

نــــــراه مــــــر ًا يف تـــفـــرق مجــعــنــا

حي ــث رحــــال الــبــن فــيــنــا جيعجع
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خمـــالـــبـــه مـــنـــشـــوبـــة بـــأســـودهـــا

ألفــئــدة األرشاف ال زال يصدع

فــلــا أصــــاب الــبــن أكــــرم مــاجــد

وأعــظــم نــحــريــر بــه الــشــمــل جيمع

لــقــد محــل األرشاف نــعــشـ ًا مــرفـ ًا

لـــه صـــوت الــنــاعــي فــــراح يشيع

فصرب ًا بني العليا عىل ما أصابكم

وأجـــركـــم يــــوم اجلـــــزا ال يضيع

وقال يف زفاف السيد قاسم بن السيد حممد عيل أيب املعايل:
أبـــــو املــــعــــايل خــــــادم الــعــبــاس

مـــن نــســل عـــدنـــان وخـــر الــنــاس

أنــــعــــم بـــــه مـــــن ســـيـــد مــبــجــل

احتــــفــــنــــي بــــكــــســــوة يف رأيس

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:

ومـــــر بــــك الـــبـــقـــاء الــطــويــل

راحــــــل أنـــــت والـــلـــيـــايل تــــزول

وقوله:
فانظر لنفسك واستيقظ من الوسن

إن كنت يف سنة مــن غـــارة الزمن

وقوله:
يرى الدهر لي ً
ال سوف ينجاب عن غد

ومـــن يــبــر الــدنــيــا بــعــن بــصــرة

وقوله:
ويـــذهـــب لــكــن مـــا نـــــراه يــعــود

أرى العمر يف رصف الــزمــان يبيد
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وقوله:
يــا نفس عــن فــعــال اخلــطــايــا فاقل ِع

ذهـــب الــشــبــاب وأنــــت مل تــتــورع

وله يمدح الشيخ حممد عيل الكمونة عند رجوعه من اهلند:
أصبحت تــزهــو بــك الـــدار رسورا

مــذ رأت يف وجــهــك الــزاهــر نــورا

مـــرحـــبـــ ًا فـــيـــك لـــنـــا مــــن قــــادم

ذكــــره الــســامــي لــقــد فــــاح عــبــرا

أنــت حلف املجد مصباح الدجى
والــــســــعــــد أتـــــــى مـــــذ جــئــتــنــا

ـى أهــل الــعــى أضــحــى أمــرا
مــن ُع ـ ٰ

ولــعــمــري حـــاويـــ ًا جمــــد ًا خــطــرا

وبــــلــــقــــيــــاك لــــقــــد تــــــم اهلـــنـــا

وغـــــــد ًا ربـــــع املــــعــــايل مــســتــنــرا

يـــا أخــــا الــعــلــيــاء واملـــجـــد الـــذي

ن ــال ــه مـــذ كــــان يف امل ــه ــد صــغــرا

لـــك مــدحــي الئــــق دون الــــورى

وأرى مـــدحـــي لــعــلــيــاك يــســرا

ـــــن يـــا صــــاح (محــــيــــد ًا) شبله
َه ِّ

مــن رقـــى الــفــخــر صــغــر ًا وكــبــرا

شــــع يف أفـــــق املــــعــــايل ط ــال ــعــ ًا

وجــهــه ق ــد أخــجــل ال ــب ــدر املــنــرا

فــــأقــــم بـــالـــعـــز والـــســـعـــد مــعــ ًا

تــألــف الــفــخــر رواحــــــ ًا وبــكــورا

وله هينئ الشيخ حممد عيل الكمونه بالعيد السعيد:
ل ــق ــد زهــــــرت ديــــاجــــر ال ــظ ــام

وثــغــر املــجــد أصــبــح يف ابــتــســام

ب ــع ــي ــد أزهــــــــرت مـــنـــه ال ــل ــي ــايل

بـــفـــتـــيـــان هلـــــم أســــنــــى مـــقـــام

فـــكـــل مـــنـــهـــم أجــــــى حـــســـامـــ ًا

فـــا يــنــبــو فــيــا لـــك مـــن حــســام
ِ
ُعـــــ ً
كــــل األنــــام
عــــى
َــــدى
ا بِــــن
ً
ٰ

بــنــو األفـــضـــال قـــوم قـــد تــســامــوا
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ومـــــن فـــخـــرت هبــــم أم امل ــع ــايل

بــــخــــر ســـــوامـــــق بــــاالهــــتــــام

ومـــــقـــــدام هلــــم مــــن قــــد تــــردى

رداء ال ــف ــخ ــر حـــافـــظ لــلــذمــام

ســلــيــل أويل األيـــــــادي واملـــزايـــا

حمــمــد ذو الـــعـــى نــجــل الـــكـــرام

عــظــيــم ال ــش ــأن طــلــق يف األيــــادي

تــســيــل بـــنـــائـــل كــالــغــيــث هـــام

أهــــنــــيــــه بـــــا قـــــد خـــــص فــيــه

وشف ب ــال ــرف ــي ــع مــــن امل ــق ــام
ُ ِّ

أهــــنــــيــــه بـــعـــيـــد قـــــد تـــبـــاهـــى

وأســــعــــده عــــى اجلــــــــوزاء ســــا ٍم

أهــنــئ فــيــه (فــخــر ال ــدي ــن) صــفــو ًا

حـــــان املـــجـــد م ــس ــم ــوع ال ــك ــام

بــــدون َ
اخلـــ ْلـــق يف ضــنــك الــزحــام

ســلــيــل عــمــيــد أهــــل الـــعـــز طـــر ًا
أال هــنــئــتــمــوا األرشاف مجــع ـ ًا

بــعــيــد (حمــــمــــد) ســـامـــي امل ــق ــام

وله يف رثاء املرحوم احلاج حمسن الكمونه:
خـــطـــوب لـــلـــزمـــان بــــا انــتــهــاء

بـــــــدور دائـــــــم مــــبــــدي ال ــع ــن ــاء

وكــــم أردى لــشــهــم ذات فخر

وكــــم أبــكــى عــيــون بــنــي الــعــاء

وفـــيـــه لــــلــــردى ح ــل ــب ــات شــجــو

ألبــــنــــاء املــــــــــروءة والـــســـخـــاء

فــكــم أردى زمـــــاين مـــن كـــرام

عــلــيــهــم هــاجــنــي شـــجـــو ًا نــعــائــي

إىل أن جــــاءنــــا يف ف ــق ــد ن ــدب

ب ــك ــت حــــزنــــ ًا لــــه عــــن ال ــس ــاء

ويظهر إن له قصائد أخرى ،غري أهنا مل تصل بأيدينا بعد ،وعسى أن نعثر عليها يف

املستقبل.
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 -20الدكتور حممد تقي مهدي
املولود سنة 1921م املتوىف سنة 1998م

كرس جهوده للنضال يف سبيل
شاعر مكثر بشبابه وتوقف عن الشعر فيام بعد عندما ّ

القضايا العربية اإلسالمية يف مقام استقراره بالواليات املتحدة فأفاد بذلك العرب
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  1938وبقيت صداقتنا وعالقتنا حتى وقتنا احلارض أي مدة نصف قرن

من الزمن بل مدة  60عام ًا عىل وجه الدقة.

أهنى املتوسطة ممتحن ًا خارجي ًا يف أيلول  1946إذ كان قد ترك الدراسة لظروفه

اخلاصة وتضخيته يف سبيل أن يستمر أخوه بالدراسة ويف عام  1948أهنى الدراسة

الثانوية من ثانوية التجارة يف بغداد ،ويف هذه الفرتة كان قد قال الشعر باملناسبات

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 حر ًا بآرائه وأقواله وأسس مجعية العالقات العربية
األمريكية واملؤمتر الوطني لألمور اإلسالمية ويف هذه املجاالت برهن عىل أنه االبن

البار للعراق ولفلسطني وللعرب ولإلسالم والرشق ،فقد هاجر وكافح وناضل ملدة

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
مع طواغيت الصهيونية والصليبية من أمثال مئريكهانا وابا ايبان وعرشات غريمها،
وقد اختذ من مهجره ودار مستقره يف الواليات املتحدة منرب ًا ارتفع عليه عالي ًا ومستغ ً
ال

صحافتها وإذاعاهتا وتلفزيوناهتا للذب عن العرب واملسلمني وعن الرشق وقد كتب
املئات من املقاالت ونرش عرشة كتب بنفس املوضوع ،ترمجت أنا أحدها وهو كندي

ورسحان ..ملاذا؟ ساعدت نقابة املعلمني املركزية يف بغداد عىل نرشه.

واآلن التفت إليه لصنعة شاعر ًا ،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 بـ 60بيت ًا أيض ًا قاهلا
عام  - 1947أيام دراسته يف ثانوية التجارة ببغداد وهي وطنية ألقاها يف حفلة مسامرة

أقامتها الثانوية.

ارش القصيدة األوىل برسالة مؤرخة  47 / 9 / 7بمناسبة مرور عام عىل التحاقه

بالبعثة العلمية ،ونظر ًا 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 46 / 9 / 7
األحد 47 / 9 / 7
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يا أخي جليل:
وبعد فقد مر عام كامل عىل اليوم الذي حتركت فيه سيارة رشكة نرين متجهة نحو

العلوة فالرطبة فخارج العراق ،إن يوم  47 / 9 / 7يوم مغادرتك أرض الوطن إىل
الغربة يف طلب العلم وبناء املستقبل ،لقد سعد األصدقاء الذين كانوا يف بغداد حول

السيارة يودعونك عن كثب ...ولكن صديق ًا واحد ًا 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 عرص ًا وكنت أسري عىل ضفة ذلك
النهر الصغري بعيد ًا 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

عائد ًا عن قريب ويف برق أكاليل الغار والظفر ،ولكنها اسرتسلت يف البكاء ،تريد احلبيب

فام كان مني إال أن أخاطبها بقويل:

كــربــاء أكــفــكــفــي ال ــدم ــوع قليال

ف ــل ــق ــد قـــلـــت إنــــــه لــــن يــطــيــا

يـــا فـــتـــاة بــكــت هـــواهـــا طــويــا
إنـــــــــه مل خيـــــنـــــك ال وحمــــيــــا

هـــب الــفــتــى يــريــد الــرحــيــا
حــن
ّ
ك ،ومل يــنــس مــنــك ع ــه ــد ًا مجيال

اعــــذ ريــــه يـــــزدك تـــاجـــ ًا جــديــدا

ودعـــــى يـــا فـــتـــاة عــنــك الــعــويــا

أعـــــهـــــدت فــــتــــاك إال جــلــيــا

راح يــبــغــي مــن األمــــور اجلــلــيــا؟

إيـــه يــا قــلــب كــم هــديــت صباح ًا
رائــد املجد آخــذ من الشعر سلوى

لـــبـــنـــاه وكـــــم ُهــــديــــت أصــيــا
ومــــن الــعــلــم صــــارمــــ ًا مــســلــوال

ينحن الــدهــر يف رضـــاك خشوعا

وجتــــــد رصفــــــه الـــلـــئـــيـــم ذل ــي ــا
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يــا فتى الــرق إن يف الــرق شعب ًا

تــائــه احلــظــو لــيــس يـــدري السبيال

قـــد ده ــت ــه عـــى الــلــيــايل خــطــوب

صــــرت جــســمــه نــحــيــ ً
ا هــزيــا

قــــام مـــن نـــومـــه جيـــرجـــر رجــلــيــه

بـــطـــيـــئـــ ًا مـــــن الــــقــــيــــود ثــقــيــا

فــقــد الــــدرب والــدلــيــل وحـــ ّز الــذ

ل يف ن ــف ــس ــه وهـــــــدّ ال ــع ــق ــوال

راجـــيـــ ًا مــنــك أن تــكــون الــدلــيــا

فـــهـــو مـــــن تـــيـــهـــه بــــمــــدّ ي ــدي ــه
فــــأنــــر دربـــــــه بــــنــــورك واهلــــب

عــزمــه واش ــه ــر احل ــس ــام الصقيال

ثـــم قـــل لــلــذي رعــيــنــاه بــاألمــس

ومل يــــــرع عـــهـــدنـــا واجلـــمـــيـــا

أهيــــا الـــغـــرب قـــد طــغــيــت كــثــر ًا

ومتــــاديــــت يف ال ــع ــس ــوف طــويــا

فاحذر الرصخة التي ســوف تردي

رصح جــــور ظــنــنــتــه لـــن يميال

يــــا أخـــــا الـــــــروح أمـــنـــا الــــرق

تــدعــوك ! فكن منقذ ًا هلــا ورســوال

أنظر له كيف است ّغل يف طيتي وسفري للعلم فناجى الشباب وحثهم عىل العلم

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 قائالً:

هز العراق والعامل العريب هز ًا عنيف ًا
إن قرار اللجنة التي تسمى بلجنة التحقيق قد ّ

تبتدئ حرب ثالثة ال تبقي وال تذر ،وهذه
ونحن اليوم بركان يكاد أن ينفجر ويف انفجاره
ُ
الروح مل تكن لقهرها مث ً
ال يف األطفال والكهول ورجل الشارع والعامل والفالح كلهم

يقولون ويقولون عن إخالص وصدق وإيامن قوي ((دون فلسطني العزيزة أرواحنا

وأموالنا)) وستعقد مجيع اهليئات واألحزاب اجتامعاهتا ال عىل االحتجاج الصاخب
عىل هذا القرار املجرم البغيض بحق فلسطني العزيزة ،هذا النّور الد ّفاق ليس األول
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الذي يأيت من حممد مهدي بحق العرب والرشق وطموحه بالتقدم العلمي واستفادة
الذاهبني للبعثات وإفادة أهليهم وبالدهم بام حيصلون عليه من علم ،فلقد ألقى يف حفلة

مسامرة يف ثانوية التجارة يف حوايل منتصف آذار من عام  1947قصيدة رائعة نقل يل

أحد زمالئه احلضور من أهنا مزقت حناجر اجلالسني وأدمت أيدهيم ،والقطعة التالية من
هذه القصيدة الوطنية:

إىل الــتــوحــيــد ي ــا صــحــبــي أنـــادي

وأرجــــــو أن ُيــفــيــدكــم الـــنـــداء

لــيــمــش س ــوي ــة م ــوس ــى وعــيــســى

وأمحــــــد فـــالـــوفـــاق هــــو الــبــقــاء

فــلــيــس إىل ال ــت ــق ــدم مـــن سبيل

و ُيـــدمـــيـــنـــا الـــتـــفـــرق واجلـــفـــاء

ّ
الـــــــذل هـــيـــا فــلــنــحــطــم
كـــفـــانـــا

 -بــنــود احلــلــف  -قــد بــرح اخلفاء

أتــبــغــون الــتــحــرر م ــن (حــلــيــف)

(ك ــث ــر الـــغـــدر لــيــس لـــه وفــــاء)

ٍ
رجـــــاء
بـــلـــن أو خـــضـــوع أو

وهـــل جيـــدي بـــذي اجلـــور الــرجــاء

إذا رمــــتــــم حــــيــــاة فـــاســـألـــوه

عـــــــدو حـــيـــاتـــنـــا أيــــــن اجلـــــاء
ّ

ويعقب هو برسالة قائالً ...:وعند الوصول إىل هذا البيت ارتفعت األبيات تنادي

بسقوط االستعامر ...وكاد احلارضون (أن) خيرجوا من القاعة بثورة صاخبة لوال رمحة

من ر ّبك 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 بركان ًا ...أهو شعره أم هو نثره ولوال احتفاظي

هباتني الرسالتني ملا متّكن أن نعرف َّ
بأن حممد تقي مهدي شاعر من كربالء ،ألنه مل خيربين
ماذا حدث لشعره بعد أن ترك العراق وجاء للدراسة يف الواليات املتحدة وبدأ دربه
الطويل الشاق يف النضال من أجل فلسطني والعرب واملسلمني...

قطعة من قصيدة للمرحوم الدكتور حممد تقي مهدي قاهلا سنة  1947أيام الغليان

واملظاهرات ضد قرار جلنة التحقيق الظامل يف تقسيم فلسطني ...وقد قىض د .حممد 50

عام ًا بعد هذا التاريخ ُياهد ويناضل يف سبيل فلسطني والعرب واملسلمني.

هذه القطعة رواها يل صديقه وزميله يف أيام الدراسة يف ثانوية جتارة بغداد (السيد

قاسم محدي):

حــــارب اخلــبــث واخلــنــا يــا شباب

ال يـــــرد احلـــــــراب إال احلـــــراب

زلــــزل ال ــغ ــرب بـــاحلـــروب عــتــابـ ًا

ف ــع ــت ــاب الـــلـــســـان أمـــــر مــعــاب

ال جتـــب بــالــلــســان يـــومـــ ًا قــويــ ًا

مــنــطــق احلـــــق بـــاطـــل ورساب

مــنــطــق املـــدفـــع املــبــيــد هـــو احلــق

ويف بــطــشــة الـــشـــديـــد اجلـــــواب

يـــا فــلــســطــن قـــد دعـــــوت قــلــوب ـ ًا

دعـــــوة احلــــق شــيــبــنــا والــشــبــاب

ف ــأم ــري تــزحــف لــديــك اجلــيــوش

وترمي نسل صهيون أو يزول العذاب

حلنوا هذه القصيدة وأنشدوها أيام االحتفاالت
وقد روى يل السيد قاسم إهنم يف حينها ّ

يف الثانوية ،لذلك فإنه ال يزال حيفظ هذه األبيات.

ويوم االثنني  1998 / 2 / 23سكت ذلك الصوت اهلادر وتوقف ذلك القلب

احلنون وخرست فلسطني وخرس العرب واملسلمون أقوى مكافح ومناضل وذاب عن

حقوقهم يف أعتى بالد الصهيونية وأرشس بالد االستعامر احلديث ويف بالد طاغوت
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الصليبية اجلديدة يف الغرب وقد يكون من املفيد أن أهني حديثي عن الدكتور بل

وقد يكون للتاريخ أن أثبت هذه النهاية بام وردين من ولدي سعد الذي عاش معه يف

نيويورك ..فقد كتب سعد قائالً:

«ال أعرف إن كنت سمعت أم مل تسمع أن الدكتور مهدي (رمحه اهلل) تويف يوم االثنني

 1998 / 2 / 23إثر نوبة قلبية وهو يقوم بتقديم أوراق الفيزة البنته أنيسة لتغطية
مراسيم احلج يف السعودية هذا العام كنت قد التقيته قبل يومني وكان عىل التلفزيون

يدين أعامل أمريكا يف العراق يوم األحد صباح ًا يف حمطة أي يب يس ( ...)ABCاآلن

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 قدّ م

أكثر من ستني سنة خدمات كثرية للجالية العربية واإلسالمية ،لقد قمت أنا بمهامت

ترتيب دفنه عىل طريقة آبائه وأجداده يف كربالء ..حيث تكفل (مركز السيد اخلوئي)
يف نيويورك بمصاريف الدفن ومراسيمه ...بينام تربع جامع آخر بربوكلن (جامع من
جوامع املدريس) بقطعة أرض لدفنه ،قامت جوامع عدة بمراسيم الفواتح ولكونه

شيعي وسني بآن واحد ش ّيعنا جثامنه يف املركزين حرض أغلب السفراء لتوديعه والصالة
عليه ،كذلك كتبت أغلب الصحف وأعلنت الكثري من اإلذاعات عن وفاته ،جريدة
النيويورك تايم انتقمت منه حتى بعد وفاته حيث أثارت كتابتها ردود فعل كثرية وكتب

العديد هلم عن ذلك».

نعم مل ينس العرب واملسلمون حممد تقي مهدي الذي ضحى بالكثري من أجلهم

والذي فعل وط ّبق 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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 -21الشيخ حممد تقي املازندراني
1289هـ 1366 -هـ

هو األديب الشاعر الشيخ حممد تقي بن حممد حسن بن احلاج عيل الطربي املازندراين

احلائري.

ولد يف كربالء يوم  24شوال 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

أهل العلم منها ديوان السيد أمحد الوهاب وديوان العالمة السيد عبد احلسني احلجة
الطباطبائي وديوان العالمة الشيخ جميد خام جمد العلامء وغريها ويناقش الرواد يف قضايا

الفكر.

ونظم شعر ًا كثري ًا يف شتى املناسبات الدينية التي كان يعقدها أهل الفضل آنذاك،

وكان من نتاج جتارب حياته الطويلة هذا الديوان الذي قمت بجمعه وترتيبه واستنساخه
واحتفظت به كأي أثر أديب يف مكتبتي اخلاصة.

مل يكن للتقي غزارة يف الشعر ،ولكنه كان ذا طبع حمبب بغري تكلف ،ويف شعره

رصانة وحكمة ،وهذا الشعر الذي نعرضه للقارئ صورة واضحة ألحداث عرصه

وتقاليد جمتمعه.
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إن الطابع الديني يغلب عىل شعر الديوان ،ألن الشاعر عاش يف جو ديني حافل

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:
فــــأوردهــــم ورد املــنــيــة والــــردى

ومل يبق إال مــن عــى املـــوت أرشفــا

فضجت له األعــداء من حد صارم

أبــــــاد مجـــــوع الـــظـــاملـــن وأتــلــفــا

فــمــذ كـــان ذا عــهــد مــن اهلل جــاءه

نـــداء حبيبي يــا حسني متى الوفا

تـــذكـــر أمـــــــر ًا كـــــان عـــاهـــد رب ــه

وأغــمــد سيف ًا كــان للحرب مرهفا

إىل أن هــوى من فــوق رسج جــواده

رصيــعــ ًا عــى وجـــه الــثــرى متلهفا

ت ــزل ــزل ــت األمــــــاك حـــن هــويــه

وكـــــادت ل ــه األفـــــاك أن تتوقفا

فظلت ســيــوف اهلــنــد تــأكــل حلمه

وتسحق جــرد اخليل صــدر ًا مرشفا

ســلــبــن بــنــات الــوحــي بــعــد هويه

غـــــداة ف ــق ــدن احلـــامـــي املــتــعــطــفــا

ويــا خــر مـــ ٰا ٍ
ش قــد تنعل واحتفى

يــنــاديــن :واجــــداه ،يــا خــر مرسل
أمثل حسني تسحق اخليل صــدره

ويــذبــحــه بالسيف شمر مــن القفا

إمــــام اهلــــدى صــــر ًا وســيــط حممد

يــــرع يف حــجــر اهل ــج ــر ملهفا

ونــســوتــكــم تــســبــى إىل طلقائها

وخــــر بــنــي صــخــر تــصــان تعففا
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فال صرب يا خري الــورى غري أن نرى

عليك لـــواء الــنــر يعلو مرفرفا

فسل ربــك الــبــاري ظهورك عاج ً
ال

لسفك دمــاء الــقــوم إن بــه الشفا

()1

وله عىل هذا النمط قصائد موفقة أخرى.
وقال يف رثاء احلجة الشيخ حسني نجل الشيخ زين العابدين املازندراين من قصيدة

مطلعها:

وأمـــــاد أركـــــان اهلــــدى فــأمــادهــا

مـــن لــلــعــلــوم ال ــغ ــر هـــد عــادهــا

وقال مؤرخا ًوفاة اخلطيب الشيخ حممد حسن أيب احلب املتوىف سنة 1357هـ
يـــا حمــســنــ ًا أبـــرئـــت ذمـــتـــي الــتــي

أشــغــلــتــهــا بــمــحــاســن األخــــاق

أن ــش ــدت يف عــلــيــا أبــيــك مــؤرخــ ًا

(الشيخ للحسن الــزكــي م ــاق)

()2

وله يف الشكوى والتذكر من الزمان قوله:
حتــمــلــت م ــن دن ــي ــاي م ــا ال حيمل

وعــذبــنــي دهـــــر ًا ،بــا لــيــس حيمل

ـري كاسات حنظل
جترعت من دهـ ّ

مـــرارتـــه بــل هـــون مــا فــيــه حنظل

شــكــوت إىل األحــبــاب ممــا ُر ِز ْئــ ُتــ ُه

فحملت مــن هــون املــحــافــل حممل

ومنها قوله:

إىل حيث مالت عاصف الريح أميل

عجبت مــن الــدنــيــا وأبــنــائــهــا التي

((( ديوان الشيخ حممد تقي املازندراين ،ص ، 25خمطوط  ،نسخته يف مكتبتي اخلاصة  ،وتوجد نسخة منه يف
مكتبة املتحف العراقي ببغداد (دار املخطوطات)
((( الديوان ص. 26
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أرى َمـــن هب ــا يف م ــا يــــراه املغلل

فــيــا لــيــتــنــي ذقــــت املــنــيــة قــبــل أن
أن يل يف الــنــائــبــات تــصــر ًا
ع ــى ّ

ومــهــري بــبــيــداء الــعــدى يتجول

فكم مــن عجاج قــد أبــارتــه جولتي

أن مــنــهــا لـــلـــكـــاة جتـــوال
عــــى ّ

وهيــتــز رحمــــي لــلــطــعــان فـــا رسى

وقلب الــعــدى مــن طعنتي متزلزل

وخمــتــلــس بــالــرمــح مــنــهــا نفوسها

كــا أن عــزرائــيــل يف الــرمــح يعجل

فكم من نفوس يف الشدائد حزهنا

بــربــنــي الــنــجــاء واملــــوت مقبل

وكم من رؤوس قد أطارته شفريت

أن يف تــيــجــاهنــا مــتــكــلــا
ع ــى ّ

()1

وقال مادح ًا السيد حممد بن اإلمام عيل اهلادي:
يا ابن األطائب من بني عمرو العىل

وابــــن األمـــاجـــد مـــن كــــرام نـــزار

يـــابـــن املـــيـــامـــن احلــــــاة حلــــوزة

الــــديــــن املـــبـــنـــي بــــصــــارم بــتــار

يــابــن األىل أرسو الــطــغــاة بسيفهم

واس ــت ــع ــب ــدوه ــا بــالــقــنــا اخلــطــار

يــا اب ــن الــنــجــوم الـــزاهـــرات كأهنا

األقـــــار تــزهــو ســاعــة األســحــار

يــا ابـــن الــنــبــي حمــمــد خــر الـــورى

وابــــن الــــويص املـــرتـــى الــكــرار

ي ــا ابـــن الــزكــيــة فــاطــم ابــنــة امحــد

وابــــــن األئــــمــــة قــــــادة األخـــيـــار

يــا ابـــن اإلمــــام أخـــا اإلمــــام وعمه

ال زال قــــرك مــلــجــأ األحـــــرار

ِ
لـــلـــوفـــاد خـــر مــرحــب
مـــا زلــــت

ومـــــرد عــنــهــم قــــوى األرشار

مــا زالـــت األرشار عــنــك مــروع ـ ًة

خــوف املــهــا مــن قــانــص وضـــواري

((( الديوان نفسه ص. 36
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إن غــــادرتــــك إمـــامـــة مـــوروثـــة

ألخـــيـــك مــــن آبــــائــــه األطـــهـــار

فــقــد انــتــهــت بـــك حــكــمــة حمــبــوة

ومــــهــــابــــة وجـــــالـــــة اآلثـــــــار

أو أقـــرتـــك يـــد الــقــضــاء ملـــا بــدا

هلل فـــيـــك فـــعـــز شـــــأن الــــبــــاري

أرىض بالقضاء ومــا جرى
وألنــت
ٰ

أجــــرتــــه حــكــمــة ربـــــك اجلـــبـــار

***

وفــــدت عــلــيــك رسيـــة م ــن كــربــا

ال م ــس ــت ــق ــر هلـــــا بـــغـــر مـــــزار

ودمــوعــهــم مــســفــوكــة يف أرضــهــا

ونـــفـــوســـهـــم فــيــهــا بـــغـــر قــــرار

مــا زال فيهم ذاك حتى ختفض الـ

ــــرايـــات مــنــهــم عــنــد أخـــذ الــثــار

يستشفعون بــكــم إىل رب العىل

يف قــــرب أخــــذ الـــثـــار لــأنــصــار

وهلـــم ح ــوائ ــج ال يـــرى لقضائها

إال اخلــــبــــر وعــــــــامل األرسار

وألنــــت أوىل بــالــشــفــاعــة لــلــذي

ِ
جــــار
وافــــــــاك يـــومـــئـــذ بــــدمــــع

صــى عليك مــائــك الــســبــع العىل

()1

ٍ
ســــــار
يف كـــل غـــاديـــة ولـــيـــل

وفاته:

تويف الشيخ حممد تقي املازندراين يوم اخلميس  12ربيع الثاين سنة 1366هـ ،ودفن

يف وادي كربالء ،وأعقب ولده الشيخ نور الدين.

((( املصدر نفسه ص. 42
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 -22السيد حممد جعفر احلسيين
1377 - 1301هـ

ولد السيد حممد جعفر بن السيد أمحد بن السيد حممد تقي بن السيد نور الدين

احلسيني احلائري يف كربالء سنة  1301هـ وتويف يوم  5حمرم سنة 1377هـ ودفن يف

مقربة خاصة بوادي كربالء.

كان عامل ًا فاض ً
ال وناثر ًا ماهر ًا وشاعر ًا جميد ًا أتقن أصول العربية واملعاين والبيان،

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
نائب ًا 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 طرف ًا من تاريخ حياته.

وأهم آثاره املطبوعة هي:

1.1مرآة الفقاهة :طبع يف مطبعة النجاح سنة 1347هـ ،وهو جمموعة رسائل ومسائل يف
خمتلف األبواب الفقهية.
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2.2قالئد الآللئ :وهي منظومة يف علم املنطق ،طبعت يف مطبعة النجاح ببغداد سنة
1347هـ.

3.3الزالل املرشوف يف وضع األسامء واحلروف طبع سنة 1348هـ  1929 /م وهي
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:

1.1األصول والشكوك.

2.2هداية املختار عند تعارض األخبار.

3.3صفوة الكالم عن املال املختلط باحلرام ،فيه مسائل فقهية.

4.4رسالة إلقام اخلصم باحلجر يف نداء األئمة اإلثني عرش ،وقد كتبه يف انتصار القول
بجواز يا عيل مدد والرد عىل من كتب رسالة يف منعه ،توجد نسخته عند السيد هادي

األشكوري يف النجف بخط مؤلفه(((.

وله عدا ذلك كتب أخرى ما تزال تنتظر النور.
وجدت له ذكر ًا يف (الدليل العراقي) لسنة  1936ص 971وهذا نصه :املحامي

جعفر احلسيني ،ولد يف كربالء سنة  1887ودرس دراسة دينية وأشغل منصب القضاء

الرشعي يف املحكمة اجلعفرية بالبرصة وانتخب نائب ًا عن البرصة سنة  1928ورجع إليها
بعد ذلك يمتهن املحاماة..

يفتتح الشاعر منظومته (قالئد اللئايل) باألبيات التالية:
((( الذريعة.106 / 11 :
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محـــــــد ًا ملــــن ســــا عــــن ال ــق ــي ــاس

وجـــــل عــــن إحــــاطــــة احلـــــواس

بــــجــــوده قــــد خـــلـــق اإلنـــســـانـــا

عــــلــــمــــه بـــفـــضـــلـــه الـــبـــيـــانـــا

لـــيـــعـــرف املـــــبـــــدع لـــأشـــكـــال

مــــنــــزهــــ ًا عـــــن شـــبـــه األمــــثــــال

وأكــــمــــل الـــصـــلـــوة والــتــحــيــة

لــلــحــجــة الــــكــــرى عــــى ال ــري ــة

حمـــــمـــــد وآلــــــــــــه األطــــــهــــــار

وصـــحـــبـــه األطـــــائـــــب األبــــــرار

وبـــــعـــــد فــــاملــــقــــر املـــفـــتـــقـــر

ل ــع ــف ــو ربـــــه ال ــل ــط ــي ــف جــعــفــر

يــــقــــول هــــــذي حتـــفـــة عـــزيـــزه

يف م ــن ــط ــق أرجـــــــــوزة وجـــيـــزه

نــظــمــت فــيــهــا زبــــــدة املــطــالــب

تـــــذكـــــرة يل ولـــــكـــــل طـــالـــب

مــــع اعــــــــرايف بـــقـــصـــور الـــبـــاع

وضـــعـــفـــي الـــــبـــــارز يف الـــــراع

إذ ال نــظــمــت قــبــل هــــذا شــعــر ًا

وال أجـــلـــت يف الــــقــــوايف فــكــر ًا

وقـــــد دعــــــاين الخـــتـــيـــار الــنــظــم

تــســهــيــلــه حلـــفـــظ هـــــذا الــعــلــم

حــــوت مـــع اإلجيــــــاز يف املــســائــل

قــــواعــــد الــــفــــن بــــوجــــه كــامــل

فــــكــــم هبــــــا إشـــــــــــارة أنـــيـــقـــة

ونـــــكـــــتـــــة مـــــفـــــيـــــدة دقـــيـــقـــة

تــلــيــق أن هتـــدى إىل أهـــل األدب

تكتب يف الــطــرس بــاء مــن ذهب

ســـمـــيـــتـــهـــا قـــــائـــــد الـــلـــئـــايل

صيغت لــذي الفضل مــن الرجال

فـــاســـأل اهلل الـــكـــريـــم ذا املــنــن

أين قـــرن الــنــفــع هبــا مـــدى الــزمــن
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وقال مشطر ًا (((:
(وكيف يسلم هذا الرشق من سقم)

والــغــرب ينفث ســ ًا يف حضارته

فــالــديــن خــر ســـاح لــلــكــفــاح به

(ومــديــة الدين تفري يف حشاشته)

(والــشــيــخ حــول للتفريق جامعة)

بــن اهلــــدى وضــــال عــنــد خطبته

جمــــاهــــر ًا بـــعـــداء نــحــو جــاحــده

(والعشق يبذر حــقــد ًا يف كنيسته)

وقد وجدت له عىل ظهر خمطوط يف الطب هذه األبيات:
ُ
يعقل
يزين الفتى يف العز مــا كــان

جتــــر خــلــيــطــ ًا مـــن فــعــالــك إنــا
ُّ

يـــنـــادى املــــرء فــيــه ف ـ ُيــق ـبِـ ُـل
لــيــوم
ٰ

والبــــدّ بــعــد املــــوت مــن أن تــعــدّ ه

فــإن كنت مشغوالً لــيء فال تكن

لــغــر الــــذي يـــرىض ب ــه اهلل يقبل

فلن يصحب اإلنسان من بعد موته

ومـــن قبله إال الـــذي كـــان يعمل

اإلنـــســـان ضــيــف ألهــلــه
أال إنـــا
ُ

يــقــيــم قــلــيــ ً
ا بــيــنــهــم ثـــم يــرحــل

لقد كان صاحب الرتمجة من اهل الفضل والدين احلنيف والعناية التامة بالعلم

والرباعة عارف ًا بالفقه متحقق ًا به مربز ًا يف العدالة والرصامة يف احلق.
***

((( جريدة (املنتفك) العدد  29( 57ذي احلجة 1359هـ  27 /كانون األول 1941م).
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 -23احلاج حممد جواد البغدادي
كان حي ًا 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  1142وأدركه السيد حسني بن املري رشيد تلميذ
السيد نرص اهلل احلائري الشهيد يف حدود  1168واورد الشيخ حسني املذكور يف ديوانه

(ذخائر املآل) يف بعض قصايده يف مدح صاحب الرتمجة منها قوله :أهدي حلرضتكم

سالمة بالسعد خصت والسالمة إىل قوله موري ًا يف ظل موالنا اجلواد املقتدى السامي
املقامه وترمجه أيض ًا 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(((.

((( الكواكب املنتثرة يف القرن الثاين بعد العرشة :للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين خمطوط  -ص.87
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بني يدي نسخة من ديوانه املخطوط((( يتضمن جمموعة قصائد وبعض تلك القصائد

مؤرخة يف سنة 1136هـ و1138هـ جاء يف مقدمة ديوانه (بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه
العون احلمد لذي اجلالل والصالة عىل النبي واآلل وبعد فهذه نبذة من نظم الفقري
الراجي عفو ربه والرضا حممد جواد بن عبد الرضا أثبتها خشية الضياع معرتف ًا بقرص

الباع عىل أين وإن مل أكن من خيول هذا امليدان وال احرزت قصبات السبق منه يف الرهان
فقد يدعي املرء الكحل بكحله وقد ينزيا باهلوى غري أهله مع أين مل ألتفت إىل كساد

سوقه وال رصفني عنه ختلب بروقه ألين مل استجلب به جلين ًا وال ذهب ًا وإنام قلته متأدب ًا
ال متكسب ًا وقد أحببت التصدير بقصيدة يف مدح األمري واهلل اهلادي لسواء السبيل وهو

حسبي ونعم الوكيل(((.

ومن حماسن شعره هذه القطعة التي كتبها يف رقعة ألقاها يف احلرضة النبوية املحمدية

عىل ساكنها ألف صلوة وحتية:

إىل الناس مه ًا حل من نوب الدهر

أال يــا رســـول اهلل إن مــدنــف شكا

فـــإين امــــرؤ أشــكــو إلــيــك نــــوازالً

أملت فضاق اليوم عن وسعها صدري

فــكــم مبتىل مــذ حــط عــنــدك رحله

تــرحــل عنه قــاطــن الــبــؤس والــر

فإين لدهيا قد دهت يب عرى صربي

وأنـــت املــرجــى يــا مـــاذي لدفعها

وقد أخــذت عنس املطى هبم ترسي

وملــا رأي ــت الــركــب ش ــدوا رحاهلم
فكن يل شفيع ًا يف معادي فليس يل

سواك شفيع يف معادي ويف حرشي

()3

وله جميب ًا جناب السيد األجل السيد نرص اهلل عن موشح أرسله إليه إىل مكة املعظمة
((( نسخة منه يف مكتبة آية اهلل احلكيم يف النجف ،وتوجد نسخة أخرى يف مكتبة األديب حسن عبد األمري
الكربالئي يف كربالء.
((( ديوان احلاج حممد جواد عواد البغدادي  -خمطوط ص.1
((( ديوان احلاج حممد جواد البغدادي ،خمطوط .
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زادها اهلل رشف ًا يقول يف مطلعها:
يــا مــن غــدا جـــار ًا لــزمــزم والصفا

وفـــيـــهـــا لــــــــزوم مـــــا ال يـــلـــزم

يــا مــن حكى بــاجلــود خ ــاالً أو طفا

يــا مــن غــدا جـــار ًا لسبط املصطفى

نــظــ ًا َ
أرق م ــن الــنــســيــم وألــطــفــا

يـــا ســـيـــد ًا أهـــــدى لــنــا وتــعــطــفــا
غـــــــــــــــدا كــــــــســــــــح حــــــــال

وبـــــــشـــــــهـــــــده قـــــــــد حــــــايل

أحـــيـــي فــــــــؤاد ًا صـــــره مــــذ عــفــا

وأذابــــــه فــــرط الـــغـــرام وأضــعــفــا

وبـــقـــرب لــقــيــاكــم لـــه مـــذ أسعفا

شــكــر الــزمــان وعـــن خــطــايــاه عفا

هلل بـــــــــــــــدر الــــــــــنــــــــــوال

جــــــــا ظــــــــــام الــــــــنــــــــوى يل

ي ــا مـــاجـــد ًا لــــذرى امل ــع ــايل أرشف ــا

يـــا غــيــث جــــود بــالــتــكــرم أرسفـــا

يــا مــن ألثــــواب الـــتـــأدب قــد رفــا

يــا مــن لــه األفــضــال أصــبــح مطرفا

يـــــــــا مـــــــــن نــــــــــــــراه جــــــايل

بـــــــــــأنـــــــــــه

جـــــــــال

يــا كــنــز فــضــل بــالــنــدى يل قــد قفا

بــبــديــع نــظــم راح حيــكــي القرقفا

يــا مــن جلـــاري مــدمــعــي مــذ أوقــفــا

يف ح ــب ــه عــــن س ــح ــه مــــا أوق ــف ــا

يـــــــا صــــــــادقــــــــ ًا يف احلـــــــال

جــــســــمــــي غـــــــــدا كـــــاخلـــــال

يــا مــن لقلبي بــاجلــوى قــد احتفا

يــا مــن جلسمي بــالــنــوى قــد انحفا

يــا مــن أطــعــت بــحــبــه حــتــى احلفا

وعصيت ما قــال الــعــذول وصحفا

يـــــــــا ســــــبــــــط أرشف آل

آل

إين

229

ذو

بــــــــمــــــــدحــــــــك

يـــا بــحــر عــلــم قـــد طـــا إن طنفا

ي ــا طـــود حــلــم فــيــه فـــاق األحــنــفــا

يل فــيــك قــلــب لــلــقــا مـــا حنفا

كـــا وال مــــوىل ســـــواك اســتــأنــفــا

ال زلـــــــــت لــــلــــمــــجــــد عـــــايل

ولـــــلـــــمـــــفـــــاضـــــل عــــــــــــايل

()1

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.
لــــتــــبــــاهــــي الــــــبــــــاد بــــغــــداد
(حــــســــن) مــــن بــحــســن ســرتــه

ٍ
عــــــــــــــدوه هــــابــــه
بــــــــوزيــــــــر
ّ
عــــرض الـــعـــدل ســهــمــه فــأصــابــه

تـــوفـــيـــق
فـــلـــقـــد نــــــال حـــســـن
ً

كـــــــان رب الـــــســـــاء وهــــابــــه

عــــنــــد جتــــــديــــــده لــــصــــنــــدوق

نـــــر احلـــــســـــن فــــيــــه أثـــــوابـــــه

لــــــإمــــــام الــــــــــذي لـــرفـــعـــتـــه

لــــثــــم الــــــعــــــاملــــــون أعــــتــــابــــه

ذو املــــــعــــــايل عــــــي بــــــن أيب

طـــالـــب مــــن غـــــدا ال ــت ــق ــى دابــــه

أســــــــد اهلل مــــــن بــــصــــارمــــه

قــــد عـــــمـــــرو ًا وصــــــد أحــــزابــــه

يــــا لــــه يف الـــبـــهـــاء صـــنـــدوقـــ ًا

مـــــد فــــيــــه الــــســــنــــاء أطـــنـــابـــه

فــــهــــو بــــــــرج بــــــــدا بــــــه قــمــر

ظــــلــــم الــــغــــي فــــيــــه مــنــجــابــه

أهلــــــــم احلــــــــق فــــيــــه تـــــارخيـــــ ًا

(أســــــد جـــــــددوا لــــه غــــابــــه)

()2

وله مؤرخ ًا تعمري مسناة جرس بغداد بأمر الوزير األفخم حسن باشا أيده اهلل تعاىل

وذلك عام 1138هـ.
((( املصدر السابق .

((( املصدر السابق  ،وراجع (مايض النجف وحارضها) للعالمة الشيخ جعفر حمبوبة ج 1ص. 74
230

إن بـــغـــداد ســمــت كـــل الــبــاد

بــالــوزيــر ال ــع ــادل الــعــايل اجلــنــاب

حــســن ذو الـــبـــأس مـــن أســيــافــه

ال تــــرى غـــمـــد ًا هلـــا إال الــرقــاب

كـــم لـــه أضـــحـــى هبـــا مـــن معهد

نــــال يف تــعــمــره حــســن الــثــواب

لــــو بــــى الـــدنـــيـــا إىل أق ــط ــاره ــا

مل جتــد يف أرضــهــا الــربــع اخلـــراب

قــــد ب ــن ــى هـــــذي املـــســـنـــاة الــتــي

أجـــرهـــا بــــاق إىل يــــوم احلــســاب

نـــــال ش ــك ــر الــــنــــاس يف بــنــيــاهنــا

كـــلـــا مـــــــروا ذهـــــابـــــ ًا وإيــــــاب

فــــارجتــــل يــــا صـــــاح يف تــارخيــهــا

(إهنــــا خ ــر ســبــيــل لــلــصــواب)
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وله مراس ً
ال جناب السيد األجمد نرص اهلل بن احلسني احلائري:
يـــــــــا قـــــــــــرب اهلل بـــــعـــــدك

فــــالــــصــــر قـــــد خـــــــان بـــعـــدك

والـــــــدمـــــــع جيــــــــري نـــجـــيـــعـــ ًا

إذا

عــــهــــدك

والـــــعـــــيـــــش لــــيــــس بـــصـــاف

وكــــــــــــــــان يــــــشــــــبــــــه ودك

وقـــــــد غـــــــدا اجلـــــســـــم عـــنـــدي

والـــــــــــروح والـــــــــــروح عـــنـــدك

دهـــــــــري

فـــــــقـــــــد جتـــــــــــــــــاوز حـــــــدك

مـــــنـــــعـــــت عــــــنــــــي قــــصــــدي

وفـــــــلـــــــت مــــــنــــــي قـــــصـــــدك

يـــــــا جـــــفـــــن عــــيــــنــــي الزم

مـــــــــدى الـــــتـــــفـــــرق ســــهــــدك

ويـــــــــــــا هلـــــــيـــــــب غـــــــرامـــــــي

زاد الــــــتــــــشــــــوق وقــــــــدك

ويــــــــــــا زمـــــــــــانـــــــــــ ًا تـــقـــى

مــــــا كــــــــان أعــــــــــذب وردك

مــــــــــوالي أنــــــــت الــــــــــذي قــد

أوريــــــــــت يف املـــــجـــــد زنـــــدك

ال

در

درك
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تــــــــذكــــــــرت

وقـــــــــد ســــجــــبــــت فــــــخــــــار ًا

عـــــــــى املـــــــــجـــــــــرة بـــــــــردك

وحــــــــــــــزت خـــــــــر خـــــصـــــال

هبـــــــــا تـــــــــفـــــــــردت وحـــــــــدك

فــــــلــــــيــــــس حـــــــــاتـــــــــم طــــي

يــــــكــــــون يف اجلــــــــــــود نـــــدك

كــــــــــا ولـــــــــيـــــــــس أيــــــــــاس

حيـــــــــوي ذكـــــــــــاك ورشـــــــــدك

خــــــــاب امـــــــــرؤ قــــــد تـــصـــدى

لـــــــئـــــــن يــــــــــــــــــداين جمـــــــدك

تــــــدانــــــى
فــــــأنــــــت َمـــــــــن ال
ٰ

إذ كـــــــــــان أمحـــــــــــد جــــــدك

فـــــجـــــد بـــــــــإرســـــــــال طـــــرس
وال

بـــــــــرحـــــــــت

تـــــــــر

ٍ
بــــــعــــــز

يف

ذاك

عـــــبـــــدك

بــــــــــــه تــــــــــذلــــــــــل ضــــــــدك
ال يـــقـــرب الــنــحــس ســـعـــدك

ودمـــــــــــت يف صـــــفـــــو ع ــي ــش

()1

وقوله يف مدح اإلمام أمري املؤمنني:
أبــــــــــــارق يف جــــنــــح ديــــــاس

الح لـــنـــا أم ضــــــوء نـــــراس

أم ذاك نـــــور قــــد بـــــدا الم ــعـ ـ ًا

مــــــوىل لــلــتــقــى كـــايس
مــــن قــــر
ً

ســــالــــة األجمـــــــــاد مـــــن ه ــاش ــم

ذوي الــســنــاء الــشــامــخ الــــرايس

كــهــف مــنــيــع اجلـــــاد للملتجى

بـــحـــر خـــضـــم اجلــــــود لــلــجــايس

ســهــل رقـــيـــق الــقــلــب يف سلمه

صــعــب شــديــد ال ــع ــزم يف الــبــاس

قـــالـــع بـــــاب احلـــصـــن يف خــيــر

رامــــــي أويل الــــــرك بـــأبـــاس

ٍ
رجــــــس وأدنــــــاس
أعـــــــراق مــــن

أعني ابــن عم املصطفى الطاهر الـ

((( املصدر السابق .
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وقـــــاتـــــل مــــرحــــب إذ مل جيــد
ومـــــؤثـــــر بــــالــــقــــرص مل ي ــدن ــه

غــــنــــى بــــأســــيــــاف وأتــــــــراس
ً
قـــــــائـــــــد مــــــنــــــه ألرضاس

ويـــــــوم خـــــم ثـــــم عـــقـــد الـــــوال

لــــــه عــــــى األمــــــــــة والـــــنـــــاس

لــيــث تــــرى املـــحـــراب خــيــس ـ ًا له

إن بــــاتــــت األســـــــد ب ــأخ ــي ــاس

أبــــــاد أهـــــل الــــشــــام يف جــحــفــل

محــــق لـــــدى اهلـــيـــجـــاء أكـــيـــاس

تـــقـــلـــهـــم فـــيـــهـــا طـــــيـــــور هلــا

يــــوم الـــوغـــى أشـــخـــاص أفــــراس

تـــــــم هبـــــا مـــأتـــم
لــــلــــرك قـــــد
ّ

والــــوحــــش والــــطــــر بـــأعـــراس
ٍ
بـــــــإحيـــــــاش وإيـــــنـــــاس
بـــــاتـــــا

فــالــكــفــر واإلســـــــام مـــن سيفه

وهــو الــذي انــقــادت صعاب العىل

لــــبــــابــــه الــــــعــــــايل بـــــأمـــــراس

الـــعـــامل احلــــر الـــــذي كـــم حــوى

يف الــعــلــم مـــن نــــوع وأجـــنـــاس

مـــن أخـــــرت يف الـــديـــن أقـــوالـــه

ألــــــســــــن قــــســــيــــس وشـــــــاس

وكـــــم لــــه مــــن خـــطـــب لــفــظــهــا

يـــــــــزري بــــيــــاقــــوت وأملـــــــاس

لــــو شـــامـــهـــا قــــس تـــــرى لــفــظــه

يف حــيــنــهــا كــاجلــلــمــد ال ــق ــايس

ذو مــــكــــرمــــات مجـــــة مل أطـــق

إحــــصــــاءهــــا يف طــــي قـــرطـــاس

مـــنـــاقـــب تــعــجــز عــــن حــرهــا

يف الـــطـــرس أقـــامـــي وأطـــــرايس

يـــا ســيــدي يـــا خـــر مـــن أودعــــت

أعـــظـــمـــه يف ضـــمـــن أرتــــــاس

يـــا مـــأمـــن الـــاجـــي ويــــا مــؤمــن

الـــوجـــان مــن خـــوف ووســــواس

أغـــــث حمـــبـــ ًا يف الــــــوال خمــلــص ـ ًا

َمــــــن داؤه قــــد عـــجـــز اآليس
يـــــقـــــاد رق نــــحــــو نـــخـــاس

قــــد قــــــاده الــــشــــوق إل ــي ــك ــم كــا
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مــــشــــى ســــعــــيــــ ًا عـــــى الـــــــراس

فــأمــكــم يــســعــى ولـــو أنـــه اســطــاع

أت ــي ــت يف نــجــح الــرحــبــا واث ــقــ ًا

ـــــــت بــالــيــاس
يـــا خــيــبــتــي إن ُأ ْب
ُ

فـــجـــاد مــــثــــواك احلـــيـــا مــقــلــع ـ ًا

عــــن أربـــــــع بــــاجلــــزع أدرايس

حـــيـــاك مــــن ريب ســـــام حــكــى

زهــــر الـــربـــى يف طــيــب أنــفــاس

ومل حتــــقــــق فــــيــــك أحـــــــدايس

حـــاشـــا فــــــداك اجلـــــم إن انــثــنــي

قـــــد مـــــأ األفـــــــــق بـــــأرجـــــاس

مـــن كـــل حمـــلـــول الـــوكـــا رعـــده

ٍ
فــــنــــن بـــــالـــــروض مـــ ّيـــاس
يف

مــــا صــــدحــــت ت ــس ــج ــع قــمــريــة

حتـــمـــل نـــــر الـــــــــورد واآلس

الصبا
وم ــا أت ــت يف الــصــبــح ري ــح َ

وله أيض ًا وقد اقرتح عليه ذلك يف ليلة أنس الصيام وقد غلب عىل أصحابه اهليام:
ولــــيــــلــــة بــــالــــصــــوم قــضــيــتــهــا

ب ــم ــث ــل ــه ــا مل يـــســـمـــح الــفــطــر

فـــــإن ي ــك ــن لـــأنـــس ع ــم ــر مــى

فــــإهنــــا عــــنــــدي هـــــي ال ــع ــم ــر

لــيــلــتــنــا أمــــســــت بــــه ل ــي ــل ــة الــــ

جــــــاء هبــــا ال ــذك ــر
ــــقـــدر الـــتـــي
َ

حــلــو الــلــمــى مــســتــعــذب ريــقــه
عـــــــــذاره واخلــــــــد مـــــع وجـــهـــه

ــــــــر
لـــــكـــــنـــــا هــــــجــــــرانــــــه ُم ّ

وريــــــقــــــه واخلـــــــــــال والـــثـــغـــر

اآلس والـــــــورد وبـــــدر الــدجــى

واخلـــــمـــــر والــــعــــنــــر والـــــــدر

يــــوســــف حـــســـن وغـــــزيـــــر لــه

قــلــبــي امل ــع ــن ــى يف اهلــــــوى مــر

أشـــكـــو مــــن الـــــعـــــذال يف حــبــه

مــــا يــشــتــكــي مــــن ردفــــــه اخل ــر

بــــــدا لـــنـــا مـــــن فــــرقــــه الــفــجــر

جــــــن دجــــــى شــعــره
بــــــدر إذا
َّ

وهذه مقاطيع أطرب من املواصيل وألطف من زهر الربيع نظمها يف مدح القوتني
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السكرية والبنية وذمهام وذلك باقرتاح من سبقت لدى خمالفته ومل تسعه خمالفته وهو
السيد الرشيف املستغنى من التعريف املوىل السيد نرص اهلل نجل السيد حسني احلسيني
احلائري:

حــيــي بــأبــيــض كـــأس ظـــل يــرعــه

مــن قهوة البن يب يف حسن إســداء

تــقــادن الــكــاس مــع ســـوداء قهوته

فـــألـــفـــا بــــن إصــــبــــاح وإمـــســـاء

وقال مضمن ًا:
ٍ
ـــــــــن هبــا
أدار يب قـــــهـــــوة ُب

لــــشــــمــــل لــــــــــذايت قــــــد شــتــتــا
كــــأهنــــا بـــعـــض لــــيــــايل الــشــتــا

بــــــــــــــــاردة مــــظــــلــــمــــة مــــــرة

وقال أيض ًا:
هــــات اســقــنــي ســـــوداء ُب ٍ
ـــــن وال

لـــقـــيـــ ًا بـــمـــن يف رشهبــــــا يــزهــد
يـــلـــثـــم إال احلــــجــــر األســـــــود

فــالــبــيــت مــــن أركــــانــــه مل يــكــن

وقال أيض ًا:
لــلــســكــريــة فــضــل لــيــس تــنــكــره

عــى ابــنــة الــبــن عيني حــن حتتكم

(ومـــا انــتــفــاع أخــي الــدنــيــا بناظره

إذا استوت عنده األنــوار والظلم)

وقال أيض ًا مضمن ًا:
بـــــدا لــلــقــهــوة الـــــســـــوداء حــب

بــكــف رشــــا جــــوى قــلــبــي عليه

فـــالـــت نــحــوهــا حـــ ّبـــات قلبي

وشـــبـــه الــــــيء م ــن ــج ــذب إلــيــه
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وقال أيض ًا مضمن ًا:
أرى الــبــن قــد دام اجــتــاع ـ ًا بسكر

وه ــي ــه ــات بـــالـــضـــدان جيــتــمــعــان
رفـــيـــقـــك قــيــســيــ ًا وأنــــــت يـــاين

فقلنا لــه كــيــف السبيل وق ــد غــدا

وقال أيض ًا:

أوالً فبيضا عند الــرب تعذب يل

ســـألـــت قـــهـــوة ســــــوداء أرشهبـــا

فــا حصلت عــى صــاب وال عسل

وكــم ســألــت مــديــر الــكــأس مسألة

وقال أيض ًا:

مـــر يل يف رشق بــغــداد ليلة
وكـــم َّ

حباين نديمي الوصل فيها إىل الفجر

ودارت غـــاويـــن فــلــا رشبــتــهــا

(جلبناهلوىمنحيثندريوالندري)

(عيون املها بني الرصافة واجلــر)

وجــــاء ب ــس ــودا قــهــوة خــلــت أهنــا

وقال مضمن ًا يف املتن مع التورية:

تــــولــــع بــــالــــدخــــان إذا أ ّملــــت

بــســاحــتــك الـــكـــرهيـــة يـــــوم رض

فـــــــإن لـــــه غـــــاويـــــنـــــ ًا أعـــــدت

(لــــيــــوم كـــرهيـــة وســـــــداد ثــغــر)

أنـــظـــر إىل خـــد احلــبــيــب جتـــد به

للحسن خــــاالً أزرقـــــ ًا مــا أهبجه

وله أيض ًا يف اخلال األزرق:

سقطت من الساقي عليه بنفسجه

فـــكـــأنـــا هــــو كـــــأس مخــــر أمحـــر

وله أيض ًا يف التضمني:

حكيت بالفتك حلظ األحــور الغنج

يــره
قــل للمهند حــيــث الــغــمــد
ّ

ذكــرتــه ثــم عــى مــا فيك مــن عوج

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد
236

وله أيض ًا:
قــالــوا هــويــت احلـــب إذ هــو أمــرد

وقــلــبــتــه إذ راح وهـــــو مــعــذر

فــأحــبــبــت أن احلــســن مـــات بخده

ومـــن الـــعـــذار عــلــيــه يشء أخــر

وله أيض ًا وقد اقرتح عليه جناب احلاج حممد درويش ختميس بيتني يف مدح أهل

البيت:

يف اخلــــــــر مــــــــايل مــــتــــجــــر رابــــــح
بـــــــــــن واضـــــــح
وســـــــــــوء فـــــعـــــي
ٌّ

ويل ذنـــــــــــوب ذكـــــــرهـــــــا فــــاضــــح
بــــه أنـــــــال الــــفــــوز يف اآلخـــــرة

يــــا رب مــــا يل عـــمـــل صــالــح

أقــــســــمــــت حــــقــــ ًا يـــــا بــــنــــي فـــاطـــم
بــــخــــاتــــم الــــــرســــــل أيب الـــقـــاســـم
أن لـــيـــس يل يف احلـــــر مــــن عــاصــم
آل الـــنـــبـــي الــــعــــرة الـــطـــاهـــرة

إال والئـــــــــي لـــبـــنـــي هـــاشـــم

وله أيض ًا وقد اقرتح عليه عثامن أغا بن يوسف أغا ختميس أبيات علم الدين

السخاوي:

قـــلـــت ل ــص ــح ــب ــي حـــــن زاد ال ــظ ــا
واشــــتــــد يب الــــشــــوق لــــــورد الــلــمــى
مـــتـــى أرى املـــغـــنـــى وتـــلـــك الـــدمـــى
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قـــالـــوا غـــــد ًا تــــأيت ديـــــار احلــمــى

ويـــــنـــــزل الـــــركـــــب بــمــغــنــاهــم

هـــــم ســــــــادة قـــــد أجــــــزلــــــوا بـــذهلـــم
ملــــــن أتــــــاهــــــم راجـــــــيـــــــ ًا فــضــلــهــم
فـــمـــن عـــصـــاهـــم مل يـــنـــل وصــلــهــم
يـــصـــبـــح مــــــــــرور ًا بــلــقــيــاهــم

وكـــــل مــــن كـــــان م ــط ــي ــعــ ًا هلــم

قـــــد المــــنــــي صـــحـــبـــي عـــــى غــفــلــتــي
إذ نــــــظــــــرت غــــــرهــــــم م ــق ــل ــت ــي
فــــمــــذ أطــــــالــــــوا الـــــلـــــوم يف زلـــتـــي
بــــــــــأي وجــــــــــه أتــــلــــقــــاهــــم

قـــلـــت فــــي ذنــــــب فــــا حــيــلــتــي

يــــــا قــــــــوم إين عــــبــــد إحــــســــاهنــــم
ومل

أزل

أدعــــــــــــى

بـــســـلـــاهنـــم

فــــالــــيــــوم هـــــل أحــــظــــى ب ــغ ــف ــراهن ــم
ــــــن تـــرجـــاهـــم
ــــــم ْ
ال ســــيــــا َع َّ

قـــالـــوا ألــيــس الــعــفــو مـــن شــأهنــم

فــــــمــــــذ تــــــفــــــكــــــرت بـــــــآداهبـــــــم
وإن حــــســــن الــــعــــفــــو مـــــن داهبـــــم
مـــــلـــــت إىل تــــقــــبــــيــــل أعــــتــــاهبــــم
أرجــــوهــــم طـــــــور ًا وأخ ــش ــاه ــم

فــجــئــتــهــم أســــعــــى إىل بــاهبــم
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وكتب إىل جناب املوىل السيد نرص اهلل هبذين البيتني حني أرسل هدية إليه خالالً أمحر

وأصفر:

أهـــــدى يل املـــــوىل خـــــاالً اكــلــه

يــــري مـــن األوجــــــاع كـــل سقيم

ملــا اغــتــدى يــدعــى خلييل يف اهلــوى

أضــحــى خـــال نــــداه إبــراهــيــمــي

وله أيض ًا:
وقــائــل إذ رأى ورد اخلــــدود زهــا

ونــرجــس احلـــظ فــيــه شــبــه وســنــان

إن الح خــط عــــذار فـــوق وجنته

فـــا يــســمــى فــقــلــنــا خـــط رحيـــان

ويف كتاب (شاممة العنرب والزهر املعنرب) أبيات له ن قال مقرض ًا عىل قول حسن بن

عبد الباقي املوصيل:

أال يا ذوي األلباب وألفهم الفطن

ويــا مالكي رق الفصاحة واللسن

خــــذوا لــأديــب املــوصــي قصيدة

بــدر املــعــاين قــلــدت جيد ذا الزمن

تــســر هبــا الــركــبــان رشقـــ ًا ومــغــربـ ًا

فتبلغها مــــر ًا فــشــام ـ ًا إىل عــدن

غلت يف مــديــح اآلل قـــدر ًا وقيمة

فـــأنـــى ملــســتــام يــــويف هلـــا الــثــمــن

تــفــنــن يف تــشــبــيــهــهــا ورث ــائ ــه ــا

فــتــنــن قـــمـــري يـــنـــوح عــــى فــنــن

وأعــظــم بــمــمــدوح وأكــــرم بـــادحٍ

صفا قلبه للمدح يف الــر والعلن

فــلــو رام أن يـــأيت أديــــب بمثلها

ألخطأ يف املرمى وضــاق به العطن

فكيف وقــد أضــحــى يقلد جيدها

اهلــم واملحن
بــدر رثــاء السبط ذي
َّ

سليل الــبــتــول الــطــهــر ســبــط حممد

ونجل اإلمام املرتىض وأخي احلسن

شهيد لــه السبع الطباق بكت دمـ ًا

ودكت روايس األرض من شدة احلزن
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وشمس الضحى والشهب أمسن ثك ً
ال

ووحش الفال واألنس واجلن يف شجن

عىل مثل ذا يستحسن النوح والبكا

وســح املــآقــي ال عــى دارس الدمن

فــلــلــه حـــر حــــادق بــــات نــاســج ـ ًا

بــديــع بـــرود مل حتــك مثلها اليمن

حــســيــنــيــة أوصــــافــــهــــا حــســنــيــة

بتقريضها غاىل ذوو الفهم والفطن

فال غرو أن أربــى عىل البدر حسنها

فعنرصها يــعــزى إىل والـــد حسن

جــــزاه إ لــــه الــعــرش عــن آل أمحــد

أتــم ج ــزاء فهو ذو الفضل واملنن

وزوجـــــه احلــــور احل ــس ــان تفض ً
ال

كام يف رثــاء السبط قد طلق الوسن

لـــــدان ٍ
جنة
وأســقــاه بـــاألكـــواب ِو
ُ

رشاب ـ ًا طهور ًا جف بالشهد واللبن

فــدونــكــهــا عــــــذراء وابـــنـــة ليلة

صليبة لــفــظ جانبتها يــد الــوهــن

نــتــيــجــة ســـبـــاق إىل غـــايـــة الــعــى

إذا لــز يــومــ ًا مــع جمــاريــه يف قــرن

وال بـــدع إن فـــاق اجلــــواد بسيفه

فــإن مل يكن ســبــاق غــايــاهتــا فمن؟

صعاب القوايف الغر حطت رحاهلا

لــديــه وقــد أضــحــت تــقــاد بــا رسن

فــأفــرغ عليها حلية الــصــفــح إهنــا

لعارية عن وضحة الغل والدخن

فــا زلــت يف بــرد الفصاحة رافــ ً
ا

وشانيك يكسى حلية العي والدكن

عالج البغدادي أغراض عدة يف شعره ،فنظم يف املديح والرثاء والعتاب والغزل

واحلكمة ،إضافة إىل إجادته بالتاريخ الشعري أي إتقانه للنظم بحروف اجلمل الذي كان

شائع ًا آنذاك.

هذا وقد قام األديب كامل سلامن اجلبوري بتحقيق ديوان الشاعر حممد جواد عواد

البغدادي وإصداره عن مؤسسة املواهب وطبعه يف بريوت سنة  1999م.
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(((

 -24احلاج حممد حسن أبو احملاسن
1293هـ 1344 -هـ

ولد يف كربالء عام  1293هـ املصادف  1875م ونشأ يف أكنافها ودرس العربية

وعلوم الدين عىل لفيف من األساتذة الفضالء ،وقىض سني حياته بالتتبع واملطالعة

ونظم الشعر فحاز عىل قصب السبق وعزف عىل قيثارة الشعر أنغام ًا رقيقة.

وقد شاءت الظروف أن تكون كربالء خالل سنتي 1919م و 1920م مركز نشاط

سيايس كبري لوجود آية اهلل الشيخ حمتد تقي احلائري الشريازي زعيم الثورة العراقية
فيها ،فساهم بانضاممه إىل حزب رسي ألفه الشيخ حممد رضا نجل املرحوم الشريازي،

وكان هلذا احلزب أثره الكبري يف تلك احلوادث وعندما نشبت الثورة العراقية انتدبه
املريزا حممد تقي الشريازي ممث ً
ال عن علامء كربالء للتفاوض مع السلطة املحتلة ،وكان

رئيس ًا للمجلس امليل الثوري واحلكومة املؤقتة وهو أحد السبعة عرش شخص ًا الذي

طلبت بريطانيا تسلمهم للمحاكمة عند احتالل كربالء عام  1920م فاعتقل مع أولئك
األشخاص يف كربالء ثم يف اهلندية ،وحكم عليهم بأحكام خمتلفة حتى صدور القرار

بالعفو العام ،وملا شكلت الوزارة العراقية بعد الثورة عىل يد جعفر باشا العسكري عني
شاعرنا وزير ًا للمعارف سنة 1923م.

تويف فجأة يف جناص يوم  24حزيران 1926م ونقل إىل النجف ودفن يف الصحن

الرشيف(((.

((( اقتبسنا سرية حياته ونبذة من شعره من كتابنا (أبو املحاسن) املطبوع سنة .1962
((( جملة (لغة العرب) اجلزء األول ،السنة  ،4متوز 195م ص.53
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وينتسب شاعرنا إىل أرسة عربية تعرف بآل حمسن املتفرعة من آل عيل التي تقطن

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.

نامذج من شعره:

وشعر أيب املحاسن قوي جزل متني السبك رائع النظم يمتاز بسالمة وعذوبة إىل

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

قصائد عصامء تدل عىل عمق تصوير وصدق إيامن وحــرارة عاطفة ومجال أسلوب
ورصانة تركيب ،فديوانه املطبوع((( يزخر بتلك الفرائد احلسان ،قال راثي ًا اإلمام احلسني

بن عيل:

عـــي الــلــوم فــيــا جــنــى احلــب
أقـــا ّ

ـذب
ّ
فــــإن عــــذاب املــســتــهــام ب ــه ع ـ ُ

تقاسمن مــنــي نــاظــر ًا ضمنت له

دواع ــي اهلــوى أن ال جيــف لــه غرب

فليت هــواهــم محــل القلب وسعه

فيقوى لــه أولــيــت مــا كــان يل قلب

فأبعد يطيب العيش عني فليس يل

ب ــه طــائــل إن مل يــكــن بــيــنــنــا قــرب

أال يف ذمـــــام اهلل عــيــش حتملت

بــرب مها للدمع يف إثــرهــا رسب

وكنا وردنــا العيش صفو ًا فأقبلت

حـــــوادث أيــــام هبـــا كــــدر الـــرب

جفوين عىل حجر الكرى األنجم الشهب

وصلت غرامي بالدموع وعاقدت

((( 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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إذا ما انقىض خطب له راغب ًا خطب

عــدمــنــاك مــن دهـــر خـــؤون ألهله

ورزء بــنــي طــــه جتـــــدده احلــقــب

عــى أن رزء الــنــاس خيــلــق حقبة

وســـار بمغبوط الــثــنــاء هلــم ركــب

إبـــاء ُهـــم
حـــدا هلــم ركـــب الــغــنــاء
َ

فقد طــأطــأت هاماهتا بكم العرب

ـى اهلل يــا أهــل الــعــراق صنيعكم
حلـ َ
دعــوتــم حسين ًا لــلــعــراق ومل تــزل

تسري إلــيــه منكم الــرســل والكتب

إن أقــــدم إلــيــنــا يــابــن بــنــت حممد

فــإنــك إن وافــيــت يلتئم الشعب

فــلــا أتـــاكـــم واثــــقــــ ًا بــعــهــودكــم

إلــيــه إذا مــرعــى وفــائــكــم جــدب

فــلــم حيــظ إال بــالــقــنــا مــن ِقــراكــم

وض ــاق عليه فيكم املــنــزل الرحب

فــلــم أر شــقــيـ ًا منكمو إذ عــذرتــم

بـــآل ع ــي ك ــي تــســود بــكــم حــرب

فــلــلــه أجــســام مــن الــنــور كــورت

حتكم يف أعضائها الطعن والــرب

فيا يــوم عــاشــوراء أوقــدت يف احلشا

من احلــزن نريان ًا مدى الدهر ال خيبو

وقــد كنت عيد ًا قبل جينى بك اهلنا

فعدت قذى األجفان جينى بك الكرب

قىض ابن رســول اهلل فيك عىل الظام

وقـــد هنــلــت مــنــه املــهــنــدة القضب

وح ــف ــت بـــه ســمــر الــقــنــا فــكــأنــه

لدى احلــرب عني والرماح هلا هدب

فكم قــد أريــقــت فيك مــن آل أمحد

دمــاء لــســادات وكــم هتكت حجب

وعــرى أذاب الشجو جامد دمعها

تــنــوح ولــأشــجــان يف قلبها نــدب

إذا عطلت أجــيــادهــا مــن حليها

جتلت بدمع سقطه اللؤلؤ الرطب

تعاتب رصعــى لو يساعدها القضا

إذ ًا وثبوا غضبى وعنها العدى ذبوا
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وقال احلاج حممد حسن أبو املحاسن((( :
عــهــد وصــــل بــالــرقــمــتــن قــديــم

ســلــفــت فــيــه نــــرة ونــعــيــم

ربـــــــا قـــــــام لـــلـــصـــبـــابـــة فــيــه

مــوســم راق حــســنــه املـــوســـوم

قــــف عــلــيــه م ــس ــلـ ـ ًا إن فــرضــا

()2

بـــالـــديـــار الــــوقــــوف والــتــســلــيــم

مـــن ســـا لــلــمــنــون يف يــــوم بــدر

()3

يـــوم صــالــت أبــطــاهلــا والـــقـــروم
ثــابــت اجلـــأش مــقــدم ـ ًا ال خيــيــم

وبــــأحــــد مــــن رد بـــــأس ع ــداه ــا

()4

()5

وبــيــوم األحـــزاب إذ عظم الكرب

فــــراع اإلســــام خــطــب جــســيــم

َمــــن جـــا ك ــرهب ــا وجــــى دجــاهــا

وبـــمـــن فــــل جــيــشــهــا املـــهـــزوم

بــــه مــــــرف أقــــــب هـــضـــيـــم

وســـطـــا فـــــارس الــكــتــيــبــة خيــتــال

صــدع الــذكــر والــكــتــاب احلكيم

غــــر مــــوالهــــم ومـــــن يف عـــاه

عــمــيــت أعـــــن تــــســــاوى لــدهيــا

()6
()7

()8

فــلــق الــصــبــح والــظــام الــبــهــيــم

()9

((( من شعراء كربالء املجيدين ،بل من شعراء العراق وأعالمه وجماهديه ،ووزرائه ،وهو مع رسعة بداهته
جميد ،تويف سنة .1344
((( الرقمة  :الروضة  ،وجانب الوادي  ،أو جمتمع مائه .
وتشوق.
((( صبا فالن ًا صبو ًا  :ح ّن
ّ

((( املنون  :املوت  ،والقروم :مجع قرم  :السيد املعظم .
((( ال خييم  :ال حيزن .

((( اخلطب  :األمر الذي يقع فيه املخاطبة والشأن واحلال  ،وجسيم  :عظيم .

هضام  :مخص بطنه  ،ولطف كشحه  ،وقل اتساع جنبيه .
((( خيتال  :يزهو  ،وأقب  :ضامر البطن  ،وهضم ً
((( صدع به  :ب ّينه وجهر به .

((( ليل هبيم  :ال ضوء فيه إىل الصبح .
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وله يف قبة أمري املؤمنني:
ســنــا ض ــي ــاء عـــى الــظــلــاء متقد

يــــا قـــبـــة ي ــت ــج ــى مــــن أشــعــتــهــا

شمس رأت ذلــك املــأوى هلا رشف ًا

فالزمت من عيل دارة األســـد

وقال الشيخ حممد حسن أبو املحاسن:

()2()1

دع املــنــى فــحــديــث الــنــفــس خمتلق

ــى بــالــعــزم تستبق
واعـــزم فــإن الــ ُع ٰ

والسيف أصدق مصحوب وثقت به

إن مل جتـــد صــاحــبــ ًا يف و ّده تثق

إن املـــكـــارم فــيــهــا حيــمــد األرق

هــــم مــكــرمــة
وال يـــؤرقـــك إال
ّ

وأمــنــع الــعــ ّز مــا أرســــت قــواعــده

ســمــر األســنــة واملــســنــونــة الــذلــق
ُ

ولــيــس جيمع شمل الفخر جامعه

إال بحيث تـــرى األرواح تفرتق

فــا جيــر الـــردى مــن رصف حادثه

كــهــف وال س ـ ّلــم ينجي وال نفق

فــكــل شــــدة خــطــب بــعــدهــا فــرج

وكــــل ظــلــمــة لــيــل بــعــدهــا فلق

هلا الــرمــاح غصون والــظــبـ ٰا( )3ورق

وإنــــــا ث ــم ــر ال ــع ــل ــي ــاء يف شــجــر

عـــى األنــــــام وكــــل فــيــه معتلق

ولــــلــــردى رشك ب ــث ــت حــبــائــلــه

فاستشعر الصرب حتى ينجيل الغسق

إذ دج ــى لــيــل خــطــب أو نــبــا زمــن

فــرب عــذب أتــى مــن دون ــه الــرق

فــا يــغــرنــك عــيــش طـــاب مـــورده
دنـــيـــ ًا رغــائــبــهــا يف أهــلــهــا دول

ومــا استجدت هلــم مــن نعمة خلق

وإن بـــدا لــك مــنــهــا املــنــظــر األنــق

ولــيــس يف عيشها روح وال دعــة

((( الدارة  :التي حتيط حول القمر  ،واألسد  :أحد بروج السامء .
((( أعيان الشيعة . 151 / 9 :

((( ال ُظ َبة :حد السيف والسكني ونحومها؛ ُظباتُ ،ظبا ،ظِ ُبون ،أ ُظب .الرائد[ 985:املدقق].
245

دنــيــ ًا آلل رســـول اهلل مــا اتسقت

أنـــــى تــؤمــلــهــا تــصــفــو وتــتــســق

فــكــل جــفــن بـــاء الـــدمـــع منغمر

وكــــل قــلــب ب ــن ــار احلـــــزن حمــرق

واستخلصت لليل الوحي خالصة

من الورى طاب منها األصل والورق

صــر بــه الــواجــد املــحــزون يعتلق

تــلــك الـــرزيـــة جــلــت أن يغالبها

سهام قــوم عــن اإلســـام قــد مرقوا

هبــا أصــابــت حــشــا اإلســــام نــافــذة

أصــفــاهــم اهلل إكــــرامــــ ًا بــنــرتــه

فاستيقنوها ويف هنج اهلدى استبقوا

كــأهنــم يــــوم طـــافـــوا حمــدقــن هبم

حمـــاجـــر وهــــم مـــا بــيــنــهــم حــدق

وقـــام يـــوم هبــم بــالــطــف إذ وقــفــوا

بــيــوم بـــدر وإن كــانــوا هبــا سبقوا

لــنــرة الــعــرة اهلــاديــن قــد خلقوا

مــــن خيـــلـــق اهلل لــلــدنــيــا فــإهنــم

دون احلسني وفيام عاهدوا صدقوا

رجــال صــدق قضوا يف اهلل نحبهمو

ويف أولــــئــــك يف بـــــدر نــبــيــهــم

وهــــــؤالء هبـــم آل الــنــبــي وقـــوا

مــن كــل بــدر دجــى جيــري بــه مرح ًا

إىل الــكــفــاح كميت ســابــق أفـــق

ينهل يف السلم واهلــيــجــاء مــن يده

وســيــفــه الــواكــفــان اجلـــود والعلق

تقلدوا مرهفات الــعــزم وادرعـــوا

ســوابــغ الــصــر ال يــلــوي هبــم فرق

والصرب أثبت يف يــوم الوغى حلق ًا

إذا تطاير مــن وقــع الظبى احللق

رســـــوا كـــأهنـــم هــضــب بــمــعــرك

ضــنــك عــواصــفــه ب ــامل ــوت ختتفق

والبـــســـن ث ــي ــاب الــنــقــع ضــافــيــة

كأن نقع املذاكي الويش والــرق

()1

()2

((( الكميت واألفق بضمتني صفة للفرس للذكر واألنثى .
((( الرسق حمركة  :شقق احلرير .
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مستنشقني مــن اهليجاء طيب شذا
عشق احلسني دعاهم فاغتدى هلم

ـى باملسك تنفتق
كــأن أرض الــوغـ ٰ

مــر املــنــيــة حــلــو ًا دون مــن عشقوا

جــــاءوا الــشــهــادة يف مــيــقــات رهبــم

حــتــى إذا م ــا جت ــى نــــوره صعقوا

ومــا سقوا جرعة حتى قضوا ظمأ

نعم بحدّ املــوايض املرهفات سقوا

مــابــس ـ ًا قــد تـــوىل صبغها العلق

عارين قد نسجت مــور الرياح هلم
حــاشــا إبــائـ ِـهــم أن يــؤثــروا جــزعـ ًا

عـــى املــنــيــة ورد ًا صـــفـــوه رنــق

مــضــوا كـــرام املــســاعــي فــائــزيــن هبا

مكارم ًا مــن شــذاهــا املسك ينتشق

ـر من بعدهم وجه الثرى وزها
واغـ ّ

بــبــرهــم يف جــنــان اخلــلــد مرتفق
يــطــوى الــصــفــوف بامضيه وخيــرق

هنالك اقتحم احلــرب ابــن بجدهتا
يطاعن اخلــيــل شـــزر ًا والقنا قصدٌ

ويــفــلــق اهلـــام رضبـــ ًا والــظــبــى فلق

ظــمــآن تنهل بــيــض اهلــنــد مــن دمــه

فــيــســتــهــل هلــــا بــــــر ًا ويــعــتــنــق

دريـــئـــة لــســهــام الـــقـــوم مهجته

كـــأنـــه غـــــرض يـــرمـــى ويــرتــشــق

لو أن بالصخر ما قاساه من عطش

ك ــادت لــه الصخرة الــصــاء تنفلق

ٍ
ــــر ُغ ـ ّلــتـ ِـه
نــفــي ال ــف ــداء لــشــاك َح َ

واملــــاء يــلــمــع مــنــه الـــبـــارد الــغــدق

م ــوزع اجلــســم روح الــقــدس يندبه

شــجــو ًا ونـــاظـــره بــالــدمــع مندفق

والــشــمــس طــالــعــة تــبــكــي وغــائــبــة

دمــــ ًا بــه شــهــد اإلرشاق والــشــفــق

جت ــري عــى صـــدره عــــدو ًا خيوهلم

كــأن صــدر اهلـــدى للخيل مستبق

تـــبـــدو لـــه طــلــعــة غـــــراء مــرقــة

عــى الــســنــان وشــيــب بــالــدمــا رشق

فـــا رأى نــاظــر مـــن قــبــل طلعته

بــــدر ًا لــه مــن أنــابــيــب الــقــنــا أفــق
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ويف الــســبــاء بــنــات الــوحــي سائرة

هبــا املــطــي وأدنــــى ســرهــا العنق

يــســتــرف الــبــلــد الــــداين مطالعها

وحيــشــد الــبــلــد الــنــائــي فيلتحق

تــزيــد ن ــار اجلـــوى يف قلبها حــرقـ ًا

بــــاء دمــــع مـــن اآلمــــــاق يــنــدفــق

فـــا جتـــف بــحــار الـــوجـــد عــرهتــا

وال تــبــوخ بفيض األدمــــع احلــرق

وســيــد اخلــلــق يشكو ثــقــل جامعة

ت ــن ــزء دامــــيــــ ًا مـــن محــلــهــا الــعــنــق

هتفو قلوب العدى من عظم هيبته

لــكــنــهــم بــــــروايس حــلــمــه وثــقــوا

مــا غــض مــن بــأســه سقم وال جدة

لق
إن الشجاعة يف أســد الــرى ُخ ُ

وقال يف رثاء اإلمام احلسني:

ٍ
محـــــاة مل أقــــف هلم
أفـــدهيـــم مـــن

عــى مثيل إذا صــوت الــريــخ عال

املــورثــن الــوغــى يف طــول صربهم

مــن قبل أن يــســأمــوا أهــواهلــا ملال

مح ــوا بأسيافهم خ ــدر الــنــبــوة عن

جيش العدو إىل أن صافحوا األجال
ٍ
فخر عــى هــام السهى وعال
رواق

ورصعـــوا دونــه مــن بعد مــا رضبــوا
مل يــســلــبــوا حــل ـ ً
ا مــن بــعــد قتلهم

إال وقـــد لــبــســوا يف اجلــنــة احلــلــا

فــعــاد ســبــط رســــول اهلل مــنــفــرد ًا

يــشــب حـــر الــظــا يف قــلــبــه شعال

إن مل يــبــل غــلــي ـ ً
ا م ــن حشاشته

فــإنــه بـــل مـــن صــمــصــامــه الــغــلــا

ٍ
صلة
سطا فكم نفس قــرم منه ذو

ملـــا غــــدا ســيــفــه يف اهلـــــام متصال

هيـــز فــيــهــم صــفــيــح ـ ًا فــيــه جمتمع

شــمــل املــنــون إذا مــا فـــارق اخللال

فــكــم مخــيـ ٍ
ـس لــه قــد خــر حــن تال

ك ــأن ــا رق ــم ــت آي الــســجــود به
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حــتــى إذا شـــاء أن يــلــقــى أحبته

ألــقــى مــهــنــده واســتــقــبــل األســـا

فاستهدفته ســهــام الــقــوم قــاصــدة

أحــشــاءه فــهــوى لـــأرض منجدال

فيا عيون الورى سيحي الدموع ملن

أبــكــت رزيــتــه األمــــاك والــرســا

هلل يـــــو ًم بـــــأرض ال ــط ــف عــــاد به

جفن اهلــدى بجواري دمعه خضال

يـــوم بــه رأفــــت ســمــر الــقــنــا بدما

رحيــانــة املصطفى فــاســرعــن املقال

وســــروا اخلــفــرات الــطــاهــرات به

إىل الــشــام جت ــوب الــســهــل واجلــبــا

عـــى نــيــاق تــبــل الـــرســـل ادمــعــهــا

مهام رست ببنات املصطفى رمال

لــقــد رسيــــن ســبــايــا ال كــفــيــل هلا

إال أســــر ًا يــعــاين الــســقــم والعلال

هلــفــي لــه حــن يــرمــى طــرفــه ويــرى

رأس احلسني عــى اخلطى قــد محال

ومن أطرف قصائد الشاعر أيب املحاسن هذه الفريدة الرائعة التي مجع فيها بني الغزل

والتهكم عىل قوات التحالف التي هامجت املضايق فقال:
ٍ
وشــــــــــــــادن أورثـــــــنـــــــي حــبــه

كـــاالئـــتـــافـــيـــن ،حــــزنــــ ًا طــويــل

عــــــ ّز عـــــي الـــــوصـــــل مـــنـــه كــا

عـــز عــلــيــهــم م ــوق ــف ال ــدردن ــي ــل

والــــكــــل مـــنـــا مل يـــنـــل قــصــده

وهـــكـــذا مـــن طــلــب املــســتــحــيــل

ٍ
نــــــاء مــــا إلـــيـــه ســبــيــل
والـــثـــغـــر

قــــد مهــــت بــالــثــغــر وهــــامــــوا بــه
وفــــتــــحــــه كــــــــان هلــــــم مــنــيــة

ومــنــيــتــي أن أرد الــســلــســبــيــل

أشــكــو ويــشــكــوين اهلـــدى والــوغــى

فــكــلــنــا يـــصـــى بــــنــــار الــغــلــيــل

يـــــا دوالً فــــــرت أســاطــيــلــهــا

فــــرار ســـلـــواين وصــــري اجلميل

كــانــت (غــالــيــبــويل) هلــم مــرع ـ ًا

ومـــرعـــي خـــد املــلــيــح األســيــل
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دمــــاؤهــــم م ــث ــل دمــــــوع ال ــن ــدى

عــى الــظــبــا واخلــــد ســالــت مسيل

أودت هبــــم بـــيـــض حــــــداد كــا

بــالــصــب أودى ســيــف حلــظ كليل

ول ــس ــت مـــســـؤوالً بــــرع اهلـــوى

إن سألوا (كجنر) او (جورجنيل)

قــــد رجــــعــــوا بـــالـــعـــار لــكــنــنــي

رجــعــت يف الــعــشــق بــمــجــد أثــيــل

وجــــــدت لــلــحــب بــنــفــي وه ــم

قـــد آثـــــروا جــنــبــ ًا ح ــي ــاة الــذلــيــل

إن نـــدمـــوا الـــيـــوم عـــى مـــا مىض

فــــا أق ــي ــل ــت عـــثـــرة املــســتــحــيــل
ونــحــن عــجــلــنــا ِ
الـــقـــرى للنزيل

قــــد نــــزلــــوا بــــاحلــــرب أوط ــان ــن ــا

يعب هبا عن معاناته النضالية يف سبيل
ويف سجن احللة نظم الشاعر قصائد عدة ّ

االستقالل والوحدة العربية ،فهو جيد من يشاركه آالم القيود التي تتضاءل أمام اجتامع
األبطال ،غري مبال بالقيود ألنه يطمح إىل العىل ،وهو صعب املرتقى ال ينال بدون
تضحيات ،اسمعه يف إحدى هذه القصائد يقول:
أنــــــا والــــنــــجــــم كــــانــــا ســاهــر

غــــــر أين مـــــفـــــرد ب ــال ــش ــج ــن

يف س ــب ــي ــل املــــجــــد مـــنـــا أنــفــس

رخـــصـــت وهــــي غـــــوايل الــثــمــن

وصــــل أشـــجـــاين وهــجــر الــوســن

ال أبــــــــايل واملــــــعــــــايل غ ــاي ــت ــي

يل ش ــغ ــل ف ــه ــو أضـــحـــى ديــــدين

لــيــس غـــر الــشــعــب واســتــقــالــه

لــــو أقـــالـــتـــنـــا رصوف الـــزمـــن

نـــحـــن لــلــعــلــيــاء والـــعـــلـــيـــا لــنــا

ولــــنــــا تـــأســـيـــس تـــلـــك الــســنــن

عــــرف املــــعــــروف والــــعــــدل بنا
الـــــرق ِ
ِ
وم ــن
ِمـــن مــواضــيــنــا ســنــا

جـــــود أيـــديـــنـــا انـــســـجـــام املــــزن
رايــــــــة الـــــعـــــدل بـــفـــتـــح املـــــدن

مــــرفــــيــــات دقـــــــــاق رفـــعـــت
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كــــرت كــــرى وردت قــيــر ًا

قــــــارص الـــــبـــــاع عــــديــــم اجل ــن ــن

عـــــرب شـــيـــدت مـــبـــاين عــزهــم

يف الـــــذرى م ــن شــاهــقــات الفتن

هـــيـــج الـــشـــعـــب وأغــــــــــراه بــنــا

مل يــغــب عـــن مــشــهــد أو مــوطــن

وطــــــنــــــي ثــــــائــــــر ذو ل ــس ــن

عــظــمــوا اجلـــــرم وقــــالــــوا حــاكــم
إن أكــــن أح ــس ــب فــيــكــم جمــرمــ ًا

فــــأنــــا املـــحـــســـن عـــنـــد الـــوطـــن

مـــقـــويل مـــــاض وســـيـــفـــي مــثــلــه

وجـــــــنـــــــاين ثــــــابــــــت مل خي ــن

حــــســــنــــات عـــــنـــــده ت ــرف ــع ــن ــي

ســـيـــئـــات وضـــعـــتـــنـــي عــنــدكــم

ســــــامل األخـــــــــاق مـــــن مــنــتــقــد

يف رسور كـــنـــت أو يف حـــزن

مــــن رجــــــال ن ــق ــض ــوا مــيــثــاقــهــم

وجــــــزوا ب ــال ــس ــوء فــعــل احلــســن

وحيـــهـــم مـــا نــقــمــوا مـــن نــاهــض

طـــيـــب الــــــر كــــريــــم الــعــلــن

فـــهـــو بـــــاإلخـــــوان قــــد عــرفــنــي

لست أشــكــو السجن بــل أشكره

وبــــــدت ب ــغ ــض ــاؤه ــم بــاأللــســن

أظــهــروا مــا أضــمــروا مــن حقدهم

فــلــنــا مــــن بـــعـــد محــــد املــجــتــنــي

إن يـــــذم الــــيــــوم قـــــوم غــرســنــا
ثـــــــورة أصــــبــــح ِمــــــن آثــــارهــــا

حــــظــــوة اخلـــــائـــــن واملـــفـــتـــتـــن
ِمــــــن مـــســـاعـــي مـــعـــر يف حمــن

مـــعـــر يف نـــعـــم قــــد أصــبــحــوا

أهيـــــا الـــســـاكـــن ظـــــ ً
ا خــالــصــ ًا

لــســت لــلــظــل وال الـــــورد اهلــنــي

يف طـــريـــق الــســيــل تــبــنــي مــنــزالً

هــلــك املــســلــك وبـــــاين املــســكــن

تــســحــب احلـــلـــة والـــفـــضـــل هلــا

لـــقـــتـــيـــل مــــــــــدرج يف كــفــن

إنـــــــا تـــســـكـــن قــــــــر ًا شـــــاده

لـــــك ســـيـــف املـــــوثـــــق املـــرهتـــن

وقصيدة (يعيد تاريخ العىل نفسه) تنم عن شعور طافح بالنزعة اإلنسانية والقومية،
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فهو يعتز بقومه وبعروبته ،فيقول:
يــا أهيـــا الــوطــن الــعــزيــز لــك اهلنا

قــــد ن ــل ــت رشف بــغــيــة ومـــــراد

ســيــعــيــد ت ــاري ــخ الــعــى ل ــك نفسه

ويــــعــــود جمــــد رجــــالــــك األجمـــــاد

آســــاد غـــاب لــيــس يــنــكــر بأسهم

وبـــنـــوك نــســل أولـــئـــك اآلســــاد

أبـــنـــاء ي ــع ــرب يــطــلــبــون تــراثــهــم

إن الـــبـــنـــن أحـــــق بــــاألجــــداد

ال يــفــقــهــون مـــن الــفــخــار بــتــالــد

مــــا مل يــضــيــفــوا طــــارفــــ ًا لــتــاد

ٍ
لفضيلة
يـــا نــاطــقــ ًا بــالــضــاد مـــا

مــعــنــى يــتــم لــغــر أهــــل الــضــاد

فــافــخــر فــإنــك م ــن ســالــة معرش

مــن طيب ذكــرمهــو يــضــوع الــنــادي

أولــيــس عــر الــنــور مــن آثــارهــم

قــبــســت لـــوامـــع نـــــوره الـــوقـــاد؟

والعلم من ثمرات غرسهمو الذي

عــــم الـــــــورى بـــفـــواضـــل وأيـــــاد

والــعــدل واإلحــســان مــن حسناهتم

وهـــي الــتــي خــلــت عـــن الــتــعــداد

وعـــى مــبــاديــنــا احل ــض ــارة أسست

غــــرهــــن م ــب ــادي
أيــــــام لــيــســت
ً

من عنرص الدين احلنيف إذا انتموا

لــلــديــن كـــانـــوا أرشف األوالد

عـــرب حتــن إىل الــفــخــار سيوفها

وتـــصـــد إعــــراضــــ ًا عـــن األغــــاد

ه ــم عـــودوهـــا أن تــســل فــلــم متل

عــــن عــــــادة ال ــت ــج ــري ــد ل ــأغ ــاد

األرسة والــــذرى
م ــن أرسة هل ــم
ّ

م ــن عــهــد تــ ّبــع يف الـــزمـــان وع ــاد

فـــكـــأهنـــا فـــــوق املـــغـــافـــر لــقــنــت

مــنــهــم فــصــاحــتــهــم عـــى األعــــواد

حتــــوي املــنــابــر مــنــهــم بــظــهــورهــا

فـــرســـان روع يف ظـــهـــور جــيــاد

مل يــنــتــضــوا مــنــهــن غــــر حــــداد

هلـــم الــســيــوف ومــثــلــهــن مــقــاول
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والـــبـــاذلـــن الــنــفــس بــــذل الــــزاد

الــصــائــنــن ع ــن الــدنــ ّيــة عرضهم

فــانــظــر إىل ت ــي ــار ســيــل الـــــوادي

إن شئت تعرف نكتة من حورهم

ِ
جى
أو شئت تعلم ما يــوازن يف احل ٰ

أحــامــهــم فــانــظــر إىل األطـــــواد

كــرمــت خالئقهم وتــعــرف منهم

كـــــرم اخلــــائــــق ســـاعـــة املـــيـــاد

والـــعـــز يـــنـــزل مــنــهــمــو مــتــبــوئ ـ ًا

بـــيـــتـــ ًا أشــــــم عـــــى أشــــــم عـــاد

ع ــل ــل بـــذكـــرهـــم الــــفــــؤاد فــإنــه

ظــــام وذكـــرمهـــو الـــــروا لــفــؤادي

قــومــي الــذيــن عرفتهم وبمجدهم

ٍ
ومـــعـــاد
تـــم اعــــــراف ُمــــصــــادق

غــــر الــــلــــيــــايل مل تـــغـــر مــنــهــم

شــيــم الـــكـــرام الــــــذاءة األن ــج ــاد

مل ي ــرض ــخ ــوا لــلــضــيــم إال ريــثــا

نــــــاداهــــــم لـــلـــعـــز خـــــر مـــنـــاد

لبيك يــا داعـــي الــرشــاد شعارهم

قــدســت مــن داعـــي هـــدى ورشـــاد

ٍ
عــــواد
وعــــدت عــلــيــهــم لــلــزمــان

أبــلــوا شــبــاب الــدهــر ثــم نــبــا هبم

ـت ِمــن أرواحــنــا
أنــت الـــذي أنــعــشـ َ

أرمـــاقـــهـــا فــنــهــضــن بــاألجــســاد

فــمــتــى تـــؤلـــف وحــــــدة عــربــيــة

وط ــن ــي ــة اإلصــــــــدار واإليــــــــراد؟

ليس الــعــراق بموطني هــو وحــده

فــــبــــاد قــــومــــي ك ــل ــه ــن بــــادي

ويــــرين أين ع ــى ضــعــف الــقــوى
قـــالـــوا أمــــا ِمــــن بـــــاذل أو مــفــتـ ٍـد

الــقــوي بموقفي وجــهــادي
كــنــت
َّ

ـت نــفــي حــن عــز الــفــادي
فــبــذلـ ُ

ثــــم تـــــداولـــــه اجلــــنــــاة ومــنــهــل

حــشــدت عــلــيــه خ ــوام ــس الــــوراد

أفــبــعــدمــا ائتلفت ضــائــرنــا هــوى

ومتـــــازحـــــت ب ــم ــح ــب ــة ووداد

تـــــأيت عــــى إثـــــر املـــســـاعـــي إثــــرة

رأى ل ــع ــم ــرك مل ي ــك ــن ب ــس ــداد
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أنـــــا عــــى عـــاهتـــم أعـــضـــادهـــم

مــــا مل ي ــف ــت األمــــــر ب ــاألع ــض ــاد

ومـــن الــعــتــاب ع ــى الـــــوداد أدل ــة

إن كــانــت الــعــتــبــى مـــن األمــــداد

ومن قصائده االجتامعية التي يصور فيها حالة املجتمع واألمة ،حيث يطالب بحق

الضعيف ويدافع عن املظلوم هذه القصيدة التي يقول فيها:
ك ــم أمـــة طــلــبــت حــقــ ًا فــأعــجــزهــا

طــــابــــه بـــلـــســـان نــــاطــــق وفـــم

حتى إذا أنطقت صدق ًا صوارمها

أصــغــى حلجتها مــن كــان ذا صمم

أمـــا تـــرى احلـــق لــفــظ ـ ًا ال يــوافــقــه

معنى بــغــر دوي املــدفــع الضخم

أمــــا الـــقـــوي فــمــشــغــوف بــلــذتــه

عن الضعيف الــذي قد بــات يف اأمل

يف فـــــوز م ــن ــت ــر حمــــو ملــنــكــر

فـــا ي ــق ــال ل ــعــ ًا مـــن زلــــة الــقــدم

ما أسعد األرض لو ساد السالم هبا

لكن للحرب سلطان ًا عــى السلم

أو كـــان لــلــحــق هنـــج ال تــقــام به

ألهـــلـــه عــقــبــات ذات مصطلم

ســادت عىل الغضب األقــام قائلة

يا أرض قد سعدت أهلوك فابتسمي

لــكــن تــنــازعــنــا ح ــب الــبــقــا خلق

وال جمــيــدٌ عــن األخــــاق والشيم

عـــر تــــروق بـــه ألـــفـــاظ ســاســتــه

والــرقــص فيه عــى اإليــقــاع والنغم

نستعذب الــقــول فيه والــعــذاب به

وحيــفــظ اهلل م ــن س ــم م ــع الــدســم

ال أجــــد الــقــلــم األعــــى فضيلته

فــإنــه ذو الــيــد الــبــيــضــاء يف األمــم

كــم ارتــقــى فيه شعب عند هنضته

أوج احلــضــارة ذات املجد والشمم

إذا جــرى فــوق أطــراف البنان جال

ســحــر الــبــيــان بــمــنــثــور ومنتظم

إن احلــقــائــق م ــا شــقــت غياهبها

إال بــشــق الــــراع الــنــاصــع العتم
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يــمــر طـــــور ًا وحتــــول يل عــواطــفــه
ّ

إن هــز عطفيه يف بـــأس ويف كــرم
م ــن اآلســـــار وكـــل خ ــر معتصم

كـــــل حيــــــرر أهـــلـــيـــه وأرستــــــه

فأعجب لضدين قد حازت صفاهتام

تــســاويــ ًا فــهــا ص ــن ــوان م ــن رحــم

قــد نــلــت حــق ـ ًا عــى أين أخـــو قلم

إذا جـــرى فــهــو مل يــقــر ومل خيم

لــكــن ضــمــري وهـــو احلـــي متبع

حقيقة حبها مــن أفــضــل الفسم

وهذه أبيات تتفتح فيها العاطفة الرقيقة ويرشق عليها الوجدان احلي يف صورة مجيلة

أخاذة كقوله:

لعل الــنــوى تدنو فيجتمع الشمل

فــا عيش إال مــن وصــالــك يل حيلو

فدى لك نفيس كيف ما شئت فاحتكم

فمثلك ال يــســى ومــثــي ال يسل

ومـــا أنـــت ذو مــثــل فــأســلــو بغريه

ألنــــك ذو حــســن ي ــعــ ّز لـــه املــثــل

يـــلـــوم عـــى فــــرط املــحــبــة عـــاذل

وأضـــيـــع يشء يف حمــبــتــك الــعــذل

إذا كــان حكم ال ــذات أرشف مبدأ

فحكمك يا ذات اجلــال هو العدل

مـــن عليك لــك الــفــدا
حــيــايت وال ٌ

فمن واجــب احلــب املــفــاداة والبذل
وأصــلــح فليبق اهل ــوى أنــه األصــل

وحــبــك أقــــوى إذ يــنــازع سلويت
ومــــا أنــــا عـــاشـــق قـــد تــقــاســمــت

ه ــواه املــعــايل الــغــر واحلـــدق النجل

ومــا اختلفت سبل اهلــوى غري إنني

أواصــــل هنــج ـ ًا فــيــه تــأتــلــف السبل

مــعــاين مجـــال غـــر مـــا افــتــتــنــوا به

فــا حــور العينني منه وال الكحل

يــقــولــون حــد الــعــشــق حــب خمامر

وذلـــك جــنــس والــثــبــات لــه فصل

إىل الفضل يعزو نفسه غــر واحــد

ومـــا ك ــل مــعــزو يــقــر ل ــه الفضل
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وكـــم مـــد ٍع حــب ـ ًا للحقيقة وحــده

ولــيــس هل ــا مــنــهــا دنـــو وال وصــل

ومـــا أســعــدت ســعــد هـــواه بنظرة

وال جــامــلــتــه يف حمــبــتــهــا مجــل

ومــن كــان ذا رهــط فأهل طريقتي

هم الرهط يل دون األقــارب واألهل

رجـــــال قــلــيــل غـــر إن غــنــاءهــم

كــثــر ف ــا ض ــر عــلــيــهــم إذا قــلــوا

وأبو املحاسن شاعر من طراز فريد ،حيث ترك آثار ًا نفيسة يف الشعر ،حرية بأن خيلد

ذكره مع توايل األيام ،وديوانه املطبوع كله من النوع اجليد ،إذ ّ
إن الدارس خيتار يف انتقاء
النامذج الطيبة ،فهو كل حمتوياته عىل مستوى واحد من املعاين واألخيلة والصور البديعة.
***

 -25الشيخ حممد حسني بدقت
1335 - 1255هـ

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

الشهري ببدقت املتولد يف كربالء عام  1255واملتويف عام  1335هـ ،نشأ وترعرع يف

كنف والده الشاعر فتعلم القراءة والكتابة عىل يديه وحفظ القرآن الكريم ،واستوعب

شيئ ًا من العلوم الدينية ،وأقبل عىل دواوين الشعراء القدامى إقبال املشوق فدرسها ،ثم
طفق يقرزم الشعر فمهر به ،واتصل بحملة العلم وأهل الفضل وأخذ عنهم ،حدثني

صهره وقال :أنه امتهن كاتب ًا 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 خطاط ًا فكتب احلجج الرشعية واملكاتيب
وقد التجأ إىل ذلك لكثرة أفراد عائلته وقلة ذات يده ونشأ ما بني ذلك حمب ًا 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(((.
كام ترجم له الشيخ عيل كاشف الغطاء يف (احلصون املنيعة) (((.
وقد وجدت ختمه يف الكثري من املستندات العائدة ألهايل كربالء منها ورقة مغارسة

رشعية لرستاق اليوسفية العائدة مالكتها للسيد جواد الكليدار املؤرخة يف الثامن من
مجادىٰ الثاين سنة 1308هـ ،حدثني معارصوه أنه كان أديب ًا حافظ ًا صاحل ًا بارع اخلط
ذا مقدرة أدبية ممتازة يتمتع بثقافة جيدة أهلته أن يكون يف عداد الشعراء الناهبني ،ومل

يكن بعيد ًا عن األجواء األدبية التي كان حيييها السادة آل املرشدي ،واندمج يف صفوف
الشعراء الذين حرضوا جملسهم ،فزاده ذلك مي ً
ال إىل قرض الشعر واإلجادة فيه ،وال

شك أنه أفاد كثري ًا 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 كثري ًا
من فنون شعره ،ذلك الشعر الذي جيمع بني املتانة والرقة بعيد ًا عن االبتذال واإلسفاف،

وبالرغم من أن شعره اختص باملناسبات ،لكنه ال خيلو من جزالة يف الرتكيب وإبداع يف
((( احلائريات  -للشيخ عبد املوىل الطرحيي (خمطوط).

((( احلصون املنيعة  /الشيخ عيل كاشف الغطاء ج 2ص( 142خمطوط).
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املعاين ،قال راثي ًا العامل اجلليل الشيخ حممد طه نجف:
دهـــــر الـــعـــنـــا أثــكــلــنــا بـــاألمـــن

فــــــــأورث األكـــــبـــــاد داء دفـــن

ودك طــــــود الــــصــــر مـــنـــا عــى

مـــن كــــان ركـــنـــ ًا لــلــمــعــايل ركــن

أســــمــــعــــنــــا واعــــــيــــــة يــــــا هلــا

واعــــيــــة يــشــيــب مــنــهــا اجلــبــن

حمــــمــــد طــــــه الـــــــــذي قــــــد ســا

هلـــامـــة اجلــــــــوزاء وهـــــو الــقــمــن

مــــن غـــامـــض ال ــع ــل ــم ي ــب ــن لــنــا

دقــــائــــقــــ ًا مـــنـــه بـــحـــلـــم رزيــــن

كـــــم حــــكــــم أحـــكـــمـــهـــا د ّقـــــة

عـــى وثـــــوق ال ــن ــص للمسلمني

تـــبـــرة الـــرشـــد غـــــد ًا مــوضــح ـ ًا

بــمــنــتــى الـــشـــك بــعــن الــيــقــن

أحــكــامــه األحـــكـــام هنـــج اهلـــدى

وفــــيــــضــــه مــــرتــــبــــع املــســنــتــن

ويــــــومــــــه أعـــــظـــــم يــــــــوم عــى

كــــل امـــــــرئ ذاك تـــقـــي فــطــن

وقال مؤرخ ًا مأذنة الروضة العباسية:
بــحــرة الـــقـــدس وغـــايـــة األمـــل

مـــأذنـــة زانـــــت لــعــبــاس الــبــطــل

فـــقـــل لــبــانــيــهــا ســـعـــدت فــبــذا

أحــبــطــت نـــــر ًا وي ــغ ــوثــ ًا وهــبــل

وقــــــل ملــــن يــــرقــــى هبــــا مـــكـــر ًا

أرخ (فــقــل حــي عــى خــر العمل)
1319هـ

وقوله راثي ًا احلاج حممد كريم خان:
اهلل أصــبــح ركـــن الــديــن مفتقدا

فاخللق من بعده أضحى اجلميع سدى

قـــالـــوا تــــويف يف كـــرمـــان أعلمها

فقلت رابـــع أركــــان اهلـــدى فقدا

العامل الفاضل النحرير من كرمت

أخالقه الغر عن وصــف وطــال يدا
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ِ
ٍ
احلــشــاشــة
قـــلـــق دام
فـــبـــت يف
ّ

واألخــبــار هتــوى لقلبي دائــ ًا كمدا

وأرسع ــت مقلتي يف فيض أدمعها

حتى خشيت عليها بعد ذا رمــدا

حــتــى إذا نــزحــت مــا يف خزائنها

صــارت له تستمد القلب والكمدا

فــقــلــت ال رمــلــة بــانــت ع ــى أمــل

والطرف منها من األفكار ما رقدا

أيــتــامــهــا حــوهلــا بــاتــت بمسبغة

وال تـــــــرى يف قــــوهتــــا أحـــــدا

لــو أهن ــا علمت مــن ك ــان يذكرها

بــالــقــوت مــا نــســيــت بــــر ًا لــه أبــدا

وال تــعــزت بـــيء ال وال سلبت

عنه وال استعملت كح ً
ال وال سندا

وقــل لبعض أن ــاس فيه قــد شمتوا

مل ــا رواه ع ــى هـــام الــعــى صــعــدا

إن تشتموه فــا يف امل ــوت ويلكمو

شـــاتـــة وهــــو حمـــتـــوم لــكــم أبـــدا

لكنكم قــد عميتم مــن جهالتكم

واملـــوت منه عليكم جاعل رصــدا

وقـــل ملــن ســــاءه هـــذا الــفــقــيــد فال

حتـــزن لـــه أنـــه مـــا مـــات بـــل فــقــدا

إن مل يــكــن مــنــه عــل ـ ًا وارثـــــ ًا أحــد

ف ــن ــور أمحــــد مـــن ذاك امل ــن ــر بــدا

ـر واجلــمــيــع أتــت
إن الــعــقــول لــعـ ٌ

تدعو أال أرخــوه (غــاب نور هدى)
هناك نادى اهلوى أرخ (كريم غوى)

ملا قىض حل أقــى الوجد ساحتنا

1288هـ
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وقال:
بــاجلــد حــق الــعــا وقــيــت ال اللعب

وع ــزم ــة ســبــقــت س ــي ــارة الشهب

جـــواد فــكــري ال يكبو الــريــع به

والنظم يشهد إين من ذوي احلسب

ومــن تعاطي مـــدام الشعر أرشهبــا

ثملت ال مــن تعاطي ابــنــة العنب

ٍ
لـــؤلـــؤ رطــب
مـــأهتـــا دفـــقـــة مـــن

مــدّ البسيط انبساط ًا سبع أبحرة

ح ّليت جيد زمــاين يف القريض كام

أج ــي ــاد أحــقــاهبــا حـــ ّ
ا لــشــعــر أيب

هذا ما استعطت احلصول عليه من شعره ،وعسى أن نقف يف املستقبل القريب عىل

قصائد أخرى تكشف لنا شاعريته بصورة أدق وأشمل.
***

 -26السيد حممد حسني املرعشي الشهرستاني
املتوىف سنة 1315هـ

هو السيد حممد حسني بن حممد عيل بن حممد حسني احلسيني املرعيش الشهرستاين

احلائري ،ولقب الشهرستاين حلق به ملصاهرته بأرسة السيد حممد مهدي الشهرستاين

املوسوي.

ولد يف كربالء سنة 1256هـ ونشأ هبا ،وأخذ عىل أعالمها حتى كان من املراجع

الذين يشار إليهم بالبنان ،قال عنه سيدنا املحسن األمني يف أعيانه :العامل األديب له

مشاركة يف فنون عدة وأخذ الفقه واألصول عن األردكاين وهو أشهر تالمذته واجلهم
يروي باإلجازة عنه وأخذ اهليئة والنجوم عن املرزا باقر اليزدي واحلساب واهلندسة
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والعروض عن املريزا عالم اهلراوي احلائري ،صنف غاية املسؤول يف األصول طبع

يف إيران ،وشوارع األعالم يف رشح رشائع اإلسالم و(الرتياق الفاروقي) يف الفرق
بني املترشعة والشيخية ،و(تنبيه األنام عىل كتاب إرشاد العوام) لبعض الشيخية رد ًا
عليه ،وبلوغ اإلشارة يف تلخيص رشح الزيارة ،ومواقع النجوم يف اهليئة واللباب يف
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(((.

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
صاحب املآثر واآلثار وطبع مجلة من مؤلفاته وتبلغ  38تقريب ًا يف شتى العلوم كالفقه

واألصول والرياضيات والكالم والردود تويف  3شوال سنة 1315هـ وعمره ( )59سنة

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(((.

وفاته :كانت وفاته رمحه اهلل يف  3شوال سنة 1315هـ ودفن يف مقربة األرسة يف

املشهد احلسيني خلف قبور الشهداء ،ورثاه الشاعر الكبري حممد حسن أبو املحاسن
بقصيدة مطلعها:

فـــا رجـــــاء وال قــصــد وال أمــل

حامي الرشيعة قد ضاقت بك السبل

وأعقب ولده احلاج مرزا عيل أحد أعالم كربالء املتوىف سنة 1344هـ.
((( أعيان الشيعة  -السيد حمسن األمني العاميل ج 44ص.212

((( ديوان أيب املحاسن الكربالئي  -حتقيق الشيخ حممد عيل اليعقويب ص.185
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نموذج من شعره:

كان صاحب الرتمجة شاعر ًا جميد ًا وأديب ًا فذ ًا ،رقيق الطبع ،مجيل النظم ،مشارك،

مشهور بالفضل والعلم ،وأمجع املؤرخون عىل تضلعه يف األدب والنظم البديع بكل
أنواعه مضاف ًا 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

بيت ًا وأوهلا:

احلـــــمـــــد هلل الــــــــــذي هــــدانــــا

إىل طــــريــــق احلــــــق واجـــتـــبـــانـــا

وفــــقــــنــــا بـــلـــطـــفـــه تـــوفـــيـــقـــا

أكـــــــرم بــــه مـــصـــاحـــبـــ ًا رفــيــقــا

مــصــلــي ـ ًا عـــى الـــــذي قـــد أرســـا

هـــــدى ونــــــــور ًا كــــامــــ ً
ا مــكــمــا

وآلـــــــــه وصــــحــــبــــه الـــســـعـــود

الـــعـــاكـــفـــن الــــركــــع الــســجــود

هـــم ســـعـــداء مــنــهــج الــتــصــديــق

إذ صـــعـــدوا مـــعـــارج الــتــحــقــيــق

وبـــعـــد هـــــذا غـــايـــة الــتــقــريــب

مـــــهـــــذب ملـــنـــطـــق الـــتـــهـــذيـــب

مـــــقـــــرر الـــــقـــــواعـــــد املـــــيـــــزان

مـــــقـــــرب هلــــــا إىل األذهـــــــــان

جـــعـــلـــتـــه تــــــذكــــــرة وتــــبــــره

ملـــطـــالـــب الــــقــــواعــــد املــــقــــرره

ال ســــيــــا لــــلــــولــــد املــــكــــرم

ومــــن يــســمــى بــاســم خـــر األمـــم

دام لــــه الـــتـــوفـــيـــق وال ــت ــأي ــي ــد

وحـــســـبـــي املـــهـــيـــمـــن املــجــيــد
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(املقدمة)

ال ــع ــل ــم ت ــص ــدي ــق إذا مــــا كــانــا

لـــنـــســـبـــة حــــاكــــيــــة إذعـــــانـــــا

وغــــــــــره تـــــصـــــور واقــــتــــســــا

رضورة ونـــــــظـــــــر ًا بــيــنــهــا

وهـــــو بـــــأن يــلــحــظ أمـــــر يــعــقــل

لــكــســب جمـــهـــول بــــــذاك حيــصــل

وافـــتـــقـــروا الـــوضـــع مـــا يــصــون

م ــن خــطــاء يف الــفــكــر ق ــد يــكــون

فـــوضـــعـــوا املــنــطــق مــنــه يــعــرف

مـــوضـــوعـــه احلــــجــــة واملــــعــــرف

(املقصد األول يف التصورات)

داللـــــة الــلــفــظ عـــى مـــا ســاوقــه

مــــن املــــعــــاين ســمــيــت مــطــابــقــه

وجــــــــزؤه ت ــض ــم ــن ومــــــا خـــرج

فـــعـــنـــدنـــا يف الـــــتـــــزام مـــنـــدرج

واعـــــتـــــروا فـــيـــه لـــــزومـــــ ًا عــلــا

بــالــعــرف أو ع ــقــ ً
ا وكــــل منهام

يــــلــــزم مـــــا يف كــــامــــي ســبــقــا

مـــــقـــــدر ًا إن مل يـــكـــن حمــقــقــا

ولــــيــــس عـــكـــســـه يــــــــازم فــا

يــــــازمــــــان مـــــا ذكـــــرنـــــا أوال

(فصل يف املركب واملفرد)

لـــفـــظ جيـــزئـــه عــــى اجلــــــزء بـــدل

بــالــوضــع والــقــصــد مــركــب كقل

فــــــقــــــام وذاك أمـــــــــا خ ــر

أو ه ــو إن ــش ــاء كــيــا قـــوم اذكــــروا

ومـــــا ســــــواه مـــفـــرد فــالــكــلــمــة

م ــا كـــان مــقــرونــ ًا بــاحــد األزمــنــة

إن اســتــقــل نــحــو قـــومـــي بــاتــوا

ومــــــا عـــــــداه االســـــــم واألداة

وأيــــقــــا إن وحـــــد مــعــنــى عــلــ ًا

فـــمـــع تــشــخــيــص يــســمــى عــلــا

ودونـــــــه مــشــكــك إن اخــتــلــف

مــصــداقــه واملـــتـــواطـــي مـــا نتلف
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هلـــــا مجـــيـــعـــ ًا فـــــاشـــــراك وق ــع ــا

وإن تـــكـــثـــرت مــــعــــان وضــعــا

ســمــى مــنــقــوالً إذا الــوضــع هجر

وإن يــكــن يف الــثــان مــنــهــا اشهرت

وغــــــــره املـــــجـــــاز واحلـــقـــيـــقـــه

وانـــســـبـــه لــلــنــاقــل يف الــطــريــقــه

(فصل يف الكيل واجلزئي)

ممــتــنــع الــــصــــدق عــــى مــــا كــثــرا

جـــزئـــي والـــكـــي بــالــقــصــد يــرى

وذاك يف اخلـــــــارج قــــد يــمــتــنــع

وقــــــد يــــكــــون ممـــكـــنـــ ًا ال يــقــع

أو وجــــــد الـــــفـــــرد بـــغـــر ثـــان

مـــع ام ــت ــن ــاع الـــغـــر و اإلمـــكـــان

أو وجـــــد الـــكـــثـــر بــالــتــنــاهــي

أو غـــــــره قــــيــــل كـــعـــلـــم اهلل

(فصل يف نسب الكليات)

مـــــا بـــــن كـــلـــيـــن مـــــن تـــفـــارق

إن كــــان كــلــيــ ًا فــعــنــد املــنــطــقــي

تـــبـــايـــن والـــــصـــــدق كـــلـــيـــ ًا ســا

تـــســـاويـــ ًا كـــــذا الــنــقــيــض عــلــا

الــــصــــدوق كــلــيــا جلـــانـــب خيص

ســمــى مــطــلــق ـ ًا األعــــم واألخـــص

ٍ
وجـــــد اتــى
يــثــبــت جــزئــيــ ًا فــمــن

عكسهام النقيض والــصــدق متى
واحلـــــكـــــم يف رفـــعـــيـــهـــا جــى

بـــيـــنـــهـــا الــــتــــبــــايــــن اجلــــزئــــي

كــــــــذا نــــقــــيــــض املـــتـــبـــايـــنـــن

فــأحــفــظــه حــفــظ الــعــن والــلــجــن

ويــطــلــق اجلـــزئـــي أيـــضـــ ًا عــنــدهــم

عــى األخـــص وهــو يف املعنى يعم
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(فصل يف الكليات)

يــنــقــســم الــــكــــي عـــنـــدهـــم إىل

مخـــس وعــــد اجل ــن ــس مــنــهــا أوال

فـــــإن ي ــك ــن جــــــواب ذي املــهــيــه

وبـــعـــض مـــا ش ــارك ــه ــا اجلــنــســيــة

جــــــــواب كـــلـــهـــا فــــــذا قـــريـــب

وغــــــــره الـــبـــعـــيـــد يـــــا حــبــيــب

فــــاملــــبــــتــــدأ مــــثــــل بــــاحلــــيــــوان

والـــــثـــــاين كـــالـــنـــامـــي لــإنــســان

والـــثـــاين عــنــدهــم هــو الــنــوع وقــد

عــــرف كــاجلــنــس بـــرســـم ال حيد

بــــــا عــــــى املــــتــــفــــقــــات محــا

مــهــا يــكــن عــنــهــا بـــا هـــو سئال

وقـــــــد يــــقــــال ذا عـــــى مــهــيــة

قـــد شـــاركـــت لــغــرهــا جنسية

إذا بــــا هــــو عــنــهــا قــــد س ــأل ــوا

فــاجلــنــس يف اجلـــــواب عــنــه جيعل

وخــــــص هــــــذا بـــــاإلضـــــايف كــا

ســـابـــقـــه بـــاســـم احل ــق ــي ــق ــي ســا

بــيــنــهــا الـــعـــمـــوم مــــن وجـــــه ملــا

تــــصــــادفــــا وافــــــرقــــــا بــيــنــهــا

فـــــمـــــورد األوىل كـــاإلنـــســـان

والــــثــــان كــالــنــطــفــة واحلــــيــــوان

وتــصــعــد األجــنــاس مــن نــحــت إىل

جنس مــن األجــنــاس طـــر ًا قــد عال

مــــا بــــن هـــذيـــن لـــــدى الــثــقــات

ســــمــــى بــــاســــم املـــتـــوســـطـــات

الــثــالــث الــفــصــل وذاك مـــا محل

بـــــأي يشء هــــو ذاتـــــــ ًا لــــو ســئــل

يـــــمـــــن املـــهـــيـــه
فــــــــإن يــــكــــن
ّ

عـــن كـــل مـــا شــاركــهــا اجلــنــســيــة
وغــــــــر الــــبــــعــــيــــد بـــالـــبـــيـــب

أعـــنـــي ال ــق ــري ــب فــهــو الــقــريــب
فـــإن يــكــن ذا الــفــصــل يــنــتــمــي ملا

مــــــيــــــزه كـــــــــان لـــــــه مـــقـــومـــا

الـــــكـــــى مـــــقـــــوم لــــكــــى عــا

مــــقــــوم أيـــــضـــــ ًا ملـــــا قـــــد ســفــا
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ولـــــيـــــس عـــكـــســـه بــــكــــى كــا

بــالــعــكــس م ــن ذاك تـــرى املقسام

مـــن إهنــــا مـــا كــــان خــــارجــــ ًا عىل

حـــقـــيـــقـــة واحـــــــــــدة قــــــد محــا

واخلـــامـــس ال ــع ــام م ــن األعــــراض

ورســــمــــوه يف الــــزمــــان املــــايض

أيـــضـــ ًا بـــا يـــكـــون خــــارجــــ ًا عىل

حـــقـــيـــقـــة وغـــــرهـــــا قـــــد محــا

إن يـــكـــن انـــفـــكـــاك كــــل مــنــهــا

ممـــتـــنـــعـــ ًا فــــــذا يـــســـمـــى الزمـــــا

بــحــيــث لــــو تـــصـــور املـــلـــزومـــا

تــــصــــور الـــــــــازم والــــلــــزومــــا

أران مـــــن تــــصــــور املــــلــــزوم

مـــــع الزم حيـــــــزم بــــالــــلــــزوم

وغـــــــــــره يــــــضــــــده مـــــرســـــوم

غــــــرمهــــــا مـــــــفـــــــارق يـــــــدوم

كــــأكــــل اجلــــنــــة ذات ال ــرف ــع ــه

أوالئـــــــــل بــــبــــطء أو بـــرعـــه

(فصل يف الكيل الطبيعي)

مــفــهــوم كـــي ومــــعــــروض رســم

بـــاملـــنـــطـــق والـــطـــبـــيـــعـــي وســـم

وســـــــم جمـــمـــوعـــيـــهـــا عــقــلــيــ ًا

وذا يف األنـــــــــواع يـــــرى جــلــيــا

وعــنــدنــا إن الــطــبــيــعــي إن وجــد

ف ــم ــع أشــــخــــاص وجـــــــوده احت ــد

(فصل يف املعرف)

مـــعـــرف الــــــيء عــــى مــــا قــــررا

قــــــول ي ــف ــي ــد مجـــلـــه الـــتـــصـــورا

وكــــوهنــــا أعـــــــرف مــــن مــعــرف

مـــعـــتـــر وال جيــــــوز مـــــا خــفــي

وال مــســاو يف الـــوضـــوح واخلــفــا

فـــحـــقـــه أن يــــوضــــح املـــعـــرفـــا

وكــــــونــــــه مــــــســــــاويــــــ ًا أهــــم

ال يـــنـــظـــر األخــــــــص واألعــــــم
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فــاحلــد بــالــفــصــل الــقــريــب خصوا

والـــــرســـــم مــــا يــــعــــارض خيــص

فــالــتــام بــاجلــنــس الــقــريــب يعترب

ونــــاقــــص بــــضــــده قــــد اشــتــهــر

والــــعــــرض الــــعــــام بــــا اعــتــبــار

عـــنـــدهـــم والـــــتـــــام مـــنـــه عــــاري

وجـــــوزوا يف نــاقــص ذكـــر األع ــم

وذاك يف الــلــفــظــي عــنــدهــم أتــم

وهــــو الـــــذي يــقــصــد مــنــه علنا

ت ــف ــس ــر لـــفـــظ مل يـــكـــن مــبــيــنــا

(املقصد الثاين يف التصديقات)

قــــول يـــقـــال صـــــادق أو كـــاذب

ق ــض ــي ــة نـــحـــو غــــامــــي كــاتــب

فــــا ح ــك ــم ــت فـــيـــه بـــاإلثـــبـــات
محــــلــــيــــة مـــثـــبـــتـــه بـــاملـــوجـــبـــه

لـــــيء أو بــالــنــفــي كــاتــبــن آت
َ

ســمــى واملـــنـــفـــي يـــدعـــى ســالــبــه

يف زبـــــر املـــنـــطـــق أي يف كــتــبــه

ســمــى بــاملــحــمــول مـــا حيــكــم به

ويـــســـتـــعـــان الرتــــبــــاطــــهــــا هــو

وســــــم بــــالــــرطــــي مـــــا غـــــداه

وجــــــــزؤه املـــــذكـــــور فـــيـــه أوالً

مـــقـــدم والـــــثـــــان يـــدعـــى تــالــيــا

وإن يــكــن نــفــس حــقــيــقــة علم

مــوضــوعــهــا فــبــالــطــبــيــعــة رســم

وغـــــرهـــــا م ــه ــم ــل ــة مـــهـــجـــورة

تـــــــام اجلــــزئــــيــــة املــــحــــصــــورة

وال جيــــوز يف خــطــايــا املــوجــبــه

أن يــعــدم املــوضــوع دون السالبه

بــــل أوجـــــــــواو جـــــــوده حمــقــقــ ًا

أو ذهــنــ ًا أو م ــق ــدر ًا يــا ذا التقى

ســـمـــيـــت الــــثــــلــــث خـــارجـــيـــه

وبــــاحلــــقــــيــــقــــة والــــذهــــنــــيــــه

ما كان حرف السلب جزء اجلزء له

مـــعـــدولـــة وغــــرهــــا املــحــصــلــه
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(فصل يف املوجهات البسيطة)

فـــــإن يـــكـــن نــســبــتــهــا مــرحــه

كــيــفــيــة كـــانـــت هــــي املــوجــهــه

ومــــــــا بــــــه تــــبــــن الـــكـــيـــفـــيـــة

ســـمـــى فـــيـــهـــا جـــهـــة الــقــضــيــه

فــــإن يــكــن حــكــمــك بـــالـــرورة

ل ــن ــس ــب ــة الـــقـــضـــيـــة املـــــذكـــــورة

مـــا دامـــــت الـــــذات عـــى الـــــدوام

فـــهـــي الــــــروريــــــة يف املـــقـــام

وإن تـــكـــن بـــوصـــفـــه مــنــوطــه

فــهــي الـــتـــي تــعــم مـــن مــروطــه

أو كــــان يف وقــــت مــعــن فــذى

وقــــتــــيــــة مـــطـــلـــقـــة ف ــل ــي ــؤخ ــذ

وإن يــكــن فــيــه الــــزمــــان نــكــره

فـــســـمـــهـــا مـــطـــلـــقـــة مـــنـــتـــرة

وإن يــكــن َحــــك ِ
ْــــان يف القضية

بــــــأهنــــــا دائـــــــمـــــــة الـــكـــيـــفـــة

مـــا دامــــت الـــــذات فــتــلــك دائــمــة

لــقــيــد اإلطـــــــاق أنـــــت م ــازم ــه

وإن تـــكـــن دائـــــمـــــة وصــفــيــه

ف ــه ــي الـــتـــي تــعــمــر مــــن عــرفــيــه

وأحـــكـــم عـــى الــنــســبــة بالعقلية

وســـمـــهـــا مـــطـــلـــقـــة الــكــيــفــيــة

وعـــــــــرفـــــــــوا ممــــكــــنــــة تـــعـــم

وهـــــــي الـــــتـــــي ممـــــا مـــــى عــم

بــــــالــــــارضوريــــــة يف اخلـــــاف

تــــلــــك بـــــســـــاط ال اخــــتــــاف

(فصل يف املوجهات املركبة)

بـــا دوام الــــــذات عــنــدنــا متى

قــــيــــدت الــــعــــامــــتــــان خــصــتــا

ســـمـــيـــتـــا وقــــتــــيــــة مـــنـــتـــرة

كـــــا أتــــــى يف صـــحـــف م ــن ــرة

بـــــالـــــارضوريـــــة ذاتـــــــا قــيــدت

مــــا عــــم مــــن مــطــلــقــة تــســمــت

بـــــالـــــارضوريـــــة يف الــــوجــــود

وإن يـــكـــن لـــنـــا مــــن ال ــق ــي ــود
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وقــــيــــد ممـــكـــنـــة الــــتــــي مــضــت

بـــــا رضوريـــــــــة جــــانــــب ثــبــت

فــــســــمــــيــــت ممـــــكـــــنـــــة ختـــص

وهـــــي املــــركــــبــــات فـــيـــا نــصــوا

فــــــا رضورة إشــــــــــــارة إىل

ممـــكـــنـــة تـــعـــم عـــنـــد الـــعـــقـــاء

والـــــــــــــــــادوام إلشـــــــــــارة إىل

مـــطـــلـــقـــة تــــعــــم فــــيــــا جــعــا

مهــــا مــــع األصــــــل بـــغـــر حــيــف

تــوفــقــا يف الـــكـــم دون الــكــيــف

(فصل يف الرشطية)

قـــد قــســمــوا الــقــضــيــة الــرطــيــة

إىل اثــــنــــتــــن قـــســـمـــة جــلــيــه

أوهلــــــــا مـــــا ســـمـــيـــت مــتــصــلــة

حيــكــم فــيــهــا بــثــبــوت احلـــكـــم له

مـــعـــلـــقـــ ًا لـــــه عـــــى تـــقـــديـــر أن

يــثــبــت غـــره كـــذا الــنــفــي اجعلن

وهـــــي الـــلـــزومـــيـــة إن الن ب ــدا

حــكــمــك ذا بــعــلــقــة مــســتــنــد ًا

واالنــــفــــاقــــيــــة غــــرهــــا كــمــن

يــصــل إلــيــنــا يــســتــعــن يــنــا بعن

وقــســمــهــا الـــثـــاين هـــي املنفصلة

ورســـمـــت يف الــكــتــب املــفــصــلــه

بــــا يــــكــــون احلــــكــــم بــالــتــنــايف

لــنــبــســتــيــهــا أو عــــى اخلــــاف

صــــدقــــ ًا وكــــذبــــ ًا فــاحلــقــيــقــة أو

كـــذبـــا فــقــط فــتــلــك متــنــع اخلــلــو

أو يــتــنــاىف ال ــص ــدق حــســب قسام

مـــانـــعـــه اجلــــمــــع وكــــــل مــنــهــا

هــــي الـــعـــنـــاديـــة إن كـــــان أتـــى

لـــــذات جــزئــيــهــا الـــتـــنـــايف ثــابــتــا

وغـــــرهـــــا بــــاالتــــفــــاقــــيــــة ســم

وإن يكن حكمك فيها قــد رسم

عــــى الـــتـــقـــاديـــر مجـــيـــعـــ ًا ثــبــتــا

فـــســـمـــهـــا كــــلــــيــــة كــــــا أتــــى
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وبـــعـــضـــهـــا مـــعـــيـــنـــ ًا شــخــصــيــة

قــــضــــيــــتــــان صــــــارتــــــا قــضــيــة

وبـــعـــضـــهـــا مـــعـــيـــنـــ ًا شــخــصــيــة

أو م ــط ــل ــقــ ًا قــســمــهــا جــزئــيــة

وغــــرهــــا مـــوســـومـــة بــاملــهــمــلــة

مـــهـــمـــلـــة مــــهــــجــــورة مــعــطــلــة

وطـــــرفـــــا الـــقـــضـــيـــة الـــرطـــيـــة

قــــضــــيــــتــــان صــــــارتــــــا قــضــيــة

محـــلـــيـــتـــان أو عـــــى اخلـــــاف

عـــــى تـــــوافـــــق أو اخــــتــــاف

لـــكـــن كـــــ ً
ا م ــن ــه ــا ملــــا امـــتـــزج

مـــع األداة عـــن متــــام قـــد خــرج

(فصل يف التناقض)

إن الــتــنــاقــض اخـــتـــاف عــرفــا

بـــــن الـــقـــضـــيـــتـــن فـــيـــا ع ــرف ــا

بــحــيــث كـــان ال ــص ــدق ك ــل منهام

لــكــذب أخــــرى ويــعــكــس الزمـــا

ورشطـــــــــه ختـــــالـــــف ال ــك ــم ــي ــه

كــــذلــــك اجلــــهــــات والــكــيــفــيــة

ووحــــــــدة املـــــوضـــــوع واملـــكـــان

والــــــرط واملـــحـــمـــول والـــزمـــان

جـــــزء أو كــــا قـــــوة ف ــع ــا ك ــذا

إضـــــافـــــة وحـــــدهتـــــا رشط لـــذا

ولــــلــــروريــــة كــــــان املــمــكــنــة

رفـــعـــا كـــــذا مــطــلــقــة لــلــدائــمــة

وهـــــــكـــــــذا ممــــكــــنــــة مـــنـــوطـــه

بـــاحلـــن لــلــمــروطــة الــبــســيــطــه

وقــــــــرروا املــطــلــقــة املـــوصـــوفـــة

بــــاحلــــن ل ــل ــع ــرف ــي ــة املـــعـــروفـــة

ولـــلـــمـــركـــبـــات مـــفـــهـــوم بـــدا

بــــن ال ــن ــق ــي ــض ــن أنــــــى مــــــرددا

لـــكـــنـــا الـــــرديـــــد يف اجلـــزئـــيـــة

يــلــحــظ يف األفــــــــراد ال املــهــيــة
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عـــكـــس ال ــق ــض ــي ــة بـــاالســـتـــواء

ت ــب ــدي ــل جــزئــيــهــا مــــع اإلبـــقـــاء

للصدق والكيف وعكس موجبة

جـــزيـــتـــه مـــوجـــبـــة ال ســالــبــة

ألنـــــــــــه جيـــــــــــوز أن يـــعـــا

قــــال كــــذا امل ــح ــم ــول حــيــث عام

والـــعـــكـــس لــلــســالــبــة الــكــلــيــة

كــنــفــســهــا يف الـــكـــم والــكــيــفــيــة

لـــواله ســلــب يشء عــن نــفــس لــزم

ومــــــا جل ــزئ ــي ــت ــه ــا عـــكـــس عــلــم

ألنـــــــــــه جيـــــــــــوز أن يـــعـــا

مــوضــوعــهــا أو مـــا يــــوى مــقــدمــا

والــعــكــس يف املــوجــهــات املوجبة

قـــــرر ك ــي ــف ــا الـــدلـــيـــل أوجـــبـــه

فــالــعــكــس ل ــل ــدائ ــم ــة املــوجــهــة

حـــيـــنـــيـــة ممــــكــــنــــة هلــــــا جــهــة

َـــن قــــــرروا
كــــذلــــك
لـــلـــعـــامـــت ْ
َ

كـــــذا الـــــروريـــــة ف ــي ــا ذكـــــروا

كـــــل مـــــن اخلــــاصــــتــــن الزمـــــه

يف ع ــك ــس ــه حــيــنــيــة ال دائـــمـــة

ولــــيــــس لــلــمــمــكــنــتــن مــطــلــقــا

عـــكـــس يــــكــــون ثـــابـــتـــ ًا حتــقــقــا

والــعــكــس يف الــســالــبــة املــوجــهــة

عــــن كـــيـــفـــا الــــدلــــيــــل وجــهــه

فــالــعــكــس لــلــدائــمــتــن دائ ــم ــة

فـــتـــلـــك عـــكـــس هلـــــا مـــازمـــة

والــــعــــكــــس ل ــل ــع ــام ــت ــن قـــــررا

عــــرفــــيــــة تــــعــــم فــــيــــا ســـطـــرا

والـــعـــكـــس لــلــخــاصــتــن جــعــا

عـــرفـــيـــة تـــعـــم أيــــضــــ ًا مــســجــا

لــكــنــهــا مــــع ال دوام الــبــعــض

ضــمــت إذا اخل ــل ــف هبــــذا يقيض

وبــيــنــوا ال ــك ــل بــــأن األصـــــل مع

نقيض عكس يف القياس لــو وقع

يــنــتــج ل ــل ــم ــح ــال والــــبــــاقــــي ال

عــكــس هل ــا بــالــنــقــيــض فليحصال
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تـــبـــديـــلـــنـــا يـــقـــتـــي اجلــــزئــــن

مـــع اتـــفـــاق الـــصـــدق والــكــفــيــن

أو جــعــلــتــا نــقــيــض ثـــــان أوال

مــع اخــتــاف الــكــيــف مــهــا جعال

فـــــذا ع ــك ــس لــلــنــقــيــض عــنــدنــا

وح ــك ــم ــه يف املـــوجـــبـــات هــهــنــا

حــكــم ال ــس ــوال ــب الــتــي تــقــدمــت

يف املستوى والعكس أيض ًا قد ثبت

ويـــعـــرف الـــبـــيـــان والـــنـــقـــض بام

قــــدمــــتــــه يف مـــبـــحـــث ت ــق ــدم ــا

وبـــيـــنـــوا يف املـــســـتـــوى الــســالــبــه

جـــزئـــيـــة وهـــهـــنـــا لــلــمــوجــبــة

عـــكـــســـا إىل عــــرفــــيــــة ختــص

فــــرضــــ ًا وبـــاخلـــاصـــتـــن خــصــوا

(فصل يف القياس)

مــــن الـــقـــضـــايـــا ولــــــــذات ألــفــا

إن الـــقـــيـــاس هــــو قـــــول الــفــا

مــســتــلــزمــ ًا حـــتـــ ًا لـــقـــول آخـــر

وذا اقـــــــــراين إذا مل ي ــذك ــر

ف ــي ــه الــــــذي لــــه الـــقـــيـــاس الــفــا

بــشــخــصــه والـــــــرط إن ختــلــفــا

فــــــذاك مــــوســــوم بــاالســتــثــنــائــي

ولـــيـــس يف املــــثــــال مــــن خــفــاء

واألول الـــــرطـــــي واحلـــمـــي

واحلــــــكــــــم يف ثـــانـــيـــهـــا جــي

فــســمــي املــــوضــــوع فــيــه أصــغــرا

ك ــذل ــك املــحــمــول ي ــدع ــى أكـــرا

أعــنــي م ــن املــطــلــوب فــيــا قـــرروا

وســــــم بـــــاألوســـــط مـــــا ي ــك ــرر

وســـم مــا ال صــغــر فــيــه الــصــغــرى

كـــــذاك مـــا ال كـــر فــيــه الــكــرى

فـــإن يــكــن حمــمــول صــغــرى جيعل

مــوضــوع كـــرى فــهــو شــكــل أول

والــــثــــان مـــا لـــأوســـط حمــمــوهلــا

وثــــالــــث إن كـــــان مــوضــوعــهــا
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ورابــــــع إن كــــان عــكــس األول

ولــيــس ع ــن ذا احلـــر م ــن حمــول

ورشط كـــــرى األول الــكــلــيــة

ورشط صــغــريــه هـــي الــفــعــلــيــة

وكــــوهنــــا مـــوجـــبـــة لــيــنــتــج الــــ

م ــوج ــب ــت ــان إن ت ــرك ــب ــا مــــع ال

مـــوجـــبـــة املـــوجـــبـــتـــن مــــع الــــ

ــــســـالـــبـــة الــــســــالــــبــــة فــلــيــقــل

وذا رضوري فــــا تـــصـــغ إىل

دور يـــعـــده اجلــــهــــول مــشــكــا

والرشط يف الثان اختالف الكيف مع

كــلــيــة الـــكـــرى بـــا خــلــف يقع

ورشط أيـــضـــ ًا دوام الــصــغــرى

أو يوجد العكس بسلب الكربى

وإن تــــر امل ــم ــك ــن ــة املـــربـــوطـــة

مــــع الــــــروريــــــة واملــــروطــــة

لــيــنــتــج الـــكـــلـــيـــتـــان الــســالــبــة

كــلــيــة ح ــي ــث الـــدلـــيـــل أوج ــب ــه

ويـــنـــتـــج امل ــخ ــت ــل ــف ــا الــكــيــفــيــة

نـــتـــيـــجـــة الـــســـالـــبـــة اجلـــزئـــيـــة

بــــن بـــاخلـــف وعـــكـــس ال ــك ــرى

وبــيــنــوا أيــضــ ًا بــعــكــس الــصــغــرى

ثــــم مــــع الـــرتـــيـــب والــنــتــيــجــة

ال تــتــخــذ مــــن دوهنــــــا ولــيــجــة

ورشط صــغــرى الــثــلــث الفعلية

وكـــــــوهنـــــــا مـــــوجـــــبـــــة ك ــل ــي ــة

لـــيـــنـــتـــج املــــوجــــبــــة ال ــك ــل ــي ــة

كــــذلــــك املــــوجــــبــــة اجلـــزئـــيـــة

مـــوجـــبـــة جـــزئـــيـــة مــــع مــوجــبــة

كـــلـــيـــة كـــعـــكـــســـه ال س ــال ــب ــة

وإن يـــكـــن الـــفـــتـــا مــــع ســالــبــة

كــلــيــة او كـــــان ت ــل ــك املــوجــبــة

مــــع كـــوهنـــا كــلــيــة ضـــمـــت إىل

جـــزئـــيـــة كـــــا عـــلـــيـــه أفـــضـــاء

فــلــيــنــتــج الـــســـالـــبـــة اجلـــزئـــيـــة

بــاخلــلــف أو بــالــعــكــس للقضية

صــغــرى أو الــكــرى مــع الرتتيب

مـــع الــنــتــيــجــات لــــدى الــتــقــريــب
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واشـــرطـــوا يف الـــرابـــع اإلشــكــال

كــلــيــة الـــصـــغـــرى بــــا إش ــك ــال

كـــذلـــك اإلجيـــــــاب يف اجلـــزئـــن

فــــــإنــــــه رشط بـــــغـــــر عـــن

أو اخــــــتــــــاف هلــــــا كــيــفــيــة

إن أحــــــرزت أحـــدهيـــا الــكــلــيــة

لـــيـــنـــتـــج املــــوجــــبــــة ال ــك ــل ــي ــة

مـــع الــقــضــايــا األربــــــع احلــمــلــيــة

وهـــــكـــــذا املــــوجــــبــــة اجلـــزئـــيـــة

ض ــم ــت مــــع ال ــس ــال ــب ــة الــكــلــيــة

كــــذلــــك الـــســـالـــبـــة الــكــيــفــيــة

ضـــمـــت مــــع املـــوجـــبـــة الــكــلــيــة

ومـــثـــلـــهـــا الـــســـالـــبـــة الــكــلــيــة

ض ــم ــت مــــع املـــوجـــبـــة اجلــزئــيــة

فـــكـــلـــهـــا يـــنـــتـــج ل ــل ــج ــزئ ــي ــة

مـــــوجـــــبـــــة بــــحــــجــــة جـــلـــيـــة

إن مل يــكــن ســلــب وإال نتجت

ســـالـــبـــة وذاك بـــاخلـــلـــف ثــبــت

أو يــعــكــس الــقــيــاس أو تــرتــيــب

ثــــــم نـــتـــيـــجـــة وذا قـــريـــب

أورد لــلــثــاين بــعــكــس الــصــغــرى

وثـــالـــث مــتــى عــكــســت الــكــرى

وقــــــرروا يف الــضــابــط ال ــراي ــط

عـــمـــوم م ــوض ــوع ــي ــة األواســــــط

مــــع كــــونــــه مـــاقـــيـــ ًا لــأصــغــر

بـــالـــفـــعـــل مـــــع محــــلــــة لـــأكـــر

يــــنــــوبــــه عــــمــــوم مـــوضـــوعـــيـــة

ال كـــــر يــــكــــون يف الــقــضــيــة

مــــع اخــــتــــاف هلــــا يف الــكــيــف

فـــــــذاك ف ــي ــه ــا قــــــــرروه يــكــفــي

مــتــى يــكــن نسبة وص ــف األوس ــط

لـــرصـــف أكــــر كـــا يف الــضــابــط

هلــــا املـــنـــافـــات لـــــدي املــســتــبــر

ل ــن ــس ــب ــة هلـــــا لـــــــذات األصـــغـــر
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(فصل يف القياس الرشطي)

مــــركــــب الــــرطــــي االقـــــــراين

مــــن ال ــق ــض ــي ــت ــن يف الــــرهــــان

يـــــكـــــون كــــــل مـــنـــهـــا محــلــيــة

وواحـــــــد الــقــســمــن الــرطــيــة

عـــــى تـــــوافـــــق أو اخــــتــــاف

وال أرى يف احلــكــم مـــن خــاف

وســـايـــر األشــــكــــال فــيــهــا تغفل

ولــيــس يف تفصيلها نــفــع فصل

(فصل يف االستثنائي)

مـــا هـــو مـــوســـوم بــاالســتــثــنــائــي

فـــعـــنـــدنـــا بـــــا خــــــاف ج ــائ ــي

يـــنـــتـــج ممـــــا كــــــان يف اتـــصـــال

وضــــــع مــــقــــدم ورفـــــــع الـــتـــايل

ورفـــــــع كـــــل مـــنـــتـــج كــوضــعــه

مـــــن احلـــقـــيـــقـــيـــة دون دفـــعـــه

إن كــــان مـــن مــانــعــة اجلــمــع ويف

مــانــعــة اخلـــلـــو بـــالـــرفـــع اكــتــفــى

وخــصــه بــاســم قــيــاس اخلــلــف إن

تقصد بــه اإلثــبــات للمطلوب من

إبـــطـــالـــك ال ــن ــق ــي ــض وهـــوائـــل

لــــــــاقــــــــراين ومـــــــــا يـــقـــابـــل

(فصل يف االستقراء والتمثيل)

تـــصـــفـــح األفـــــــــــراد بــالــتــتــبــع

حلــكــم كــلــيــهــا بــاالســتــقــراء دعــي

وســـــــم بـــالـــتـــمـــثـــيـــل مـــــا يــبــن

رشكـــــه جـــزئـــي عــــى مــــا بــيــنــوا

ملـــثـــلـــه يف عــــلــــة احلــــكــــم ألن

يــثــبــت فـــيـــه حــكــمــه بــــا وهـــن

واألصـــــــل يف ط ــري ــق ــه الـــرديـــد

والــــــــــــدوران عـــنـــدهـــم ســديــد

275

(فصل يف مواد األقيسة)

ومــــــا مـــــن الــــقــــيــــاس بـــرهـــاين

كـــــــل مـــــقـــــدمـــــاتـــــه قـــطـــعـــي

أمــــــــا بـــــأولـــــيـــــة أو جتـــربـــة

أو حــســن أو قــطــره أو مــشــاهــدة

أو بــــتــــواتــــر مـــــن الــــــــروات

هـــــي األصـــــــــول لــلــيــقــيــنــيــات

فـــــإن تـــــرى أوســــــط مــــع عــلــيــتــه

لــلــحــكــم يف الــقــيــاس أي لنسبة

يف الـــذهـــن عـــى هلـــا يف الـــواقـــع

فــــــذاك بــالــلــمــي ع ــن ــده ــم دع ــى

وغـــــــــره اآلين يف املـــــيـــــزان

وهــــــــذه األقــــــســــــام لـــلـــرهـــان

ومــــــا مـــــن املــــســــلــــات اجلـــــديل

وهـــكـــذا ال ــش ــع ــري مـــن املــخــيــل

ومـــــا مــــن املـــقـــبـــول واملـــظـــنـــون

هـــــو اخلـــــطـــــايب عـــــى ال ــي ــق ــن

ومـــــــا مـــــن املــــشــــبــــهــــات الـــفـــا

فـــــذاك ب ــاس ــم الــســفــســطــي عــرفــا

فـــــهـــــذه مــــــــــــوارد األقــــيــــســــة

فـــاخـــدم لــعــلــمــنــا تــكــن رئــيــســة

(خامتة يف أجزاء العلوم)

وإن أجــــــزاء ال ــع ــل ــوم الـــدائـــرة

ثـــلـــثـــة وهــــــي لـــديـــنـــا ظـــاهـــرة

مــن تلك مــوضــوعــاهتــا وهــي التي

يــبــحــث عـــن أحــــواهلــــا الــذاتــيــة

يف الـــعـــلـــم والـــــثـــــاين املــــبــــادي

وتـــلـــك عـــنـــدنـــا أوىل الـــســـداد

حـــــدود مــوضــوعــاهتــا أو كــانــت

حـــــــدود أعـــــــــراض هلـــــا ذاتـــيـــة

أو كـــانـــت احلـــــــدود لـــأجـــزاء

وذاك واضـــــــــح بـــــا خـــفـــاء

وهــــــكــــــذا مـــــقـــــدمـــــات بــيــنــة

بــنــفــســهــا أو بــيــنــتــهــا الــبــيــنــة

كــانــت عليها يبتني يف الــعــلــم ما

يــطــلــب فـــيـــه مــــن قـــيـــاس عــلــا
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ثـــالـــثـــة مــنــهــا عــــى مــــا حــســبــوا

م ــس ــائ ــل وهـــــي ق ــض ــاي ــا تــطــلــب

يف الــعــلــم مــوضــوعــاهتــا مــوضــوع

لــلــعــلــم أو نـــــوع لــــه مــقــطــوع

أو عـــرض بــالــلــذات أو مــركــب

مــنــهــا أو حم ــم ــوالهت ــا إذ تطلب

مــــطــــالــــب تـــــروهنـــــا مـــفـــارقـــة

عــنــهــا ولــــلــــذات إلــيــهــا الحــقــة

لـــفـــظ املــــبــــادي ربـــــا قـــيـــل عــى

مــــا ق ــي ــل م ــق ــص ــود تـــبـــدأ جــعــا

كــــــذاك بـــاملـــقـــدمـــات قــــد رس ــم

مـــا إن يـــدونـــه الــــــروع ال يتم

بـــرجـــه خـــــرة وفــــــرط الــرغــبــة

كـــاحلـــد لــلــعــلــم وذكــــــر الــغــايــة

وذكـــــر مـــوضـــوع وكـــــان الــقــدمــا

قــبــل الـــــروع فــيــه يـــذكـــرون ما

ســـمـــوه ف ــي ــه بـــــالـــــرؤوس وهــيــه

قـــــد بـــلـــغـــت عـــنـــدهـــم ثــانــيــة

فــــأول الـــــرؤوس عــنــدهــم غــرض

وذكــــــره قــبــل الــــــروع مــفــرض

ألن مــــن كـــــان لـــــــذاك جــاهــا

يـــكـــون عـــابـــثـــ ًا ولـــيـــس عــاقــا

والــــثــــأن عــنــدهــم بـــيـــان املــنــفــعــة

لــيــنــشــط الـــطـــالـــب ك ــي ــا يــنــفــعــه

وث ــال ــث الـــــرؤوس عــنــدهــم سمة

وذكــــرهــــا قــيــل الــــــروع الزمـــة

وذي هـــي الـــعـــنـــوان لــلــمــطــالــب

لــيــظــهــر اإلمجــــــال عــنــد الــطــالــب
قــلــب الــــذي يــطــلــب عــلــ ًا متقنا

رابــــعــــهــــا مـــــؤلـــــف لــيــســكــنــا
خــامــســهــا مــــــزاي ع ــل ــم هــــو ذا

لــيــطــلــب الـــائـــق حــتــى يــأخــذا

ســـادســـهـــا مــــن الـــــــــرؤوس أنـــه

يف أي رتــــبــــة يــــــرى مــكــانــه

لـــيـــقـــدم الــــتــــايل عــــى مــــا جيــب

ولـــيـــتـــأخـــر ح ــي ــث ــا قــــد رتـــبـــوا

ال ــس ــاب ــع الــقــســمــة حــتــى يطلبا

يف كـــل بــــاب مـــا يــلــيــق الــطــالــبــا
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والـــثـــامـــن االنــــحــــاء لــلــتــعــلــيــم

أربـــــعـــــة والــــــبــــــدء لــلــتــقــســيــم

أعــنــي هبــا الــتــكــثــر مــن فـــوق ومــا

كــــــان يــعــكــســه بــتــحــلــيــل ســا

الــثــالــث الــتــحــديــد أي فــعــل حلد

والـــرابـــع الـــرهـــان وهـــو ق ــد جيد

بــــا بــــه طـــريـــق حتــصــيــل اهلــــدى

يــظــهــر لـــلـــذي أراد االهــــتــــداء

وعــــنــــدنــــا هـــــــذا بـــــا م ــع ــان ــد

مــــن بــيــنــهــا أشــــبــــه بــاملــقــاصــد

واحلــــمــــد هلل الــــعــــي ال ــغ ــال ــب

لــنــظــم مــــا دمـــــت مــــن املــطــالــب

مـــهـــذب يف مــنــطــق الــتــهــذيــب

خــــال مـــن الــتــعــقــيــد لــلــتــقــريــب

قـــد وقــــع الــــفــــراغ مـــن حتــريــري

لـــنـــظـــمـــه يف حـــــالـــــة املـــســـر

عـــى يـــد الــعــبــد احل ــق ــر اخلــاطــي

ســـمـــي جـــــده ق ــت ــي ــل ال ــش ــاط ــي

ثـــالـــث شـــهـــر رجـــــب املـــرجـــب

يف بــلــدة الــكــاظــم م ــن آل النبي

ثـــــالـــــثـــــه بـــــعـــــد ثــــــانــــــن ت ــا

لــلــائــتــن بـــعـــد ألـــــف قــــد خــا

مـــن ه ــج ــرة مــنــســوبــة إىل الــنــبــي

الـــــقـــــريش اهلــــاشــــمــــي الـــعـــريب

عــــى الـــــــذي هــــاجــــرهــــا ســـام

مـــــن الـــــســـــام وهـــــــو اخلــــتــــام

ومن أشعاره الطريفة قوله خممس ًا ((( قصيدة الرشيف الريض:
والــكــرب طــول الليايل مــا يفارقني

أمــســيــت واهلـــم يف إيــــران يطرقني

(مــن يل بعاصف شــمـ ٍ
ـال يبلغني

وذك ــر مــن ّ
حــل يف كــوفــان يقلقني

إىل الـــغـــري فــيــلــقــيــنــي ويــنــســاين)

((( تراث كربالء  -للمؤلف ص.287
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إىل الـــــذي طــهــر اجلـــبـــار طينته

إىل الــــذي بـــر املــخــتــار شيعته

إىل الـــذي أوجـــب الــقــربــى مــودتــه

(إىل الـــذي ف ــرض الــرمحــن طاعته

إن مل يكن عاصف أسعى عىل قدمي

أسعى بــرأيس وقلبي مهجتي ودمي

ٍ
جــــن وإنـــســـان)
عـــى الـــريـــة مـــن

ٍ
بــشــمــال وال قــدم
(مـــا اســتــعــن

أسعى يأ جفان عيني نحو ذي الكرم

مــن تــرب ساحته طــوبــى ألجــفــاين)
من كان رب العىل يف الذكر مادحه

وأظـــهـــر الــقــلــم األعـــــى لــواحيــه

بــمــدح الــلــوح قــد أبـــدى صفاحيه

(عــــي املـــرتـــى احلـــــاوي مــداحيــه
ٌ

قــد ح ــاز مــن كــل فــضـ ٍ
ـل مــا حيرينا

ف ــإن نــقــل واجـــب فالعلم يردعنا

أس ــف ــار تـــوراتـــه ب ــل آيــــات قـــرآن)

ٍ
مـــثـــل خيــرنــا
(تـــنـــزه الـــــرب عـــن

وإن نقل ممكن فــالــوصــف يمنعنا

بــــأنــــه ورســــــــــول اهلل ســــيــــان)
عــــم الــــــري يف ألــــطــــاف رمحــتــه

فــاملــؤمــنــون ثــــووا يف ظـــل رأفــتــه

واستأصل الكفر من أسياف نقمته

كــــــأن رمحـــتـــه يف طــــي ســطــوتــه
ّ

ســاد اخلــايــق مــذ صـــاروا لــه خدم ًا

إذ كــان بــحــر ًا وطــــود ًا ســيــد ًا عل ًام

أدام وجــــــرة يف آســــــاد خ ــف ــان)

نــال العىل شي ًام خــاض الوغى قدم ًا

عم الــورى كرم ًا فــاق الــذرى شمام

روى الــثــرى عــنـ ًا مــن نحر فرسان

لـــــواله شــمــل اهلـــــدى مـــا يلتئم

لــوال حسامك كيف الــديــن ينتظم
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(فــالــديــن منتظم والــشــمــل ملتئم

لـــواله كيف أســـاس الكفر ينهدم

والــكــفــر مــنــهــدم مــن سيفه الــعــاين)
بـــنـــوره أرشق اآلفـــــاق مـــن ظلم

ب ــن ــاره أحــــرق األوثـــــان يف احل ــرم

بـــائـــه بـــــرد األكــــبــــاد مــــن هــيــم

(كــالــرق يف نسم والــنــار يف رضم

واملــــاء يف ســجــم مــن بــحــر أفــنــان)
مـــن الـــســـاء بـــــروح مــنــه حيملها

حــــديــــدة نـــزلـــت واهلل مــنــزهلــا

(فـــقـــاره وهــــي يف غ ــم ـ ٍـد جيللها

ٍ
ســاعــد قـــدرة ال ــب ــاري تطللها
يف

آي الــوعــيــد ح ــواه ــا جــلــد قـــرآن)

تـــــراه يف فــضــلــه نــــــار ًا عـــى علم

بــه انــتــمــى كــل مــن ينمي إىل كــرم

إنـــه وحـــد اهلل مل يسجد إىل صنم

(قـــد اقــتــدى بــرســول اهلل يف ظلم

ٍ
آيــــة مــنــه يف آفــاقــهــا زهـــرت
كـــم

هبا عيون أعــادي الدين قد سهرت

والــنــاس طـــر ًا عــكــوف عند أوثـــان)

(تعس ًا هلم كيف ضلوا بعدما ظهرت

سارت براهينه يف األرض وانترشت

ٍ
آيـــــــات وبــــرهــــان)
هلــــم بـــــــوارق

يـــوم الــغــديــر رســــول اهلل أنــزهلــم

مــســتــوقــفـ ًا الجــتــاع الــقــوم أوهلــم

عند اهلجري ترى يف الشمس منزهلم

(فــهــل أريـــد ســـواه حيث قيل هلم

هـــــذا عــــي ف ــم ــن وااله واالين)

أم ابـــنـــه يـــرجتـــى يـــومـــ ًا مللحمة

أبــــو قــحــافــة هـــل يــنــمــي ملــكــرمــة

(هل ردت الشمس يوم ًا البن خيثمة

وهـــل لــه زوجــــة كــالــطــهــر فاطمة
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كوكب يف بيت عثامن)
أم هل هــوى
ٌ

ٍ
حفص بصارمه
هل نــال عمر ًا أبــو

فــأصــبــحــت أخـــتـــه ثــكــى بــمــأمتــه

او كـــان عــثــان فــــرد ًا يف مــكــارمــه

(ه ــل ج ــاد يــومــ ًا أب ــو بــكــر بخامته

مــنــاجــيــ ًا بـــن حتـــريـــم وأركــــــان)

ٍ
بـــــدو خلــامتــة
مــفــر الـــذكـــر مـــن

ابـــن الــكــريــمــن عــمــران وفــاطــمــة

(لـــــواله مل جيــــدوا ك ــف ــؤ ًا لفاطمة

ك ــم خــصــلــة فــيــه ل ــآن ــاف راغــمــة

لــــواله مل يــفــهــمــوا أرسار قــــرآن)
أبــو الــريــفــن سبطي سيد األمــم

بــســيــفــه بــعــد األوثــــــان عـــن حــرم

بــعــلــمــه نــــور اآلفــــــاق عـــن ظلم

(لــــواله كـــان رســــول اهلل ذا عقم

لــــواله م ــا ات ــق ــدت مــشــكــاة إيـــان)
يف غـــره وبـــــوادي غــيــهــم هلكوا

هو السبيل الــذي تاه األوىل سلكوا

(ل ــواله مــا ُخلِقت أرض وال فلك

جـــن وال ملك
لــــواله مــا كـــان ال
ٌ

لـــــواله مل ي ــق ــرن بـــــاألول ال ــث ــاين)

هــو اجلــــواد كــفــى بــاجلــود مكرمة

هــو الــشــجــاع أمـــا يكفيك منقبة

ســي أويل العلم إمــا كنت جاهلة

(هل يف فــراش رســول اهلل بات فتى

ذا حجة اهلل يكفي العلم عــن خرب

وآيـــــة اهلل يــغــنــي ال ــع ــن عـــن أثــر

ســـواه إذ حــف مــن نــصـ ٍ
ـل بــنــران)

رب فــقــل كــا أبـــا مـ ٍ
ـر
إن قــيــل ٌ

(مــا كــان ربــ ًا ولكن ليس مــن برش

ولــيــس يشغله شـــأن عــن الــشــأن)
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هــو الــــذي ســيــد الــبــطــحــاء أولـــده

واهلل أيـــــــده قـــــدمـــــ ًا وســــــدده

وســـيـــد الـــرســـل ربـــــاه وأرشـــــده

(هـــو الـــذي كـــان بــيــت اهلل مــولــده

فطهر البيت مــن أرجـــاس أوثـــان)
ّ

اهلل عـــظـــمـــه قـــــــــدر ًا وبــجــلــه

فضله
واخـــتـــاره واجــتــبــاه حـــن َّ

تــبــ ًا مل ــن ح ــط ع ــن عــجــلــيــه منزله

(هــو ال ــذي مــن رس ــول اهلل كــان له

مقام هــارون من موسى بن عمران)
ذا صاحب القبة البيضاء يف النجف

قــد ن ــال كعبة مــنــه أعــظــم الــرف

إذ كــان مولد ذاك الــدر كالصدف

(هو الــذي صار عرش الــرب شنف

إذ صـــار قــرطــيــنــه ابــنــاه الــكــريــان)

ٍ
وآيـــــة م ــن ســنــا تــبــيــانــه أفصحت

كم عقدة من شبا صمصامه فتحت

(أقــدامــه مسحت طهر ًا به مسحت

ورايــة الكفر من أقــدامــه افتضحت

يــــد اإللــــــه ل ــت ــر ٍ
يـــــد وإحــــســــان)

وعــنــد صــارمــه أعــنــاقــهــا خضعت

يا من لديه ملوك األرض قد ركعت

(يــا واضــع ـ ًا قدميه حيثام وضعت

أكـــرم بمنقبة فـــوق الــعــى رفعت

يـــد اإل لــــــه عــلــيــه عـــز مـــن شـــان)

ها وجهه إن أرددت الشمس والقمرا

وكــفــه إن عــنــيــت الــبــحــر واملــطــرا

إن مستها حــجــر أكـــرم بــه حجرا

(عــمــت شآبيبه اآلفـــاق إن رسحا

سقته فــهــو مــع الــطــوبــى بــصــنــوان)
ليست عليهم لعمر اهلل مشكلة

إين ألنـــشـــد أهــــل الــفــضــلــة منه
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ه ــل مــثــلــه أحـــد يف اجلــــود منزلة

تــفــيــض راحـــتـــه لــلــنــاس معجلة

تـــراه بحر الــنــدى واجلـــود ساحله

يــــؤب مــســتــبــر ًا بــالــيــر ســائــلــه

مــــا خـــــاب آمـــلـــه مــــا قــــل نــائــلــه

(رحــب األكــف إذا فاضت أنامله

ٍ
مــهــل كنيسان
عــقــد الــلــئــايل بـــا

لــو مل يقل حسب ثنى يــوم طوفان)

فــــاق اخلـــائـــق طــــر ًا يف مــكــارمــه

كذلك هم صاروا مجيع ًا طوع خامته

مــا عــمـ ٌـر إذا أحــقــه ثــكــى بــا يمه

(مــا تستقر الـــروايس حتــت صارمه

أوصـــاه بالصرب واألرسار مودعة

رســـول رب الــعــى والــعــن مدمعة

فأغمد السيف واألكــبــاد موجعة

(لـــوال الــوصــيــة فالشيخان أربــعــة

كــالــطــود تــنــدك مــن ٍ
أس وبــنــيــان)

يــــوم الــســقــيــفــة بـــل عــثــان اثــنــان)
وآل أمحـــــد ارسى يف مـــرادهتـــا

بــنــو الــلــئــام س ــك ــارى يف إمــارهتــا

(فــيــا عــجــب ـ ًا مــن الــدنــيــا وعــادهتــا

وهــم نــجــوم املــعــايل شمس دارهتــا

ان ال تساعد غــر الــوغــد والـــداين)

اهلل طــــهــــره قـــــدمـــــ ًا وحــصــنــه

وبـــاهلـــدى والـــنـــدى والــعــلــم زينه

واخـــتـــاره واصــطــفــاه ح ــن كــونــه

(مـــن كـــان نــص رســــول اهلل عينه

أقــــامــــه اهلل فــيــنــا ســــيــــد ًا عــلــ ًا

يــبــقــى بــه شــمــل ديـــن اهلل منتظر ًا

إلمـــــرة الـــــرع تــبــلــيــغ ـ ًا ب ــإع ــان)

أوحـــى إىل عــبــده وحــيــ ًا بــه عــزمـ ًا

(ف ــق ــال بــلــغ وإال فــــادر إنـــك ما
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بــلــغــت حـــق رســــــااليت وتــبــيــاين)
بــطــن الــشــعــاب بــأقــوام هبــا ذريــت

فأوقف القوم يف الرمضاء وامتألت
أبــلــغ بــمــوعــظـ ٍـة مــا مثلها قرئت

(بــن اجلــاهــر يف الــبــيــداء قــد ملئت

بكل مــن كــان مــن أعــقــاب عــدنــان)
نــــادى عـــى أجــــل الـــنـــاس منقبة

أكـــرم بــه وه ــو أع ــى اخلــلــق مرتبة

مــــوىل لــرهــط أتـــت لــلــديــن راغــبــة
ً

(وقـــال صحب رســـول اهلل قاطبة

بـــخ لـــــذاك وكـــــان األول ال ــث ــاين)

ِمـــن بــعــدمــا جـــدد املــخــتــار نبعته

ِمــن بعدما أوجـــب الــبــاري مودته

ِ
(مـــن بــعــدمــا شـــدد الــرمحــن إمــرتــه

ِم ــن بــعــدمــا ف ــرض الــرمحــن طاعته

عــى الـــرســـول بــإحــكــا ٍم وإتـــقـــان )

ِمـــن عــصــبــة قــد أعـــز اهلل معدهنم

كوهنم
فاختارهم واجتباهم حــن ّ

ـصــنــهــم بــالــعــلــم زينهم
بــالــنــور حـ ّ

(تــقــدمــتــه أنـــــاس لــيــس عينهم

فاستخلفوا وغ ــام اجلــهــل ظللهم

وخــالــفــوا حظهم مــا كــان أجهلهم

واآلخـــرون احــتــذوا يف الغي أوهلــم

(حتى إذا جدث األحــداث نعثلهم

ن ــص اإل لـــــه وال مــنــطــوق بــرهــان)

بـــن الــيــهــود بــتــحــقــر وخـــــذالن)

ٌ
كـــل يــــروم احلـــق مبتغي ًا
فــانــثــال

نــحــو الــــذي مل خيــيــب قــط مــرجتــيـ ًا

(مــن بعد ذاك ابــن ٍ
هند قــام مدعي ًا

فــقــام عــود اهلـــدى إذ كــان منحني ًا

ٍ
عـــثـــان)
ممــــوهــــ ًا أمــــــره مــــن ثـــــار
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فــشــايــعــتــه أنـــــاس بــئــســا فعلت

شبه احلمري فــا راعــت وال عقلت

وحــار ذو اللب يف أعجوبة نزلت

(مـــن أنـــه جــهــلــت فــمــن بــه محلت

أه ــل اخلــافــة بــن اإلنـــس واجلـــان)

اهلل فــــضــــل مـــــوهلـــــ ًا وجت ــل ــب ــه

والــــدهــــر أنــــزلــــه ظـــلـــ ًا ون ــزل ــه

وأمـــــر ابــــن الـــــــزواين ثـــم فضله

إن له
(ال أضحك اهلل ســن الــدهــر ّ

عليهم اللعن ما نجم حوى سحر ًا

عليهم اللعن مــا غيم حــوى مطر ًا

قـــواعـــد ًا عــدلــت عــن كــل مــيــزان)

عليهم اللعن ما غيث سقى شجر ًا

(عليهم اللعن ما دار السام وجرى

عليهم الــلــعــن مــا كــر احل ــدي ــدان)

وقال مؤرخ ًا وفاة الشيخ مرتىض األنصاري أحد مراجع التقليد يف عرصه:
بــالــواحــد الــفــرد استعنت مــؤرخـ ًا

(علم اهلدى يف اخللد حي يــرزق)

()1

1280هـ

ومما قاله يف يوم ورود الشعرات الرشيفة النبوية لتوديعها يف الروضة املطهرة احلسينية

وكان حاملها وايل بغداد احلاج حسن وفيق باشا سنة  1310هـ:
كــــربــــاء طـــلـــت الـــثـــريـــا رشفـــا

ولـــعـــلـــيـــاك الـــــســـــاك اعـــرفـــا

أظـــلـــم الـــدنـــيـــا عــــى أرج ــائ ــه ــا

حـــيـــث فــيــهــا بـــــدر تــــم خــســفــا

أورثــــــــت يف كــــل قـــلـــب أســفــا

مـــذ غـــابـــت فــيــك أقـــــار اهلـــدى

((( تراث كربالء :للمؤلف ص. 288

((( بغية النبالء يف تاريخ كربالء  /للسيد عبد احلسني الكليدار الطعمة ص. 49
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بــقــي الــظــلــمــة حــتــى انــكــشــفــت

بــــقــــدوم احلـــــر ك ــه ــف الــضــعــفــا

فــخــر هـــذا الــعــر ســلــطــان السام

وهـــو ذا عــبــد احلــمــيــد ذو الــوفــا

أرشق الـــدنـــيـــا بــــه مــــذ قـــدمـــ ًا

مــــع شـــمـــس أورثـــــتـــــه الـــرفـــا

قــيــل مــــاذا ال ــن ــور قــلــت :أرخـــوا

(هاكمو شعرة وجــه املصطفى)

ٍ
بــــأمــــر َمـــــن بــه
حـــــرة الـــــــوايل

قـــام حــصــن الــديــن واألمــــر صفا
إذ بــــه أ ّيـــــــد رشع املــصــطــفــى

رفــــــــــع اهلل لــــــــــــواء نـــــره

وبــــمــــرآهــــا الــــظــــام انــكــشــفــا

دجــــــى كـــــان هبــا
كــشــفــت كــــل
ً

()2

جماور لألرض املقدسة كربالء بسرية
السيد حممد خادم احلائر الرشيف احلسيني
ٌ

حياته وعرصه بعد ،فقد جاء يف (رحيانة االدب) أنه قال موبخ ًا هنر الفرات بالشعر

الفاريس  46بيت ًا ترمجت إىل العربية ،وأصل القصيدة والرتمجة كتبها بخط النستعليق
املريزا أبو القاسم ابن احلسن القمي ،وهي حمفوظة يف مكتبة إمام مريزا فخر الدين من
أسباط املريزا القمي ،وهذه بعضها:

هنــر الــفــرات أيقيض السبط ظمآنا

ِ
ومن مياهك تروي اإلنس واجلانا؟

هــا تــغــرت مثل النيل حــن غدا

دم ـ ًا عبيط ًا ملن عــادى ابــن عمرانا؟

طغوا عليه فحاكى الــدم طوفانا؟

هــا طــفــوت بــطــوفــان لــتــغــرق َمــن

كبحر ين

هــا جففت بــعــاشــوراء عــن حنق

الن احلــديــدُ لــــداود الــنــبــي وسبط

()1

الــذي من حول كوفانا

ابـــن زمــــزم مــنــك الــقــلــب مــا النــا
يبغي العبور ومنك الطبع ما دانــا

والــبــحــر دان ملــوســى حــن شاهده

((( ين  :نجف .

((( رحيانة األدب :مريزا حممد عيل مدرس ج 6ص. 70
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()2

 -27الشيخ حممد اخلطيب اخلزرجي
كان حي ًا 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  2شوال سنة 1256هـ،

ومن أحفاده اليوم األديب عبد الوهاب بن حممد بن مهدي (عتوكة) ابن حممد اخلطيب

اخلزرجي.

حياة الشاعر غامضة ،ألن املعلومات التي وصلتنا عنه شحيحة ال تكفي لتكوين

صورة حقيقية واضحة حلياته ،ولكننا نعلم أنه انضم إىل مدرسة شعراء آل املرشدي،
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
اليشء الكثري ،ولكنه مبعثر يف جماميع ،ومهام يكن من أمر فقد أدى رسالة احلياة عىل

أفضل ما يكون األداء ،وكان فقيه ًا خطيب ًا صاحل ًا حافظ ًا نبي ً
ال أما عن السنة التي فارق
فيها احلياة ،فنكاد ال نعرف أيض ًا عنها ،ويبدو أنه كان حي ًا سنة 1288هـ.
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نموذج من شعره:

لقد أخذ شاعرنا كثري ًا من معاين املتقدمني ،فتفنن هبا وزادها مجاالً ،يزخر شعره

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،

متيز شعره بمتانة اللفظ ،ودقة املعنى وسالسة الرتكيب وقوة العاطفة ،ولعل النامذج
القليلة التي بني أيدينا تعطي القارئ صورة لشاعريته ،قال معقب ًا عىل أبيات الشيخ فليح
حسون رحيم اجلشعمي يف وصف وليمة يف دار السيد أمحد الرشتي:
تــنــظــيــمــهــا ونــظــمــهــا مــــذ قــرنــا

يف جم ــل ــس ف ــي ــه حـــيـــاة األن ــف ــس

تـــقـــدســـت ألـــفـــاظـــهـــا ونــظــمــهــا

ُ
حــيــث هـــو يف املــجــلــس املــقــدس

وله:
فــكــأنــه فــجــع الــــــورى بمحمد

فــجــع الـــكـــرام الـــدهـــر باملتهجد

وجاء يف جمموعة السادة آل الرشتي اخلطية نص هذا القول:
(ومنهم الشيخ األديب ونزهة األلباب وغنية األرب الشيخ حممد اخلطيب قال راثي ًا

السيد حممد اخلراساين العامل الزاهد طاب ثراه)
الـــدهـــر باملتهجد
ــجــع الـــكـــرا َم
َف َ
ُ
فلكم حمــا طــرف الضاللة والعمى

فــكــأنــه فــجــع الــــــورى بــمــحـ ّـمـ ِـد

ولـــكـــم أقــــــام أدلــــــة لــلــمــهــتــدي

ولــكــم رسى يــطــوي الــفــيــايف يف

الثجى عجالن غري الزهد مل يتزود

يبغي امل ــواق ــف يف امل ــواس ــم كلها

فــيــخــال كـــل قــــــراءة كــاملــســجــد

لــبــس احلــجــى فـــوق الــتــقــى فكأنه

يف الـــزهـــد مـــن دنـــيـــاه كــاملــتــجــرد
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وكـــــأنـــــه يـــمـــي بــــأهبــــى ح ــل ـ ٍـة

بـــن األنــــــام بــمــصــدر وبـــمـــورد

وبـــــا عــلــيــه مــــن الــــوقــــار ختــالــه

كــالــبــدر حـــن م ــس ــره بــاألســعــد

حـــتـــى رعــــــــاه ربــــــه بــــجــــواره

نــدعــى الــدمــاء بمسمع وبمشهد

حــــام احلـــــام عـــى مــقــر ســجــوده

صــوم الــنــعــاس عــى عــيــون األرمــد

خـــر مـــن حمــراهبــا
وإذا املــســاجــد
ّ

طـــــــود لــــغــــر اهلل مل يــتــشــهــد

وبـــكـــاه نــجــم األفـــــق يف حمــرابــه

وحمــافــل الصلوات يف الليل اهلــدي

وبـــكـــاه ربــــع الــعــلــم يف أعــامــه

بــمــجــالــس الــعــلــاء للمسرتشد

فاذهب محيد الذكر ما بني الــورى

طــوبــى ملثلك إذ يـــروح ويغتدي

وافـــيـــت جــــدك ب ــال ــوف ــاء تــعــهــده

فـــــوىف اإل لـــــــه إلـــيـــكـــا بــاملــوعــد

وشمخت باألحساب واألنساب من

آل الــنــبــي وكــنــت فــيــهــم تقتدي

وكـــفـــاك فــــوق الــفــخــر أمحــــد أنــه

يــرثــيــك مــا خــطــر الــتــقــى يف حمفد

اعــنــي بــه املنحوت أمحــد مــن مشى

فــوق البسيطة باحلجى والــســؤدد

نجل العليم الكاظم الغيظ الــذي

هبـــــــداه لـــــإيـــــان فـــيـــه هن ــت ــدي

ِ
بمحمد
وســمــوت فــخــر ًا لــلــعــى

ولـــقـــد نـــزلـــت حمـــمـــد ًا بــمــحــمـ ٍـد

ِ
أنــشــد
ول ــغ ــره ــم بــمــدائــحــي مل

وأنــــا اخلــطــيــب بــمــدح آل حممد

واىل ســواهــم يف الــــورى مل أهــتـ ِـد

وتــركــت كــل ولــيــجــة مــن دوهنــم

مــأ الــوجــود مــع الــزمــان الــرمـ ِـد

ثــــم الــــصــــاة عــــى ال ــن ــب ــي وآلــــه
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