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كلمة املركز

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين وعّجل 
.فرجهم بظهور امام زماننا وويّل نعمتنا ونور عيوننا املهدي املنتظر

وبعد فان الشعَر فنٌّ مجيٌل عرفه االنسان منذ زمٍن موغل يف الَقَدم، عرب 
من خالله الشعراء عن مشاعرهم وآماهلم. وقد أنَزلُه العرب مكانًا عاليًا، يوَم 
عّلقوا جّيده عىل جدران الكعبة، وكانت املعلقات موضع فخر واعتزازهم.. 
حّتى اذا ما َبَعَث اهلل سبحاَنُه نبّي الرمحِة حممدًا  ، مل ُيِرْد للشعر ان يكوَن 
شغَل العرِب الشاغل فيلهيهم عن تعلم احكام االسالم. واجلهاد يف سبيل 

اهلل تعاىل،..

ثمَّ اّن بعَض الشعِر كان يتعرض ملعاٍن يرفضها االسالم، كالغزل املاجن، 
واهلجاء املقذع، والفخر الكاذب، والتغني باخلمرة وذكر جمالس رشهبا.

فانزل اهلل تعاىل ذّما يف الشعراء، فقال ))والشعراء يتبعهم الغاوون....(( 
امنوا  الذين  –تقدست اسامؤه- استثنى املؤمنني منهم فقال ))...اال  انه  االّ 
الشعراء بمنازهلم بحسب متسكهم بأحكام  وعملوا الصاحلات((، فتفاوت 
الدين وختلقهم بأخالق الصاحلني. وهناك عدد من الروايات التي تفيد بأّن 
الرسول االعظم حّث املسلمني عىل إشهار سالح الشعر يف معركتهم مع 
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االرشار واملرشكني، وكان يقول: ))اّن من الشعر حلكمة((. 

وهكذا كان ائمة املسلمني حيثون الشعراء عىل النظم يف املعاين التي حيث 
عليها االسالم واخلُلق الذي تدعوا اليها االديان مجيعًا، وقد روي عن االمام 
الصادق انه قال: ))احيوا امرنا .. رحَم اهلل من أحيى أمرنا((. وكان يقول: 
املسلمون  فانربى  اجلنّة((،  يف  بيتًا  له  اهلل  بنى  الشعر  من  بيتًا  فينا  قال  ))من 
ينظمون الشعر امللتزم بقضايا االسالم، حتى اّن عددًا من الروايات تفيد بأن 
األئمة الكرام عليهم الصالة والسالم كانوا يستمعون اىل هؤالء الشعراء وهم 

ينشدون اشعارهم العقائدية امللتزمة، كام حصل لقصيدة دعبل اخلزاعي:
جم��دالً احل��س��ن  خلتي  ل��و  ف��راِتأف��اط��م  ب��ش��ّط  عطشانا  م��ات  وق��د 
عنده ف��اط��م  اخل���ّد  للطمت  الوجناِتإذن  يف  العن  دمع  واجريِت 

وعرفت مرتبة كربالء املقدسة عددَا من الشعراء الذين اوقفوا جّل شعرهم 
ابرزهم يف االعرص  السمحاء، ولعل من  الدفاع عن االسالم وعقيدهتم  يف 
1305هـــ،  سنة  املتويف  الكبري  احلب  ابو  حمسن  الشيخ  املرحوم  املتأخرة. 
وانام اطلق عليه لقب ))الكبري(( للتميز بينه وبنَي حفيده وَسَميَّه الذين ُولَد 
سنة 1305هـ فصار هو ))الصغري، وجده الكبري((، وشاعرنا هو صاحب 

القصيدة النونية التي فيها البيت املشهور:
يستقم مل  حم��م��د  دي����ن  ك����ان  خ��ذي��ن��يان  س���ي���وف  ي���ا  ب��ق��ت��يل  االّ 

 وقد حّث مركز الدراسات والبحوث التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينيِة 
املطهرة الدارسني والباحثني عىل دراسِة هذا الشاعر وعطاِئِه الشعرّي.. 

فانربت احدى طالبات الدراسات العليا يف كلية الرتبية بجامعة كربالء، 
وكتبت بحثًا جيدًا عن ايب احلب الكبري  وحتليل عطائه االديّب والغوص يف 
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والدراسات  البحوث  مركز  وسيبارش  ديوانه،  تضمنها  التي  قصائده  اعامِق 
العربية  اللغة  يف  املاجستري  درجة  كاتبته  عند  نالت  الذي  البحث  هذا  طبع 

وأداهبا...

وعىل الرغم من ان )ديوان ايب احلّب الكبري( سبق له ان ُطبع وأكثر من 
اقتنائِه جعل احلصول  عليه، وهتافتهم عىل  القّراء  إقبال  ان  االّ  واحدة،  مّرة 
عىل نسخة منه امرًا يف غاية الصعوبة –ان مل نقل مستحياًل- فقد نفذت من 
السوق نسخة، لذا باَدَر مركز كربالء للدراسات  والبحوث اىل إعادِة طبعه 
إذ  احلسيني.  املنرب  خطباء  االخوة  وبخاصة  الفّن  هذا  عشاق  اىل  وتقديمه 
كان  الكبري  احلّب  ابا  الشاعر  ألن  ضالتهم،  الديوان  هذا  يف  سيجدون  اهنم 
خطيبًا ايضًا وربام انَشَد عددًا كبريًا من قصائده ضمن خطبِه التي كان يلقيها 
عىل الناس يف جمالسهم احلسينية،فضاًل عن انه جزء من تاريخ مدينة كربالء 
املقدسة وأرثها احلضاري كون شاعرنا هو من الشخصيات الكربالئية التي 
سجلت حضورًا فاعاًل عىل ساحتها العلمية واالدبية ونرى من الوفاء له تتبع 

اثره العلمي وتقديمه للقراء الكرام بأهبى صورة. 

له يف  يبني  الشاعر وان  الَعَمل وان يرحم  منّا هذا  يتقبل  ان  تعاىل  نسأله 
 ، بيتًا بكّل بيت نظمه يف حممد وال حممد اجلنة كام َوَعَد االمام احلسني

وان يوفق اجلميع بام فيه خري وصال.

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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تقديم

عبداهلل  أيب  وعىل  اهلل  رسول  حممد  عىل  والصالة  هلل،  واحلمد  اهلل،  بسم 
احلسني طيب اهلل ثراه وعىل تابعيه بإحسان ومن وااله، وعىل آل بيته وأنصاره 

ومن إقتفى هنجه وهداه. 

أما بعد: فإنه ملن عظيم الرشف أن حيظى إمرؤ بوقفة طاهرة عىل أثر أديب 
وإرشاق  األرض  بخرضة  متقدا  يظل  برساج  ويشيد  اخللق،  صفوة  يتناول 
غبطة  زادين  وقد  الشوامخ،  الروايس  دونه  خرت  جّلل  وعلم  الساموات، 
الشاعر  لديوان  تقديم  من  )لندن(  للدراسات  احلسيني  املركز  به  كلفني  ما 
)1887م(،  1305هـ  سنة  املتوىف  )اجلد(  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  األملعي 
فجعلت هذا التكليف، ترشيفا يل، بغية نيل رضا احلق، وإلتامسا لشفاعة نبيه 
حممد صىل اهلل عليه وآل بيته الربرة الطاهرين، ومل متض سوى سويعات قليلة 
من حديثنا حتى سارعت إىل الديوان، ويف القلب شغف يتقد، وملء الروح 
الرواء، كأن األثر الشعري دوحة وارفة الظالل، دانية  خواطر ظمأى تريد 
األنغام،  شجية  األرسار،  عميقة  باإلحياء،  مفعمة  اآلفاق،  وردية  القطوف، 
كسرية الوجدان، تبعث يف الدارس نشوة الدرس، ويف القارئ لذة الكشف 
منه  الواحد  البيت  كان  الزمن،  ذاكرة  عىل  املفتوحة  القراءة  مسافات  عرب 
يفتح يل نوافذ مسيجة بالظلمة، أرحب ما تطل عليه عيناك جراحنا املنسية 
يف  الشمس  حيجب  يكاد  قاتم  غبار  إنتباهك  يشد  ما  وأغرب  الرفوف،  يف 
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غسق هبيم، تلك هي احلقيقة التي لبست سبات غروهبا فلم يوقظها طالع من 
الرشق، ولعل هذا املخطوط الذي بعث من مرقده قبس قد يشع يف عتامت 
الطريق املدهلم باخلطوب، وجييل بصفحاته املرشقة أفقا غائام، أمجل من تسكنه 
عنادل الدعة والسالم، وأطيب ما تفوح منه أزهار نيسان مفتحة بعمر جديد. 

 ما اصدق أن يتجدد احلزن القديم عىل سيد الشهداء وأنت تسافر 
جرحيا عرب قصائد الديوان، وغريبا يف فالة كلها أشواك حتارص األمل الدفني، 
بنريان  ويلوكها  األمان،  وخيام  احللم،  حدائق  يغمر  جمنون  أموي  وطوفان 
من جلج، حتى إذا إتسع اجلرم، وعظم الذنب، وإشتدت محرة الدم لتغرق 

الشمس تركها كاهلشيم. 

لقد إستطاع الشاعر بام أويت من قرحية خصبة، وعاطفة متأججة يف حب 
احلسني أن يردنا إىل فاجعة احلدث، وينفخ فينا الوجع األبدي املخضب 
عىل  مسفوحا  أخرى،  مرة  اجلرح  أكبادنا  يف  ويشغشغ  احلارقة،  باحلرسات 
اإلنكسار، ومصلوبا عىل رملته من  الذكرى، ومذبوحا عىل جذوع  عتبات 
البكاء حينا،  برغبة شديدة يف  املخطوط  اقرأ أشعار  وأنا  خالف، أحسست 
وأحيانا أخرى بغضب هادر يوقد يّف الثورة عىل الركود، والعزم عىل التحديد، 
السيوف  غري  املكلوم  للقلب  دواء  من  فهل  األفــني،  الظلم  رســوم  وحمو 
الرمز األسطوري   ذاك هو احلسني املرشعة،  األسنة  القواطع، ومخيس 
اخلالد خلود القدر يف لوحه املحفوظ، مرشقا يكتب للبرشية كتاب نرباسها، 
ومنهاج سريهتا، وتعاليم الفتوح اإلرشاقية املثمرة هلا باخلالص، فام أروعه إذ 

يقول: 
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شفاء ال��س��ي��وف  ماضية  غ��ر  دواءه��ل  ال���ك���اة  ت��ع��ن��اق  غ���ر  أم 
ع��ارف��ا أظ��ن��ك  وال  احل��س��ن  م���ا ن���ون���ه م���ا س��ي��ن��ه م���ا احل���اء ذاك 
حقه امل��ه��ن��د  أع��ط��ى  ال����ذي  ذك���اءذاك  ت�����زره  مل  ن���ح���ٍس  ي����وم  يف 

باخلالدات  هتليالته  فتلمح  األبيات،  ثنايا  بني  عطرا  الشاعر  رسور  تقرأ 
من أيام احلسني املحملة باألريج، واملرصعة بيواقيت البرشى التي حتف 

اإلنسان وهو ينتظر صبحه القريب. 

 ولن خيفى إشعاع الصحوة احلسينية عن ناظر مهام طوحت به غياهب 
املوحشة،  الكهوف  سحيق  يف  وزلت  الليل  قدم  به  ضلت  ومهام  الفجاج، 
قضية  من  جيعلوا  أن  واملفكرين  والكتاب  الشعراء  من  باملثقفني  حري 
احلسني رمز إنبعاث روحي، وإنفتاح فكري، متتد به النظرات وهاجة، 
آخذة من الشهاب القبس جذوة صحوها، ومصباح هداها، تسري به طالعة 
من وحل املأساة، وساطعة بوجه اإلمام بأروع ما ترشق به شمس، ورافعة 
الربرة  بيته  آل  السامء  محلته  ما  بأرشف  العلوي  الفاطمي  املحمدي  علمه 

 .املهديني

وال  متمكنة،  أصيلة  فطرة  عن  صدرت  إهلامّية  دفقة  الحمالة  فالديوان   
من  اهلاشمية  الدوحة  ونزيل  مقدسة،  أرض  وليد  فالشاعر  ذلك  من  غرو 
املرقوم  اللوح  النبوة، قدإغرتف سلسال احلب األقدس، وهنل من  بيت  آل 
من  بالنخبة  واألجــدر  الطاهرين،  حممد  آل  سليلة  اخلامتة،  الصفوة  بعلوم 
ينضب  ال  الذي  احلسيني  الكوثر  هنر  من  ينهلوا  أن  اخلالصة  املعرفة  طالبي 
 ولن جيف، وهو ممدود ببحار النبوة، هذا حمتوى الديوان الروحي والعاطفي. 
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      وأما عن لغة املخطوط فأصيلة يف نبعها، متينة يف بنائها، وارفة اإلحياءات، 
تعرب عن املكنون ببالغة ساحرة، وحجة دامغة، وروح ذائبة يف حب اإلمام 

املهدي احلسني.

 
جامعة البليـدة. اجلزائرحرره يف

ال�دكتور عبدالعزيز شبنلندن 4 / نيسان / 2003
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الشيخ حمسن احلائري

املولد واملسكن واملدفن، ولد يف كربالء  عريب األصل واملحتد، حائري 
سنة 1225هـ، ومات أبوه احلاج حممد وهو طفل صغري فنشأ يتيام يف حجر 
الفقر والفاقة ولكنه عىل صغر سنه كان ذا فطنة ونباهة ورغبة شديدة للحضور 
بني  تضم  كانت  فقد  ذاك  يوم  بكربالء  وناهيك  واألدب  الفضل  حمافل  يف 
احشائها مجاعة من أبنائها الشعراء املجيدين واألدباء املفلقني الذين مل حيصل 
هلم من بعدهم ويا لألسف من أبناء وطنهم الذين إشتهروا يف خدمة اللغة 
العربية من يسعى جلمع أشعارهم وتدوين آثارهم ونرش ذكرهم فيجعل أكرب 
يد وأعظم صنيعة عىل األدب العريب. ومن أولئك الذين أرشنا إليهم املرحوم 
بدقت  احلاج جواد  واملرحوم  املتوىف سنة 1282هـ  احلاج حممد عيل كمونة 
املتوىف سنة 1281هـ والشيخ عمران عوّيد والشيخ موسى الشهري باألصفر 
باألعور  الشهري  النارص  عيل  والشيح  العرص  ذلك  من  يقرب  فيام  املتوىف 
وأمثال هؤالء يف عرصهم يف كربالء، نعم طفق شيخنا املرتجم له خيتلف إىل 
أنديتهم ويصغي إىل مذاكراهتم ويرفده يف ذلك توقد قرحية ذكائه إىل ما كان 
فيه من اإلستعداد الطبيعي وامليل الفطري فام كاد أن يبلغ الثالثني سنة من 
املضامري  تلك  والبارزين يف  احللبات  تلك  السابقني يف  عمره حتى عاد من 
والغايات، ويلقب بأيب احلب بفتح احلاء والباء وتشديدمها ألنه إبتيل بمرض 
السعال وضيق الصدر فعمل له بعض األطباء حبا هيون عليه ما كان جيده من 
أمل املرض فكان حيمله معه ويعطي منه من أبتيل بذلك الداء فعرف بأيب احلب 
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وأصبح مع كونه شاعرا أديبا وفاضال لبيبا قارئا خطيبا هتتز شوقا إليه املنابر 
وخطيبها  املجيد  شاعرها  كربالء  يف  يزل  ومل  اخلنارص  ذكره  عىل  تنعقد  يوم 
القعدة سنة 1305هـ  اإلثنني 20 ذي  يوم  ربه  داعي  أجاب  أن  إىل  الوحيد 
فيكون عمره ثامنني سنة ودفن يف الرواق احلسيني خلف السيد إبراهيم 

املجاب )ره( واعقب عدة أوالد أفضلهم الشيخ حممد حسن. 

 بقلم
الشيخ حمسن أبو احلب احلفيد
املتوىف عام 1367 ه� 
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كلمة البد منها

بقلم د. جليل أبو احلب
ذكر  كام  ليس  و  1225هـ  عام  حوايل  اجلد  أبواحلب  حمسن  الشيخ  ولد 
املرحوم العم الشيخ حمسن أو احلب احلفيد من أنه ولد عام 1245هـ وذلك 

لألسباب التالية:

هبام    هينئ  1276هـــ(  )املتوىف  اهلر  قاسم  للشيخ  الشعر  من  بيتان  هناك   .1
الشيخ اجلد بوالدة ولده الثاين حممد حسن ومها: 

ب���م���ح���م���د احل����س����ن ال���ص���ف���اتب���������رى مل����ح����س����ن ب���ال���ع���ى
م������ي������الده ال����������������ورى  أرخ�������ت�������ه »ب����������اخل����������ّرات«رّس 

فليس من املعقول أن يكون عمر اجلد 10 سنوات 1255 ويرزق بولده 
وفاته  قبل  ميالده هذا  تاريخ  الشيخ حممد حسن  املرحوم  أيد يل  وقد  الثاين 

بعامني أي عام 1355هـ )وكانت وفاته يف 1257هـ(. 

2. هناك قصيدة للشيخ حمسن اجلد يف الديوان يرثي هلا العالمة السيد حسني 
فليس من  املتوىف عام 1250،   املجاهد،  السيد حممد  إبن  الطباطبائي، 
املعقول أن يكون عمر الشيخ حمسن اجلد مخس سنوات ويكون شاعرا 

راثيا. 
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من  الثالثني  بلغ  وملا  جده،  ترمجة  يف  يقول  نفسه  احلفيد  حممد  الشيخ   .3
فإذن  باملجتمع  معروفا  رجــال  كــان  اجلــد(  حمسن  الشيخ  )أي  عمره 
بلغ  قد  )للطباطبائي(  والرثاء  الثاين(  )بولده  التهنئة  عند  عمره   كان 

الثالثني أي أن الوالدة كانت عام 1225هـ أو حواليها. 
خلف الشيخ اجلد سبعة أوالد وبنتا واحدة، وهم)*(:1

الشيخ حممد عيل: توىف بعد أبيه بسنتني. . 1
الشيخ حمسن حسن: عامل جمتهد وخطيب منرب، توىف عام 1257هـ. . 2
الشيخ حممد سعيد: خطاط زمانه توىف أثناء احلرب العاملية األوىل. . 3
احلرب . 4 أثناء  توىف  عندما  مبتدئ  منرب  خطيب  حسن:  حممد  الشيخ   

العاملية األوىل. 
هذه . 5 كاتب  جد  وهو  األوىل  العاملية  احلرب  أثناء  توىف  عوين:  الشيخ 

املالحظات ألمه. 
املالحظات . 6 كاتب  جد  وهو  1931م  عام  توىف  جواد:  حممد  الشيخ 

ألبيه. 
الشيخ حممد جعفر: توىف أثناء احلرب العاملية األوىل. . 7

والبنت الوحيدة هي أسامء وزوجها إبن عمها محزة محادي أبو احلب 
وأوالدها رضا وعيل وحممد. 

ولد  أعــاله،  املذكور  حسن  حممد  الشيخ  إبن  هو  احلفيد  حمسن  الشيخ 
عام وفاة جده )1305هـ( وتوىف عام 1369هـ وكان شيخا خطيبا وقورا، 

)*( مل يكن كل هؤالء شيوخا ولكن كربالء بقيت تطلق عليهم هذا التكريم تكريام لوالدهم الشيخ 
حمسن أبو احلب احلائري.  
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لسنا،  إجتامعيا ووجيها يف كربالء وقد كان لسان حاهلا عندما يقدم هلا امللوك 
واألمراء والوزراء. 

وأخريا أود أن أشري إىل أنني سعيت يف حتقيق الديوان ونرشه خدمة للمنرب 
احلسيني وللعلم وأين أبقيت كل الديوان عىل حاله بدون أن أحذف منه شيئا 
وذلك لألمانة كام أن جزءا كبريا من الديوان يعرفه خطباء املنرب احلسيني عىل 
ظهر الغيب وأرجو أن أكون بجهدي هذا قد أديت بعض اخلدمة للحسني 
كربالء  يف  احلب(.  )أبو  لعائلة  وكذلك  واملبادئ  األحرار  أيب   الشهيد

وبغداد. بإحياء ذكرى جدها والسالم. 
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الشيخ حمسن أبو احلب

بقلم مهدي عباس العبيدي)1(
زاوية  يف  ظلوا  قد  املربزين  الفحول  بل  املجيدين  الشعراء  من  كثريا  إن 
له  جم  أدب  فهناك  يرزق.  حيا  وشافههم  رآهم  من  يزال  ال  بينام  النسيان 
األثر املبارش عىل احلياة األدبية يف العراق. وال نبالغ إذا قلنا إن أكثر الشعراء 
احلارضين هم آثار تلك النهضة أدبية قبل مخسني سنة أو تزيد عىل ذلك بيشء 
قليل. واقول ذلك وهذا األدب الغزير يف حاجة إىل بحث ودراسة وتسجيل 
خوفا عليه من الضياع. ومن مجلة هؤالء األفذاذ الشيخ حمسن ابو احلب نجل 

احلاج حممد، توىف أبوه وتركه صغري السن يقايس آالم اليتم ورض الفقر. 

 وقد ولد يف كربالء حوايل سنة 1225هـ سنة مخس وعرشين ومائتني بعد 
األلف. وقد أخذ األدب وأخذ الشعر وروى األخبار عن السلف الصالح 

 .من األئمة الطاهرين

بدقت  جواد  واحلاج   ،1282 سنة  املتوىف  كمونة  عيل  حممد  احلاج  عن   
املتوىف سنة 1281، وآخرين غريهم من اخلطباء والوعاظ. فام زال خيتلف إىل 
أنديتهم ويقطف من أزهار أحاديثهم، وجيني من ثمر علمهم، ويتلقف منهم 

1. خترج املرحوم مهدي عباس العبيدي سنة 1942م من كلية الرتبية يف بغداد )دار املعلمني العالية 
سابقًا( من قسم اللغة العربية. وقد درس اللغة العربية يف عدة مدارس ثانوية منها دار املعلمني 
الريفية وكلية امللك فيصل األول، وقد تويف يف أوائل عام 1968م وكان مديرًا ألحدى املدارس 

الثانوية يف األعظمية. وهو خال األستاذ أديب الفكيكي حسب ما اخربين أديب نفسه.  
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ما ينثرون، حتى ناهز الثالثني، وإذا به قد نبغ يف الشعر وبرز يف اخلطابة فكان 
السابق يف احللبة ولقب آنذاك بأيب احلب، وهو لقب باق لعائلته يف كربالء 
حتى اليوم وسبب هذه التسمية إن طبيبا وصف له حبا ملا إشتد به السعال 
وضيق الصدر فكان حيمله معه ويعطي منه ملن يراه مبتليا هبذا الداء فسمي 

)أبو احلب(. . 

 وكان نابه الشأن رفيع القدر يف زمانه ومما يدل عىل سمو مكانته إهتامم 
املؤلفني يف تعليقه عىل كتبهم وإبداء رأيه يف مأثورهم، فهذا معارصه حممد 
حسني النوري يف مقدمة كتابه )نفس الرمحن( يقول مفتخرا: )وممن قرض 
العراق  قراء  سيد  اآلفاق،  يف  الكامل  بنهاية  املشتهر  األديب  الفاضل  عليه 

الشيخ حمسن القارئ أدام اهلل توفيقه(. 

 يبتدئ هذا التقريض بالبحث عىل اإلبداع فيقول: 

مبتدئًا  فليقل  ق��ل��م  ذا  ك���ان  ق��ل��ُمم��ن  وال  ح���ظ  ف��������ال  وإال  ك����ذا 

ثم يقول واصفا الكتاب: 

ي��ع��ل��م أن ظ��اه��ره  ف��ي��ه  ي��ط��ل��ع  ال��ن��ع��مم���ن  ب��ط��ن��ان��ه  ويف  ال��ن��ع��ي��م  ف��ي��ه 
ع��ن إم���رٍئ غ��ر م��ا جت��ى ب��ه الظلمن����ور ت���ول���د م���ن ن����ور ف���ا ن��ظ��رت
والقلمأث���ن���ى ع��ل��ي��ه ل���س���اين غ���ر م��ب��ت��دئ ال��ل��وح  عليه  يثني  وس��وف 

ثم يذكر إسم الكتاب وفيمن ُأّلف: 

بدا  ح��ن  ال��رمح��ن  نفس  إسمه  يغتنمج��اء  ال���رمح���ن  ن��ف��س  م���ن  م��ع��ن��اه 
والعجمأب�����ان م���ن ق����در س���ل���ان ورف��ع��ت��ه  ال��ع��رب  عنه  ق��ر  ك��ان  م��ا 
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وللمرتجم له ديوان يقع يف )198 صفحة( ثامن وتسعني ومائة صفحة 
من القطع املتوسط خطي موجود عند عائلته وهم من العائالت املعروفة يف 
كربالء ووقفت عىل نسخة عند حفيده السيد ضياء أبو احلب املدرس للرتبية 

يف دار املعلمني الريفية. 

احلسني  رثاء  كله يف  يكون  يكاد  الدينية.  الناحية  عليه  تغلب  والديوان    
قد  خاص  أدب  وللحسني  احلسني.  أدب  من  يعد  فهو   .احلسني وآل 
يعجز األدباء عن مجعه بل يتعبهم. وهو ينبوع للشعر فياض يمد األدب بامء 

متواصل وغذاء غزير مستديم. 

وهو يرشح لنا سبب رثائه هلم ومدحه إياهم فيقول خماطبا عليا: 

ح��ص��ن��ي  والك  امل���ؤم���ن���ن  ال��ن��ق��ابأم�����ر  ك��ش��ف  إن  احل���ر  ب��ي��وم 

تساوت  ثامره وإن  قاطفا من ورده جانبا من  ديوانه  أستقرئ  ذا  أنا  وها 
بوحدة  الباقة  هذه  رابطا  ألثره  نموذجا  لتكون  األثامر  وتشاهبت  األزهار 
موضوع ال بام تنظم به الباقات واملوضوع هو كام أملحنا إليه يوم عاشوراء أو 

أدب احلسني. 

 يبدأ املوضوع: برثاء من إختذ إسمه للتفاؤل أثناء احلروب، وعند النزال 
أيب احلسن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه فيقول: 

إض���ط���رابال������إس������الم ب����ع����د م������ن حم����ام س��اح��ت��ه  ح���ل  م���ا  إذا 
ن���ابال�����أي�����ت�����ام ب����ع����د م�����ن ك��ف��ي��ل ل���ل���ده���ر  ع��ض��ه��ا  م����ا  إذا 
ب��ف��ق��دك ي���وم س���ار ب���ك ال��رك��ابل���ق���د ف����ق����دوا أب�����ا ب�����را رؤوف�����ا 
ع��ابوأق���س���م ل���و مج��ي��ع ال���ن���اس م��ات��وا ذاك  يف  ي��ك��ن  مل  ب��م��وت��ك 
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ع��ل��ي��ك ل����ه ع���وي���ل وإن���ت���ح���ابن��ع��ي��ت��ك ل��ل��ك��ت��اب ف���ك���ان ق��ب��يل
ح��س��ن ايب  رضي�����ح  ش���ق���وا  ص��ح��ابأال  ي���ا  ب��ع��ي��ن��ي  أو  ب��ق��ل��ب��ي 
حمال ل���ه  ال������راب  أرى  ال�����رابف��ل��س��ت  ذاك  ال���س���ا  هب����ر  وإن 
ت���ع���اىل ب����ل ه����و ال���ت���ر امل�����ذابرضحي������ا ض���م���ه ي����دع����ى ت���راب���ا

ثم يبدأ ذاكرا عاشوراء وسبب جتدد أساه عند الشيعة فيقول ردا عىل من 
يترسب إىل ومهه أهنا حكاية قد مضت وواقعة قد سلفت ومل يدر أن الذكرى 

تنفع املؤمنني: 

وجت����ل����ب����ب����وا مل����ص����اب����ه ث���وب���اق���ت���ل احل���س���ن ف����ج����ددوا ح��زن��ا 
م���ن أج���ل���ه ك��م��دا ي����ذب  قلبام���ن مل  ال��ص��ف��ا  م���ن  اص�������اب  ف��ل��ق��د 
ف���ي���ع���ود ي���اب���س ح���زن���ن���ا رط��ب��اي����وم����ا جي��������دده ال������زم������ان ل��ن��ا
ذوب�����امت�����ي ب�����ه األي����������ام م��ش��ف��ق��ت هب����ول����ه  ت�������ذوب  ال  أن 
غ��ّب��اح����ت����ى ت�����ع�����ود ب�����ه ف��ت��ح��س��ب��ه زارن���������ا  م����ا  أو  غ�����اب  م����ا 

ثم نراه بعد ذاك يرينا عقيدته يف أهل الطف رفاق احلسني عليه وعليهم 
الرمحة وآله: 

فاطمة إب��ن  ح���واري  لعمري  إن��ت��دب��ا أن��ت��م  س��اع��ة  س��واك��م  جي��ب��ه  مل  إذ 
أنفسكم  اهلل  س��ب��ي��ل  يف  ف��ن��ل��ت��م ف�����وق م����ا أم���ل���ت���م رت��ب��اأن��ف��ق��ت��م 
رشفا منكم  أع��ى  الكهف  فتية  سببام��ا  م��ن��ه��م  وأق�����وى  أش����د  أن��ت��م 
كنومهم هل��ف��ي  ن��م��ت��م  وم���ا  إرب��ان��ام��وا  أعضاؤكم  قطعت  وق��د  أن��ى؟ 
أح��د م��ن  واهلل  ق��اب��ل��وا  وم���ا  اللجباف����روا  ق��اب��ل��ت��م  وق���د  ف��ررت��م  وم���ا 
يظلهم ك��ه��ف��ا  هل���م  ال��رق��ي��م  وظ��ب��اك���ان  ق��ن��ا  إال  ك��ه��ف��ك��م  ي��ك��ن  ومل 
صروا  وما  أصحابا  طالوت  النجباأصاب  م��ع��ر  ي��ا  ص��رك��م  م��ع��ش��ار 
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سيوفكم  ج���ردت���م  ب��ص��ف��ن  وإنقلباول����و  احلرب  سالح  هن�د  إبن  ألقى 
وما ال��وف��اء  ي��وم  أعظمكم  ك��ان  ق��د ك���ان أك��رم��ك��م ي���وم اإلب����اء أب��ام��ا 
عصباي���ا ح���ب���ذا ك���رب���ال أرض�����ا م��ط��ه��رة هب��ا  أك���رم  عصبا  هب��ا  ث���وت 
حظيت فمذ  أرض��ا  أيب  لعمر  شهباكانت  مم���ل���وءة  س���ا  أع���ي���دت  ب��ك��م 

وهي قصيدة مجيلة يف مجلتها. ثم هذه األبيات ترينا رأيه يف الناس ونقمته 
عىل املجتمع الذي ال يقدر املنقذين واملصلحني ويأخذ عربة مما حدث ملحمد 

وآله من رصيعي املطامع والناكبني عن احلق. فهو يقول بعد أن يتغزل: 

ال��ن��اس فيهم ق��ال��ه  م��ا  ت��ع��ت��ر  طالباف��ال  للرشد  الن�اس  يف  أرى  فلست 
أرى وال  يعلمون  ال  م��ا  ن��اك��ب��اي��ق��ول��ون  ال���ن���ه���ج  ع����ن  إال  أدهل������م 
وأهله ال��زم��ان  يف  فكر  شئت  وس��ال��ب��اوإن  س��ل��ي��ب��ا  إال  أرى  ف��ل��س��ت 
واج��د  ف��إن��ك  ج��رهب��م  ش��ئ��ت  كاذباوإن  الصدق  عى  حرصا  أشدهم 
جاهال  ق���ال  إذا  ع��ق��ال  الع��ب��اوأوف���اه���م  ج���د  إذا  رأي����ا  وأص���وهب���م 
مرسل خ��ر  ج��اءه��م  أن  يكفه  حم��ارب��اأمل  أو  س��ام��ع��ا  منهم  ي��ل��ق  ف��ل��م 
ب���ه ول�����ده م���ن ب���ع���ده واألق����ارب����ازم��ان��ا أط��اع��وه وم���ذ م���ات أحل��ق��وا

ثم يرشح لنا سبب حزنه وثوران عاطفته يف واقعة الطف فيقول: 
ذك��رهت��م م���ا  إذا  ن��ف��ي  ع���ى  سواغباأش���د  ال��ق��ل��وب  عطشى  مم��اهت��م 
القنا م��ش��ت��ب��ك  ب���ن  م���ا  مالعبام��الع��ب��ه��م  ب���ذاك  أه��ل��ي��ه  امل��ج��د  ك��ف��ى 

ثم يدفعه عجزه بل أمله إىل اإلسرصاخ باملهدي املنتظر فيقول: 

أرقبها ال��غ��راء  ال��ك��رة  يعقبهاي��اص��اح��ب  وال���ب���ر  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ن��ر 
تغرهبات���ق���رُّ م��ن��ا ع��ي��ون��ا ط���امل���ا ق��ذي��ت  ال��دن��ي��ا  يف  ط���ال  وأن��ف��س��ا 
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ثم يعلن لنا رأيه يف هنج البالغة، وهو غريب يف بابه مل أره يف كتب الشيعة 
ومل أسمعه قبل هذا من فم أحدهم، والشعراء يقولون بام يشعرون، فيقول: 

أن��زل��ه اهلل  ك��ت��اب  ال��ك��ت��اب  ع���ى ل��س��ان ع���يل أف��ص��ح ال��ع��رب ه����ذا 
به النبي  ج��اء  ال���ذي  الكتاب  نبيأخ��و  وص�����ي  أو  ن��ب��ي  ع��ن  ك��المه��ا 

ثم نراه متغزال بفتاة حتمل بيدها مصباحا هيدهيا السبيل فيقول: 

لتهتديت ال��ش��ه��اب  براحتها  ال��س��ب��ي��ل ول��ي��ت��ه��ا ال هت��ت��ديمحلت  هن���ج 
جبينها وض����وء  م��ص��ب��اح��ا  املتوقدأت��ق��ل  ال��ك��وك�����ب  ب��ض��وء  ي���ذري 

فيحتاج  والعرص،  الوقت  ذلك  يف  منارة  تكن  مل  الطرق  أن  يرينا  وهذا 
اإلنسان للسري يف الطرق لضياء حيمله معه. 

 ثم يرجع فيرشح لنا رأيه يف البكاء عىل احلسني وهو كالم مصدره 
احلب ومنبعه العقيدة، وهو معنى طريف ولطيف، فيقول: 

إن���ن���ي وأع�����ل�����م  ألب���ك���ي���ه  يفيدإين  ل��ي��س  واإلع�������وال  ق����رت 
أك��ن مل  إين  ح��ي��ث  ع��ظ��ي��م  أذودذن���ب���ي  ك����رب����الء  ب���ع���رص���ة  ع���ن���ه 
ب��ح��ريت أم������وت  أين  رسين  ح���زن���ا ع��ل��ي��ه وص���ارم���ي م��غ��م��ودم����ا 
ال��وغ��ى ق��ي��ل  إذا  ل��ي��ط��رب��ن��ي  ش���ب���ت وم�����د ل����واؤه����ا امل��ع��ق��ودإين 
ش��ي��م ال��ن��س��اء ال���ن���وح وال��ت��ع��دي��دم����ا ل���ل���رج���ال ول��ل��ح��ن��ن وإن����ا
خ��ل��ق��ت ق��وائ��م��ه��ا وه����ن ش��ه��ودال���ب���ي���ض ت���ع���ل���م أهن������ا ألك��ف��ن��ا
وي��ش��ب م��ن��ه��ا يف ال��ق��ل��وب وق�����ودف����إالّم خي��ب��و يف احل����روب وق��وده��ا 

هذا  يف  يقال  الذي  الشعر  خرية  من  أهنا  وعندي  طويلة،  قصيدة  وهي 
فياض  ديني  نفسية، وعاطفة صادقة، وشعور  ثورة  تدلنا عىل  الباب، وهي 
عىل لسانه شعرا. ثم نراه يقف موقف املؤرخ، فيرشح لنا سبب كره وحماربة 
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األعراب لعيل فيقول من قصيدة، وهي من جيد الشعر وأجزله: 

رأت مل����ا  أمح�����د  أم�����ة  ل��ك يف ال��ع��ال أث��ر ال��ك��ري��م األوح��دح���س���دت���ك 
إهبطي هل��ا  بعد  فقيل  سابقتك  أصعدك��م  لك  وقيل  العلياء  عى  خطا 
ضلعا وراءك  حت��ب��و  األوهدف��رك��ت��ه��ا  احلضيض  بمنخفض  هتوي 

ثم نراه يدفعه حبه وحتمسه إىل العتاب املر ممزوجا باحلزن واألمل املحض 
يوجهه إىل بني هاشم: 

م����ث����اره  أض����ي����ع  ق�����د  ث�������أر  مضيعهلل  ل���ث���أر  ي���رج���ى  ث���ائ���ر  ف��ه��ل 
فإهنضوا  هاشم  آل  يا  تدعوها  مدعيوأن  بع�د  يدعي  ال  أسكتوا  وإال 
ل��ث��رت��م إل��ي��ه��ا م��رع��ا إث���ر م��رعف��ل��و ك��ن��ت��م أك���ف���اء ي����وم ط��الهب��ا
جانبا  ال��ن��اس  أم��ن��ع  م��ن  كنتم  التمنعلقد  ص��ع��ب  ذل  إن  وأمح���اه���م 
ب��ع��د عزكم  أص��ب��ح��ت��م  ب��ال��ك��م  هت���ب ع��ل��ي��ك��م ك���ل ن��ك��ب��اء زع���زعف��ا 
ب��ع��د موطن م��وط��ن  بلقعت��ذودك��م ع��ن  ب��ع��د  ب��ل��ق��ع  يف  وت��ق��ذف��ك��م 
تصرا إستطعتم  كيف  عجبا  م��ن��ك��م أع����ن غ���ر هجعوي��ا  وهت��ج��ع 
م��ن مح��اه��ا ومسمعح��ري��م��ك��م ب���ن ال��ل��ئ��ام ص����وارخ  ب��م��رأى  وأن��ت��م 
غرة  ال��ن��اس  أع��ظ��م  وأن��ت��م  ت��س��ر أس����ارى ف���وق أك����وار ضلعرضيتم 

فهي واهلل نفثة مصدور، وقيلة مغدور. وقد توفيت والدته سنة 1283هـ 
فرثاها بقصيدة مطلعها: 

ضلوعيأت��ف��ي ب��م��ج��راه��ا ع��ل��ي��ك دم��وع��ي أج���ن  ب���ا  ت��ق��وم  ه���ل  أم 

ثم يصفها بالتهجد والعبادة ولكنه يذكر أنه مل حيرض تشييعها، ولذا فقد 
تأمل هبذا احلادث كثريا. وهي ألطف عبارة وأحسن إشارة: 
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ع��دم��ت غ����داة رح��ي��ل��ه��ا ت��ودي��ع��يوأش����د م���ا يف ال��ق��ل��ب م��ن��ه��ا أهن��ا
أح��ب��اب��ه ن����وى  إذا  امل���ح���ب  ظ��ع��ن��ا وف������از س������واه ب��ال��ت��ودي��عوي����ل 

ثم إسمع حمادثته مع الفرات، وتصوير خياله لتحكم بأن هذه القصيدة ال 
تقل روعة عن قصيدة قيلت يف طريف: 

الناس يف احلر حيدر الفضلإذا كان ساقي  أبو  كربالء  عطاشى  فساقي 
قلبه  احلر  يف  الناس  ساقي  أن  ق��ل��ب��ه يغيلعى  ب��ال��ظ��ا  م���ري���ع وه�����ذا 
أزل ومل  ال��ف��رات  م��اء  ع��ى  ل���ه وال���ق���ول حي��س��ن��ه مثيلوق��ف��ت  أق�����ول 
بالغسلع��الم��ك جت���ري ال ج��ري��ت ل���وارد عارك  بعض  يوما  وأدرك��ت 
حم��م��د  آل  أك����ب����اد  ن��ش��ف��ت  هنلأم�����ا  وال  ب��ع��ل  إب��ت��ل��ت  وم���ا  هل��ي��ب��ا 
ذبال غصونك  ت��ذوي  إن  احل��ق  ال��ذب��لم��ن  شفاههم  م��ن  وح��ي��اء  أس���ا 
عذيلفقال أن إستمع للقول إن كنت سامعا تكثرن  وال  ع��ذري  قابال  وكن 
ناظر أن��ت  ال���ذي  دم��ع��ي  ذا  إن  شغيلأال  بعدهم  النوح  جعلت  غ��دات 
س��واه��م ي��ل��ذ  م��ائ��ي  أرى  حويلب��رغ��م��ي  عطش  ع��ى  رصع��ى  وه��م  ب��ه 

مفكرا  متأثرا،  نفسه  إىل  يرجع  وبعده   العباس رثاء  إىل  ينتقل  ثم 
بالواقعة وما أدراك ما الواقعة، فيقول يف قصيدة جييب من يلومه عىل إستمرار 

البكاء ودوامه فيقول: 

ت��س��ع��دي��ن��ي مل  وإن  م��الم��يس��أب��ك��ي��ه��م  خ����يل  ال���ب���ك���ا  يف  ب��ث��ي��ن��ة 
ع��ن  ف�����أي  احل����س����ن  ذك�����ر  ت��ص��ون دم��وع��ه��ا ص���ون إح��ت��ش��ام؟إذا 
ال����زح����ام دع�������ا ف�����أج�����اب�����ه ن����ف����ر ي��س��ر  يف  ك���ث���ر  ق���ل���ي���ل���ه���م 
هل����م س���م���ت ال���ع���ى أع�����ى م��ق��امأول����ئ����ك ص���ف���وة اجل����ب����ار ح��ق��ا

ثم ينبئنا بعد هذا بام يشفي غليله، ويربد أوراده، فيقول فيها: 
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رصي���ر هل����ا  وال����س����ي����اط  يل  ب��م��ت��ن��ي غ����ر خم����ف����ور ذم���ام���يف����ا 
غ��ل��ي��يل ي���ش���ف���ي  ال  واهلل  س���وى ق���رع احل��س��ام ع��ى احل��س��امف�����ال 

قرار، وال  يقر هلم  بل ال  يلذ هلم  الطائفة، ال  ثم هو كام شأن مجيع هذه 
يرتاح هلم ضمري، وال يطمئنون بقصيدة أو عمل تعبدي إال يف ظالل دولة 
تاجها معقود عىل نبعة هاشمية من ساللة اهلادي األمني، وعند ذلك حيبب 

عندهم السالم ويطيب، فيقول: 

عليكم اهل�����ادي  ب��ن��ي  ي���ا  ع��ل��ي��ك��م ي���ا ب��ن��ي اهل�����ادي س��الم��يس��الم��ي 

 :السالم فيقول عىل لسان النبي ثم يعلن رأيه يف إمامة عيل

ق���دم���ه اهلل  ف�������إن  ق��دمف����ق����دم����وه  ل���ه  ت��ث��ب��ت  مل  ي��ق��دم��ه  مل  م���ن 
هُب��ا ال����ورى  يف  لكنتم  ع��يل  البهم؟ل���وال  عدت  إن  الرى  كأسد  وهل 
سوارحكم  ترعى  اصبحت  ما  والنعم؟لواله  اخل���ذراف  رعيها  مأمونة 
بيوتكم ي��وم��ا  إرت��ف��ع��ت  م��ا  النعمل���واله  ح��وهل��ا  ت��ت��ش��اغ��ى  مم��س��وك��ة 
مرتفعا ال���رك  دي��ن  أص��ب��ح  الصنمل���واله  ف��ي��ك��م  ج��ه��را  ي��ع��ب��د  وع����اد 
ق�����در ع����يل غ����ر خ��ال��ق��ه  ي�����در  ع���دممل  ك��ل��ه��م  ع����يل  إال  ال����ن����اس 

وهي قصيدة طويلة جنينا منها ما تيرس لنا وسمح به الظرف، ويف آخرها 
 :يعلن والءه ومتسكه بأعتاب آل حممد

بمدحكمب���آل أمح���د ي��ا أزك���ى األن����ام خ��ذوا زي��ن��ت  ع��ب��دك  م��ن  غ���راء 
كفضلكم ف��ض��ل  ف��ا  تقبلوها  كعدلكمإن  ع���دل  ف��ا  ت��رف��ض��وه��ا  أو 
ل��ق��درك��م  رف��ع��ا  م��دح��ت��ك��م  أن  بإمتداحكمم��ا  ق����دري  ل��رف��ع��ة  ل��ك��ن 

والشعور  العاطفة  ملؤها  ثم صورة قصيدة يف عاشوراء، وهالل حمرم، 
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الفياض بل تكاد تكون دمعا ممزوجا باحلزن، منظوما كلام بل قصيدا، فيقول: 

أي������ام ع�����اش�����ورا ب���ك���ا وح��ن��ي��ن��اج�����اءت ت��ف��ج��ر أك���ب���دا وع��ي��ون��ا
جونارضب���ت ع��ى وج���ه ال��س��اء م��الءة  ح��وال��ك  زواه���ره���ا  صيغت 
الثرى فأمطرت  سحبا  غ��ي��ث��ا ف��أن��ب��ت��ه��ا ش���ج���ى ورن��ي��ن��ا وتراكمت 
ي���ق���ى هب����ا ك����ل إم������رئ حم���زون���ام���ا ي��ن��ق��ي ع��م��ر ال����زم����ان وإن���ا 
إن��ث��ن��ى  إال  حم�����رم  ه����ل  ق���ي���ل  ق��ل��ب��ي ب��ت��ج��دي��د األس�����ى م��ف��ت��ون��ام����ا 
يل ك����ان  إال  م��ن��ه  ي����وم  ك����ان  سنيناأو  ال���ب���ك���اء  ط����ول  إىل  س��ب��ب��ا 
ت��دع مل  حم����رم  ي���ا  ب���ك  م��رح��ب��ا  ق���ل���ب���اع���ى ب�����ر ب�����ه م���أم���ون���اال 
األس��ى إن  س��ل��وة  قلبي  غ��ر  أم��ي��ن��اس��ل  ع��ل��ي��ه  غ�����ري  ي��ت��خ��ذ  مل 
ي��رح��ا  ال  أن  ع��ي��ن��يَّ  ع���ى  ي���ن���ث���رن ف���ي���ه ال���ل���ؤل���ؤ امل��ك��ن��ون��اح��ق��ا 
يبغيناأي��ق��ال ق��د ق��ت��ل احل��س��ن ع��ف��ا عى م���ا  ش���د  ال���ل���ي���ايل  ه����ذي 
آل���ه يف  حم���م���د  ق���ل���ب  أت������رى هل����ن ع����ى ال���ن���ب���ي دي���ون���اروع��������ن 
أك����ذا جي��رع��ن��ي ال���زم���ان اهل��ون��ا؟ أض���ح���ى ي��ق��ل��ب ك���ف���ه م��ت��أس��ف��ا
فسقيناأع����ى ب���ن���يَّ ت��س��ل أش���ف���ار ال��ظ��ب��ا دم���اءه���م  س��ق��ي��ت  ح��ت��ى 
ال��ث��رى يف  ع���راي���ا  ب��ف��ت��ي��اين  يل  ت��ك��ف��ي��ن��ام���ن  وال  ت��غ��س��ي��ال  ت���ل���ف  مل 
ب����دال م���ن امل�����اء ال������زالل م��ن��ون��ام��ن يل ب��ف��ت��ي��اين ع��ط��اش��ى ج��رع��وا
ق��س��وة ت�����ؤمل  ب���ن���س���واين  يل  م��ن��ه��ا ال��س��ي��اط م��ع��اص��ا وم��ت��ون��ام����ن 
ع�����اد ال����ع����دو ل��س��ل��ب��ه��ا م���أذون���اه�����ذي ب���ن���ايت ب���ع���د ق���ت���ل مح��اهت��ا 
هبا يل  وأن�����ى  يب  ألك������ون ع��ن��ه��ا داف����ع����ا وم��ع��ي��ن��ام��س��ت��رخ��ات 
أن��ن��ي إال  ي������ارب  يل  ذن�����ب  مبيناال  ل��ل��رش��اد  هن��ج��ا  أوض���ح���ت 
ول����ده  يف  م����راث����ه  إم������رئ  مل ص����ار إرث����ي ع���ن ب��ن��ي م��ص��ون��اك����ل 

ثم يعلن أنه ال يبايع وال يوايل إال ذرية من آل طه فضلت عىل الناس 
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وطهرت من الرجس يف كتاب مبني. فيقول بعد كالم: 

يكن ومل  ال���ب���الء  ي��روع��ن��ي  مل  ح��ب��يل ب��غ��ر والئ���ك�������م م��ق��رون��ام���ا 

ثم له قصيدة طويلة هي من مجلة الغرر يف ديوانه، نذكر منها غزهلا، والذي 
يبني مقدار حبه ويظهر قبسا من نور إيامنه يف أهل البيت الغر امليامني فيقول:

دع��ي��ن��ي ع���يل  م��ش��ف��ق��ة  ك��ن��ت  يغرينيإن  اهل���وى  يف  ل��وم��ك  زال  م��ا 
س��ام��ع ل��ل��وم��ك  أين  حت��س��ب��ي  أم���نال  غ����ر  احل�����ب  يف  إذا  إين 
ت��رك��وين ب��ي��ن��ي وب�����ن احل�����ب ع���ه���د ك��ل��ا  ن��ق��ض��ه  ال����ع����واذل  رام 
ي��اف��ع��ا ال��ع��ام��ري��ة  خ���ل  ُج����ن  تكوينيإن  حي���ن  ومل  ج��ن��ن��ت  ف��ل��ق��د 
مذهبي ه��و  م��ا  قلت  التجلد  ق���ال���وا ال��ت��وج��د ق��ل��ت ه���ذا دي��ن��يق��ال��وا 
وإن���ا رب�����اب  وال  س���ع���اد  يف  ه���و يف ال��ب��ق��اي��ا م���ن ب��ن��ي ي��اس��نال 
به ت���اه���ت  ك��م��ن  ال  ه����ذا  يف ال��غ��ي س��ود ذوائ���ب وع��ي��وين)1( احل����ب 

ثم خيتم ديوانه رمحة اهلل عليه يف إعتذاره عىل ألسن قتىل الطف من بني 
هاشم ومن واالهم رضوان اهلل عليهم أمجعني فيقول:

ع�ادتنا  القتل  إن  القتل  رضن��ا  مساعيهام��ا  تفنى  وال  ال��ك��رام  تفنى 
م��ه��ل��ك��ن��ا  اهلل  يف  ع���اب���ن���ا  م���ه���دهي���ام�����ا  هلل  روح��������ه  وك����ل����ن����ا 

 بغداد 
مهدي عباس العبيدي

1. ويف هذه القصيدة جاء بيت القصيد اخلال وأحسن معرّب عن حالة احلسني يوم عاشوراء وهو:
يستقم  مل  حمــمــد  ـــن  دي كـــان  خذينيإن  ــوف  ــي س يـــا  بــقــتــيل  إال 

د. جليل أبو احلب
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)1(
هذا الدواء

من الكامل الثاني: 
أنشأها سنة 1293 هـ: 

شفاء. 1 السيوف  ماضية  غر  دواءهل  ال����ك����اة  ت���ع���ن���اق  غ����ر  أم 
غليله. 2 ب���ال���دواء  ي��ع��ال��ج  م��ن  داءي��ا  أم���ّض���ك  إذا  ال�������دواء  ه����ذا 
أب����اءإن شئت فاسأل ما اإلباء؟ أجبك أن. 3 اإلب�������اء  ط���ل���ب  يف  امل������وت 

ال���ك���ف ع���ن م��ن��ن ال���ل���ئ���ام ث���راء4. إو شئت فاسأل ما الثراء؟ أجبك أن
حاجة  املهند  س��وى  تسألن  ال  وال��رف��ق��اء5.  ال���رف���ق  ع��ن��ك  ش���ط  إن 
مستغنيا بحسامه  يكن  مل  م��ن  وال���ص���ف���راء6.  ال��ب��ي��ض��اء  ت��غ��ن��ِه  مل 
القنا  املثقفة  غ��ر  حيتلب  م��ن  ال���ك���وم���اء7.  ب���ل���ب���اهن���ا  ت���ك���ف���ه  مل 
ثالثة ال����رور  إن  األىل  زع���م  امل�������اء واخل���������راء واحل���س���ن���اء8. 
ثالثة ال����رور  ول��ك��ن  ص��دق��وا  ال���س���ي���ف وامل���ل���س���اء واجل�������رداء9. 
وم���آث���را  م���آث���را  هب���ن  جت��ن��ي  ت���ب���ى ال����ده����ور وم�����ا هل����ن ب���الء10. 
مآثر ل��ل��س��ي��وف  ي���وم  ك��ل  يف  ت��ث��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا اهل���م���ة ال��ق��ع��س��اء11. 
صغارها الكبار  مثل  هبا  تلقى  وت���ع���د م��ث��ل ص���غ���اره���ا ال���ك���راء12. 
ختاهلا  ل��ل��رج��ال  م��ب��ارك  ل���وال  ف��ي��ه��ا اجل������ال وم�����ا هل����ن رج����اء13. 
ساعة تشتكيها  غ��ائ��م  إال  وت���ع���ود وه����ي ع��ق��ي��م��ة خ��رس��اء14. 
هاشا  تسابق  أن  أمية  رام��ت  العلياء15.  هل�����ا  ت��ص��ف��و  ك��ي  للمجد 
امل��دى مجيعها  بلغا  إذا  حتى  ف������إذا مه����ا اخل�������راء وال����غ����راء16. 
كلا هو  من  الفخر  بتاج  أحرى  ذك����ر إس���م���ه خ����رت ل���ه ال��ع��ظ��اء17. 
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عارفا  أظنك  وال  احلسن  ذاك  م����ا ن����ون����ه م���اس���ي���ن���ه م����ا احل����اء18. 
حقه املهند  أعطى  ال��ذي  ذاك  ذك����اء19.  ت������زره  مل  ن���ح���س  ي�����وم  يف 
كأهنا  فيه  األع����داء  ومج��اج��م  ف��ق��ع ال��ب��ط��اح وه���ك���ذا األش����الء20. 
حياته؟ يمل  وم��ن  احل��ي��اة  م��ل  احل���وب���اء21.  ل���ه  ك���رم���ت  ال�����ذي  إال 
صحبه وق��ل��ة  لغربته  أب��ك��ي  وك���ث���ر م���ا ف��ع��ل��ت ب���ه األع�����داء22. 
نحورهم السهام  غرض  أطفاله  اإلظ�����اء23.  هب����ا  أودى  وق���ل���وهب���م 
مقروحة  مهجة  عليهم  فله  ول������ه ع���ل���ي���ه���م م���ق���ل���ة ع�����راء24. 
بدت إذا  بالنكول  هو  وما  هذا  حت���ت ال���ن���ج���اح ك��ت��ي��ب��ة خ���راء25. 
وعجيجها  أدب��رت  نحاها  ف��إذا  ف��ي��ح��ي ف���ي���اح وق��ل��ب��ه��ا امل���ك���اء؟26. 
ومناقبا ع��ال  ال��دن��ي��ا  م��ال��ئ  ي��ا  واآلراء27.  األف����ك����را  ب����ه  ح������ارت 
عسى وما  القائلون  يقول  م��اذا  وال��ب��ل��غ��اء28.  ال��ف��ص��ح��اء  ت��ن��ط��ق  إن 
وإن��ا قتلت  وإن  أراك  ح��ي��ا  األح��ي��اء29.  ال  األم������وات  أع������داؤك 
لكنه ال��ورى  يف  ق��درك  ضاع  ما  وع����اء30.  ال���ع���امل���ن  يف  ل����ه  أن  م����ا 
يضرها وليس  طالعة  الشمس  ع��م��ي��اء31.  م���ق���ل���ة  أن����ك����رهت����ا  أن 
ذم��ة  ف��ي��ك��م  هلل  حي��ف��ظ��وا  مل  واهل������اء32.  إس����م����ه  الم  أن����ت����م  إذ 
عليهم اإلل��ه  وأق���درك  عجزوا  وع��ج��ب��ت ك��ي��ف ت��ن��ال��ك األس����واء33. 
بينهم  وقوفك  عجبا  ويزيدين  ف�����ردا وط�����وع ي��م��ي��ن��ك األش���ي���اء34. 
قطبها  إن��ك  اهليجاء  تعلم  هل  وم�����داره�����ا ف��ل��ت��ع��ل��م اهل��ي��ج��اء35. 
ط���ال���ت ب��ق��ت��ل��ك ك��ف��ه��ا اجل�����ذاء36. وأبيك ما علمت ولو علمت ملا
وذي�����اهب�����ا واجل�����ي�����أل ال���ع���رف���اء37. شكرتك عافية الوحوش سباعها
دخانه للساء  قلبك  وهل��ي��ب  س��اء38.  ذاك  ب��ع��د  وت��ث��ب��ت  ع��ط��ش��ا 
ه���ذا ال����ذي ح���رت ب��ه اخل��ط��ب��اء39. تروي العطاش وتشتكي حر الظا
والسا  البسيطة  بجثتك  زينت  ب�����دم�����اك ف����ه����ي هب����ي����ة مح�����راء40. 
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جثة  لك  رأت  إن  ملا  والسمر  النكباء41.  فوقه�ا  تسفي  األرض  يف 
ترفعا  للساء  ب��رأس��ك  م��ادت  وف���اء42.  ال����رم����اح  م���ن  ذاك  وك�����أن 
هكذا  مت��ي  اهلل  ش��اء  ون��س��اك  م��س��ب��ي��ة خت������دي هب����ا األن����ض����اء43. 
أكفاؤها  كهفها  عليها  رضبت  أك���ف���اء44.  وال  ك���ه���ف  ال  وال����ي����وم 

أوص������ت ب����ه أب����ن����اءه����ا اآلب�����اء45. إن الذي إرتكبوه منك هو الذي
األىل  فعل  ع��ى  فعلهم  زاد  م��ا  ه�����ذا ألمح�����د ي����ا ه���ذي���م ج����زاء46. 
وويلهم  يوعدون  ما  سيجيئهم  وج���اؤوا47.  ه��ن��اك  خصمهم  ج��اء  إن 
ه����ال ف������دوه ع���س���ى ي��ف��ي��د ف����داء48. ويل العراق وويل من سكنوا به 
بل ظلموه  بل  قتلوه  بل  خذلوه  ح���رم���وه ب���ل ف��ع��ل��وا ب���ه م���اش���اؤوا49. 
وسلبهم النبي  ح��رم  وهبتكهم  ف��ت��ي��ات��ه ب�������اؤوا ب����ا ق����د ب�����اؤوا50. 
وعيوننا قلوبنا  عليه  م��ن  ي��ا  وب���ك���اء51.  ت���ل���ه���ف  هب�����ن  أودى 
ل���ي���الء52. كم ذا البكاء أما إنقضت أيامه؟ ل���ي���ل���ة  ل�����ث�����أرك  م�����ا  أو 
ومشطب  مثقف  بكل  ت��زه��و  ف���ك���أن���ا ه����ي وال����ن����ه����ار س����واء53. 
هلا أدع��و  أم  املختار  هلا  أدع��وا  دع���اء54.  احل���زي���ن  أج����دى  إذا  زي����دا 
ي��رى ال  م��ن  هل��ا  أدع���و  لكنا  م��غ��ض وم���ا م���ن ش��أن��ه اإلغ��ض��اء55. 
عيونه ت��ن��ام  ال  م��ن  هل��ا  أدع���و  ح���ت���ى ت����ن����ام ب��ج��ن��ب��ه ال��ع��ل��ي��اء56. 
مثلا الكتائب  كتائبه  تتلوا  ي���ب���دو هل����ن م����ع ال����ل����واء ل����واء57. 
كانوا  إنتموا  إذا  ال��ذي��ن  يابن  ه��م ال��ع��ل��اء واحل��ك��اء وال��ك��رم��اء58. 
شكاية األكرمن  يابن  وافتك  م���ن���ي ت�������ذوب ل��ب��ث��ه��ا ال���ص���اء59. 
وحزبه البالد  بفرعون  ضاقت  ف�����األرض ب��ع��د ب��ي��اض��ه��ا س����وداء60. 
عصا  ال  حسامك  إال  هلا  أن  ما  البيضاء61.  ال��ي��د  ال  وع��زم��ك  م��وس��ى 
معرك يف  وه��م  تاركنا  وت���راك  ح��ص��ب��اء62.  وال  ف���ي���ه  ُج����ن����ة  ال 
تردها أراك  فا  حسن  خذها  أن�����ى وأدن�������ى س��ي��ب��ك األن������واء63. 
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وباحة الكرام  يابن  راح��ة  لك  ت��ل��ك اخل���ض���م وه�����ذه ال��ده��ن��اء64. 
ممطورة روض��ة  وتصبح  مت��ي  ت���رع���ى هب���ا ال���غ���رب���اء وال���ق���رب���اء65. 
متوجل  خ��ائ��ف  وع��ب��دك  ه��ذا  ول�����ه ب���م���ث���واك ال����ري����ف ث����واء66. 
أختيش مم��ا  ع��يل  بالنجاة  ج��د  وراء67.  وراك  ف���ا  ال��ن��ش��أت��ن  يف 
له  دام���ت  م��ا  اهلل  عليك  ص��ى  واآلالء68.  ال����ن����ع����اء  ي������رى  ف���ي���ا 
ه��ذه ن��ظ��ائ��ر  ع��دوك��م  وع���ى  ال��ل��ع��ن��ات ت����رى م���ا هل���ا إح��ص��اء69. 

التعليقات:

7. الكوماء بالفتح الناقة العظيمة السنام والكوم بالضم القطعة من اإلبل. 
الرسعة     يف  هناية  ملس  ناقة  يقال  الرسيعة  الناقة  هبا  يريد  لعله  امللساء   .9

واجلرداء الفالة التي ال نبات فيها. 
11. القعساء مؤنث األقعس املنيع الثابت من العز. 

19. الذكاء بالضم الشمس. 
20. الفقع بالفتح والكرس الكمأة البيضاء الرخوة التي ال متتنع عىل اجلاين 
رقاق  فيه  الواسع  الوادي  وهو  وأبطح  وبطحاء  بطيحة  مجع  والبطاح 

احلىص. 
21. احلوباء النفس. 

23. اإلظامء التعطيش من الفعل أظمأه ومثله ظمأه بالتشديد. 
إسم  كقطام  فياح  الواسع  والفيح  الصوت  ورفع  الصياح  العجيج   .26
للحرب وفيحي فياح أي إتسعى يا حرب واملكاء بالتشديد طائر، يريد 

قلبها يطري من اخلوف. 
36. جذ بمعنى قطع، ويد جذاء مقطوعة. 
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37. اجليأل الضبع بأنواعه والعرفاء صفة للضبع ألهنا مؤنث والعرف شعر 
اجليأل  عن  مصحفة  تكون  أن  يبعد  وال  وضمها  الراء  بسكون  العنق 
العرجاء ألن الضبع إذا جرت تبدو كأهنا عرجاء وقوله سباعها وذياهبا 

واجليأل العرفاء بدل إشتامل من عافية الوحوش. 
39. احلرص الصم يف املنطق واإلمتناع عن القراءة. 

الفعل خدى خيدي أو هو رضب من السري وأخدى  43. ختدي ترسع من 
نضوة  والناقة  اإلبل  من  املهزول  والنضو  قليال  قليال  امليش  وهو  أيضا 

واجلمع إنضاء. 
46. هذيم كزبري أبو قبيلة كبرية وهو من اهلذم أي القطع. 

53. املثقف صفة للرمح املستوي واملشطب السيف فيه شطوب. 
54. املختار هو إبن أيب عبيدة الثقفي ثائر حكم العراق سنة 67 / هـ وزيد 
ثار عىل هشام بن عبدامللك يف   بن عيل بن احلسني بن أيب طالب

الكوفة. 
59. البث: احلزن واحلال والصامء الصخرة الصلبة املصمتة. 

63. السيب العطاء والعرف وجمرى املاء، األنواء مجع نوء بالفتح والسكون 
وهو النجم يميل إىل الغروب. 

64. راحة خضم عىل تقدير راحة رجل خضم وهو السيد احلمول املعطاء 
والدهناء الفالة وباحة دهناء واسعة للضيوف. 
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حبر الندى

     من الكامل الثاني:

:وله يف مدح العباس بن علي بن ابي طالب     

به شمخت  ال��ذي  الفضل  أب��و  رشف�����ا ع����ى م����ا دوهن������ا ال��ع��ل��ي��اءه��ذا 
ب��ح��ر ال���ن���دى وال��دي��م��ة ال��وط��ف��اءف��أط��ل��ب ل���دي���ه م���ا ت���ش���اء ف��إن��ه

التعليقات:

 الديمة: الغاممة املحملة باملطر، املنهمر. 
وطفاء: مجع وطف، وطف املطر إهنمر. 
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الصرب

من البسيط األول:

قربا  قد  ترجوه  الذي  لعل  إصر  طلبا1.  م��ا  بالصب  الفتى  ي��ن��ال  فقد 
صحبا2. ال تبغن طيب عيش يف الزمان فقد وإن  جي��ف��و  ب���أن  ال��زم��ان  آل 
مقاصدها  بانت  وإن  املعايل  إن  تعبا3.  ال�����ذي  إال  ي���درك���ه���ا  ل��ي��س 
تفنها ضجرا  بنفسك كي ال  إرفق  عطبا4.  وال  ن��ف��ع��ا  مت��ل��ك��ه��ا  ف��ل��س��ت 
مناقبهم أعيت  من  لعمرك  أنظر  طلبا5.  هل��ا  تسمو  أن  امل��ن��اق��ب  أه���ل 
الورى كرما  النبي ومن سادوا  آل  اج����ل ق�����درا وأع�����ى ك��ل��ه��م رت��ب��ا6. 
به يقاس  ال  بصر  امل��ع��ايل  ن��ال��وا  والشهبا7.  األف���الك  ط��اول  وإن  ص��ر 
هينة  غ��ر  رك��ب��وه��ا  خ��ط��ة  ك��م  شحبا8.  وإن  م��س��اع��ي��ه��ا  أراد  مل���ن 
هلم ك��رب��الء  جم���اين  يف  س��ي��ا  ال  ي���وم أش���ب���وا ب���ه ن���ار ال���وغ���ى هلبا9. 
إصطبارهم يف  باهى  اهلل  به  يوم  أه�ل السموات حتى إستعظموا عجبا10. 
فاطمة الطهر  إبن  أصبح  به  يوم  النجبا11.  أصح�ابه  من  األطايب  يدعو 
أرب  من  للقوم  فا  كفوا  وق��ال  غ��ري ف��إن أدرك���وين أدرك���و اإلرب��ا12. 
النوبا13. قالوا وداعي الردى يدعو لعمرك ما  دون���ك  ن��ع��اين  أن  إىل  ن��ل��وي 
لنا  احلياة  تبقى  كي  عنك  أننثني  عذبا14.  وال  ال  عيش  ب��ع��دك  ط��اب  ال 
حتسبها  اهليجاء  للقا  وث��ّوب��وا  حطبا15.  الوغى  فرسان  وهامات  ن��ارا 
مراكزه عن  زعزعوه  فيلق  كم  أش��ح��ن��وا رعبا16.  ف����ؤاد ج���ري  وك���م 
صولته اآلس��اد  تذهل  ومعلم  خمتضبا17.  ال���رب  يف  منجدال  أردوه 
هبجتها  ب��ع��د  ت���م  أق����ار  هلل  حمتجبا18.  األرض  برب  سناها  أمسى 
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بعدهم  اهلل  نبي  سبط  وع���اد  وظبا19.  قنا  م��ن  بحر  أم���واج  خي��وض 
بضمهم  شحا  والثرى  يدعوهم  طلبا20.  ما  الدهر  مني  ن��ال  فقد  قوموا 
غدا  عنه  حتمون  محى  فإن  قوموا  والكربا21.  األرزاء  يألف  بعدكم  من 
إن��ت��دب��ا22. أقسمت لو شاء ما ماتوا وما قتلوا ع��ن��دم��ا  ل��ق��ام��وا  أراد  ول���و 
منقلب  خر  يف  لينقلبوا  لكن  منقلبا23.  اخل��ل��د  ب���دار  أك���رم  اخل��ل��د  يف 

ك���أن���ا ي��ل��ت��ق��ي أض���ي���اف���ه ط��رب��ا24. أفدي حسينا يالقي احلتف مبتسا 
ذلته أل��غ��ي  أراد  ح��ن  أف��دي��ه  وك��ي��ف ذل���ة م��ن ف���اق ال��وج��ود أب��ا25. 
فادحه  ج��ل  ل��ي��وم  للرجال  ي��ا  وإضطربا26.  ماد  حتى  العرش  فزعزع 
م��رت��ك��ب��ا27. إن إبن أم احلجى مل يأت فاحشة اهلل  ل���ن���واه���ي  ي��ك��ن  ومل 
بنو منه  نالته  ال��ذي  إستحق  فا  النسبا28.  ذل��ك  يف  راق��ب��ت  وم��ا  ح��رب 
مهجته  اهلل  نبي  م��ن  يكن  أمل  سغبا29.  العال  رغ��م  عى  ذاب��ت  فكيف 
كلهم اهلل  خلق  أك���رم  وك���ان  منتجبا30.  اهلل  خ��ل��ق  ك��ل  م��ن  وك����ان 
نبا31. عجبت داعم دين اهلل كيف هوى  كيف  املصقول  ق��درت��ه  وس��ي��ف 
العز كيف ثوى  خبا32. وطود عزة أهل  كيف  اإلس��الم  هدى  ون��ور  هدا 
سببا33. وكيف شمر اخلنا يرقى له عجبا  اخل��ن��ا  إب���ن  ل��رق��ي  أج���د  ومل 
سفها  داسه  صدر  أي  درى  أما  نصبا34.  رحم����ه  ب���ع���ايل  رأس  وأي 
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التعليقات:

9. املجاين مجع جمنى إسم مكان من جنى الثمر وإجتناه وشب الزم ومتعد، 
وأشبها لعله بمعنى هيجها مثل أشببها. 

15. يسجل التاريخ هذه احلادثة والتفاين من قبل أصحاب احلسني   _11  
الشهيد. لقد مجع احلسني أصحابه ليلة العارش من حمرم وقال 
هلم إن جيش إبن سعد يريده هو، و أهنم )أي األصحاب( بحل من بيعته 
ويمكنهم التسلل حتت جنح الظالم واإلبتعاد عنه، مل يرتاجع أو يتخاذل 
أحد منهم بل أجابوه بأقوال عظيمة تدل عىل عظمتهم، كلهم قىض نحبه 

دون إمامهم يوم عاشوراء. 
13. لوى باملكان عرج عليه وإنعطف عليه وقوله ما نلوي إىل أن نعاين دونك 

النوبا أي ما نقف عن احلرب. 
17. قوله ومعلم أي وفرس معلم من قوهلم أعلم الفارس إذ جعل لنفسه 

عالمة يف احلرب يعرف هبا. 
18. أقامر تم من قوهلم قمر متام أو قمر تم إذا تم ليلة البدر. 

34. يظهر أن القصيدة ناقصة. 
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سيد الورى

من البسيط األول: 
أنشأها يف مدح أمري املؤمنني سنة 1298 هـ: 

مناقبه  أعيت  ال��ورى  يف  سيدا  يا  والكتب1.  الكّتاب  هب��ا  حتيط  أن  ع��ن 
نابتة كل  وحت��ى  ال��رم��ال  حتى  ينحسب2.  القطر  رذاذ  األرض حتى  يف 
واحِل���رب3. إال معاليك ال حتى وإن جحدت ال��وي��الت  ج��اح��ده��ا  ألّم 
حاسبها  يستطيع  ال  اهلل  كأنعم  احلقب4.  ل��ه  م���دت  وإن  ح��س��اب��ا  هل��ا 
واح��دة ع��ر  ث��الث��ا  أق���ول  لكن  والشهب5.  األق��ط��ار  ب��ه  تضيق  منها 
دوهن��م للمختار  أن���ك  ك��ف��اك  أب6.  األح��س��ن��ن  ول��ل��ح��س��ن��ن  أخ 
فاطمة  ال��زه��راء  للحرة  وليس  والنسب7.  الصهر  فأنت  س��واك  بعال 

التعليقات:

1. أعيا بمعنى عجز أو كل متعد والزم وعّي الزمان. 
3. حربه كطلبه سلبه فهو حريب وحمروب واألسم احلرب. 

5. عرش واحدة مقول القول وهو مبتدأ وخربه تضيق. 
6. أنك للمختار دوهنم بفتح مهزة أن عىل تقدير النصب بنزع الباء. 
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)5(
إرحتل الشباب

من الوافر األول: 
 :وهي يف رثاء اإلمام علي

الشباب وإرحت���ل  الشيب  أق���ام  ف���ه���ل ي���رج���ى ُأخ�������يَّ ل����ه إي����اب1. 
أعابت من  أول  الشيب  رس��ول  ع���يل ب���ك ال���رع���اب���ي���ب ال��ك��ع��اب2. 
ففرت رأيس  يف  الح  ش��ه��اب  ف�����رار ال�����رب ت��ت��ب��ع��ه ال���ذئ���اب3. 

حم��ل ول������ه  ح���ق���ه  س����أرع����ى  هي���اب4�  وال  ال���ك���ري���م  ب����ه  هي�����اب 
ال��ن��اس حلمي ع��ن ح��ل��وم  أن���زه  وت����ذه����ب ف���ي���ه ه���ن���د وال����رب����اب5. 
ل��رش��دي م��ن��ه  أه��ت��دي  غ�����راب6. ص��ب��اح  ل���ي���ل  أم  إيل  أح������ب 
مستطابا  ح��دي��ث��ا  ف��أس��م��ع  أال  ح���دي���ث ب��ن��ي ال��ن��ب��ي امل��س��ت��ط��اب7. 
ه���اد  خ����ر  أمح�����د  ب���ع���د  ع�����يلٌّ  ن���ع���م ول����ع����زه ت���ل���وى ال���رق���اب8. 
هنجا  اخل������رات  ع���ى  أدهل�����م  ال��ص��واب9.  خ��ف��ي  إذا  وأص���وهب���م 
عليهم  ل��ه  ال��ن��ب��ي  ع��ق��د  ل��ق��د  ت���غ���اب10.  وال  حت�����ل  ال  ع�����ق�����ودا 
تيم ش��ي��ط��ان  ح��ل��ه��ا  أن  إىل  ع���ن���ي���د ل����ي����س ي���ث���ن���ي���ه ع���ت���اب11. 
وفيها  ض��ل��ت  ألم���ة  عجبت  ال��ك��ت��اب12.  ي���ع���ض���ده  اهلل  ل���س���ان 
ت��راب أب���ا  ب���أن  ع��ل��م��وا  أم���ا  ه�����و امل��������وىل وك���ل���ه���م ت�����راب13. 
ولكن جهلوا  وم��ا  علموا  بى  إستجابوا14.  ول��ه  ال��غ��وى  داع���ي  دع��ا 
ب��در أض��غ��ان  ل��ه  أه��اج��ت��ه��م  وأح�����د ي����وم ه����اج هب���ا ال��ط��الب15. 
إليه  هت���وى  أق��ب��ل��ت  وأخ����رى  ب���ج���ي���ش مت���ت���يل م���ن���ه ال����رح����اب16. 
قابلتها أن  إىل  ب��رح��ت  وم���ا  ال���ق���راب17.  ف���ارق���ه���ا  اهلل  س���ي���وف 
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حجابا  هل��ا  النبي  رضب  لقد  س��ل��وه��ا أي����ن ه�����ذاك احل��ج��اب18. 
جيشا  يقدن  النساء  ك��ن  متى  وم���ن ش���أن ال��ن��س��اء اإلح��ت��ج��اب19. 
ك��ّن هل��ن  ل��ي��س  احل��م��ر  أه���ن  وه�����ن األس������د ل���ي���س هل����ن غ���اب20. 
حينا  ت��ك��ن  األس����ود  أن  ع��ى  وت����ب����دوا وه����ي ط���اوي���ة س��غ��اب21. 
ح��روب��ا  ي��ذك��رين  ذا  م��ن  أال  رضب����ن ع���ى ال���ن���س���اء هل���ا ق���راب22. 
ه��ذي ث��م  ي��وش��ع  م��ث��ل  ع���يلٌّ  ك��ت��ل��ك وك�����ل ش���أهن���ا ع��ج��اب23. 
تدعى امل��خ��ت��ار  خليفة  ببنت  خ���ط���اب24.  هل�����ا  امل����ؤم����ن����ن  وأم 
ي��وم ل���ك  أرى  ح��س��ن  أب����ا  م��ص��اب25.  ل����ه  ي���ق���اس  ال  م���ص���اب���ا 
ذا  وم��ن  مظلوم  أج��ل  ألن��ت  ل����ه ق����د س����د ب���ع���د ال���ف���ت���ح ب���اب26. 
هتمي ال��ده��ر  رزاي���ا  ت��رح  ومل  السحاب27.  امل��ط��ر  مه��ى  كم�ا  عليك 
ال���ع���وايل ف��ي��ه  مت���د  مل  ب���ي���وم  ال���ع���راب28.  اخل���ي���ل  ب���ه  ت��ص��ه��ل  ومل 
امل��ن��اي��ا داع����ي  ب��ه  ي���رخ  ومل  ال����راب29.  مح���ى  إن  ن�����زال  ن�����زال 
قلبي وي���ح  أص��اب��ك  م����رادي  ع��ل��ي��ك ول���ي���ت ف���اج���أه ال���ذه���اب30. 

عرى أن��ت  ي��وم  ك��ل  أزي��ن��ب  إل��ت��ه��اب31.  ي���ف���ارق���ه  مل  وق���ل���ب���ك 
ولكن كفى  بالنبي  مصابك  جت����دد ب���أم���ك ال����زه����را امل��ص��اب32. 
نغل ب��س��ي��ف  أب����وك  وأع��ق��ب��ه  ع�����را ك����وف����ان م���ن���ه اإلن���ق���الب33. 
مخ��ود ص���ادف���ه  اهلل  رساج  غ���ي���اب34.  ع�����ارض�����ه  اهلل  ون��������ور 
قلب ف���أي  ال���ويص  ق��ت��ل  أال  ي����ذاب35.  أو  ي����ص����دع  ال  ع���ل���ي���ه 
حرى األف���الك  دوارة  قفي  ع���ل���ي���ه وإن����دب����ي����ه ي�����ا رب�����اب36. 
حم��ام  م���ن  ب��ع��دك  ال���إس���الم  إض���ط���راب37.  س��اح��ت��ه  ح���ل  م���ا  إذا 
كفيل  م���ن  ب��ع��دك  ال��أي��ت��ام  ن���اب38.  ل���ل���ده���ر  ع��ض��ه��ا  م����ا  إذا 
رؤوف���ا ب���را  أب���ا  ف��ق��دوا  ل��ق��د  ب��ف��ق��دك ي���وم س���ار ب���ك ال��رك��اب39. 
عابا  عليك  الثياب  شق  أرى  ال��ث��ي��اب40.  ل����ه  ت���ش���ق  ال  وم���ث���ل���ك 
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ماتوا الناس  مجيع  لو  وأقسم  ع��اب41.  ذاك  يف  ي��ك��ن  مل  ب��م��وت��ك 
يوما  الدهر  يرعني  مل  وحقك  ب��م��ث��ل��ك أي����ن م��ث��ل��ك ي���ا ش��ه��اب42. 
قلبي ف��ك��ان  للكتاب  نعيتك  ع��ل��ي��ك ل����ه ع���وي���ل وإن���ت���ح���اب43. 
قلبي ف��ك��ان  للصيام  نعيتك  ع���ل���ي���ك ل�����ه زف�������ر وإك����ت����اب44. 
ل���ه م���ن ف��ي��ض م��ف��رق��ه خ��ض��اب45. رسول اهلل شيب أخيك أضحى
حسن  أيب  رضي��ح  ش��ق��وا  أال  ص��ح��اب46.  ي���ا  ب��ع��ي��ن��ي  أو  ب��ق��ل��ب��ي 
حمال ل��ه  ال���راب  أرى  فلست  ال�����راب47.  ذاك  ال���س���ا  هب����ر  وإن 
ت��راب  ي��دع��ى  ض��م��ه  رضي���ح  ت���ع���اىل ب����ل ه����و ال���ت���ر امل�����ذاب48. 
ول��ك��ن ق���ويل  يف  ال��ت��ر  وق���ل  أع���اب49.  وال  ُأالم  ف���ال  ع���ج���زت 
حصني والك  امل��ؤم��ن��ن  أم��ر  ال��ن��ق��اب50.  ك��ش��ف  إن  احل���ر  ب��ي��وم 
نفس ك��ل  موئل  هناك  فأنت  ال��ع��ذاب51.  ال���ن���اس  يف  ح���ل  م���ا  إذا 
ميء  ذا  عبدي  تقول  عساك  ال��ع��ق��اب52.  م���ن���ه  ي���ن���ل  ال  دع������وه 
وقصدي هذي  ذخ��ريت  لديك  ال���ث���واب53.  ق��ب��ول��ك ال  أم���س���ى  هب���ا 
لبيب  ب���ه  حي��ي��ط  ال  م��دحي��ك  ل���ه ح��س��اب54.  ي���ط���اق  وف��ض��ل��ك ال 
أرجت��ي��ه��ا يل  مج���ة  م��ط��ال��ب  ل��دي��ك وأن����ت ل��ل��ح��اج��ات ب��اب55. 
ولكن أب��دهي��ا  لست  وأخ���رى  ب��ع��ل��م��ك ث����م ي��ن��ق��ط��ع اخل���ط���اب56. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

45

التعليقات:

1. ُأخي له إياب عىل تقدير حذف حرف النداء. 
2. عاب ثالثي الزم ومتعدي فهو معيب ومعيوب والرعابيب مجع رعبوبة 
البيضاء  احلسنة  اجلارية  وهــي  بالكرس  ورعبيب  بالضم  ورعبوب 

والكعوب هنود الثديني منها وهي كعاب بالفتح أي ناهدة. 
6. ليل غراب عىل تقدير ليل أسود كالغراب وأسود غربيب حالك السواد. 

10. ال تغاب أي ال تعاب من غابه إذ ذكره بعيب ومنه الغيبة. 
كن  األسد.  هن  وهل  أي  اإلستفهام  حذف  تقدير  عىل  األسد  وهن   .20
وسغبان  وساغب  سغبه  مجع  والسغاب  إستكنه  مثل  والتشديد  بالفتح 

وهو اجلائع. 
23. كان يوشع بن نون بن إيفرام بن يوسف ويص موسى وخرجت 
عليه سفوره زوجة موسى وإن الشاعر هنا يؤرش ويقارن بني خروجها 
 حممد النبي  ويص  أيضا  وهو  عيل  عىل  عائشة  املؤمنني  أم  وخروج 

اخلرب من كتاب إثبات الوصية للمسعودي املؤرخ املشهور.
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)6(
ناصر دين اهلل

من البسيط األول: 
)( وهي يف رثاء شيخ العراقني الشيخ عبداحلسني الطهراني

املتوفى سنة 1286 هـ:
إرب  من  األع��ي��اد  يف  يل  فا  عني  ال��ك��رب1.  ف����وارة  ويل  غ���ري  للعيد 
ملنتجب2. ماذا ترى يف ليال الدهر من حسن ع��ي��د  ب��ع��ض��ه��ا  ف��ي��غ��ت��دي 
حتاوله م��ا  إال  اجل��ه��ل  ف��ا  أق��ر  النوب3.  ع��ى  موقوفا  العيد  أي��ع��رف 
حوادثه تردينا  ال��ده��ر  ت��رى  أم��ا  هتب4.  ومل  ت��ع��ب��أ  ف��ل��م  ف��ه��ام��ا  ه��ام��ا 
ن��ازل��ة  ب��األم��س  م��ع��ت��را  اخلشب5. ك��ف��اك  باألجبل  عواصفها  هبت 

أعظمها  كان  من  بينها  من  فخر  واحلسب6.  الفصل  يف  وأرشفها  ق��درا 
تعرفه رم��ت  م��ا  إذا  امل��ع��ايل  أب��و  الكتب7.  يف  الطرس  لسان  عنه  ينبيك 
معامله ع��ادت  بعدما  الندى  أحي  السحب8.  باكر  عنه  جانب  كالروض 
وأخصبها إال  سنة  أج��دب��ت  م��ا  منسكب9.  ك��ف��ي��ه  ن���دا  م���ن  ب��ص��ي��ب 
هلا وك��ان  إال  ليلة  دج��ت  وال  الشهب10.  عن  سيب  من  جاء  با  مغن 
بطاعته عبد  وك��م  عبداحلسن  الرتب11.  يف  األب��ن��اء  ع��ى  ف��اق  م���واله 
لنسبته ح���ر  ول��ك��ن��ه  ع��ب��د  النسب12.  واض���ح  وه���ذا  احل��س��ن  إىل 
ن��ارصه ال��دي��ن  عمود  أن  كفاه  ح��ب��اه م��رت��ب��ة ف��اق��ت ع���ى ال��رت��ب13. 
ي��ش��ي��ده  ف��ي��ا  ن��ائ��ب��ه  ف���ك���ان  طنب14.  ذي  غ��ر  رف��ي��ع  بيت  ك��ل  م��ن 
منقلبا  اهلل  خليل  ب��ن��اء  رأى  ف����ش����اده ب���ب���ن���اء غ����ر م��ن��ق��ل��ب15. 
مرتفع  كل  أعى  اليوم  هو  فها  واحلجب16.  األف��الك  عى  تسامى  ق��درا 
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كتب ذا  هلل  ن���ارص  ك��المه��ا  الكتب17.  م��ن  أم���ى  ب��ه  ح��س��ام  وذا 
ع��اق��ده  اهلل  رس����ول  ل����واء  ل��ه  خيب18.  ومل  ي��وم��ا  ج��ي��ش��ه  ي��ن��خ��ذل  مل 
منتدب19. لو شاهد السبط يوم الطف منتدبا ص��وت  فيه  السبط  يرفع  مل 
قدمه املختار  ع��ارصه  ك��ان  لو  أدب20.  ذي  ت��ق��دي��م  حم���رم���ا  ع��ل��ي��ه 
مناقبه حي��ي  ك��ي  ت��أخ��ر  ل��ك��ن  ب��ن األن����ام وحي��م��ي��ه��ا م��ن ال��ري��ب21. 
يكتمها  اإلسالم  عى  حقوق  له  احلسب22.  ذوو  ويبدهيا  الشقاء  ذوو 
م��ا راع��ه��م رائ���ع م��ن ح���ادث أشب23. لو أن أهل الثرى يف ظله إعتصموا 
جوانبه  يف  البوادي  أهل  الذ  أو  والعشب24.  ل��ل��اء  ذوده���م  إح��ت��اج  م��ا 
السغب25. أو أن وحش الفال والطر عاكفة  من  يوما  إشتكت  ما  ببابه 
هلم  ت���رى  ال  رج���ال  تكنفته  عرب26.  ويف  عجم  يف  الناس  من  مثال 
يغب27. أبقى لنا اهلل شمس الفخر مرقة ومل  عنا  ال��ع��ال  ب��در  غ��اب  إذ 
النخب28. إن كان للناس بعد اليوم معتصم نخبة  أخ���وه  ف���ذاك  ي��رج��ى 
طلعته عيناك  رأت  ل��و  حممد  ل��ق��ل��ت ه����ذا ن��ب��ي وه����و غ���ر نبي29. 
مرقة الكرار  بني  قباب  تزهو  ب��ا ك��س��اه��ا م��ن اإلب��ري��ز وال��ذه��ب30. 
واللهب31. كم قلن للشمس إذ تبدو بمرقها ب���اإلرشاق  كفيناك  غيبي 
به أمل  خ��ط��ب  يف  ي��ع��زي��ه  م��ث��يل  العجب32.  أعجب  لعمري  إال  ذاك  ما 

مرثية الدين  عميد  إليك  خذها  الرطب33.  باللؤلؤ  ت���زدري  م��زف��وف��ة 
أختمها  اهلل  دي��ن  ن��ارص  بمدح  احلقب34.  دائ��م  فيه  الفخر  تكسب  كي 
رأفته ب��اإلس��الم  اهلل  رأى  مل��ا  أع��ط��اه م��ا ك���ان أع��ط��اه ب��ال تعب35. 
أب36 خت��ال ك��ل ال���ورى أب��ن��اء واح��دة خ����ر  وه�����و  ون�������داه  ب�����ره  يف 
أسد صهره  ول��وال  بنوه  ل��وال  امل��وت ع��ن كثب37.  امل��رج��ى رأي��ن��ا  اهلل 
جانبهم  ريع  ال  سلويت  هم  هم  ب��ا ي��ري��ع م��ن األح����داث وال��ن��وب38. 
دائرة  للحرب  رحى  كل  أقطاب  قطب39  بال  دارت  رح��ى  راي��ت  وه��ل 
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التعليقات: 

شاه  الدين  نارص  أنابه  جمتهد  ديني  مرجع  الطهراين  عبداحلسني  الشيخ 
 احلسني صحن  من  الغريب  القسم  بناء  عىل  يرشف  لكي  القاجاري 
الرشيف سنة 1276هـ )ويف هذا القسم كانت مقربته فيام بعد( كام أنه كسا 
سنة  توىف  القاشان.  بالسرياميك  والصحن  األبواب  وزين  بالذهب  القبة 
)أنظر  إىل كربالء ودفن يف غرفة خاصة  بالكاظمية ونقل جثامنه  هـ   1286

تراث كربالء لسلامن آل طعمة وبغية النبالء لعبداحلسني آل طعمة(. 

ترحيبه يف قدوم عامل  العمري يف  12. وإىل مثل هذا أشار عبدالباقي   -11
إيران الشيخ عبداحلسني الطهراين فقد قال يف ديوانه الطبعة الثانية عام 

1964 )ص 408(: 
أن إىل  تسمى  عبداحلسن  تدعىعشت  بالفعل  عبداحلسن  رصت 
ع���ب���ودي���ة م�����دى ال����ده����ر ت��رع��ىف��ت��ه��ن��أ ب���خ���دم���ة أث���ب���ت���ت م��ن��ك 

1ـ عني مثل عني إليك وإليك عني وهي أسامء أفعال بمعنى تنحى. 
عظيم  جبل  كل  املثلثة  سكون  أو  بضمتني  واخلشب  لكفاك  فاعل  نازلة   .5

واألجبل مجع جبل. 
7. أبو املعايل بدل من كان يف البيت السابق. 

9. الصوب نزول املطر والصّيب السحاب ذو الصوب. 
10. دجى الليل وأدجا وتدجا كلها بمعنى أظلم ومغنى إسم فاعل من أغنى 

بمعنى أجزى. 
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11. مواله مفعول به لطاعته. 
13. نارصه بالفتح بدل من إسم إن وهذا البيت واألبيات التي بعدها فيها 
إشارة عىل ما يبدو إىل ما بني الطهراين ونارص الدين شاه سلطان العجم 

يف وقته من عالقة إذ أنابه يف بعض أمور البناء. 
17. كتب تقرأ مرفوعة وكذا حسام ألهنام خرب إن إلسم اإلشارة واألبيات 

بعد هذا البيت إىل اخلامس والعرشين يف مدح نارص الدين شاه. 
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)7(
جددوا احلزن

من الكامل الرابع: 
 :وهي يف رثاء اإلمام احلسن

صائحها ص���اح  م���ا  وق��ع��ة  ي���ا  ال��ن��دب��ا1.  ال���س���ا  ح��ت��ى س��م��ع��ن��ا يف 
حزنا  ف���ج���ددوا  احل��س��ن  ق��ت��ل  وجت����ل����ب����ب����وا مل����ص����اب����ه ث���وب���ا2. 
كمدا  أج��ل��ه  م��ن  ي���ذب  مل  م��ن  قلبا3.  ال��ص��ف��ا  م���ن  أص�����اب  ف��ل��ق��د 
منصدعا  ينهد  ال��ص��ف��ا  وأرى  ه���و ح���ن ي���ذك���ر ي���وم���ه ال��ص��ع��ب��ا4. 
ل��ن��ا  ال�����زم�����ان  جي������دده  ي�����وم  ف���ي���ع���ود ي���اب���س ح���زن���ن���ا رط��ب��ا5. 
م��ش��ف��ق��ة األي�������ام  ب����ه  مت����ي  ذوب�����ا6.  هب����ول����ه  ت�������ذوب  ال  أن 
ف��ت��ح��س��ب��ه  ب����ه  ت���ع���ود  ح���ت���ى  غ��ب��ا7.  زارن��������ا  م����ا  أو  غ�����اب  م����ا 
عطشا  حم��م��د  آل  ت��ق��ض��ون  وي����ل����ذ ق���ل���ب���ي ب���ع���ده���ا رشب���ا8. 
بكم  ال��س��اء  سمك  وال���ذي  ال  وأق�����ام�����ك�����م ل������ب������الده ق��ط��ب��ا9. 
ب��م��وق��ف��ك��م  أين  ل���و  واهلل  ي�����وم ال���ط���ف���وف جم������ردا ع��ض��ب��ا10. 
أنسفها ك��ي��ف  ل��رأي��ت��م��وين  ع��ن��ك��م ك���ت���ائ���ب ت��ن��ك��ر ال��ك��ت��ب��ا11. 
دون��ك��م  امل���وت  أذوق  ح��ت��ى  رب���ا12.  يل  أرض����ي����ت  ق����د  ف����أك����ون 
هبم  أق���ام  ق���وم  م��ن  وع��ج��ب��ت  س��ب��ط ال����رس����ول م��ق��اس��ي��ا ك��رب��ا13. 
أح��د  ه��ل  ق���وم  ي��ا  ي��دع��وه��م  م���ن���ك���م ي����ك����ون ل����رب����ه ح���زب���ا14. 
ب��ي��ن��ك��م  اهلل  آل  ق�����وم  ي����ا  ف���إك���ف���وه���م م����ن ح���رهب���م ح��رب��ا15. 
عفرا  ي��رون��ه  كيف  وعجبت  ف�����وق ال����ث����رى ون����س����اءه ت��س��ب��ى16. 

ج��زع��ا  دوهن����ا  ي��م��وت��وا  مل  مل  ال��ع��ت��ب��ا17.  ال���ع���ات���ب  ي��ط��ي��ق  ك���ي ال 
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وق��د ال��ن��ب��ي  ح���ال  م��ا  وي����اله  أض����ح����ى ب���ق���ط���ع حل���م���ه إرب�����ا18. 
ال���ويص وق��د م��ا ح���ال  أض���ح���ى ي���م���زق ج��س��م��ه رضب���ا19. وي���اله 
ال��زك��ي وق��د  م��ا ح���ال  وي���اله  س���ل���ب���ت���ه ع�����ادي�����ة ال���������ردى ل��ب��ا20. 
ال��ب��ت��ول وق��د م��ا ح���ال  س��ل��ب��ت ب���ع���رص���ة ك���رب���ال ق��ل��ب��ا21. وي���اله 
تسعدها واحل����ور  هل��ا  اس��ف��ي  ب���ال���ن���وح وه�����ي ت��ص��ي��ح ي����ا رب���ا22. 
أب���اده���م وأط���ف���ايل  ول�����دي  ذن��ب��ا23.  هل���م  أي�����رى  ال������ردى  رصف 
غدا الرضيع  ذن��ب  م��ا  رب  ي��ا  س���ه���م ال��������ردى ألوام��������ه رشب���ا24. 
غدا العليل  ذن��ب  م��ا  رب  ي��ا  ال���ق���ي���د ال���ث���ق���ي���ل ل����دائ����ه ط��ب��ا25. 

التعليقات:

8. لذ اليشء وجده لذيذا ومفعوله رشبا. 
9. سمك الزم ومتعد والسامء مفعوله. 

قوله  املبتدأ  وخرب  والرشط  القسم  مفعوله وجوابا  جمردا حال وعضبا   .10
لرأيتموين. 

13. الفعل أقام الزم ومتعد منه قوهلم أقام باملكان ومنه يف التنزيل ويقيمون 
الصالة. 

24. األوام: حر العطش. 
25. القصيدة ليست كاملة. 
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)8(
يوم بكت السماء

من الكامل األول: 
 :وهي يف رثاء أبي عبداهلل احلسني

تنهب  وال��ل��ي��ايل  جي��م��ع  امل����رء  ي��ل��ع��ب1.  اله  وذاك  جت����د  ه�����ذي 

أن ي��در  مل  آم��ن��ا  ويصبح  يمي  امل��������وت ي������وم ف���ن���ائ���ه ي���رق���ب 2. 
عيشه أه��ن��أ  أن  ي��ع��ل��م  أت�����راه  أدن����ى مل��ق��رع اخل���ط���وب وأق����رب3. 
الردى من  الفرار  يمكنك  كان  إن  هيرب4.  م��ن  بمعجز  فليس  ف��إه��رب 
منهنه أن��ت  ال��وي��الت  ل��ك  ه��ال  ت��رغ��ب5.  س���واه���ا  وإىل  ه����ذه  ع���ن 
وحاولوا  الكرام  طلب  التي  إن  تطلب6.  م��ا  س���وى  غ��اي��ت��ه��ا  إدراك 
إرتقوا  جدهم  قال  أن  إىل  طلبوا  إخطبوا7.  جمدهم  ق��ال  أن  إىل  ورق���وا 
لغركم بعد  العلياء  يف  يبق  مل  مطلب8.  ع��الك��م  ل��س��وى  وال  أم���ل 
امل��دى  ذاك  طالبي  ي��ا  وإل��ي��ك��م  ع���ن ن��ي��ل م���ا أم��ل��ت��م��وه ج��ن��ب��وا9. 
أهلها  لستم  الغر  املساعي  هذي  فإطلبوا10.  فمنهم  ع���زا  ت��ط��ل��ب��وا  أن 
التي نفوسهم  من  أغى  ذاك  ما  توهب11.  ال  ال��ت��ي  غ��وال��ي��ه��ا  وه��ب��وا 
غره  يوم  وليس  الطفوف  يوم  ويعقب12.  الزمان  يف  العجائب  يبدي 
تفجعا  ال��س��اء  بكت  ب��ه  ي��وم  تنحب 13.  ل��ل��زم��اج��ر  ه���ي  ف��ه��ا  ب����دم 
مقيمها ألن  إال  بكت  إن  م��ا  أض��ح��ى ي��ظ��ف��ره ال�����ردى وي��ن��ّي��ب14. 
ت���دع���وا ب���ه وي����ال ن�����زار وي��ع��رب15. خضعت به شم اجلبال وأصبحت 
أط��ن��اهب��ا ب��ال��رغ��م م��ن��ه��م ط��ن��ب��وا16. رضبوا القباب عى السها وبكربال
لسواهم  يكن  مل  فلا  عظموا  أب17.  ل��غ��ره��م  ي��ن��ج��ب  ومل  رشف 
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تسأموا  ال  أن  امل��ق��دار  ن��اداه��م  أق���رب18.  ال���ن���وازل  إىل  ال��رف��ي��ع  إن 
ودع��اه��م ك��أس��ه  فيهم  وأدار  إرشب��وا19.  دونكم  العذب  ال��زالل  ه��ذا 
مصارع النجوم  ع��دد  هلم  ف��إذا  األرح��ب20.  الفضاء  منهن  ض��اق  ق��د 
هوى  كم  امل��ص��ارع  هاتيك  هلل  ف��ي��ه��ن م���ن أف����ق امل���ع���ايل ك��وك��ب21. 
فإهنا عجبت  إن  إن��ك  قلب  يا  أع���ج���وب���ة ل��ك��ن ص����رك أع��ج��ب22. 
ساعها  قبل  ذبت  أنك  ل��وددت  املشحب23.  احل����ام  ف��اج��أك  ك���ان  أو 
ختضب24. بأيب الذين جسومهم فوق الثرى امل��ن��اح��ر  دم  ب��ف��ي��ض  رغ���ا 
القنا فوق  رؤوسهم  الذين  بأيب  هت����دى ألب���ن���اء ال��س��ف��اح وجت��ل��ب25. 
كربال يف  حريمهم  الذين  ب��أيب  تسلب26.  احلمية  ذوي  برغم  أضحت 
بقلبها ك��أن  ص��ارخ��ة  ك��ل  م��ن  مج����ر ال���غ���ى ل����و ن������اره ت��ت��ل��ه��ب27. 

أن رضيت  النبي  يابن  أال  تدعو  مغيب28.  ال��راب  يف  وشخصك  نسبى 
ونجلك العداة  أرس  يف  نحن  ها  ي��ت��ق��ل��ب29.  أغ����الل����ه  يف  ال���س���ج���اد 
ه����ذا ال��ق��ض��ا ورصوف������ه ت��ت��أل��ب30. وياله ما أدري وليت دريت كم 
ت��ت��ط��ل��ب31. ياهل رأيت وهل ترى أحدا سوى ب���رف���ه���ا  ال���ن���ب���ي  آل 
وإنا  الصحيح  أخ��رك  فتعال  ع��ل��م��ي ص��ح��ي��ح ب���األم���ور جم��رب32. 
هبا أيت  الزمان  ما  عجيبة  هذي  وأج�����ل م���ا ي��ن��م��ى إل���ي���ه وي��ن��س��ب33. 
لو وقى من رصفها الليايل  ال��ش��ام األخشب34. وهي  ذل��ك  وق��ي  أح��د 
م���دع إدع�������اه  م����ا  ث�����أر  هلل  امل��ج��ل��ب35.  ال����ب����الء  وأق����ع����ده  إال 
بإستقصائه امل��ع��دود  اهي��ا  ي��ا  ق��م ال ن��ب��ا حل��س��ام ع��زم��ك م��رب36. 
عبيدة إب��ن  ال  إالك  هل��ا  أن  م��ا  مصعب37.  امل���ق���ادة  ص��ع��ب  وال  ك��ال 
ح��اوال  م��ا  ع��ى  إتفقا  وم��ا  ث��ارا  اخليب38.  النفوس  هب��ا  إشتفت  حتى 
اهلدى سفن  هم  ومن  النبي  آل  وإل����ي����ه����م مم����ا خي������اف امل���ه���رب39. 
لدهيم الذين  الفضل  أويل  أنتم  الرعاة اخلصب إن هم أجدبوا40.  يرجوا 
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مطية  اهل���واء  أخت��ذ  ال��ذي  وأن��ا  ويكسب41.  امل��وق��ع��ات  عليها  ي��غ��زو 
زاهر جرمي  روض  يوم  كل  يف  ب��ج��رائ��ري وس��ح��اب ذن��ب��ي صيب42. 

التعليقات:

1ـ هذه إشارة إىل الليايل وذاك للمرء. 
3. مقرتع اخلطوب مغالبها. 

4. أعجزه اليشء فاته وأعجز اخلصم أتى باملعجز. 
5. منهنه إسم مفعول وقوله عن هذه إشارة إىل الدنيا. 

6. عىل تقدير أن الذي يطلبه غري ما تطلبه. 
11. الغوايل مجع الغالية، ويف نسخة أخرى: ال ترهب )النارش(. 

13. الزماجر مجع زجمرة وهي كثرة الصياح والصخب والصوت. 
16. السها بالضم كوكب من جمموعة الثريا. 

 18. املقدار هو القدر بالفتح والسكون وهو القضاء. 
34. الشامم كالسحاب إسم جبل واألخشب مضمر معناها. 

 .36. يا اهيا املعدود ندب لصاحب الزمان
إبن  الزبري  بن  الثقفي ومصعب هو مصعب  املختار  إبن أيب عبيدة هو   .37

العوام. 
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الروض املعشب

من املتقارب الثالث: 

وهي من قصيدة يف رثاء املرحوم احلاج حممد صاحل كبة املتوفى 
يف  مثبتة  واألبيات  املتوفى  قبيلة  ربيعة  ويذكر  1287هـ  سنة  يف 

مقدمة العقد املفصل للسيد حيدر احللي الشاعر الشهري:

أن��س��اهب��م ال���ن���اس  ع����دد  إذا  م��ن��ص��ب��ا1.  رشف  ذي  ك����ل  ش������أوا 
راي����اهت����م  ب���ص���ف���ن  ق����دي����ا  ختضبا2.  أن  ال�����دم  ب���س���وى  أب����ت 
ب��اس��ط��ا هب�����ا  ع�����يل  وك�������ان  ل����س����ان����ا ب���م���دح���ه���م م���ع���رب���ا3. 
األن�����ام  ب����ن  رب���ي���ع���ة  رب������اع  ي�����رى أب�������دا روض����ه����ا م��ع��ش��ب��ا4. 

التعليقات:

آل  يف  قيل  ما  فيه  مجع  احليل  حيدر  السيد  وضعه  كتاب  املفصل  العقد 
الكتاب إىل مقدمة و  املؤلف  كبة وكذلك ما قالوه هم من شعر. وقد قسم 
الشيخ حممد حسن نجل  اجلليل  )العالمة  املقدمة  28 فصال وجعل عنوان 
املناسبات  وإىل  وجمده  وحسبه  نسبه  ذكر  عىل  مر  ثم  صالح(.  حممد  احلاج 
كل  بدأ  فقد  الفصول  أما  واملطارحات.  واملساجالت  واألخبار  والنوادر 
ثم  التهجي  حروف  من  حرف  عىل  بيتا   )12( قوامها  بمقطوعة  فيها  فصل 
كبة  آل  يف  ومقتطفات  قصائد  من  قاله  ما  ويذكر  األدب  يف  ويتنقل  يعلق 
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الرسائل  إىل  ويتعرض  غريهم  يف  قاله  الذي  األجنبي  الشعر  إىل  ويستطرق 
منه إليهم وبالعكس. وخيتتم الكتاب بشعر حممد حسن آل كبة. قال الشيخ 
جلوهتا  يف  الفضل  يرجع  األدب  حتف  من  حتفة  )الكتاب  اجلعفري   صالح 
إىل أرسة آل كبة( )أتيت هبذا التعريف ألن الكتاب نادر الوجود يف الوقت 

احلارض. املحقق(. 

1287هـ  سنة  يف  واملتوىف  1200هـــ  سنة  يف  املولود  كبة  صالح  حممد   
صاحب املآثر اجللية هو والد حممد حسن كبة )والد الزعيم الوطني املرحوم 
حممد مهدي كبة( ووالد حممد صالح كبة هو احلاج مصطفى كبة إبن احلاج 
درويش وقد بنى احلاج حممد صالح خان بني سعد وشيد العديد من نظائره 
املقدسة  العتبات  إىل  الطريق  عىل  1860م(  )عام  ذاك  يوم  اخلانات  ومن 
وأوقفها إبتغاء مرضاة اهلل لراحة العابرين وإسرتاحة املسافرين واملبيت فيها 

خوفا من العوادي وحفظا من األخطار. 

وأقول )املحقق( إن من املؤسف أن السيد حيدر مل يثبت قصيدة الشيخ 
أن  أعتقد  أنني  كام  للتأريخ.  حلفظها  ذلك  فعل  قد  كان  ولو  بأكملها  حمسن 
أياد  فهم أصحاب  الرثاء  تقترص عىل هذا  كبة ال  بآل  أمتن  للشيخ عالقات 

بيضاء يف املجتمع وال يفوت الشيخ ذلك. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

57

)10(
مرحبا بأيام السرور

من الكامل األول: 
     هنأ بها بعض العلويني: 

ومرحبا  ال����رور  ب��أي��ام  أه���ال  اجل���ال���ب���ات ل��ن��ا ال��ن��س��ي��م ال��ط��ي��ب��ا1. 
الضنا  ت��رك  ما  بعد  من  أنعشتنا  شحبا2.  احل���ن���اي���ا  م��ث��ل  أج��س��ام��ن��ا 
احليا جانبه  حن  يذبل  كالروض  فأعشبا3.  ال��س��ح��اب  وب���اك���ره  حينا 
بدرها عنا  فليخف  للسا  ق��ل  غيبا4.  ال���ل���وام���ع  أن��ج��م��ه��ا  ول��ت��ه��و 
إن������ا أص���ب���ن���ا ن������را ل����ن ي��غ��رب��ا5. ولتغرب الشمس املنرة يف الضحى
م��ت��رب��ال ج���اءن���ا  حم��م��د  ه����ذا  أعجبا6.  ال��ك��واك��ب  غ���ر  ب���ه  ح��ل��ال 
بتحية وارد  م���ن  ب���ه  أه����ال  مطربا7.  امل��ع��ايل  ق��ل��ب  هب��ا  أض��ح��ى 
ألصبحت  رآك  لو  هباشم  يل  من  ع����ذب����ات ف����ودي����ه ت�����رف ت��ط��رب��ا8. 
يل قومت  الذي  إبني  أنت  ولقال  ظ��ه��را ب��م��ر احل���ادث���ات إح���دودب���ا9. 

أهنا البسيطة  األرض  فلتضحك  صيبا10.  ب���امل���ك���ارم  س��ح��اب��ا  رزق����ت 
وج�����دت ط��ب��ي��ب��ا ب��ال��ش��ف��اء جم��رب��ا11. ولتشف ما بالدهر من علل فقد 
ال��ذي ال��ن��ور  ذل��ك  بقية  ه��ذا  أض���ح���ت حت��ي��ي ف��ي��ه م��ك��ة ي��ث��رب��ا12. 
ال��ذي البيت  ذل��ك  بقية  ه��ذا  ج���ري���ل ن�����ال ب����ه ع����ال وت��ق��رب��ا13. 
مثلا  وال��ع��ارة  السقاية  يف  م��ا  أض���ح���ى ب���ك���ف ن����وال����ه م��ت��ق��ل��ب��ا14. 
التي املفاتيح  حزت  إن  غبطوك  حمجبا15.  ال���رش���اد  ب��ي��ت  هب���ا  أم��س��ى 
أس��ت��اره وعليكم  بيتكم  ه��و  مطنبا16.  أب�����وك  ل���ه  وك�����ان  رضب����ت 
راكبا طلوعك  مرتقبا  زلت  ما  مركبا17.  ل��غ��رك  ت��س��ل��س  مل  ك���وم���اء 
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معلنا ب��ش��را  لنا  بعثت  حتى  ي��ك��ذب��ا18.  ل���ن  ب��ش��ره��ا  أن  أي��ق��ن��ت 
ملمة  ك��ل  اهلل  ك��ف��اك  وإس��م��ع  األعذبا19.  السحاب  در  م��ن  وس��ق��اك 
أجد مل  ده��را  الشعر  تركت  إين  العبا20.  ب��ع��د أص��ح��اب  م��ن  ل��ه  أه���ال 
منسبا21. فاليوم أنت أحق من كل الورى ف��ي��ه��م  ن��ل��ت  ألن����ك  ف��ي��ه 
ك��ب��ا22. ال يطلب الوفاد إال منكم اجلدوى ف����زن����ده����م  ط���ل���ب���وا  وإن 
بكم  ورشف���ن���ا  رشف��ك��م  اهلل  ف���ه���داك���م وه��دي��ت��م��ون��ا امل��ذه��ب��ا23. 
وحلقوا  الفخار  بأجنحة  طروا  م��غ��رب��ا24.  أو  م���رق���ا  أردت������م  أن����ى 
فتلذذوا  عيشكم  إال  عيش  ال  م����ا ش��ئ��ت��م م��ن��ه��ا ح�����الال ط��ي��ب��ا25. 
الذي هو  أعطيتموه  ال��ذي  إن  تغلبا26.  ال���زم���ان  ي���د  ق��ب��ل  أخ���ذت���ه 
ي��وه��ب��ا27. زار الرضا وكذاك من زار الرضا مل  م���ا  اهلل  أي�����دي  وه��ب��ت��ه 
بعدها م���نٍّ  ف���أي  رد  ف��ال��ي��وم  أذه��ب��ا28.  ق���د  ال����ذي  رد  إذ  ل��ل��ده��ر 

التعليقات:

إن املهنأ هنا إسمه حممد بن هاشم من العلويني )البيتان 6 و8( وقد يكون 
ذا عالقة بروضة العباس )البيت 15( وقد يكون أنه كان حكيام بنفس الوقت 

)البيت 11(. 

8. عذبات فوديه الشعرات التي عىل جانبي الرأس مما ييل األذنني إىل األمام. 
17. كوماء الناقة الضخمة السنام. سبق معناها. 

أنه متى ترك  20. مع األسف إن القصيدة بدون تاريخ لكي نعرف حقيقة 
الشعر إال بآل البيت. 

28. فاليوم رد يعني الزمان يف البيت 26 الذي كثريا ما غدر بالعلويني وأي 
مّن للدهر أنه رد عىل العلويني بعض حقوقهم. 
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)11(
حواري إبن فاطمة

من البسيط األول: 

خاطب الشهداء الكرام يف الطف عليهم الصالة والسالم سنة 
1292 هـ:

الربا حالفتم  لكم  م��ا  أحبتي  عذبا1�  وال  عييش  بعدكم  ط��اب  ال 
هدبا2. ما عودت طول هذا النوم أعينكم مكحولة  أصبحت  وال  ليال 
كأنكم نمتم  ه��ك��ذا  بالكم  م��ا  حقبا3.  حت��ت��ه��ا  ت��ق��ي��م��وا  أن  آل��ي��ت��م 
خلصت قد  اهلل  ب��الد  رأيتم  حقا  العطبا4.  ف��اخ��رت��م  ع��ط��ب��ا  ك��رام��ه��ا 
لكم  وإن  ع��ن��ي  غبتم  م��ا  واهلل  رحبا5.  ينثني  ال  م��ن��زال  مهجتي  يف 
مدركه كنت  لو  بيومكم  يل  من  ذهبا6.  وم��ا  مني  بقي  ق��د  م��ا  نسيت 
ملئت ما  واهلل  وال  كنوزا  كنتم  الذهبا7.  ت���زدري  ق��دس  ج��واه��ر  إال 
فاطمة إبن  ح��واري  لعمري  أنتم  إن��ت��دب��ا8.  س��اع��ة  س��واك��م  جي��ب��ه  مل  إذ 
أنفسكم اهلل  سبيل  يف  أنفقتم  ف��ن��ل��ت��م ف�����وق م����ا أم���ل���ت���م رت��ب��ا9. 
سببا10. ما فتية الكهف أعى منكم رشفا م��ن��ه��م  وأق�����وى  أش����د  أن��ت��م 
كنومهم هلفي  نمتم  وما  ناموا  إرب��ا11.  أع��ض��اؤك��م  قطعت  وق��د  أن��ى 
أحد  من  واهلل  قابلوا  وما  ف��روا  اللجبا12.  ق��اب��ل��ت��م  وق���د  ف��ررت��م  وم���ا 
يضمهم كهفا  هلم  الرقيم  كان  وظ��ب��ا13.  ق��ن��ا  إال  ك��ه��ف��ك��م  ي��ك��ن  ومل 
النجبا14� أصاب طالوت أصحابا وما صروا  م��ع��ر  ي��ا  ص��رك��م  م��ع��ش��ار 
مل��ات��وا دوهن���ا رعبا15. وأين أصحاب بدر عن مواقفكم  ل��و ش��اه��دوه��ا 
سيوفكم جردتم  بصفن  ول��و  وإنقلبا16.  احلرب  سالح  هند  إبن  ألقى 
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نسبا17. واهلل لو طالت احلرب العوان بكم  طوهلا  م��ن  تشتكوا  مل  للحر 
الوفاء وفا  م��ا ك���ان أك��رم��ك��م ي���وم اإلب����اء إب��ا18. ما كان أعظمكم يوم 
مطهرة  أرض��ا  كربال  حبذا  ي��ا  ث���وت هب��ا ع��ص��ب أك���رم هب��ا عصبا19. 
شهبا20. كانت لعمر أيب أرضا فمذ حظيت مم���ل���وءة  س���ا  أع���ي���دت  ب��ك��م 
حالية  وهي  تزهو  اليوم  هي  فها  الرطبا21.  ال��ل��ؤل��ؤ  عليها  ك���أن  ب��ك��م 
وعد التي  اخللد  جنة  مع  النار  إنتصبا22.  ك��رب��ال  يف  كلتامها  األب����رار 
وطنا  لكم  إال  ه��ذه  تكن  فلم  حطبا23.  هل��ا  ص���اروا  أع��داؤك��م  وتلك 
ميزكم يوم  وربحتم  يربحوا  مل  وإنتخبا24.  واألرض  السا  إل��ه  منهم 
رضا  أي  منه  فنلتم  أرضيتموه  الغضبا25.  ع��ن��ده  ف��ن��ال��وا  وأغ��ض��ب��وه 
وهبجته اهلادي  مهجة  بنركم  لعبا26.  وال  ه����زال  ال  اهلل  ن���رت���م 
قاتلكم  ال��رمح��ن  ق��ت��ل  قتلتم  وإكتسبا27.  ال��وي��الت  ل��ه  أص��اب  م��اذا 
جرى املباح  املاء  أيديكم  وحتت  نضبا28.  ل��ي��ت��ه  هل��ف��ي  ت����ذوق����وه  ومل 
حليته بالدم  خضبت  من  كل  ما  طربا29.  احل��ش��ا  مثلوج  املهيمن  الق��ى 
عفرا  ثوى  مقتول  كل  وال  كال  منسكبا30.  ال�����دم  م��ن��ه  اهلل  ت��ل��ق��ف 
أب��دا  منشورة  دم��اؤك��م  ه��ذي  ال��س��ا قشبا31.  م��ط��ارف��ا ف��وق أط���راف 
طالبها  ال��ع��رش  إل��ه  ب��أن  تنبي  طلبا32.  م��ن  امل��ط��ل��وب  غ��دا  سيعلمن 
الكتبا33. راموا بصفن أن تعلوا رؤوسكم هبا  شالوا  التي  ال��رم��اح  تلك 
مبلغهم  الطف  وكان  ينالوا  فلم  م���ا أم���ل���وه ف��ن��ال��وا م��ن��ك��م اإلرب����ا34. 
خضبا35. أفدي رؤوسكم أفدي جسومكم  بالدما  عضو  كل  لكم  أف��دي 
عاصفة  اهلوج  والرياح  أفديكم  السلبا36.  املسلوبة  جسومكم  تكسوا 
لكم ما  الصر  ببيت  راحلن  يا  طنبا37.  وال  م��ن��ه  ع��م��دا  ت���رك���وا  مل 
ثوت كالطالح  ردايا  تركتمونا  عشبا38.  وال  م����اء  جت���د  مل  م��ه��زول��ة 
خالفكم الدنيا  مطعم  ما  واهلل  ع��ذب��ا39.  م���ش���ورهب���ا  وال  ال  ب��ط��ي��ب 
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فقدكم بعد  من  قلبت  ليتها  يا  كثبا40.  هل��ا  ك��ن��ت��م  إذ  ت��ق��ل��ب  وك��ي��ف 
ذكركم عند  غريب  لكل  أبكي  ح��زن��ا مل��ه��ل��ك��ك��م يف ك��رب��ال غ��رب��ا41. 
نصبا42. شفعتكم فإشفعوا يل عند سيدكم ب��ع��ده��ا  م��ن  أرى  ال  ش��ف��اع��ة 
أم����ا وع����ا وج�����دا س��ام��ي��ا وأب���ا43. يا أكرم الناس يف الدنيا وخرهتا 

ج���دا وجم����دا وع����زا ش��اخم��ا وخ��ب��ا44. أنت احلسن الذي ال خلق يعدله 
األشبا45. تكفون يف احلر من نار اجلحيم وال  احل��ادث  ه��ذا  اليوم  تكفوننا 
أنحله اهل��م  إن  بعبدك  رف��ق��ا  مم��ا خي��اف م��ن اخل��ط��ب ال���ذي كربا46. 
ق��د صعبا47. هل نستطيع سوى أن نستجر بكم األم����ر  ف���إن  ف��خ��ل��ص��ون��ا 
جاركم واجل���ار  دارك���م  ال���دار  وك��ل��ن��ا ب��ك��م ن��س��ت��دف��ع ال��ك��رب��ا48. 
له  ك��ان  امل��دع��و  غركم  أن  ل��و  عتبا49.  س��ام��ع��ا  ي��وم��ا  ي��ك  ومل  ع���ذرا 
فلذا بنا  أوىل  عرفناكم  لكن  ل��ذن��ا ب��ق��رب��ك��م ك���ي ن��أم��ن ال��رق��ب��ا50. 
هبا  حياط  أن  عن  مناقبكم  جلت  حسبا51.  هل��ا  م��ن  حسابا  يطيق  أن  أو 
معتصا  للناس  حبكم  زال  ما  وجبا52.  ال��ذي  ال��ف��رض  حبكم  وك��ان 
معرفا  اهلل  عند  فيه  يكن  مل  من  ك��ان��ت ص��واحل��ه ي���وم اجل����زاء هبا53. 
أم��رك��م  اهلل  وأم����ر  أم��رمت��ون��ا  وقبا54.  غ��اس��ق  إن  ن��ب��ارح��ك��م  ال  أن 
ببابكم أب��رح  مل  اليوم  أن��ا  وه��ا  م��س��رف��دا ن��اص��ب��ا ك��ف��ي م��رت��ق��ب��ا55. 
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التعليقات:

23. تلك يقصد النار التي ذكرها أول البيت 25. 
25. أغضبوه يقصد أعداؤكم يف البيت 23. 

37. إشارة إىل خدعة عمرو بن العاص ومعاوية عندما أرشف جيشهم عىل 
اإلندحار فرفعا نسخ القرآن عىل الرماح. 

38. الطالح مجع الطلح وهي البعري أو الناقة املهزولة والتعبة. 
44. خبا مجع أخبية وهو ما يعمل من وبر أو صوف للسكن. 

52- 53. يظهر أن الشيخ كان مطلعا عىل بيتي اإلمام الشافعي:
من البسيط األول: 

حبكم اهلل  رس�����ول  ب��ي��ت  آل  أن��زل��هي���ا  ال���ق���رآن  يف  اهلل  م���ن  ف���رض 
أنكم  ال��ف��خ��ر  عظيم  م��ن  لهيكفيكم  ص���الة  ال  عليكم  ي��ص��ل  مل  م��ن 

ومها مكتوبان عىل القاشان فوق منتزع األحذية عىل يسار الداخل من باب 
 .السوق الكبري إىل الصحن، روضة اإلمام عيل
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)12(
قتلى الطف

من الطويل الثاني: 
وهي يف رثاء سيد الشهداء وأصحابه بكربالء:

غاربا  قلب  يا  اهلم  عنك  كان  لقد  احلوالبا1.  اخل��ل��وف  منه  مت��ري  فكم 
وإختذهتا اهل��وى  أه��وال  تقحمت  مذاهبا2.  س��واه��ا  ت��رىض  ال  م��ذاه��ب 
قذفته  م��ن��ه  امل���ر  ط��ع��م��ت  ف��ل��ا  وول��ي��ت ع��ن��ه ب���ادي ال��ع��ج��ز ه��ارب��ا3. 
خفايف فهي  احل��ب  ثقال  حتمل  جانبا4.  ف��دع��ه��ن  ال  أو  أه��ل��ه��ا  ع��ى 
أرى ال  أنا  به  ماتوا  األىل  عذرت  ألك���ث���ره���م ف���ي���ا ج���ن���وه م��ع��ائ��ب��ا5. 
مطاعا النفوس  حشاشات  غذوه  مشاربا6.  ال��ق��ل��وب  ح��ب��ات  وأس��ق��وه 
بيته أث��ن��اء  ك��احل��ج��اج  ي��ل��ب��ون  الغبا7.  الوجد  يشتكي  من  فيهم  وم��ا 
سفاهة  ال��س��ف��اه  أه���ل  ي��ع��ده��م  وك��ان��وا ح��ل��وم��ا ك��اجل��ب��ال رواس��ب��ا8. 
فيهم ال��ن��اس  قاله  م��ا  تعتر  ف��ال  طالبا9.  للرشد  الناس  يف  أرى  فلست 
أرى وال  يعلمون  ال  ما  يقولون  ن��اك��ب��ا10.  ال���ن���ه���ج  ع����ن  إال  أدهل������م 
الزمان وأهله وس��ال��ب��ا11. وإن شئت فكر يف  س��ل��ي��ب��ا  إال  أرى  ف��ل��س��ت 
واجد فإنك  جرهبم  شئت  وإن  كاذبا12.  الصدق  عى  حرصا  أشدهم 
جاهال قال  إذا  عقال  وأوفاهم  الع��ب��ا13.  ج���د  إذا  رأي����ا  وأص���وهب���م 
رباعه فيهم  الشيطان  عمر  لقد  وك����ن ألي�����دي احل����ادث����ات هن��ائ��ب��ا14. 
مواهبا15. مى مثال يف الناس عرقوب قبلنا  أس��م��ى  ك��ان  حيا  ك��ان  ول��و 
جم��اوب��ا16. أمل يكفهم أن جاءهم خر مرسل أو  س��ام��ع��ا  منهم  ي��ل��ق  ف��ل��م 
أحلقوا مات  ومذ  أطاعوه  زمانا  ب���ه ول�����ده م���ن ب���ع���ده واألق����ارب����ا17. 
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القواضبا 18. فكم من دماء أوردوها رماحهم  أطعموها  حل��وم  من  وك��م 
حاجبا19. وكم من حريم أبرزوها حوارسا الوحي  مستحفظ  هلا  وك��ان 
م��راق��د ك��رب��الء  جم���اين  يف  هل��م  كواكبا20.  وك��ان��وا  جم��د  س��ا  ف��ك��ان��ت 
حوهلا للمالئك  ملب  من  فكم  وآخ�����ر ي���دع���و واح��س��ي��ن��اه ن��ادب��ا21. 
ب��دم��ائ��ه  ط��ال��ب  ق��ت��ي��ل  ل��ك��ل  طالبا22.  تلف  مل  ال��ط��ف  قتى  ب��ال  ف��ا 

مهلهل  ث��ار  ي��وم  كليبا  ك��أن  مناصبا23.  ح��س��ن  م��ن  أع���ى  ك���ان  ب��ه 
هاشم  أقران  للذل  طامنت  كذا  جانبا24.  ل��ل��ذل  ت��ل��و  مل  هب��ا  وع��ه��دي 
عتاهبا أط��ي��ل  أن  ع��زي��ز  ع���يّل  معاتبا25.  لعمري  ي��وم��ا  سمعت  وم��ا 
أصاهبا  احل��س��ن  ي��وم  ولكنها  ب��ن��ائ��ب��ة ج����رت ع��ل��ي��ه��ا ال��ن��وائ��ب��ا26. 
قبيلها يف  ناشبا  حلسن  رأت  عصائبا27.  ذاك  دون  هل���ذا  ف��ك��ان��ت 
وإنا  بكائي  عن  حسينا  أج��ل  ب��ك��ائ��ي أص���ح���اب���ا ل���ه واق���ارب���ا28. 
عددهتا م��ا  إذا  كثر  مصائبهم  مصائبا29.  أده���ى  ال��ط��ف  ي��وم  ول��ك��ن 
وأنجم ت���وارت  أق��ار  فيه  هل��م  غ��وارب��ا30.  إال  ي��ط��ل��ع��ن  ومل  ط��ل��ع��ن 
سحائبا31. إذا إنتدبوا للحرب كانوا قساورا  كانوا  اجل��دب  يف  إنتدبوا  أو 
ذكرهتم ما  إذا  نفي  عى  أشد  سواغبا32.  ال��ق��ل��وب  عطشى  مم��اهت��م 
القنا  مشتبك  بن  ما  مالعبهم  مالعبا33.  ب���ذاك  أه��ل��ي��ه  امل��ج��د  ك��ف��ى 
أهن��م  غ��ر  ط��ي��ب  قبيل  ل��ك��ل  أط��ائ��ب��ا34.  مج��ي��ع��ا  ك��ان��وا  ذك����روا  إذا 
ووال����د  أم  أب���ن���اء  خت���اهل���م  أج��ان��ب��ا35.  مج��ي��ع��ا  ك��ان��وا  وإن  ص��ف��اء 
سيوفهم  رضابا  كلت  ما  وواهلل  ت��ض��ارب��ا36.  أن  أي��اهن��م  س��ئ��م��ت  وال 
يومهم  األيام ال كان  ليت يف  فيا  غائبا37.  ع��ن��ه  أك���ن  مل  أين  ل��ي��ت  وي���ا 
موهتم  بعد  يغر  مل  للفرات  وما  ناضبا38.  العذب  مائه  جم��رى  يضح  ومل 
دونه  امل��اء  حيبس  حسن  أمثل  واهبا39.  ك��ان  ما  بعض  إال  البحر  وم��ا 
نبوية  س��ن��ة  إال  ال��غ��زو  ه��ل  ناصبا40.  اهلل  ح����ارب  م��ن  هب��ا  ي��غ��از 
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ب����ي����وهت����م ل���ل���ظ���امل���ن هن���ائ���ب���ا41. فا بال آل الوحي تغزى وتغتدى 
مساملا؟ للنبي  ي��زي��د  أك���ان  وك������ان ح���س���ن ل��ل��ن��ب��ي حم���ارب���ا42. 
إبنه؟ عى  للنبي  ثأر  كان  وهل  ف���ج���اء ب���ه م��ن��ت��وج ه��ن��د م��ط��ال��ب��ا43. 
خماصا احلساب  يوم  هلا  سيجثو  حماسبا44.  األن�����ام  دون  هل���ا  وي���غ���دو 
جنيته ذنب  أي  إنصفوين  يقول  مراقبا45.  منكم  ك��ن��ت  أه���ذا  إل��ي��ك��م 
بنفسه كاملوقي  فيكم  أك��ن  أمل  ب��ن��ي��ه س��ه��ام ال��ن��ائ��ب��ات ال��ص��وائ��ب��ا46. 
يكن  مل  العشرة  كمرتاد  وكنت  ل��ي��خ��ر أه��ل��ي��ه ب���ا إرت�����اد ك��اذب��ا47. 
دمي من  الوشايع  صبغ  ثيابكم  معائبا48.  الب��س��ي��ه��ا  فكنتم  صبغتم 
ورماحكم أسيافكم  يل  ستشهد  جت��اوب��ا49.  أن  س��اءل��ت��ه��ا  إن  ل��ي��وش��ك 

ع���يل أف���اع���ي ب��ع��ده��ا وع��ق��ارب��ا50. رصفت افاعي الدهر عنكم فكنتم
ولتبلغوا  تقتلوا  كي  هبم  غدرتم  ب��ق��ت��ل��ه��م ع��ن��د إب����ن ه��ن��د م��آرب��ا51. 
ساخط وريب  أرىض  أن  تريدون  شاغبا52.  اهلل  ي��س��خ��ط  م��ن  وم��ث��ل��ك��م 
حريمه وإستبيتم  حسينا  قتلتم  وأي���ت���م���ت���م أط���ف���ال���ه وال���رب���ائ���ب���ا53. 
وأودع����ت����م أش����الءه����ن امل��ت��ارب��ا54. محلتم رؤوسا كالكواكب وضحا
مجيعها أو  بعضها  دفنتم  فهال  وه���ال أق��م��ت��م ع��ن��ده��ن ال��ت��وارب��ا55. 
أنكم غر  أس��وة  ق��ذار  يف  لكم  أزدت�����م ع���ى م���ا ج����اء يف غ��رائ��ب��ا56. 
ق��ب��ل راك��ب��ا57. ركبتم من األخطار ما مل يكن هلا  ق��اب��ي��ل م��ن  ق����ذار وال 
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التعليقات:

1ـ غاربا: بعيدا. 
 اخللوف: النياق احلوامل. 

مثال)مواعيد  فذهب  املواعيد  بإخالف  مشهور  علم  إسم  عرقوب   .15
عرقوب أخاه بيثرب(. 

23. كليب ومهلهل عربيان جاهليان مشهوران كان األول ملكا والثاين إبن 
أخته وكان شاعرا ثار ألخذ ثأر خاله املقتول. 

53. يف نسخة أخرى وإستبحتم )النارش(. 
56. 57. قذار هو عاقر ناقة النبي صالح وقابيل هو إبن النبي آدم قاتل أخيه 

هابيل. 
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)13(
متى تدرك الثأر

من الطويل الثاني: 
:على ما حل بأهل البيت يستنهض اإلمام احلجة

طالبه  أنت  الذي  الثأر  تدرك  متى  صاحبه1�  أنت  ال��ذي  األم��ر  متلك  متى 
يلح ومل  س��ن��اك  الدنيا  م��أ  لقد  ثاقبه2.  ج��ب��ي��ن��ك  م���ن  ي��وم��ا  ل��ع��ي��ن��ي 

فاجر إب��ن  أو  فاجر  ي��وم  كل  أيف  حي���ك���م ف��ي��ن��ا ب����ادي����ات م��ع��اي��ب��ه3. 
منرة  وت��غ��دو  الدنيا  ب��ك  ت��روح  مثالبه4.  خت��ف��ى  ل��ي��س  م��ن  ويملكها 
ثابت  وجأشك  مسنون  وسيفك  سحائبه5.  هت��م��ي  ينفك  ال  وس��ي��ب��ك 
نفز ومل  وجيل  جيل  ومى  مى  ب���رؤي���اك ي���ا م���ن ال مت���ل م��واه��ب��ه6. 
مشارقه  روحتنا  صبح  الح  إذا  م��غ��ارب��ه7.  أط��رب��ت��ن��ا  ل��ي��ل  ج���ن  وإن 
ليلة  ب��ع��د  ل��ي��ل��ة  ال��ل��ي��ايل  ن��ع��د  ل��ع��ل هل���ا ص��ب��ح��ا ت��ن��ر غ��ي��اه��ب��ه8. 
أط��ال��ب ده����ري ف��ي��ك ث��م أع��ات��ب��ه9. وها أنا حتى بيض الشيب عاريض
وصاحبه10. رجوناك أن تستأصل القوم قبل أن تيم  شيطان  بكم  يعوث 
زن��ي��م ع���دي ي���وم ه��ب��ت ح��واص��ب��ه11. وحاشاك أن تنسى بأمك ما جنى 
يزل ومل  بعدالنبي  فرصة  راى  وت��راق��ب��ه12.  ذا  ق��ب��ل  م���ن  ي��رق��ب��ه��ا 
هكذا ث��م  هب��ا  يعبأ  ومل  ف��ج��اء  عصايبه13.  ت���دق  ج����اءت  إث����ره  ع��ى 
حاجبا  جريل  كان  بيتا  فأحرق  حاجبه14.  ه��و  إن  ج��ري��ل  وك��ف��ى  ل��ه 
ف��ع��اث��ت ب���ه ع��ص��ب��ان��ه وق��ط��ارب��ه15. وهيج رسب الوحي من مستقره 
وحيه خ��ازن  اهلل  أم��ن  وب��ات  سالبه16.  ح��ن��ت��م  وإب����ن  سليبا  ه��ن��اك 
مذاهبه17. وأصبح يرقى منر الوحي حاكا  ض��ل��ت  ب��اجل��ور  أه��ل��ه  ع��ى 
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أهلكت لقومي  يا  ي��وم  خالفة  حاسبه18.  حيصيه  ليس  جيال  الناس  من 
لنفسه  أع���د  م����اذا  ل��ه  ف��وي��ل  حماسبه19.  ل��ل��ح��س��اب  دع����اه  م���ا  إذا 
به  أوص��اه��م  اهلل  رس��ول  أه��ذا  أقاربه20.  القرير  العيش  ت��رى  ال  ب��أن 
قلبها  ب��ات  التي  تلك  بنته  أم��ا  الهبه21.  ال��ك��واك��ب  أع���ى  إىل  ي��ش��ب 
الذي أمه  وإبن  ذاك  أبيه  إبن  أما  يغالبه22.  ال��زن��ي��م  أم��س��ى  ح��ق��ه  ع���ى 
له  ورأى  م��ف��ردا  رآه  غ����داة  كتايبه23.  حت���د  ال  ج��ي��ش��ا  ال��غ��ي  م���ن 
وقومه ذووه  حتى  وح��ارب��ه  وأس��ل��م��ه ح��ت��ى أخ����وه وص��اح��ب��ه24. 
ذواي��ب��ه25. فأظهر ما أخفاه من حقده الذي  وش��اب��ت  ش��ب��ت  مثله  ع��ى 
حنتم  ذلك  قبل  من  عقمت  أال  حمالبه26.  أرض��ع��ت��ه  م��ن  ع��ى  وج��ف��ت 
بغية  ف��ي��ه  ت���أت  مل  ب���ا  أت��ت��ن��ا  معايبه27.  أمست  واألرض  السا  طالع 
كارشا  أصحر  كالليث  ت��ره  أمل  خمالبه28.  ت��دم��ى  اهلل  رس����ول  ب��ل��ح��م 
م��ذاه��ب��ه29. أال يف يوم بدر كان منه الذي بدا ع��ل��ي��ه  س���دت  إذا  وأح����د 

رجله  املثور  النقع  خاضت  متى  قاضبه30.  الكتيبة  وج���ه  يف  ت��ل  م��ت��ى 
يزل ومل  للنبي  حربا  ك��ان  لقد  رواحبه31.  ج��دت  ال��ي��وم  حتى  كذلك 
مجيعها الفتوح  أن  زعموا  وقد  ل���ه وب���ه اإلس�����الم ع���زت ج��وان��ب��ه32. 
ذا الذي كان قبل  ت���ق���ارص ك����رى دون�����ه وم���رازب���ه33. نعم فتح الر 
عصايبه34. امل تر كيف إستأصلت مثل ما إشتهى بغيا  اهلل  وح���ي  ع��ص��اي��ب 
آخذ هن��زة  كنت  م��ا  حسن  أب��ا  م��رات��ب��ه35.  ت��س��ت��ه��ان  مم���ن  أن����ت  وال 
ووالدا  أما  للحرب  تكن  مل  كأن  مواهبه36.  ت��زه��و  ف��ي��ك  ي��وم��ا  ت��ك  ومل 
ن���وادب���ه37. فا لك والزهراء ترب ساكت  مت���ل  م��ل��ق��ى ال  وط��ف��ل��ك 
وأن�����ت حم��ام��ي��ه وأن�����ت م��راق��ب��ه38. لعمري رأيت الدين ضاع ومل يضع
وأوال  أخ���را  حم��ام��ي��ه  فكنت  مناسبه39.  ت��ع��زى  ال��ي��وم  وإل��ي��ك  نعم 
مضاربه تفل  ال  بسيف  فيوما  ع��واق��ب��ه40.  ت����ذم  ب��ص��ر ال  وي���وم���ا 
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أمح��د  بسنة  ي��غ��دو  أن  خم��اف��ة  ط��ال��ت مالعبه41.  ال��غ��ي  ب��ط��رق  زن��ي��م 
فرايس إال  األس��د  ما  أس��دا  فيا  ل���ه إف��رس��ت��ه ي���ا ل��ق��وم��ي ث��ع��ال��ب��ه42. 
مباحة  غر  امللك  صفايا  ك��أن  ع���ى غ���ر أب���ن���اء ال��س��ف��اح أط��اي��ب��ه43. 
آدما اهلل  أهبط  مذ  هكذا  نعم  ع��اي��ب��ه44.  آب  ق���د  اهلل  ي����راه  أن  إىل 
وأك������رم م���ن ف��ي��ه خت���ب رك��اي��ب��ه45. وما هو إال أنت يا خر من مشى
وإبنها  أم��ك  بالزهراء  أعزيك  وساربه46.  ال��وج��ود  س��اري  إبنها  ف��ذا 
سيفه بمحمل  مسحوبا  وجدك  ساحبه47.  بالعنف  املأسور  سحب  كا 
هلا وما  عمي  إبن  خلوا  وداعية  ختاطبه48.  ه��ن��اك  م��دع��و  اهلل  س���وى 
مههم ك��ان  ما  القوم  إن  وواهلل  مراقبه49.  تعفى  اهلل  دي���ن  أن  س���وى 
وإبنه ملجم  بابن  عليا  أصابوا  ب��ج��ع��دة وال��س��م ال���ذي ه��و ش��ارب��ه50. 
فإنه  احلسن  نال  ما  عنك  ودع  م��ص��اي��ب��ه51.  ت��ع��د  أن  وأع�����ى  أج����ل 
ذاكر  أنا  وما  أنسى  الذي  وماذا  نادبه52.  ي��زع��ق  ال��ع��رش  ب��أع��ى  وه���ذا 
ح��الي��ل��ه ب���ن ال���ع���دى ون��ج��اي��ب��ه53. وال تسألن من بعده كيف أصبحت 
نادب غر  كربال  يف  ترى  ال  أال  وآخ����ر حم��ل��ول ال���وط���اب جي��ادب��ه54. 
حجاهبا ختال  ما  حجاب  وذات  ضاربه55.  السر  هلا  ي��رب  ومل  عليها 
كأهنا العجيج  جيدي  وما  تعج  زم���اج���ر رع����د ج��ل��ل��ت��ه س��ح��اي��ب��ه56. 

حممد  ل��ل��ن��ب��ي  ع����يّل  أل���ي���س  ناسبه57.  يعزيه  ح��ن  ع��م  وإب���ن  أخ��ا 
ناطق أفصح  اهلل  كتاب  وه��ذا  وغ���راي���ب���ه58.  م���دح���ه  يف  ع��ج��اي��ب��ه 
قدره  اهلل  راق��ب  من  عى  أخيفى  م��ن��اق��ب��ه59.  ك��ال��ن��ب��ي  إال  ه����و  وم�����ا 
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التعليقات:

2. ثاقب يعني امليضء وختبو تعني تنطفئ. 
9. عارض يعني صفحة اخلد. 

الصغري  الكلب  ايضا  وقطرب  السفيه.  ويعني  قطرب  مجع  قطارب   .15
والذئب والفأرة واللص واجلبان. 

27. طالع يعني ملئ. 
 35. هنزة واجلمه هنز وتعني الفرصة لكل أحد. 

هو  يريد  وساربه  الوجود  ساري  قوله  الوجود  يف  القمة  تعني  ساري   .46
الظاهر والباطن يف الوجود. 

50. جعدة إبنة األشعث بن قيس وزوجة احلسن بن عيل أغراها معاوية أن 
تسم احلسن لكي يتخلص من العهد الذي قطعه عىل نفسه عندما تنازل 

احلسن عن اخلالفة والتي تنص بأن تعود اخلالفة للحسن بعد معاوية. 
هذه بعض خمالفات معاوية للعهد. 

54. يف نسخة أخرى: وجتاوبه )النارش(. 
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)14(
أفصح العرب

من البسيط األول: 
قال يف نهج البالغة:

أنزله اهلل  ك��ت��اب  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ع���ى ل��س��ان ع���يل أف��ص��ح ال��ع��رب1� 

به النبي  جاء  الذي  الكتاب  أخو  نبي2.  ويص  أو  ن��ب��ي  ع���ن  ك���المه���ا 

التعليقات: 

 البالغة خطب ومراسالت وأحكام اإلمام عيل بن ايب طالب 1. هنج 
العلامء  أفواه  ومن  مجة  عديدة  مصادر  من  الريض  الرشيف  مجعه  وقد 
والسادة وآل عيل، جزاه اهلل خريا لواله لفقدنا هذا األثر األديب العلمي 
القضائي السيايس العظيم وإن كانت بعض حمتوياته قد وردت يف كتب 

قبل الريض رمحه اهلل. 
ما  يقولون  الشعراء  أحد ولكن  يقله  بالثنائية غريب حقا ومل  ما جاء  إن   .2

يشعرون )العبيدي(. 
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 )15(
بقية اهلل

من البسيط األول: 
 :قاهلا يف دولة اإلمام احلجة

أرقبها الغراء  الكرة  صاحب  يا  يعقبها1.  وال���ب���ر  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ن��ر 
قذيت ط��امل��ا  ع��ي��ون��ا  م��ن��ا  ت��ق��ر  تغرهبا2.  ال��دن��ي��ا  يف  ط���ال  وأن��ف��س��ا 
جوى نار  اهلل  رعاك  إليك  أشكو  تلهبها3.  ال��دن��ي��ا  ع��ى  ي���ايت  ك���اد  ق��د 
متزقها  والبلوى  رع��اي��اك  ه��ذي  يؤنبها4.  األدم���ى  للنعجة  ك��ال��ذئ��ب 
غيهبها  اآلف����اق  ط��ب��ق  ليلة  يف  كوكبها5.  ال��رائ��ن  أع��ن  ع��ن  وغ���اب 
أب��دا  ملجأ  س��واك��م  يوما  ت��در  مل  عقرهبا6.  الدهر  مؤذيات  من  دب  إن 
تلف  هب��ا  أودى  عصبة  يف  اهلل  تعصبها7.  ي��م��ن��ى  ب��ك��م  إال  ول��ي��س 
جمردها  واىف  ل��و  ال��ص��وارم  ه��ي  مؤلبها8.  واىف  ل��و  ال��ض��ي��اغ��م  وه���ي 
تقدمها  اهلل  ج��ن��ود  أراك  م��ت��ى  تنصبها9.  االف����اق  يف  ال��ع��دل  وراي����ة 
عى أراك  أو  راض  أنا  ما  واهلل  وره�����اء جت��ن��ب��ه��ا ط����ورا وت��رك��ب��ه��ا10. 
وم���ن س����واك دي����ار ال��غ��ي خي��رهب��ا11. من ذا سواك ديار الرشد يعمرها
وكم إليك  شوقا  أعيننا  تفيض  يلهبها12.  ب��ات  ه��واك��م  إش��ت��ي��اق  ن��ار 

أكلبها13. يرضيك أن العى رصعى ضياغمها النجم  ت��رع��ى  ال��غ��ي  ودم��ن��ة 
نجردها  إال  ص��وارم��ن��ا  آل��ت  م��رهب��ا14.  ي��ن��ف��ل  أو  أم���ام���ك  إال 
نملكه ليس  وس��واه��ا  نفوسنا  ف��ه��ا ه���ي ال���ي���وم ق��رب��ان��ا ت��ق��رهب��ا15. 
خييبها16. أيدي اخلطوب أقري عنا فقد ال  ندبا  الشكاية  منا  بلغت 
مضض من  منك  لقينا  ما  بعينه  م��وك��ب��ه��ا17.  واف�����اك  إذا  س��ت��ع��ل��م��ن 
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بيعتها  أن  تيم  تعلم  وس��وف  غيهبها18.  اإلس���الم  أرك���س  ال��ت��ي  ه��ي 
مذهبها19. كانت عى الناس شؤما ليتها وقفت  ضاق  أو  حاولت  الذي  دون 
أجثمها  ف��ي��ه  ت��رق��ى  ي���وم  هلل  أطيبها20.  ف��ي��ه  وأردى  امل���ع���ايل  إىل 
محائله  يف  م��ق��اد  ع���يّل  ه���ذا  ويركبها21.  يعلوها  حنتم  إب���ن  وذا 
خاملة  اهلل  رس��ول  بنت  وتلك  تسحبها22.  احل���زن  وذي����ول  بيتها  يف 
مؤمرة  بكر  أيب  بنت  وت��ل��ك  ف��رق��ه��ا ط����وع ك��ف��ي��ه��ا وم��غ��رهب��ا23. 
طائفة اإلسالم  من  تقود  جاءت  هبهبها24.  ال��ن��ار  هل��ي��ب  م��ن  م���أواه���م 
صوارمها ه��ذا  يومنا  إىل  حتى  تنهبها25.  اجل����زر  ك��إن��ت��ه��اب  رق��اب��ن��ا 
وإن عظمت رزايانا  أصعبها26. موالي كل  ال��ده��ر  يف  رزاي��اك��م  أدن���ى 
نبذت بالعرا  جسوم  فداء  نفي  تقلبها27.  الرمضا  يف  السالهب  أي��دي 
ترفعها التم  ك��ب��دور  وأرؤس  ترهبا28.  وب��األح��ج��ار  ال��رم��اح  ع��ى 
مؤرسة السر  هتك  بعد  ونسوة  حيجبها29.  واهلل  ي��س��ل��ب��ه��ا  ال��ع��ل��ج 
تندهبا30. تبكي هلا أعن األمالك من جزع األرض  ط��ب��اق  حت��ت  واجل���ن 
نوائلها  عمت  التي  اليمن  تلك  يشذهبا31.  أض��ح��ى  مج��اهل��ا  ب��ال��س��ي��ف 
ترشفها طه  التي  الثنايا  تلك  ب���اخل���ي���زران ي��زي��د ص����ار ي��رهب��ا32. 
غيهبها33. ذا بعض ما نالكم فإهنض فداك أيب  ينجاب  بكم  ال��رزاي��ا  ك��ل 
أكفهم ق��وم  م��ن  البقية  أن��ت  صيبها34.  ب���اإلح���س���ان  ال���ري���ة  ع���م 
أحسبها35. كم نعمة لك ال أسطيع أشكرها أسطيع  وال  شكري  وكيف 
أنزهلا سوف  أخرى  يل  وحاجة  توهبها36.  كيف  فإنظر  ج���ودك  ب��ري��ع 
قلق  يف  أمسيت  فقد  منها  بد  ال  أطلبها37.  ال��ي��وم  منك  أن��ا  وه��ا  منها 
متصل اهلل  س��الم  مني  عليك  ال��ري��ح أطيبها38.  ن��س��ات  م��ن  م��ا ه��ب 
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التعليقات: 

يف كتاب: خطباء املنرب احلسيني حليدر املرجاين جزء 2ص 123 وعندما 
يف  وله  يقول  1345هـــ  عام  املتوىف  املالح  عبداهلل  مال  اخلطيب  عن  يتكلم 

 :احلجة

أرقبها الغراء  الكرة  صاحب  يا  يعقبها1.  وال���ب���ر  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ن��ر 

وال أدري إذا كان يقصد أن له قصيدة هذا أول بيت منها ولكن هذا البيت 
الثانية  النسختني  يف  موجودة  والقصيدة  أعاله  القصيدة  يف  بيت  أول  يظهر 

والثالثة لدي. مع األسف املؤلف توىف وذهب هذا املوضوع معه. 

27. السالهب أي ما عظم وطال عظامه من اخليل. والسلهابة: اجلريئة.
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)16(
ال حتصى فضائله

من الطويل الثاني: 
:قاهلا يف رثاء أبي الفضل العباس

وم��ذاه��ب��ه1. هو املجد مطلوب عى اجلد طالبه أع��الم��ه  وض��ح��ت  وإن 
م��ت��ه��اون��ا  ن���ال���ه  م���ن  ن���ال���ه  ف���ا  ول��ك��ن��ه ه���ان���ت ع��ل��ي��ه م��ص��ائ��ب��ه2. 
ثواقبه3. فقم وإنتض العزم الذي فيه مدرك  ي��وم��ا  خت��ب  مل  إذا  ال��ف��خ��ار 
مهندا الشفرتن  م��ايض  بأبيض  مضاربه4.  ل��ق��رع  تفلل  مل  إس��ت��ل  إذا 
حائم البن  طائر  غمرات  وخض  ع��ل��ي��ه��ن ي���دع���و ل��ل��م��ن��ي��ة ن��اع��ب��ه5. 
فإهنا  امل��ن��اي��ا  أه����وال  خت��ش  وال  رغائبه6.  ه��اج��ت  امل���رء  م��ا  إذا  هت��ون 
تواثبت ي��وم  أي  فسلني  وإال  عصائبه7.  الفخار  نيل  إىل  وه��اج��ت 
غياهبه8. وسل أي يوم حجب الشمس نقعه س���ود  األك�����دار  م��ن  بليل 
راكبه9. نعم يوم مل يصعب من املجد مركب  الفضل  أب��و  إال  غ���ارب  وال 
نتيجة منه  ال��ب��ؤس  ك��ان  وي��وم  ربائبه10.  املعضالت  اخل��ط��وب  وده��م 
به يرتقي  فيه جمرى مل يزل  م��رات��ب��ه11. جرى  ت���ن���ال  ال  ع����ال  ك���ل  إىل 

سحائبه12. وحاز عال لو حازت الشمس بعضه  دج���ن  ي���وم  حجبتها  مل��ا 
ي��ق��ارب��ه13. أبو الفضل ال حتى مواقف فضله  ذا  وم���ن  جي��اري��ه  ذا  ف��م��ن 
ل��ذل��ك س��اغ��ت يف هل����اه م��ش��ارب��ه14. رأى املوت دون إبن النبي حياته
مواهبه15. فقام يالقي غمرة احلتف خائضا تذكو  واحل���رب  عجاجتها 
كأنه اللهام  اجليش  عى  وطاف  سواكبه16.  ب��احل��ت��وف  ه���وام  س��ح��اب 
مقدم  أش��وس  كل  منه  فينهل  هاربه17.  امل��وت  م��ن  منجا  يصب  ومل��ا 



76

ديوان الشيخ حمسن ابو احلب )الكبري)

كأنا  الصفاح  بيض  به  تطوف  ت��وس��ط��ه��ا ب����در وه����ن ك��واك��ب��ه18. 
يشلها محر  احل��رب  أس��ود  ك��أن  أخ����و ل��ب��د وال����ب����ارق����ات خم��ال��ب��ه19. 
تكعكعت للنزال  دعاها  ما  إذا  حم��ارب��ه20.  م��س��ت��ق��ي��ال  ووىل  ح������ذارا 
مقدر  ك��ل  إن  دع���وين  دع���وين  ع���ى ي���ده جت���ري إم��ت��ث��اال ع��واق��ب��ه21. 
قضائه  خ��وف  امل��ق��دار  حي���اذره  ع��ل��ي��ه ف��ت��م��ي ك���احل���ات م��راق��ب��ه22. 
الردى عايمه  غب  ببحر  يقوم  ف��رس��ب ط��اف��ي��ه وت��ط��ف��و رواس��ب��ه23. 
ما بعض  يكابد  ل��و  هب��م  ينوء  جانبه24.  ألهن����ار  ال��ده��ر  م��ن��ه  ي��ك��اب��د 
اله��ب��ه25. يرى صبية أودى هبا الهب الظا ب��ق��ل��ب��ي  أودى  ف��ي��ال��ي��ت��ه 
ودون��ه للفرات  أل��وى  هنالك  هل�����ام ك���أم���ث���ال اجل����ب����ال ك��ت��ائ��ب��ه26. 
بأسه سطوة  خوف  فرارا  فولت  حت���ارب���ه27.  ت��س��ت��ط��ي��ع  ال  أهن�����ا  ع����ى 
تذكر الفرات  ماء  إحتوى  وملا  مناقبه28.  ه���ذي  واحل����ر  ف��اط��م��ة  إب���ن 
ومل����ا ت��ق��ر ع���ن م���ن���ال م��ط��ال��ب��ه29. فتى واردا عن منهل املاء صادرا 
وأم��ره ح��ال  اهلل  قضاء  ولكن  قاضبه30.  ال��ده��ر  ألستأصل  ول��والمه��ا 
جرى با  اإلله  حكم  جرى  وملا  كاتبه31.  ب��ال��ل��وح  خ���ط  م���ا  ودن����ا  ب���ه 
جوانبه32. هوى فكأن األرض ساخت بأهلها م��ادت  والعرش  عجب  وال 
معزيا النبي  إلب��ن  بعدها  فقل  ب���أك���رم م���ن س����ارت ب��ع��ز رك��ائ��ب��ه33. 
ثاويا  أصبح  علياك  أخو  حسن  خم��ض��ب��ة ف�����وق ال�������راب ت��رائ��ب��ه34. 
ي��ا ط��ود عزيت ي��دع��وه  ب��ه  نائبه35. ك��أين  ده���ري  س���وء  م��ن  ن��اب��ن��ي  إذا 
جالب فقدك  بعد  لبر  ما  أخي  جالبه36.  ف��ق��دك  ي���وم  وح����زين  وإين 
صابر إفتقادك  بعد  من  أنا  وما  أراق���ب���ه37.  أم����ر  ب��ع��ض  ول��ك��ن��ا يل 
جي���اذب���ن���ا أع�����ارن�����ا ون���ج���اذب���ه38. أخي بئس ما أسدى لنا الدهر معضال
جالئبه39. أخي من معز فيك هاشم ضاحيا ال��ري��اح  نسج  م��ن  ت��واري��ك 

جمدك ثار  عن  أهل��اك  ما  أهاشم  هنائبه40.  األرذل�����ن  أك���ف  يف  ال����ذي 
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ساعدا أمية  منكم  أمنت  أه��ل  رواج���ب���ه41.  ال�������روايس  دك  م���ع���ودة 
صارما  أمية  منكم  أمنت  أه��ل  ل��واه��ب��ه42.  ق��ط��ر  ك���ل  م��ؤج��ج��ة يف 
نوائبه43. أما لو حرتم يوم جرت عليكم ال���رزاي���ا  أن����واع  ال��ده��ر  م��ن 
ح���رائ���ره ب��ع��د احل��ج��ى ون��ج��ائ��ب��ه44. ويوم أستبيحت من محى سبط أمحد
ثواكله فهن  العليا  قمر  مى  وك��وك��ب��ه��ا ال��س��ام��ي ف��ه��ن ن��وادب��ه45. 

التعليقات:

2. الضمري يف عليه يعود إىل من املوصولة يف صدر البيت. 
5. نعب الغراب صاح. 

 9. املركب ما يركب يف الرب والبحر مجعه مراكب والغارب ما بني السنام إىل 
العنق. 

دجن  يوم  تقول  الظلمة  بالضم  والدجنة  الكثري  املطر  بالفتح  الدجن   .12
ويوم دجنة. 

الفم  عىل  املرشفة  فيه  املوجودة  اللحمة  أو  الفم  سقف  بالفتح  اللهاة   .14
اجلمع هلا بالفتح وهلوات. 

15. تذكو تتقد تقول ذكت النار ذكا إشتد هلبها وإشتعلت. 
16. جيش هلام بالضم كغراب وهليم عىل زنة البصري العظيم. 

صفات  من  وهي  وتبغضا  تكربا  العني  بمؤخر  النظر  حمركة  الشوس   .17
الفارس املحارب وهو أشوس وهو شوس بالضم. 

19. محر بالسكون والضم مجع محار وهو العري بالفتح وأخو لبد بالكرس كنية 



78

ديوان الشيخ حمسن ابو احلب )الكبري)

األسد واللبدة شعر زبرته والبارقات والبارقة السيوف. 
20. كعع وكعكع بمعنى جبن. 

30. قضب يعني قطع. 
34. الرتبة عظمة الصدر مجعها ترائب. 

41. الرواجب األصابع واحدهتا راجبة. 
 

)17(
بنو أمحد

من املتقارب األول: 
نظمها يف رثاء شهداء الطف )رضوان اهلل عليهم(:

السلو  ت���روم  ك��ي��ف  ق��ل��ب  ف��ي��ا  صاح1.  غ��ر  اهل���دى  وق��ل��ب  وتصحو 
للخطوب  م��ن��ه��ب  أمح���د  ب��ن��و  أت����ي����ح هل����م ك����ل ح���ت���ف م��ت��اح2. 
الصعيد يف  أجسامهم  فهاتيك  ال���رم���اح3.  يف  أرؤس���ه���م  وه��ات��ي��ك 
ال��س��ب��ا  يف  ح��ري��م��ه��م  وت���ل���ك  ب���ل���ن ب���ط���ول ال����ع����زا وال���ن���ي���اح4. 
ه��اش��م ع��ل��م��ت  ه���ل  ي��ن��ادي��ن  ل���ي���وث ال����ن����زال أس�����ود ال��ك��ف��اح5. 
أص��ب��ح��ت م���ش���اخي���ه���ا  ب�����أن  ت���ن���اه���ب أرواح�����ه�����ا ب��ال��ص��ف��اح6. 
ال��ك��ائ��ن��ات ع��ل��ة  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن  ُل���ق���ى ف����وق ح���ر اجل���ن���ادل ض��اح7. 
اهل��ج��ر ح���ر  ال���ط���ر  ت��ظ��ل��ل��ه  وي��ل��ب��س أث������واب ن��س��ج ال���ري���اح8. 
بنا  جت����وب  أس������ارى  ون���ح���ن  ه������زال امل���ط���اي���ا ق���ف���ار ال��ب��ط��اح9. 
السبا يف  ن��ال��ن��ا  م��ا  وأع��ظ��م  ش���ات���ة أه�����ل اخل���ن���ا وال���س���ف���اح10. 
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ب��أع��ب��ائ��ه��ا ت����ث����وروا  مل  إن  ف��ل��س��ت��م ب���أك���ب���اش ي����وم ال��ن��ط��اح11. 
ح��رم��ة  ه���ا  ت���راع���وا  مل  وإن  ف������ا مل����ذل����ت����ك����م م������ن ب������راح12. 
عال بعد  ح��زت  ه��ل  أه��اش��م  وه����ل ق��م��ت ي���وم���ا م���ق���ام ف��الح13. 
اجلبن ع��ف��ر  ح��س��ن  أي��م��ي  امل���ب���اح14.  ال�������زالل  ورد  وي���م���ن���ع 
وأن��������داك ك���ف���ا ب���ب���ذل ال���س���اح15. أم��ا ك��ان أم��ض��اك ي��وم ال��ن��زال
ت��ذودي مل  إن  املجد  عن  إليك  امل����ذل����ة ع����ن ع������زك امل��س��ت��ب��اح16. 
اجل��ي��اد س��اب��ق��ات  تقتني  وال  ال��ص��ف��اح17.  م���اض���ي���ات  حت��م��يل  وال 
قائد م��ن  اخليل  إس��رس��ن  ف��ال  ب��ال��ن��ج��اح18.  راك���ب���ه���ا  آب  وال 
دي��م��ة  ل��ل��ح��ي��ا  وك���ف���ت  وال  األق����اح19.  ورد  ال�����روض  ن����ور  وال 

لكم زال وجدي  الوحي ال  بني  ن��ي��اح��ي20.  ط��وي��ل  ف��ي��ك��م  زال  وم����ا 
إستطعت ما  فإقبلوا  مدحتكم  وه����ذا إج���ت���ه���ادي وم����د ج��ن��اح��ي21. 
بالثنا رب��ك��م  خ��ص��ك��م  إذا  ف�������اذا أزي�����دك�����م ب���إم���ت���داح���ي22. 
إختتامي ب��ال��والء  جتعلوا  وإن  ك���ا ك����ان ق���دم���ا ع��ل��ي��ه إف��ت��ت��اح��ي23. 
ال���ذي  امل�����رام  أق���ى  ف��ذل��ك  أن������ا أرجت����ي����ه وع������ن ص��الح��ي24. 

التعليقات:

 .7. علة الكائنات يقصد اإلمام احلسني
ذلك  فاهتم  وكيف  الثأر  أخذ  عىل  هاشم  لبني  حث  أبيات  كلها   .19  -5

وكذلك عتاب. 
23. أي أنه يتوالهم. 



80

ديوان الشيخ حمسن ابو احلب )الكبري)

)18(
آل امحد

من الكامل األول: 
أنشأها يف مصاب أهل البيت وما حل عليهم بالطف: 

مصباحها اللمى  ذات  أوقدت  ما  جراحها1.  ال��ق��ل��وب  يف  لتحكم  إال 
فانثنت نواصع  نواجذها  أب��دت  ت��س��ت��ام ع���ن ع��ش��اق��ه��ا أرواح���ه���ا2. 
ميزت  وجنتيها  تشعشع  ل��وال  وصالحها3.  ف��س��اده��ا  امل��ح��ب  ن��ف��س 
خ��ده��ا ب��رق��ة  أع��م��ت  ل��ك��ن��ه��ا  ع��ن ال��ب��ص��ر ف��أخ��ط��أت أرب��اح��ه��ا4. 
وصلها  ح��ارض  أن  لو  هبا  يل  من  ي��وم��ا ك��ب��ع��ض ال��ط��ي��ب��ات أب��اح��ه��ا5. 
معود غ��ر  وكنت  ع��يل  حرمت  ن��ف��ي امل���ح���رم ج��ده��ا وم��زاح��ه��ا6. 
طاحة النفوس  األسد  من  أجرى  طاحها7.  اإلل����ه  ي��ك��ف��ي  ي��ك��ن  مل  إن 
إصالحها  يف  اهلل  يعنك  مل  إن  إصالحها8.  ب��ال��ك  فلست  ف��اق��ر 
نفسه  م���ن  ل��ل��ف��ت��ى  ان��ظ��ر  اهلل  أرباحها9.  إم���رئ  نفس  ح��اول��ت  إن 
اف��الح��ه��ا10. فأنظر لنفسك أن حتود عن اهلدى  ع��ي��ن��ه��ا  يف  ت���رى  أن  أو 

أهنا وتعلم  تأمنها  كيف  ي��ا  نباحها11.  تطيل  برحت  م��ا  كالكلب 
إهنا امح��د  آل  طريقة  وأس��ل��ك  إي��ض��اح��ه��ا12.  ال���س���ا  رب  م��ت��ك��ف��ل 
ليلة  يف  اهل��دى  سالكها  خيط  مل  صباحها13.  ال��ن��ارضي��ن  ع��ي��ون  أن��س��ت 
ضوئها من  ملحة  آلدم  الح��ت  ف��ج��ال هب���ا ع����ش����واءه واراح���ه���ا14. 
سناها م���ن  ن���وح  واص�����اب  مالحها15.  هب��ا  سفينته  ك��ف��ي��ت  مل��ع��ة 
بعدما خليال  دعي  اخلليل  وهبا  راحها16.  امل����وارد  أص��ف��ى  م��ن  أسقته 
ليلة ضياها  عمران  إبن  ورأى  وشاحها17.  اإلصطفاء  اي��دي  فكسته 
متيا  املسيح  قلب  غ��دا  وهب��ا  س��ي��اح��ه��ا18.  ي����زل  ومل  ه����ام  ف���ل���ذاك 
أج��ف��اهن��ا م��ق��روح��ة  ب��اهل��ا  م��ا  ت��ب��دي ال��ع��وي��ل غ��دوه��ا ورواح��ه��ا19. 
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غدره كلكل  الدهر  عليها  ألقى  ح��ت��ى أب�����اد رساح���ه���ا وم��راح��ه��ا20. 
رأسها  لضيم  يوما  طأطأت  ما  مج��اح��ه��ا21.  اهل������وان  م��ل��ك  وال  ك���ال 
هباءها احلسن  بواعية  سلبت  وإس��ت��أص��ل��ت أت��راح��ه��ا أف��راح��ه��ا22. 
صحاحها23. صحت وأمرضها الزمان فا ترى  ال��زم��ان  يف  م��راض��ا  إال 
عصابة بالطفوف  يل  ناشد  من  ل����وح ال���س���ا م��س��رف��د أل��واح��ه��ا24. 
العال نيل  إىل  ركبت  مثلها  من  أع����اره����ا وت�������زودت أرواح���ه���ا25. 
مجيعها  احل��ام  أفنى  إذا  حتى  أشباحها26.  ال��ث��رى  وج���ه  ع��ى  أل��ق��ى 
وارضها  الساء  شاهدها  ليكون  مباحها27.  هناك  وقضت  قضت  قد  إن 
ال��ورى  بن  أمح��د  وديعة  كانت  إجتاحها28.  بالطفوف  هند  إب��ن  كيف 
صالبة  اجلبال  من  أش��د  كانت  نطاحها29.  الضالل  بنو  إستطاع  كيف 
ساحها30. ما طاولت شمس الساء نفوسها  املحيط  البحر  وال  ف��خ��را 
وإنا املكرمات  عشار  لقحت  لقاحها31.  ال���زم���ان  م���ر  ع���ى  ك���ان���وا 
باهبا  امل��ك��ارم  أغلقت  قيل  م��ا  م��ف��ت��اح��ه��ا32.  ن����داه����م  وك������ان  إال 
مقامها تقوم  أن  أمية  زعمت  أرواح��ه��ا33.  ال��ع��ال  إىل  ت���روح  أن  أو 
قبحة الثريا  م��ن  أي��ن  هيهات  جناحها34.  ال���زم���ان  ح��ض  م��ن��س��ول��ة 
أب��راح��ه��ا35. يا صاحب الرزء الذي ترك السا  تشتكي  ك��ل  واألرض 
ساعه  قبل  م��ت  أين  ل���وددت  كفاحها36.  ف����داك  يف  الق  ك��ن��ت  أو 
ح��ت��ى ق��ض��ي��ت م��ع��ان��ق��ا أرم��اح��ه��ا37. صمت مسامع من دعوت فلم جتب
الورى  يف  لك  مجة  مطالب  لوال  أق��داح��ه��ا38.  ال����ردى  تسقيك  ب��ت  م��ا 

تدافع موجه الفرات وإن  فطفاحها39. نضب  أم��واج��ه��ا  وت��ط��اف��ح��ت 

التعليقات:
10. يف نسخة أن جتور )النارش(. 
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 )19(
العيد ومأساة احلسني

من الكامل الثاني: 
 :قاهلا يف رثاء اإلمام احلسني

عيد قلبي  ل��غ��ر  أن���ت  ع��ي��د  ي��ا  وس�����واي ف��ي��ك ل��ل��ب��س��ه ال��ت��ج��دي��د1. 
اهلنا عن  طويت  قد  ت��راين  ما  أو  جيد2.  يل  ال��ع��ن��ا  إىل  وم����ال  ك��ش��ح��ا 
ركائبي الرور  دار  ب���ح���ش���اش���ة م�����ا م���س���ه���ا ت���ري���د3. وزجرت عن 
مداوما الرغيد  العيش  عى  أغدو  التغريد4.  س��م��ع��ي  ي��ط��رب  وأروح 
وإن��ا ش��ع��اري  ه��ذا  م��ا  هيهات  ع��ض��ي��د5.  امل����ن����اح  ويل  ن���ائ���ح  أن�����ا 
حمفل يف  ج��ال��س��ا  ت����راين  ف����إذا  ف���إع���ل���م ب�����أين ل���ل���ع���زا م���ع���دود6. 
حمفيل يف  م��ن  ك��ل  ويبكي  أبكي  ح���ت���ى حي�����ن حل������ايل اجل���ل���م���ود7. 
يا قلت  ع��الم��ك  قائلة  ول���رب  شديد8.  ف��امل��ص��اب  إت��رك��ي��ن��ي  ه���ذي 
بعده ع��ن  ف���أي  احل��س��ن  ق��ت��ل  والتسهيد9.  ال��ت��س��ك��اب  ي��ع��م��ه��ا  مل 
أذب ومل  احلسن  ذك��ر  يب  أيمر  جل��ل��ي��د10.  إذا  إين  ل�����ه  ح�����زن�����ا 
إن��ن��ي وأع���ل���م  ألب��ك��ي��ه  إين  يفيد11.  ل��ي��س  واإلع�������وال  ق����رت 
أكن  مل  إين  حيث  عظيم  ذنبي  أذود12.  ك����رب����الء  ب���ع���رص���ة  ع���ن���ه 
بحريت أم���وت  أين  رسين  م��ا  ح���زن���ا ع��ل��ي��ه وص���ارم���ي م��غ��م��ود13. 
الوغى قيل  إذا  ليطربني  إين  ش��ب��ت وم�����دَّ ل����واؤه����ا امل��ع��ق��ود14. 
وإن��ا  ول��ل��ن��ي��اح  ل��ل��رج��ال  م��ا  ش��ي��م ال��ن��س��اء ال���ن���وح وال��ت��ع��دي��د15. 
ألكفنا  أهن���ا  ت��ع��ل��م  ال��ب��ي��ض  خ��ل��ق��ت ق��وائ��م��ه��ا وه����ن ش��ه��ود16. 
وقودها  احل��روب  يف  خيبو  فإالم  ال��ق��ل��وب وق���ود17.  وي��ش��ب م��ن��ه��ا يف 

وميضها يشام  ما  حتى  ينضن  حي��س��ب��ن أي���ق���اظ���ا وه�����ن رق����ود18. 
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حقه يمنع  الطهر  احلسن  مثل  وي����ن����ال أق�����ى م����ا ي���ري���د ي��زي��د19. 
السا  هلا  تطيق  ال  البلية  ه��ذي  ال��ق��ود20.  اجل���ب���ال  ال���ش���م  وال  مح���ال 
الفدا  لك  يكون  بأن  الذبيح  ودَّ  ف��ق��ي��د21.  وأن�������ت  حي���ي���ى  رسه  م����ا 
رتبة  يف  ال��ع��ال  م��ن  رآك  حتى  شهيد22.  ذاك  ق��ب��ل  م���ن  ن���اهل���ا  م���ا 
منة  ل��ك  ش��اك��را  أل��وى  فهناك  اجل��ي��د23.  وي���ب���ى  ت��ب��ق��ى  ج���ي���ده  يف 
كالمها حيث  وال��دي��ن  أحييته  يبيد24.  م�����داك  ل����وال  ال������ردى  ك����اد 
لوعة  ي��وم��ك  إب��راه��ي��م  وأف���اد  أن��س��ت��ه س��ال��ف م���ا ج��ن��ى ن��م��رود25. 
قطعت ال��ل��وايت  أكفكم  ب��أيب  أع���ض���اؤه���ا ون����واهل����ا امل��غ��م��ود26. 
قوضت اللوايت  خيامكم  ب��أيب  أع�����اده�����ا وظ����الهل����ا امل����م����دود27. 
أحداثه ال��ذي  الدهر  يد  تبت  ل���ل���اج���دي���ن ق���راع���ه���ا م���ع���دود28. 
ل�����وال م���راس���ي���ه���ن ك�����دت مت��ي��د29. يا دهر فيك غنى عن القنن التي
خواضع  غ��ر  وه��ن  طامنتهن  وح�����ددهت�����ن وم������ا هل����ن ح����دود30. 
حرائرا نسيت  وما  ذكرت  ولقد  ع��اث��ت ب��م��رهب��ا ال��ك��الب ال��س��ود31. 
ع����اث����ت هب�����ا ومح�����اهت�����ن أس�����ود32. إن كنت تعجب كيف ذئبان الفال 
دوهن��ا دف��اع��ا  ي��أل��وا  مل  فالقوم  ح��ت��ى ت���ف���ان���وا دوهن�����ا وأب���ي���دوا33. 
أهنم ل��و  هب��ا  أخطبهم  ك��ان  م��ا  م���ردود34.  ال��ق��ض��ا  أن  ول���و  س��ل��م��وا 
البيد35. ما بال من ضاق الفضاء بمجده ال��واس��ع��ات  ع��ل��ي��ه  ض��اق��ت 
بجوده الوجود  قام  من  بال  ما  أع���ي���ا ع��ل��ي��ه ال���ن���ر وه����و ف��ري��د36. 
بسيبه البحار  غمر  من  ب��ال  ما  ورود37.  ل���ل���ف���رات  ع��ل��ي��ه  أع���ي���ا 
العال أم  به  كسبت  من  ب��ال  ما  ح��ل��ال ي��ص��اف��ح ج��س��م��ه ال��ت��ج��ري��د38. 
له أمسى  لو  العرش  يود  ملقى  حل�����دا وف����ي����ه ج���س���م���ه م��ل��ح��ود39. 
السا  حتت  التي  قبابكم  ه��ذي  ع���م���ود40.  ل���ل���س���اء  إال  ه�����ن  م�����ا 
به  أن��ت��م  ال����ذي  حم��ل��ك��م  أم���ا  ص��ع��ود41.  إل����ي����ه  م����ا  م��س��ت��ق��ر  يف 
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)20(
يا قامع الشرك

من البسيط الثاني: 
 :قاهلا يف رثاء سيد الشهداء

امليد  القنا  املوت يف ظل  ما أحسن  م��ردود1.  غ��ر  حتا  امل��وت  ذا  ك��ان  إن 
باسمة  األب��ط��ال  ب��ه  بيوم  يل  م��ن  عيد2.  يف  امل�����وت  ل���ق���اء  م���ن  ك���أهن���ا 
عاكفة واألرم��اح  امل��وت  حبذا  يا  اخل��ود3.  اخل���رد  ع��ك��وف  غ��ر  عليك 
مهته مت��س  مل  م��ا  امل��رء  يف  خ��ر  ال  م���ع���ق���ودة ب���ن ت��ث��ق��ي��ف وت���أوي���د4. 
غارسه  جين  مل  ما  ال��دوح  عى  وال  العناقيد5.  قطف  ال  امل��ح��ام��د  قطف 
فال  احلسام  غر  معتنقا  بات  من  م�����دت ل����ه أب������دا ك����ف ب��ت��س��دي��د6. 
أقلبه  م��غ��م��ود  وس��ي��ف��ي  أم���ي  مغمود7.  غ��ر  وع��زم��ي  اللقاء  ش��وق 
قائمة اهل��ي��ج��اء  أرى  أين  أود  م��ف��ق��ود8.  غ���ر  ف��ي��ه��ا  ش��خ��ي  وأن 
طالعة اهلل  جنود  ت��ب��دوا  ي��وم  يف  أم��ام��ه��ا خ���ر م���ذخ���ور وم��ع��دود9. 
أزمتها  طوعا  له  الصعاب  تلقي  السيد10.  م���ع  ت��رع��ى  آم��ن��ة  وال���ش���اة 
أح��ي��ا ال���زم���ان ل��ن��ا أدي�����ان ن��م��رود11. يا قامع الرك ماذا أنت مرتقب
زاخرة  اجلور  بحار  علينا  طغت  ح��ت��ى ك���أن���ك ف��ي��ن��ا غ���ر م��وج��ود12. 
متهيد13. وآهلل لو مل تكن يف األرض ألنقلعت ب��ع��د  ول���س���اخ���ت  ج��ب��اهل��ا 
نرقبها  منك  نر  طاليع  ل��وال  مكمود14.  غ���ر  ف����ؤاد  م��ن��ا  ب���ات  م���ا 
بنا  الزمان  إشتد  ما  كل  لكننا  مم���دود15.  ع��ل��ي��اك  إىل  ب��ط��رف  ن���رن���وا 
رع��دي��د16. عهدي بسيفك مل يفلل وعزمك مل غ��ر  راس  وق��ل��ب��ك  ي��ذل��ل 
طائلة  الغي  جنود  تركت  فلم  بتهديد17.  ت��ق��ذف  ومل  وغ��رب��ا  رشق���ا 
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بتهويد18. قالوا هلكت وقالوا ما ولدت كا اوىل  ف��ه��م  ال��ي��ه��ود  ق���ال 
شمس الضحى حتت بيض السحب والسود19. حجبت عنا وال واهلل ما حجبت

ف���أن���ك���رت���ك ع�����اء ب���ع���د ت��وك��ي��د20. لكن سموت عن األبصار مرتفعا 
هلا تقوم  ال  مهوما  إليك  أشكو  اجل��الم��ي��د21.  ص���م  وال  اجل���ب���ال  ش���م 
بنا العدو  وإغ��راء  الزمان  جور  ون��ح��ن م��ا ب��ن م��ق��ه��ور وم��ط��رود22. 

مواقعه  جلت  وإن  بدر  يوم  ما  وت��ع��وي��د23.  ب����دء  يف  ك��ي��وم��ك  إال 
ظفر عن  ينأ  مل  املنى  فيه  نال  من  بتأييد24.  ي��ظ��ف��ر  مل  ع��ن��ه  ن����أى  وم����ن 
أضحت مقاعيد بيض الرك والسود25. هذي منابركم من بعد جحدكم
تالوهتا أمست  مساجدكم  وذي  غ��ري��د26.  ت��غ��ري��د  أو  زم�����ار  ت���زم���ر 
والعود27. كانت مصابيحها هتدي إىل رشد الناي  لرب  هتدي  واليوم 
عالنية فيها  سبكم  وص���ار  ذك�����را ي���ك���رر م���ق���رون���ا ب��ت��وح��ي��د28. 
الصيد29. دع عنك ما نشتكيه من مصائبنا آب��ائ��ك  يف  مصابك  وإذك���ر 
ساخنة  العلياء  مقل  التاركي  ب��ت��ري��د30.  ال��ق��ي��ام��ة مل مت��س��س  ح��ت��ى 
أدرعهم  الروع  بيوم  واجلاعلن  داود31.  ن��س��ج  ع���ن  ب���دال  ن��ح��وره��م 
البيد32. باتوا بجرعاء وادي الطف تندهبم  يف  الوحش  وكل  الوعور  جن 
بمنى  ي��ظ��ف��روا  مل  ك��أهن��م  قتال  مقصود33.  خ���ر  ن���ال���وا  وح��ق��ك  ب���ال 
جت��ري��د34. راموا رضا اهلل يف إتالف أنفسهم أي  يف  ل����ه  ف����ج����ردوه����ا 
دمائكم من  فروى  البسيط  تظا  منكود35.  غ���ر  ش��ي��ئ��ا  ت��ن��ب��ت  ف��ل��ي��س 
طالبها أن��ت  دم��اء  تنسى  ت��راك  معهود36.  غ���ر  ب��ي��وم  ه��ب��اء  راح����ت 
وال��ده  اهلل  رس��ول  شخصا  وإن  ملحود37.  غ��ر  ش��ل��وا  ب���ات  ب��ال��ه  م��ا 
جثته  وطء  عن  قتله  يكفهم  مل  ي��ا ح��رق��ت��ي زي��دي38.  ب��ال��ع��ادي��ات أال 
هيبته اهلل  رس��ول  عليك  ألقى  ف��ك��ن��ت وارث������ه ي���ا خ���ر م��ول��ود39. 
لنرته اهل��ادي  ج��دك  ينتظر  مل  ب��ت��ج��ري��د40.  ف��احل��ظ��ه  ح��س��ام��ك  إال 
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يقربه  ف��ت��ح  أو  اهلل  م��ن  ن��ر  ع���ى س�����واك ل�����واه غ���ر م��ع��ق��ود41. 
حفائرنا  ن��أوي  ان  خمافة  نبكي  مشهود42.  منك  ص��ب��اح  إت��ض��اح  قبل 
صحائفنا  س��ود  إننا  بنا  رفقا  مم���ل���وءة م���ن ده���ا اف��ع��ال��ن��ا ال��س��ود43. 
ظ��ل��ا وأع��ق��ب��ه��ن ال���ق���رع ب��ال��ع��ود44. يرضيك أن يزيدا شال أرؤسكم 
تقاسمها  يتاماكم  أن  يرضيك  غ��ن��ام��ا يف ال��س��ب��ا أي����دي ال��ع��ب��ادي��د45. 
نواظرنا  أبقى  الذي  العظيم  هذا  م���ره���ون���ة ب���ن إق������ذاء وت��س��ه��ي��د46. 
أوق�����ات م��ن��ت��ظ��ر ب��ال��ن��ر م��وع��ود47. براك عن اهلدى قري فقد قربت
منهدم  غر  بحوض  ستكرعن  وت���رت���ع���ن ب�����روض غ���ر خم��ض��ود48. 
فاخرة ال��ع��ز  ب��ث��وب  وت��رف��ل��ن  ع����ى س������واك ب���رف���ي���ه وت��رف��ي��د49. 
نقمته سيف  يا  بل  اهلل  رمح��ة  يا  اجل��ود50.  كعبة  ي��ا  اهل��دى  عمود  ي��ا  ب��ل 
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)21(
لني الشوق الفؤاد

من اخلفيف: 
قاهلا فيما جرى على آل الرسول  بكربالء: 

جليدا  ف����ؤادا  يل  ال��ش��وق  ل��ن  ح��دي��دا1.  أو  ح���ج���ارة  ي��دع��ى  ك���ان 
أن إىل  ح��رون��ا  اهل��وى  قبل  ك��ان  م����ال ف��ي��ه اهل�����وى ف��م��ن ث���م ق��ي��دا2. 
إليه  ج��ال��ب��ات  ال��غ��ي��د  ع���ارض  ف��ت��ن��ة اخل���ل���ق أع���ي���ن���ا وخ������دودا3. 
إصطباري باد  قال  من  تلوما  ال  يبيدا4.  ل���ن  ال����ذي  ال��ص��اب��ر  مل���ا  ب���ل 
امل���ق���ص���ودا5. من رأى عاشقا أصاب من احلب أدرك  أو  م����رام����ا 
وجدا الود  صادق  كنت  إذا  مت  ك��ل��ه��م م����ات واج������دا م��ك��م��ودا6. 
ق��درا  أه��ل��ي��ه  ع��ن��د  ل��ل��ش��وق  إن  م����ات ش��ه��ي��دا7.  ف��ي��ه  م����ات  م���ن  إن 
م���ع���دودا8. لو بنى الشوق يف الصخور ألضحت  ج���وه���را  ال���ف���ل���زات  يف 
س���وف ت����أوي هب���ن رك��ن��ا ش��دي��دا9. خض بحار اهلوى وال ختش هوال
من سوى  أهال  للغرام  أرى  ال  ن��ر ال��س��ب��ط ي���وم أض��ح��ى ف��ري��دا10. 
أرضه يف  اهلل  بقية  هم  هم  من  وم������ن ب������ات جم����ده����م حم���س���ودا11. 
يبايل ال  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ة  عشقوا  أب��ي��دا12.  أو  امل��ن��ى  ن���ال  ن��ح��اه��ا  م���ن 
وحتى ف��رد  ال��ك��ال  يف  كلهم  ف��ري��دا13.  ال���زم���ان ج���اء  ذك���ره���م يف 
ال���روايس أن  ل��و  وق��ف��ة  وق��ف��وا  وق���ف���ت م��ث��ل��ه��ا ل��ك��ان��ت ص��ع��ي��دا14. 
ل��ي��ال يف  أم��ه��اهت��م  مح��ل��ت��ه��م  ق����ارن ال��س��ع��د ع��ن��ده��ن ال��س��ع��ودا15. 
عقيا  قبل  احل���روب  أم  كانت  ص���روه���ا ب��ع��د ال���ع���ق���ام ول����ودا16. 
فكانوا  ال��وف��اء  منهم  ول���دت  وال�������دا وال�����وف�����اء ك�����ان ول���ي���دا17. 
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فلذا  ال��ث��رى  أس��د  صحبتهم  أس��ودا18.  السباع  ب��ن  تسمى  ص��ارت 
فإستعرت مهاهتم  وإستثارت  وق���ودا19.  ال���وق���ود  ذات  س��ن��اه��ا  م��ن 
أين غ��ر  يومهم  عيني  نصب  حم��م��ودا20.  ب��ع��ده��م  ال��ع��ي��ش  أرى  ال 
مل إذا  مل����اذا  أم����ي  ول��دت��ن��ي  م���ع���دودا21.  ال��ل��ق��ا  ي����وم  ف��ي��ه��م  أُك 

فأسمعني املديح  فيهم  يفي  ال  هب���م م���ا إس��ت��ط��ع��ت م��دح��ا جم��ي��دا22. 
نوح  كطوفان  طوفاهنم  ك��ان  ح��دي��دا23.  وه�����ذا  م����اء  جي����ري  ذاك 
سفينا  ف��ي��ه  ل��ل��ن��ج��اة  رك��ب��وا  ب��ل��غ��ت ف��ي��ه��م ال���س���اء ص��ع��ودا24. 
إرت�  ملا  كانوا  اخلليل  زم��ان  لو  ن���م���رودا25.  خي����ف  ومل  هل�����ول  ������اع 
إخت� ملا  رآه��م  لو  عمران  وإب��ن  ������ار مل��ي��ق��ات��ه س����واه����م ع���دي���دا26. 
فيهم وه���و  ص��اع��ق��ا  خ��ر  ومل���ا  س��ج��ودا27.  امل�����ات  دون  وخل������روا 
جمال يف  أص��ح��روا  جلالوت  أو  داودا28.  واح���������د  ك������ل  ل�����غ�����دا 
ولكن ك��ان��وا  األن���ام  يف  س���ادة  عبيدا29.  ص����اروا  ال��ن��ب��ي  ب��ن��ت  إلب���ن 
النقع غ��اي��م  أك��ف��ه��رت  م��ا  رع���ودا30.  هل��ن  أص���واهت���م  إال خ��ل��ت 
إال وال��رب  للطعن  تنادوا  أو  حصيدا31.  ال���ض���الل  ق��اي��م  غ�����ادروا 
فسها سها  النصال  يلتقون  دون�����ه وال����رم����اح ع�����ودا ف��ع��ودا32. 
النفس  من  أعز  عندهم  يكن  مل  ف����ج����ادوا هب����ا ون���اه���ي���ك ج����ودا33. 
ق��ام م��ن��ه��م  واح����د  ب���اد  ك��ل��ا  أخ��������وه م����ك����ان����ه ك�����ي ي���ب���ي���دا34. 
ت��ف��ان��وا  ان  إىل  ح��اهل��م  ه���ذه  دون�����ه ف���إغ���ت���دوا مج��ي��ع��ا رق����ودا35. 
أبناء ف��غ��دوا  بينهم  اهلل  أل��ف  وس�������ودا36.  ب���ي���ض���ا  اهلل  يف  أم 
رياحي ومنهم  منهم  أس���ديٌّ  ت������وىل ب���ع���د ال����ش����ق����اء س��ع��ي��دا37. 
نكص  غر  هاشم  من  وصباة  ك����ث����روا ن�����رة وق����ل����وا ع���دي���دا38. 
فأجابته اهلدى  داعي  دعاهم  قد  ن���ف���وس ع����ن اهل������دى ل����ن حت��ي��دا39. 
وآل���وا  ع��ق��ودا  ل��ل��وف��ا  ع��ق��دوا  ال��ع��ق��ودا40.  امل����ات  ح��ت��ى  حي��ل��وا  أن 
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رأينا قبابا  ال��ث��رى  يف  رضب���وا  ل����ل����ث����ري����ا ظ�����الهل�����ا مم��������دودا41. 
فأمست دارا  بالعراق  خت��ذوا  اهل��م��ودا42.  تشكو  احل��ج��از  يف  داره���م 
الوحي أث��ر  فنائها  يف  ت��رى  لو  ه���ب���وط���ا ت����زه����و ب����ه وص����ع����ودا43. 
ال�  كأن  خالء  بعدهم  اصبحت  ���ح��زن م��ن ب��ع��ده��م ك��س��اه��ا ب���رودا44. 
السموات يف  مأمتا  صار  يومهم  وب������ن ال����ل����ئ����ام س���م���ي ع���ي���دا45. 
دماهم احلديد  يسرضع  كيف  وهل�����م ه���ي���ب���ة ت����ذي����ب احل����دي����دا46. 
حياضا واردي�����ن  اهلل  ل��ك��م  م������ورودا47.  م����اؤه����ا  ق���ب���ل  ي���ك���ن  مل 
اهلل سبيل  يف  أنفسا  وم��ذل��ن  ع������زت ع�����ى امل�����ع�����ايل وج������ودا48. 

ال��ب��الي��ا يف  ص���رك���م  اهلل  ش��ه��د  ش��ه��ي��دا�  ال���س���اء  رب  وك���ف���اك���م 
ف��إن ال��س��اء  ك��رب��ال  ف��اخ��ري  ت���أي���ي���دا50.  ف���وق���ه���ا  أع����ط����اك  اهلل 
ت��غ��ن��ي س���ن���اك  م����ن  مل���ح���ة  ع��ن ال��ب��در ض��ي��اء ورف��ع��ة وس��ع��ودا51. 
قديا  ف��ي��ك  اإلل���ه  ع��ل��م  ك���ان  حل����ودا52.  ف���ي���ك  ل���ل���اج���دي���ن  أن 
ب��اب��ا ل��ل��خ��ر  ف��ي��ك  اهلل  ف��ت��ح  م���س���دودا53.  ُي�����رى  ال���ده���ر ال  أب����د 
سوء ق��وم  عن  اإلل��ه  ي��رىض  أَو  أس��خ��ط��وا أمح����دا وارض�����وا ي��زي��دا54. 
رق�����اب ال����ك����رام ج���ي���دا ف��ج��ي��دا55. أي عذر لنغل سعد مذ إستقى
منه أوس���ع  ث��م��ود  أش��ق��ى  ك��ان  ع�����ذرا ل���و رأي�����ت أش���ق���ى ث��م��ودا56. 
دخ��وال  ل��دهي��م  طالبا  ج��اءه��م  ك����ان م��ن��ه��ا أب�����وه س��ع��د ب��ع��ي��دا57. 
خلدا  تسعن  بعد  ال��ري  يف  رام  اجل��ح��ي��م خ��ل��ودا58.  ن����ال يف  ول���ق���د 
لقومي يا  أمح��د  إب��ن  ث��أر  ض��اع  ق��ي��دا59.  ل����و دع�����ا ال  داع����ي����ه  أي�����ن 
فيه  إن  ي���وم���ه  اهلل  ق����رب  ل��ل��ع��ف��اة اخل�����اص ع��ي��ش��ا رغ��ي��دا60. 
أراه ح��ت��ى  أع��ي��ش  أين  ل��ي��ت  م��ن��ت��ي س��ي��ف ع���زم���ه امل��غ��م��ودا61. 
بنود يف  طالعا  تلقاه  س��وف  خ��اف��ق��ات ت��ت��ل��وا اجل��ن��ود اجل��ن��ودا62. 
أن  دون  ح��س��ام��ه  ينبو  ل��ي��س  ي������رىض ع���ن���ه إهل������ه امل���ع���ب���ودا63. 
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يرجى مثلك  الكرام  سليل  يا  امل��ب��ي��دا64.  امل���ب���ر  أش���ي���اع���ك  ذاق 
مضام  عن  قاعدا  عهدناك  ما  ف����ل����اذا أط���ل���ت ع���ن���ا ال���ق���ع���ودا65. 
احل��رب  لتأكلنا  إال  خلقنا  م��ا  وت�����ب�����ى أش������الؤن������ا ت���ب���دي���دا66. 
وإخت��ذن��ا  ن��اره��ا  ال��ي��وم  س��ع��ر  ح��ط��ب��ا إلص���ط���الئ���ه���ا ووق������ودا67. 
إقتفينا  م��ا  إذا  أكفاؤها  نحن  امل���ع���ق���ودا68.  ل��������واءك  م����داه����ا  يف 
م����ن ن���س���اك���م رح����اهب����ا ت��ع��دي��دا69. غصت األرض من دماكم وضاقت
امل��ط��اي��ا ت��ن��ح��وا إب���ن ه��ن��د ي��زي��دا70. كان عدال مسرها فوق أخالس
أهل ب��ن  وق��وف��ه��ا  ع��دال  ك��ان  ال���ش���ام ت��ش��ك��و ح��ب��اهل��ا وال��ق��ي��ودا71. 
عطفا والرسالة  الوحي  بني  يا  ودودا72.  ع��ط��وف��ا  غ��رك��م  أرى  ال 
حزين  م��ن  حزينة  هاكموها  جت����دي����دا73.  ل�����أس�����ى  ي���م���ل���ن  ال 
فإعصموين بكم  مستعصم  أنا  م���وق���ودا74.  ن���اره���ا  ح���ر  أرى  إذا 
تسلموين ال  امل��ع��اد  وب��ي��وم  ي�����وم آت���ي���ك���م ب��ش��خ��ي ف���ري���دا75. 

وىل  ث���م  أت���اك���م  راج  اي  خ��ائ��ب��ا ع���ن ن���وال���ك���م م���ط���رودا76. 
اجل��ود أب��ح��ر  أن��ت��م  هلل  ح���اش  ف��ل��س��ن��ا ن���م���ل م��ن��ه��ا ال�������ورودا77. 
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)22(
أبو األئمة

من الكامل األول: 

قال يف يوم الغدير خماطبا أمري املؤمنني عليه الصلوات والسالم 
وقد مّن اهلل بزيارته سنة 1294 هـ: 

ل������واله م����ا ق���ام���ت ن���ب���وة أمح���د1. أن��ت اإلم���ام اب��و األئ��م��ة وال��ذي
وصيه ت��ك��ون  ألن  النبي  بعث  حم��م��د2.  ورب  ي��ب��ع��ث  مل  ل������والك 
قائم ل��ل��خ��الف��ة  قبلك  ق���ام  م��ا  يد3.  ع���ى  ي�����داك  رضب����ت  وال  ك���ال 
بالعمى  أوىل  الناس  رأي��ت  لكن  املهتدي4.  هن��ج  وس��ل��ك��ت  فركتهم 
خاشعا  املقادة  تعطي  أن  أوص��اك  األس�������ود5.  ل���ل���زن���ي���م  ح����ت����ى  هلل 
بمشهد6. أو ال فمن يقوى إصطبارا أن يرى منك  وه��ي  تلطم  ال��زه��راء 
رأيتها ح��ن  أن���ت  إال  ذاك  م��ا  كاملعضد7.  ذراع��ه��ا  ف���وق  وال��س��وط 
جازعا  ت��ر  ومل  ن��رهت��ا  ف��رك��ت  برخد8.  يقاس  أن  حلمك  هيهات 
ل��إل��ه وأم��ره��ا أم���رك  ف��وض��ت  ت��ع��ب��د9.  مل  غ�������ره  ألن�������ك  ح����ق����ا 
به  ه��وى  ي��وم  إب��راه��ي��م  ورآك  وال���س���ؤدد10.  ب��ال��ع��ال  أوىل  ال���ن���ار  يف 
بقوله األم��ن  جريل  فأجاب  بمسعد11.  أن���ت  ل��س��ت  وريب  دع��ن��ي 
ملثلها دعيت  وقد  أجبت  وكذا  ففند12.  ال��ع��ظ��ي��م  اإلس�����م  ه���و  ه����ذا 
صلبه  يف  أن��ك��م  ل���وال  واهلل  م����ا ك������ان ف���ي���ا ق����ال����ه ب��م��س��دد13. 
سويسة اخلليل  نار  أحرقت  ما  إب��ردي14.  قيل  م��ا  بعد  سالما  وغ��دت 
تزل مل  لك  أوق��دت  ن��ارا  لكن  ي���رد15.  مل  هل��ي��ب��ه��ا  وح�����ر  ت�����رى 
رأت مل��ا  امح��د  أم��ة  حسدتك  ل��ك يف ال��ع��ال أث��ر ال��ك��ري��م األوح��د16. 
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إصعد17. كم سابقتك فقيل بعد هلا إهبطي ل��ك  وق��ي��ل  العليا  ع��ن  حظا 
ضلعا وراءك  حتبو  فركتها  األوهد18.  احلضيض  بمنخفض  هتوي 
متحمال  تنثني  ال  أن  ورأي���ت  م��ن��ه��ا حت���م���ل س���ي���د م����ن أع��ب��د19. 

بجاهل  الكريم  إبتيل  إذا  وك��ذا  إزددي20.  ل��ه  وق����ال  منهمكا  خ���اله 
يبروا مل  التي  مواقفك  نسيت  ف��ي��ه��ا ع����الك ب��غ��ر ع���ن األرم����د21. 
ع��ن احلسد22. وأبيك ما نسيت ولكن أغمضت إغ����اض  ع��م��ى  ع��ن��ه��ا 
وارضها الساء  ملء  ومناقب  ب��ت��ع��دد23.  ي���ط���اق ح��س��اهب��ا  ل���ك ال 
حسدا  أكثر  أمسيت  أجلها  من  حمسد24.  خ���ر  ف��ك��ن��ت  ال���ع���امل���ن  يف 
إن��ه رب���ك  غ��ر  ق���درك  ي���در  مل  حممد25.  ش��ب��ي��ه  ي���ا  ب��ح��م��دك  أوىل 
من أين  احلمية  أين  احلمى  اين  منجد26.  م��ش��ي��ة  اهل��ي��ج��اء  إىل  ي��م��يش 
مللمة  دع���و  إم���ا  األىل  أي���ن  ه���اج���وا هل���ا ه��ي��ج��ان ط����ام م��زب��د27. 
اهل���ي���ج���اء ك����ل م��ث��ق��ف وم��ه��ن��د28. م��ن ك��ل أش��وس أم��ه واب���وه يف
رؤوسها الرجال  عمم  ألفت  ال  يشهد29.  مل  ط��ف��ل��ه��ا  ف��اط��م  ق��ي��ل  إن 
بعدما من  العفا  دهر  يا  وعليك  تعهد30.  مل  ف��ت��ك��ة  ب��ف��اط��م  ف��ت��ك��وا 
بعدما  من  العفا  دهر  يا  وعليك  ق�������ادوا ع��ل��ي��ا ق���ي���د ق�����ود م��ع��ب��د31. 
عاجز إنك  فقيل  عفوت  ولكم  معتدي32.  إن��ك  فقيل  سطوت  ولكم 
ت��ن��ق��د33. قادوك ما قادوك قادك حكم من مل  ح��ك��م��ه  ل�����وال  س������واك 
طلقتها وقد  الدنيا  لك  خلقت  وزه������دت ف��ي��ه��ا وه����ي مل���ا ت��زه��د34. 
ال��ذي إال  فوقها  م��ا  رتبة  ل��ك  أع��ط��اك��ه��ا ف��إش��ك��ر إهل���ك وإمح���د35. 
مثلها مثلك  بأبيك  سمت  ولقد  ف��ورث��ت��ه��ا وك�����ذا ك�����رام امل��ح��ت��د36. 
والد عن  وال��دا  امل��ك��ارم  ت��رث  ع���ن وال�����د ع���ن خ���ر ج���د أجم��د37. 
البلد الذي إنفردت به م��ف��رد38. هو بيضة  م����ن  ل����ه  ف���ي���ا  ال����ك����ال  أم 
ق���ب���ي���ل���ة ه�����و ع�����ز ك�����ل م���وح���د39. هو أس كل فضيلة هو فخر كل
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اخ ل��ه  وأن���ت  أب  للنبي  ه��و  وك���الك���ا ف��ي��ه ال������ذراع م���ن ال��ي��د40. 
بحفظها وإستقام  النبوة  كفل  ده������را وك������ان هل����ا أع�����ز م��ؤي��د41. 
يكن  ومل  قبل  حزقيل  هلا  وس��ا  امل��ت��ف��رد42.  وال����واح����د  ال  ك��أب��ي��ك 
وال��د  ل��ك  أن���ه  ف��خ��را  يولد43. وك��ف��اه  مل  ال���ورى  يف  مثلك  وس���واك 
عاينتهم إذا  أق��وام��ا  وع��دم��ت  أغ��م��ض��ت ع��ي��ن��ي ع��ن��ه��م ك��األرم��د44. 
فتكلموا  عليهم  الشقاء  غلب  ف��ي��ه وق���ال���وا ق����ول م���ن مل ي��رش��د45. 
مقامه  قمت  حن  فقيدا  ومى  ي��ف��ق��د46.  مل  ك����أن����ه  ف����ك����ان  ب������أيب 

أمة  من  كم  القمرين  أبا  يا  بك  تسعد47.  مل  أم���ة  م���ن  وك���م  س��ع��دت 
الصدي48. ي��ا ب��اين اإلس���الم ب��ل ي��ا ه��ادم ري  يا  رضغ��ام  يا  األص��ن��ام 
اقعد49. من يسع يسع كا سعيت إىل العال ل��ه  ي��ق��ال  أن  ف��أح��رى  ال  او 
ال��ردي50. كم رام أن يرديك جم عديدهم ه��و  ن��ال  لعالك  م��ن  هيهات 
وت��المه��ا أمح���د  سبطا  وت���الك  امل��ه��ي��م��ن س��ي��دا ع���ن سيد51.  ح��ج��ج 
أورثتها التي  مكارمك  ورث��وا  مقتد52.  ب��ك  وك��ل��ه��م  ب��ن��وك  ف��ه��م��وا 
وكلهم احلياة  يف  إحتالك  محلوا  م��ورد53.  م��ن  ح��ب��ذا  حياضك  وردوا 
أقارها وه��م  الدنيا  أنجم  هم  تفند54.  مل  ال��ت��ي  ال��ف��ع��م  وب��ح��وره��ا 
حممد النبي  ع��ى  ص��ل  اللهم  حم��م��د55.  وآل  ق����دره����م  م����ق����دار 
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التعليقات:

29. يف نسخة أخرى: ال آلفت عم )النارش(. 
الطاعون  قومه  أصاب  الذي  وهو  يوذي  إبن  حزقيل  هو  حزقيال   .42  
 َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر املَْْوِت َفَقاَل هَلُُم اهللَُّ ُموُتوا ُثمَّ َأْحَياُهْم

]البقرة: 242[ وهو احد كبار أنبياء العهد القديم األربعة. كان يشجع 
شعبه يف اشد املحن السيام عندما حارص نبوخذ نرص القدس )أورشليم( 
وإستوىل عليها سنة 568ق. م. قاضيا عىل مملكة هيودا. وله نبوءة حزقيال 
من أسفار العهد القديم وفيها يدعو الشعب إىل قبول القصاص الذي 
أوقعه الرب عليهم ثم حيذرهم من خماطر رخاء العيش وعبادة األوثان 

يف األصقاع التي أجلوا إليها ويشجعهم مبرشا إياهم باخلالص. 
قربه يف الكفل وهو مركز ناحية يف حمافظة بابل بني الكوفة واحللة موطن 
أبا طالب والد اإلمام عمل  أن  العراقيني قديام. والشيخ يقصد  اليهود 

للمسلمني وللنبي كام عمل حزقيل لليهود. 
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قم للعزاء

من الطويل الثاني: 
 :قال راثيا اإلمام احلسني

ي��ت��وق��د واجل�����وى  واىف  حم����رم  نجدد1.  ف��ي��ه  واحل����زن  للشجى  ف��ق��م 
هالله أط��ل  ع��اش��ورا  شهر  وذا  ف��ق��م ل��ل��ع��زا وال���ن���وح ف��ي��ه ن���ردد2. 
هالله  ن��ظ��رت  م��ذ  ك��ريب  ت��زاي��د  واق��ع��د3.  اق����وم  ال����أوا  م��ن  ورصت 
لوعتي الليل من عظم  يطول عيل  ي��ش��اط��رين ف��ي��ه ال��ل��س��ي��ع وي��س��ع��د4. 
حممد س��ب��ط  ن���ال  ق��د  مل��ا  وذاك  تقصد5.  األس���ن���ة  س��م��ر  ل���ه  ب���ي���وم 
ذلة رام���وه  ال���رك  دع���اة  ب��ي��وم  ه��و أمحد6.  ال���ذي  ف��إخ��ت��ار  امل���وت  أو 
مذعنا  ينصاع  الضيم  أيب  وكيف  يوجد7.  البسطة  يف  رج��س  ألخ��ب��ث 
كالهبا نبح  الرغام  خيش  متى  تعبد8.  ل��ل��رك  احل���ق  دع���اة  وك��ي��ف 
جم��اه��دا ف��ي��ه��م  اهلل  ب��أم��ر  ف��ق��ام  ي���ردد9.  وال  ي���ل���وي  ال  احل����ق  ع���ن 
أشوس كل  أنصاره  من  وق��دم  أع��ادي��ه م��ن اخل���وف ترعد10.  ق��ل��وب 
وأوردوا11. فداروا رحى احلرب الزؤام وأهنلوا  عداهم  من  امل��وايض  حدود 
ومزقوا  منهم  البغي  بنود  وفلوا  ب��ددوا12.  بالسيف  والشمل  مجوعهم 
ت��وازروا  حق  أنصار  من  فلله  ل��ن��ر ح��س��ن وال���س���ه���ام ت��س��دد13. 
سعدوا14. تلقت سهام البغي عنه صدورهم وباخللد  رصعى  هووا  أن  إىل 
مفردا ذاك  إذ  احلق  زعيم  وصار  ول���ي���س ل���ه خ���ل ي��ع��ن وي��ع��ض��د15. 
موبخا ع���داه  يف  خطيبا  ف��ق��ام  ف��ل��م ي��ن��ث��ن��وا ب���ل ب��ال��ع��ن��اد مت���ردوا16. 
بسنانه الرحى  جول  هبم  فجال  وب����ت����اره ل���ل���روس ي����ري وجي��ل��د17. 
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وجيحد18. فذكرهم يف احلرب بدرا وما جرى  خيفى  ليس  م��ا  بأسالفهم 
يعهد19. رأوا منه يف الكرات سطوة حيدر امل���الق���اة  يف  م��ن��ه  ك���ان  وم���ا 
ب��غ��ر إن��ت��ظ��ام ل��ل��ه��زي��م��ة أخ��ل��دوا20. ففروا كا فرت من الذئب معزها 
ع��زي��زه  ل��ق��ي��ا  اهلل  اراد  ومل���ا  يوعد21.  ك���ان  م��ا  اخل��ل��د  يف  ليتحفه 
ملبيا  فإستجاب  إل��ي��ه  دع���اه  حيمد22.  ل��ل��م��ه��ي��م��ن  س��ل��ي��م  ب��ق��ل��ب 

معفرا الصعيد  وجه  عى  فخر  اصيد23.  الشناخب  أع��ى  م��ن  خ��ر  ك��ا 
ه��ددوا24. فزلزل وجه األرض وأسود أفقها  وباخلسف  أع���داه  وأرج���ف 

التعليقات: 

هذه القصيدة قد ال تكون كاملة منقولة من كتاب )املنح اإلهلية يف املجالس 
البحراين  القطيفي  جعفر  بن  عيل  الشيخ  إبن  عبداملجيد  بقلم  العاشورية( 
منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها يف النجف تأليف عام 1373هـ الطبع 
والقصيدة  األول  اليوم  يف  الثاين  املجلس   ،17  -16 صفحة  تاريخ  بدون 

ليست موجودة يف الديوان. 

5. إقصدوا، كذا يف األصل، وال ندري ما إذا كان املقصود هبا أصدوا، من 
أقصد السهم أصاب، واألقرب إىل القبول أن تكون )تقصد( أي تتكرس 

)النارش(. 
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)24(
حبران روضان

من البسيط الثاني: 
قال ذلك عند تشرفه بزيارة اجلوادين سنة 1295هـ:

ببغداد يدركه  اخل��ر  يطلب  من  ب��ن اجل����واد وب���ن ال��ك��اظ��م اهل���ادي1. 
يقصد جناهبا  بحران روضان من  ورواد2.  وراد  ب��م��ن��ي��ة  ي���ظ���ف���ر 
ي��ودمه��ا  م��ن  وب��ن��ف��ي  أف��دهي��ا  مصطاد3.  ك��ف  يصبه  مل  م��ا  أص���اب 
منبتها اخللد  ب��اد4. غصنان من دوحة يف  ل���ه  ال���س���ا ظ���ل  وف���رع���ه���ا يف 
جم��دمه��ا  اهلل  ش���اء  اهلل  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ص���ا ب���أط���ي���ب آب������اء وأج������داد5. 
ق���ويل ف���ا ق���در إن��ش��ائ��ي إن��ش��ادي6. لو شئت قلت وقول اهلل أصدق من 
عاد7. يا كاظمي الغيظ عفوا عن عبيدكا خ��اط��ئ  ع��ن  م��اج��د  عفى  فكم 
أبا عرفت  م��ا  صغرا  ربيتموين  س��واك��م وأخ����ا م��ن ح��ن م��ي��الدي8. 
ع��ب��د ب��م��واله ام��س��ى س��ي��د ال��ن��ادي9. رفعتموين وقد كنت الوضيع وكم
ب��ب��اك��م راحي�����ا م���س���رف���دا غ���ادي10. مذ كنت كنت لكم عبدا وها أنا ذا

ضيفكم والضيف  بيتكم  البيت  ه���ل ب���ات ض��ي��ف��ك��م ي���وم ب���ال زاد11. 
وطني إىل  ت��ردوين  أن  حاشاكم  ب��أرف��اد12.  عنكم  راج��ع��ا  أرى  ح��ت��ى 
بجدكا  أغ��ي��ث��اين  س��ي��دي  ي��ا  وأوالدي13.  ال��ب��ل��وى  م��ن  وخ��ل��ص��اين 
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 )25(
الكوكب املتوقد

من الكامل األول: 

لتهتدي الشهاب  براحتها  محلت  هتتدي1�  ال  ول��ي��ت��ه��ا  ال��س��ب��ي��ل  هن��ج 
جبينها وض��وء  مصباحا  أتقل  املتوقد2.  ال��ك��وك��ب  ب��ض��وء  ي���زري 

 

)26(
إبن الكرام

من املتقارب الثالث: 
 :قاهلا مادحا الرسول األكرم

أمح���د  ي����ا  ل��ل��م��ج��د  جت������ردت  وُج�����������رد ج������وه������رك امل����ف����رد1. 
السحاب غ��ر  جي��اري��ك  ول��ي��س  أوح�����د2.  ن���ي���ل���ه  يف  أن�������ت  ف����ه����ا 
سيدا ال����ورى  دون  رض��ي��ن��اك  ك�����ري�����ا ون�����ح�����ن ل������ه أع���ب���د 3. 
ال��ورى ب��ن  أمسيت  ذاك  فمن  ك���ك���ع���ب���ة رف�������د ل����ن����ا ت��ق��ص��د4. 
بذا راض  ب��ن  م��ا  ال��ن��اس  أرى  وك��������ل ع������ى ن����ف����س����ه ي��ش��ه��د5. 
امل��ك��رم��ات  ل���ك  ي��ق��ول  ف��ه��ذا  م��ك��م��د6.  غ����ي����ظ����ه  يف  وآخ����������ر 
ق���د ع��م��وا  أب����وا  ال���ذي���ن  أب����ع����دوا7. وأم����ا  ق����د  آهلل  رمح�����ة  وع�����ن 
الظالل يف  ع��ص��وا  ال��ذي��ن  وام���ا  وأم�����ا ال���ذي���ن رض�����وا ق���د ه���دوا8. 
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إن��ب��دا ي���وم  اخل��ل��ق  ح��س��ن  إذا  ت���ب���ل���ج م�����ن وج����ه����ه ال����س����ؤدد9. 
ن���وره  ل��ل��ه��دى  ب����دا  م���ا  إذا  ه������وى حت����ت أمخ����ص����ه ال���ف���رق���د10. 
للساء  امل��رت��ق��ى  م��ن  وق��ي��ل  وق�����ل�����ت ف����ت����ى ج��������ده أمح����د11. 
به يسمو  ال��ص��دق  مقعد  فتى  م��ق��ع��د12.  ال����س����اء  يف  ب����ه  ل��ي��س��م��و 

ال��ذي ال��ك��رام  إب��ن  ه��و  فقلت  أق���������ل ع����ط����ي����ت����ه ال���ع���س���ج���د13. 
رواق���ا  م���د  واجل����د  ف��ب��امل��ج��د  ن�����ج�����وم ال�����س�����ا جم�������ده حت��س��د14. 
ه��اش��ا  وال������ده  ك����ان  وم����ن  ف���ق���د ط������اب ل���ل���ول���د امل���ول���د15. 
املكرمات يف  السبق  أحرز  فمن  م����ت����ى ن�������ار ض���ي���ف���ان���ه خت��م��د16. 
ال���ورى ب��ن مج��ي��ع  ك���ان  ف��ت��ى  ح���������واري ع���ي���س���ى ل�����ه ت��ش��ه��د17. 
للسحاب م��رف��دا  سيبه  ج��رى  ب����ا ك�����ان م����ن س��ي��ب��ه ي����رف����د)1(18. 
بعده م��ن  ال��ده��ر  وح��ش��ة  فيا  وي�������ا س����ع����د حل�����د ب�����ه ي��ل��ح��د20. 
روح��ه س��م��ت  اجل��ن��ان  ل���روح  وق�������د ض�����م ج���ث���ت���ه امل���س���ج���د21. 
كاسفا  ال��س��ا  ك���ون  ت���ر  أمل  أه������ل ن����اهب����ا رزؤه��������ا األن���ك���د22. 
ك��ورت  ق��د  امل��ع��ارف  وشمس  ن���ع���م غ�����اب ك��وك��ب��ه��ا األس���ع���د23. 
ب��ع��ده  م���ن  ب���دري���ن  وخ��ل��ف  ف������ك������ل هب������ال������ت������ه أوح���������د24. 
ب���اإلط���راد امل��ج��د  ج��ه��ة  ويف  ن�����رى ال���ش���م���س خ��ل��ف��ه��ا ت��ط��رد25. 
ل���والمه���ا ب������اهلل  ف���أق���س���م  مل������ا رف�����ع�����ت ل���ل���ع���ال أع���م���د26. 
ج��دهي��ا جم���د  ي��ك��ن  مل  ول����و  مل�����ا ك�������ان حت�����ت ال����س����ا أجم����د27. 
ح��امت��ا ط��ي��ه��ا  ن���ش���دت  ألن  ف���ف���ي ط����ي ج����ودمه����ا األج������ود28. 
حامتا ع��رن��ا  يف  رم���ت  وإن  ف����ه����ا ح������امت������ان مل������ن ي��ن��ش��د29. 
أسمعته ال���ري���ح  خ��ف��ق  إذا  ب���ح���س���ن ال����ث����ن����ا هل�����ا ي��ق��ص��د30. 
أن���ه  ح���ي���ث���ا  وإم������دح������ه  ن����ش����ي����د م�����دحي�����ه�����ا ي���ن���ش���د31. 
وك���ره  يف  ال��ط��ر  غ���رد  وإن  أم�����ي�����ل وب���������ان ال����ن����ق����ى م��ي��د32. 
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الكتاب  ن��ص  تصفحت  وان��ا  ي���ش���ه���د33.  ب���ف���ض���ل���ه���ا  أراه 
فقد وإن�����راين  ب��ي��دي  خ���ذا  ج�����ف�����اين ن�����ص�����ري وامل���ن���ج���د34. 
إذا إع���ت���ص���ام���ي  ف���إن���ك���ا  ت�����ع�����اورين احل���������ادث األن���ك���د35. 
القريب حتى  الناس  وحاربني  ف�����ال م���ن���ج���د ف����ي����ه أس��ت��ن��ج��د36. 
باعدت ق��د  األق����ارب  م��ا  إذا  ف�����ا ب���ع���ده���ا ي���ص���ن���ع األب���ع���د37. 
حلوه إح��ص��دا  ل��س��اين  ف��ه��ذا  ف��ح��س��ن ال���ث���ن���ا خ����ر م����ا حي��ص��د38. 
احلصيد كحب  فإحصداه  حال  وغ��������رك��������ا م�����������ره حي���ص���د39. 
ع��رس��وا ب��احل��م��ى  ج���رة  ويل  زم�����ان�����ا وع����ي����يش هب�����م أرغ�����د40. 

غ��دا  ال��ت��ن��ائ��ي  ب����أن  ت���ن���ادوا  ل����ك ال����س����وء م����ن ط���ال���ع ي��اغ��د41. 

التعليقات:

يبقى املرثي جمهوال. 
27- 28. يشري إىل كرم ولدي املرثي عن طريق املقارنة مع حاتم الطائي. 

40. 41. بيتان مجيالن. 
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)27(
أبا الفضل

من الطويل الثاني: 
قاهلا يف باب احلوائج ابو الفضل العباس حني ظهرت له 

كرامة: 
يقصد1. قصدت أبا الفضل الذي هو مل يزل ل��ل��ح��وائ��ج  ح��دي��ث��ا  ق��دي��ا 
كفه السقيمة  ال��ع��ن  إىل  ي��م��د  يد2.  ل��ه  ال��ط��ف��وف  ي���وم  قطعت  وإن 

يف                        الــبــارودي  عبدالرضا  املحامي  شفاها  عيل  أمالمها  البيتان  هــذان 
30 / 1/ 1992 وللشاعر أبيات أخرى بقصيدة رائية أوهلا:

 يا من رأى علم اإلسالم منشورا

يشري هبا إىل هذه احلادثة أيضًا. 
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)28(
هو الشمس

من الطويل األول: 
 :قاهلا يف من عادى عليا

حممد ويص  ع����ادى  مل��ن  اق����ول  النكر1.  من  فيه  أن��ت  م��اذا  الويل  لك 
بحسامه اهل��دى  ق��ام  م��ن  أتنكر  ال��رش��اد م��ن الكفر2.  ب��ان  ول���واله م��ا 

البدر3. هو الشمس هل خيلو بأرض حملها  من  مكان  خيلو  هل  البدر  هو 
ونعوته أوص��اف��ه  ه���ذه  ف��م��ن  بكر4.  اب���و  عليه  ي��دن��و  ب���أن  أح��ق��ا 
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)29(
بنيت بيت اجملد

من الطويل األول: 
 :نظمها يف رثاء احلر الرياحي

قفرا  موحشة  بطحاء  تكنستها  ف���غ���ادرهت���ا زه������راء ن��اب��ت��ة زه���را1. 
ساميا املجد  م��ن  بيتا  هب��ا  بنيت  ت���ن���اط ع��ل��ي��ه ك���ل م��ك��رم��ة غ��را2. 
ب��درا3. ترى الشمس فيه مثلها وهي يف الضحى مثله  م��ن  ال��ب��در  ف��ي��ه  وي��ب��ر 
نتيجة منه  ال��ب��ؤس  ك��أن  وي���وم  غدرا4.  هوله  من  البأس  شديد  وك��ل 
مده البحر  يرى  لو  بجيش  رماك  ج��زرا5.  رعبه  م��ن  البحر  م��د  ألصبح 
مهة  م��ن��ك  أض��ع��اف��ه  ت��ق��اب��ل��ه  النرا6.  أوج��ه  من  شئت  لو  هبا  حتط 
هاشم عرانن  من  أبناء  ن��رت  النرا7.  يستنجد  النر  محاه  من  فتى 
ق��را8. وجدت بنفس كان لوال إبن أمحد  إذالهل����ا  رام  م��ن  ع��زي��زا ع��ى 
من  ألن  عليك  ه��ان��ت  ولكنها  صغرى9.  له  النفوس  كرى  هلا  فديت 
أبرها  العبيد  جري  هبا  جريت  ع��ب��ودي��ة ح��ت��ى غ����دوت هب���ا ح��را10. 
قتله املجد  زع��زع  قتيال  يا  أال  عرا11.  مقلة  ذا  املجد  عليه  فأضحى 
اخلرا12. لئن ساء عيني أن حتجبك الغرا تصافحك  أن  قلبي  رس  لقد 
رياحها  هت��ب  ال  ل��ري��اح  وم��ا  وت��را13.  ملوتورها  تستقي  ح��واص��ب 
ذلة  م��وت��ك  بعد  شملتها  أم��ا  والفخرا14.  ال��ع��ز  ب��ع��دك  سلبتها  نعم 
وإنا  رأي��ت  ما  زي��اد  إب��ن  رأى  خرا15.  رأى  وهو  أنت  نجاحا  رأي��ت 
كالكا  النبي  سبط  فقابلتا  ف��ك��ن��ت ل���ه ن��ف��ع��ا وك����ان ل���ه رضا16. 
لظى يف  هو  ختلدا  أن  فحسبكا  خفرا17.  جنة  يف  إخ��رت  ما  عى  وأن��ت 



104

ديوان الشيخ حمسن ابو احلب )الكبري)

ثوابه  يفتك  مل  م��ا  فاتني  ف��إن  صفرا18.  أح���اول���ه  مم��ا  ي����داي  وردت 
تأسفا  حييت  ما  سأبكي  ف��إين  بحرا19.  مقلتي  من  فجرت  وإن  وق��ل 

التعليقات: 

1. يشري إىل موقف احلر املعادي من احلسني أوال واملحب النارص آخرا. 
7. عرانني مجع عرنني بالكرس وهو السيد الرشيف. 

13. رياح األوىل قبيلة احلر الشهيد. 
يزيد  بن  احلر  رثاء  يف  قصيدة  أفرد  ممن  احلسني  شعراء  من  قليال  أن  بعلمي 

الرياحي الشهيد )املحقق(
 17. يف نسخة: خرضا )النارش(. 

18. يف نسخة: يدي، وهبا يستقيم الوزن )النارش(. 
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)30(
سبط خري املرسلني

من الطويل الثاني:   
 :اإلمام أبي عبداهلل احلسني يرثي بها رحيانة الرسول

غبارها للساء  يعلو  اخليل  متى  رشاره��ا1�  للنجوم  يومي  احل��رب  متى 
مطارفا  الرقاق  البيض  تلبس  متى  م��ن ال���دم غ���اد ب��ال��ع��ي��ون إمح��راره��ا2. 
إنتظارها3. متى تطلع الشمس التي طال مكثها  بالقلوب  وأودى  إحتجابا 
اشاوس فوق  الرايات  ختفق  متى  احل��س��ن ش��ع��اره��ا4.  ل���ث���ارات  ي��ا  أال 
ال� بأهله  حتل  كي  العراق  ت��زور  م��زاره��ا5.  ع��ل��ي��ه  ي��ب��ق��ى  وال  ����ب���وار 
تطاولت اي��دي  أهليه  من  تقطع  قصارها6.  ال��ش��اخم��ات  ال��ط��وال  هل��دم 
مثلا  األرس  ذل���ة  ن��س��اه  ت��ذي��ق  اذاق���ت ب��ن��ات ال��وح��ي ذال رشاره��ا7. 
فعاهلا  س��ال��ف��ات  عليها  تعيد  بحارها8.  ب��ال��ض��الل  ج��اش��ت  عشية 
وفاقها هند  إلب��ن  أمسى  عشية  نفارها9.  امل��رس��ل��ن  خ��ر  سبط  وع��ن 
ومياهها أهن��اره��ا  ارى  أن  إىل  ت��ف��ي��ض وجت����ري ب��ال��دم��اء غ��اره��ا10. 
ونخيلها  أشجارها  ارى  أن  إىل  ت��ش��ب ب���ن���ران احل���ري���ق ث��اره��ا11. 

ح���راره���ا12. أبت أن يذوق السبط طعم فراهتا  ب���ن���ار  إال  ب�����ردت  ف���ال 
جلومها للناظرين  وف��رت  وال  شفارها13.  ال��ن��ب��ي  حل��م  بضعت  ل��ق��د 
ف��زي��ن��ب م��س��ل��وب ل��ع��م��ري مخ��اره��ا14. وال رضبت حجب احليا لنسائها
بيوهتا  ب��ن��ار  إال  طنبت  وال  ل��ق��د أرضم���ت ب��ي��ت ال��ن��ب��وة ن��اره��ا15. 
سيوفها من  ومل  حربا  تلم  ال  أال  إفتخارها16.  وزاد  ح��رب  هب��ا  تسامت 
يكن فلم  إليه  ترا  كتبهم  أتت  سوى الغدر فأنظر كيف كان إعتذارها17. 
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دون��ه املنية  تلقى  لكي  دع��ت��ه  ف��ك��ان ع��ل��ي��ه ش��ده��ا وإب���ت���داره���ا18. 
بأوجه إستقبلته  كيف  ت��ر  أمل  إعتصارها19.  األص��م  الصخر  من  أشد 
إنتشارها20. بتلك الوجوه السود تلقى حممدا النشور  ي��وم  يف  ح��ان  إذا 
يف صنعته  ب��ا  وسيجزهيا  نعم  شفارها21.  هت��ا  إس��ت��أص��ل  غ���داة  بنيه 
ثأرها طالب  اهلل  سيبدي  وإال  ث��اره��ا22.  ال��ق��ب��ائ��ل  ب��ن  م��ا  وإن ض���اع 
بأنه  ال���ع���راق  أب��ن��اء  ستعلم  إنتصارها23.  ال��زم��ان  ط��ال  وإن  قريب 
ي���ك���ون هل���ا ق��ط��ب��ا ع��ل��ي��ه م���داره���ا24. لعمر ابيك اخلر من ذا الذي ترى
به هتفت  ال��ذي  أن  ارى  ال  أال  اهل���وات���ف ح��ت��ى ل��ي��ل��ه��ا وهن���اره���ا25. 
ع��ل��ي��ك ع��زي��ز ب��ث��ه��ا وإن��ت��ش��اره��ا26. إليك إبن بنت الوحي مني شكاية
رزي��ة  وأي  م���اذا  يف  أع��زي��ك  إختبارها27.  عليك  خمفي  ال��ده��ر  م��ن 
بأخوة فجعت  ب��آب��اء  أص��ب��ت  ي��ش��ق غ��ب��اره��ا28.  وأع�����ام ص���دق ال 
ب��ق��ل��ب��ي ب�����اق ل��ل��ق��ي��ام أواره������ا29. وال مثل هتك الفاطميات حرقة
ابرزت  فيه  زينب  يوم  وناهيك  إىل ال��ش��ام ح��رى واخل��ري��ب��ة داره��ا30. 
إنكدارها31. وإن كنت ال تدري وحاشاك ما جرى النجوم  ه��ذي  من  ينبيك 
خباؤها  يصان  املعزى  أراعية  وع��م��ت��ك احل�����ورا ي��ب��اح س��واره��ا32. 
ت�����ذل هل����ا ق��ح��ط��اهن��ا ون����زاره����ا33. دع احللم وأغضب غضبة علوية 
ع���ذاره���ا34. خذ اخليل عقرا شقرها وورارها  ي��ش��د  أن  ع��ج��ي��ب��ا  ف����إن 
جالله من  خاليا  حي  كل  ودع  ب���واره���ا35.  حي���ل  أن  ج���دي���را  ف����إن 
فإنه  منها  األرض  بقاع  وأخ��ل  ق��راره��ا36.  البسيط  ظ��ه��ر  ع��ى  ح���رام 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

107

التعليقات:

الشيخ حمسن احلفيد وليسا بخط  الثانية بخط  النسخة  البيتان 1 و 2 يف 
الشيخ مريزا صادق الواعظ احلائري املتوىف سنة 1403هـ ناسخ الديوان. 

13. يف نسخة أخرى: حلومها. 
 

)31(
إىل اهلل نشكو

من الطويل األول: 
يستنهض اإلمام احلجة ويتطلع ظهوره: 

بدر يا  إحتجابك  م  فحتى  ضللنا  ال��ده��ر1.  ب��ط��ل��ع��ت��ك  ي��زه��و  آن  أم����ا 
سدوله  الظالم  أس��دى  طاملا  أي��ا  فجر2.  يا  اليوم  صبحك  فأوضح  علينا 
الذي غرتك  مصباح  ينجيل  متى  الغر3.  أوج��ه��ن��ا  ف��ي��ه  إب��ت��ه��اج��ا  ت��ن��ر 
مغمد  وسيفك  م��ط��وي  ل���واؤك  نر4.  ل��ط��يَّ��ه��ا  ي���ب���دو  أن  آن  أم����ا 
نبينا  فقد  ال��ي��وم  نشكو  اهلل  إىل  الصدر5.  هل��ا  يضيق  ال���اليت  وغيبتك 
عرنا  يبدل  اليوم  بعد  اهلل  عسى  ال��ي��ر6.  ي��ع��ق��ب��ه  ال��ع��ر  إن  ب��ي��رك 
إزر7. أحاطت بنا األعداء من كل جانب  وال  إل���ي���ه  ن�����أوي  وزر  وال 
قراعها  ب��ط��ول  وم��ل��ت��ن��ا  مللنا  الصقر8.  وهم  القطا  نحن  متى  فحتى 
واس��ع  حلمك  إن  ل��وال  وواهلل  مل���ا ع��ب��ث��ت ف��ي��ن��ا س��ي��وف��ه��م ال��ب��ر9. 
وهنيه  ف��ي��ك  اهلل  أم���ر  ول��ك��ن  ف���أن���ت ل����ه هن����ي وأن������ت ل����ه أم���ر10. 
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وهكذا  يشاء  أن  إال  شئت  فا  الغر11.  آب���اؤك  ال��وح��ي  ب��اب  مفاتيح 
مرة أول  البيت  أبيك  دخ��ول  الكفر12.  رغ��م  وإن  أخ���رى  ستدخله 
أب������وك ب���ن���اه ث����م ه���دم���ه ال���غ���در13. لكي ترفع البيت الذي شاد قبل ذا
ذروة  أرف��ع  ال��دي��ن  حي��ل  هناك  النر14.  هل��ا  م��ط��ارا  ي��ب��ل��غ  ومل  ي����روم 
بكائه  بعد  اهلل  بيت  ويضحك  وهي��ت��ز م�����رورا ب���ا ن��ال��ه احل��ج��ر15. 
يومه الدين  شيد  ب��در  ك��ان  إذا  ب��ه ب��در16.  ف��ي��وم��ك أح���رى أن ي��ش��اد 

تكن  مل  أن��ك  األق��وام  زع��م  لقد  القر17.  ج��ث��ت��ك  ض��م  م��ي��ت  أن���ك  أو 
ون���ال ومل جي��ح��د ح��ي��اة ب��ك اخل��ر18. وأنت الذي أحللت موسى حمله 
الغدر19. وقد غاب نوح قبل ما غبت برهة  والعذر  آب  حتى  الدهر  من 
ال���ر20. وغيبة عيسى مل تكن خوف قتله  وغ���ي���ب���ت���ك  رس  ول���ك���ن���ه���ا 
الدهر21. فأي عجيب يف إحتجابك يف مدى أو ق��ر  ع��ى ك��ل ح��ال ط��ال 
أنكروا قوم  أبصار  عميت  بى  النكر22.  بينهم  ش���اع  ح��ت��ى  وج����ودك 
مقامة ال��س��اء  أن  علموا  أم��ا  فطر23.  هل���ا  خي���اف  ال  ح��ت��ى  ب��ي��م��ن��ك 
ثابت  شخصك  أن  ل��و  وواهلل  عى األرض مل يعرف من السهل الوعر24. 
املؤمل حارسا للمجد  بك  الذعر25. كفى  ب��ه  حي��ل  أن  ي��وم��ا  خيف  إذا 
لبقائنا  م��اس��ك  فيها  ب��ق��اؤك  ال��ده��ر26.  ب��أض��ع��ف��ه  ألف���ن���ان���ا  وإال 
مشى من  أكرم  اهلل  رسول  أبوك  فخر27.  وال  األنبياء  حتى  األرض  عى 
الحق  أول  والليث  إبنه  وأن��ت  ب��ه ش��ب��ل��ه وال��ب��ح��ر م��ن��ت��وج��ه ال��در28. 
قائم أن��ك  ال��رمح��ن  وع��د  أم��ا  والبحر29.  بالظلم  ال��ر  ض��اق  قيل  إذا 
ترى  فهل  فداك  نفي  مأ  وقد  احل��ر30.  أهي����ا  جي��ل��ومه��ا  أن  ل��س��ي��ف��ك 
بدا إذا  املنذرين  صباح  لساء  النر31.  ي��ق��دم��ه��ا  ف��ي��ك  ع��ز  ط��الئ��ع 
فإننا  ال��ن��ب��ي  ي��اب��ن  ب��ن��ا  ف��رف��ق��ا  احلر32.  ع��ب��ده  ع��ى  يقسو  وه��ل  عبيد 
الذر33. أقص عليك اليوم أخبار ما جرى  علمك  عن  يعد  مل  ال��ذي  وأن��ت 
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بكربال  نجيعا  سالت  أعن  ملن  القطر34.  ساعدها  ث��م  وج��ف��ت  زم��ان��ا 
تالعبت الرمول  فوق  جثث  ملن  العقر35.  جازها  ال  اخليل  عوادي  عليها 
ريبة  جملس  كل  يف  أرؤس  ملن  ت���ل���ذ مل����رآه����ا ل���ش���ارهب���ا اخل��م��ر36. 
حممد سبط  طفل  سبيل  ب��أي  ل���ه نحر37.  ب��ال��س��ه��ام  مت��ط��ق رص��ع��ا 
حممد سبط  رأس  سبيل  ب��أي  ل���ه ثغر38.  ب��ال��ق��ض��ي��ب  ق��رع��ا  خي��ل��ل 
حممد سبط  جسم  سبيل  ب��أي  ق��ر39.  ل����ه  ي���ش���ق  ال  ع����ف����را  خي����ى 
رجاله  أن  اهلل  رس��ول  أي��رىض  النهر40.  وح��وهل��م  م��ات��وا  ع��ط��ش  ع��ى 
بناته  أن  اهلل  رس���ول  أي���رىض  أم�����ام ي���زي���د م���ا ألوج���ه���ه���ا سر41. 
الصخر42. تسيخ اجلبال الشم من ذكر ما جرى له  إنصداعا  وينفت  عليكم 
حمققا فينا  الدهر  غدر  كان  وقد  غ��در43.  ل��ه  ف��ي��ك��م  ب���ان  أن  إىل  ق��دي��ا 

ب���أن رصوف��ه أي��ق��ن��ا  ث��م  ف��م��ن  ع���ى ك���ل م���رف���وع ال���ع���اد هل���ا كر44. 
حملكم منه  ال��رمح��ن  ق��رب  لقد  فكر45.  ب���ه  حي��ي��ط  مل  م���ا  وأع���ط���اك���م 
بحبكم النجاة  اهلل  ق��رب  وق��د  ذخ��ر46.  حبكم  ل��ه  م��ن  إال  ي��ن��ج  ف��ل��م 
تفضال ب��ال��ن��ج��اة  ع���يّل  مننت  والشكر 47.  لك  خالصا  محدي  فأصبح 
ليوثه  وأن��ت��م  إال  م��وق��ف  ف��ا  ص��در48.  ل���ه  وأن���ت���م  إال  حم��ف��ل  وال 
كوكب الح  كلا  عليكم  سالم  الفجر49.  ط��ل��ع  ك��ل��ا  عليكم  س���الم 
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التعليقات:

2. يف النسخة الثانية علينا فأوضح ضوء صبحك يا فجر. 
 7. وزر، يعني امللجأ وأزر، تعني القوة، آزر أي عاون. 

21. يف النسخة الثالثة: زمان حيتار من حلوه املر. 
42. ينفت تعني يتفّتت. 

30. )قد مأل( كذا يف األصل )النارش(. 
 45. )ما مل حييط( كذا يف األصل وهبا يستقيم الوزن وربام كانت تصحيف 

)ما ال حييط( )النارش(. 
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)32(
الذبيح

من الطويل الثاني: 

أنشأها يف رثاء شبيه رسول اهلل علي األكرب إبن اإلمام 
 :احلسني

اهلول صابر امل��ق��ادر1. صرت وما مثيل عى  ح��ارب��ت��ه  م��ن  فليكن  ك���ذا 
أقله اجل��ب��ال  ي��وه��ي  ب��ا  بليت  مظاهر2.  ل��ب��ع��ض  ب��ع��ض  أهن���ا  ول���و 
وح�����زين م��ع��ق��ود وب�����ري ن��اف��ر3. فؤادي ودمعي من أسى الوجد ذائب
مقلتي ال��ن��وم  ت��رى  ال  أن  كفاين  زائ����ر4.  ب����امل����رة  ق��ل��ب��ي  زار  وال 
متطربا  للغنا  سمعي  ب��ات  وال  ال��ع��ي��ش ذاك��ر5.  ل���ذة  ي��وم��ا  أن���ا  وال 

ذاك��ر6. صفا عيش أهل اجلهل حتى كأهنم البسيطة  ف��وق  م��ن  ك��ل  ع��ى 
قصارهم أيدي  أن  خطبا  وناهيك  ت���راع هل��ا ح��ت��ى ال��ن��ج��وم ال��زواه��ر7. 
زواه��ر باملضحكات  لياليهم  واي���ام���ن���ا ب��امل��ب��ك��ي��ات دواج�����ر8. 
زواج��ر خ��ر  ك��ل  ع��ن  منهم  لنا  ول��ي��س هل���م م��ن��ا ع���ن ال���ر زاج���ر9. 
سامع كل  لباهم  دع��وا  ما  إذا  املصاهر10.  ال��ق��ري��ب  ح��ت��ى  وخي��ذل��ن��ا 
دواث��ر فهي  اهلل  ح��دود  أم��ات��وا  عوامر11.  فهي  ال��رك  ح��دود  وأح��ي��وا 
بواضح  عنك  اهلم  ليايل  ستجى  سافر12.  وه��و  ض���وؤه  يعلو  احل��ق  م��ن 
ظلة  خيفق  احل��ق  ل���واء  وي��ب��دو  وت��أت��ي��ك م���ن ه��ن��ا وث���م ال��ب��ش��ائ��ر13. 
مورد أعذب  املوت  ورود  هناك  ال��ن��واف��ر14.  ال��ن��ف��وس  ع��ن��ه  ن��ف��رت  إذا 
مت����ن����اه ح���ت���ى م����ا جت����ن امل���ق���اب���ر15. أرى كل من حتت الساء وفوقها
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تطربا  يميل  ركب  من  أجيبك  املساعر16.  س��ع��رهت��ا  أن���ى  احل���رب  إىل 
قلوهبا كاحلديد  رج��ال  كنوز  ذخ���ائ���ر17.  ه����ن  اهلل  ل���ن���ر  ق���دي���ا 
اهلل زاج���ر18. تعج إشتياقا كالذياب إىل الوغى ن���رة  هل���ا ع���ن  ول��ي��س 
شعارهم لقومي  يا  حسن  بثأر  ث��ائ��ر19.  اهلل  ب����ه  ث�����أر  م����ن  اهلل  ل����ك 
أوائ��ل  فيه  اخل���ذالن  ال��ف  لئن  ف��ل��م ي��أل��ف اخل����ذالن ف��ي��ه األواخ���ر20. 
كتايب  كالغيوم  منها  ستأتيك  زماجر21.  ال��رع��ود  أص���وات  مثل  هل��ا 
بمنزل أمل  ضيفا  رأى  م��ن  أال  ت��ول��ت ق����راه امل��اض��ي��ات ال��ب��وات��ر22. 
بالطفوف ركابه أملت  امل��ت��وات��ر23. سوى من  ال��ق��ض��ا  فيها  وجعجعها 
بينهم فأصبح  فلباهم  دع��وه  ت����دور ع��ل��ي��ه ب��احل��ت��وف ال���دوائ���ر24. 
ف��أمت��ه  م��ك��ة  يف  ح��ج��ه  ن����وى  املشاعر25.  تلك  حيث  الطفوف  ب��وادي 
جم��ادال  هديا  س��اق  ك��م  ت��ره  أمل  شاكر26.  وه���و  س��اق��ه  ف��ي��ا  اهلل  رىض 
لرهبم  اخلاشعن  ق��رب��ات  ك��ذا  واألب���اع���ر27.  ألظ���ؤهن���م  ق���رب���وا  إذا 
به  لكفى  إبنه  إال  يكن  مل  ول��و  ح��ر28.  ال��ن��اس  حي��ر  أن  إىل  ف����داء 
ونجلك  حقا  اهلل  خليل  ألن��ت  هاجر29.  التحمل  يف  ول��ي��ى  ال��ذب��ي��ح 
سيبه دون  ال��ذي  البحر  الؤلؤة  ت��ت��ي��ه ع���ق���ول ح�����رة وب��ص��ائ��ر30. 
ق���وادم ب���أي  أم  خ���واف  ب���أي  امل��ن��ي��ة ط���ائ���ر)1(31.  ي���رق���ى يف  إل���ي���ك 
بغايل إل��ي��ك  م��دت  ي��د  وأي  أن���ام���ل���ه���ا جم����ذوم����ة واألظ����اف����ر34. 

إل���ي���ك ب����أق����داح امل����ن����ون ي���ب���ادر35. وعن أي قوس جاء سهم بن مرة
ث��راه��ا م��ن وري��دي��ك هامر36. ويف أي حق أصبحت أرض كربال ي���روي 
الورى ألسن  لوال خيفتي  ك��اف��ر37. وواهلل  ال���رش���د  ت���اي���ه  ذا  وق��ي��ل��ه��م 
التي هي  كربالء  جم��اين  لقلت  ب��ح��ج ف��ن��اه��ا ف�����أرض احل����ج آم��ر38. 
وهذه  تلك  باألصداف  تفاخر  تفاخر39.  أضحت  األصداف  ضمت  با 
بيتها  ألقبل  إستطاعت  أهنا  ولو  حت����ف ب����ه أرك�����ان�����ه وامل���ش���اع���ر40. 
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كربال  حول  طايفا  ت��راه  أن  إىل  م���ن���اس���ك���ه إع�����وال�����ه امل��ت��ج��اه��ر41. 
متفكرا أكنافها  يف  طفت  وكم  أش���اه���د ف��ي��ه��ا م���ا ب���ه ال��ل��ب ذاع���ر42. 
وأن����ج����م س���ع���د ك��ل��ه��ن زواه�����ر43. أرى شمس قدس دوهنا بدر مفخر
مراقد البكاء  فيها  يل  وهيج  هل���ن زف�����ري واجل�����وى امل��ت��س��اع��ر44. 
رؤوسها  فارقتها  جسوما  بكيت  الضوامر45.  اخليول  فيها  وط��را  قضت 
محاهتا فارقتها  ح��ري��ا  بكيت  ول��ي��س هل��ا ع��ن أع��ن ال��ن��اس ساتر46. 
ودادكم حق  وفيت  ما  أحبائي  أع��ي��ش وأن��ت��م يف ال��ل��ح��ود غ��واب��ر47. 
ك���ا ق��ط��ع ال���ش���اة ال��ن��ح��رة ن��اح��ر48. وواهلل لو قطعت فيكم جوارحي 
مقرا  ال��وف��اء  يف  إال  كنت  ملا  قارص49.  ذاك  م��دى  ع��ن  مثيل  إن  أال 
وإن��ا  ال��دم��وع  تشفيني  اآلن  متطاير50.  ج���وى  م��ن  رشار  ال��دم��وع 
حترقا  أم��وت  ال  م��ايل  الويل  يل  أح��اذر51.  نفي  م��وت  وم���ايل  عليكم 
نعاكم ن��اع  أذن��اي  سمعت  أم��ا  خواطر52.  بقلبي  منكم  خ��ط��رت  أم��ا 
زففتها احلسن  بن  ع��يّل  إليك  ماهر53.  رب���ك  هل��ا رض����وان  ع��روس��ا 

التعليقات: 

إن القصيدة يف رثاء عيل األكرب بن احلسني املدفون عند رجيل والده:
8. يف نسخة: دياجر )النارش(. 

9. مقارنة بني احلسني وإبراهيم اخلليل، وعيل األكرب وإسامعيل، وأمه ليىل 
وهاجر أم إسامعيل. 

31. اخلوايف والقوادم ريش األجنحة بالطيور املهمة للطريان. 
 38- 41. الشعراء يقولون ما يشعرون به يف حينه.
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)33(
يف كل يوم فتكة

من الطويل األول: 
أنشأها يف رثاء بعض أحبته:
دهر ي��ا  ل��ك  فتكة  ي��وم  ك��ل  أيف  هي���د هب���ا ط����ود وهي�����وي هل���ا ب��در1. 
وأهله  ال��ك��ال  ب��إخ��ف��اء  ول��ع��ت  العذر2.  لك  وأن��ى  ع��ذر  من  لك  فهل 
العقر3. عى أي ندب يالك الويل أصبحت جازها  ال  ليت  تعدو  عواديك 
أهيا  م��س��اوي��ك  م��ن  عليك  أع��د  واملكر4.  النكر  ب��ه  ت��أيت  م��ا  وأح��س��ن 
بالغ  غ��ر  ال��ت��ي  معاليه  نسيت  ال��ن��ر5.  أو  ال���س���اك  م��راق��ي��ه��ا  أق���ل 
ه��و ال��ب��ح��ر ه��ل ع��ن��ه أق��ن��ع��ك ال��در6. هو البدر هل إعتظت بالشهب دونه
ماشيا  األرض  ترك عى  مل  فليتك  س����واه وي��ب��ق��ى س��امل��ا ه��و وال��ف��خ��ر7. 
غادر العهد  ناكث  إال  أنت  فهل  والغدر8.  والنكث  اإلجحاف  شأنك  نعم 
حرية  وه��ي  العلياء  ب��ه  أع���زي  البر9.  ب��را وأن���ى هل��ا  ت��رى  ب��أن ال 
فجر10. لقد فقدت مصباحها النر الذي وال  ي��ن��ر  ص��ب��ح  وال  أن�����ار 
ساعة الر  نرى  ال  دهرا  ألفناه  ف��ل��ا ف���ق���دن���اه أح�����اط ب��ن��ا ال��ر11. 
إهن��ا  ال��غ��ر  أي��ام��ه  ح��ب��ذا  ف��ي��ا  أع����ز ل��ي��ايل ال���ده���ر س��اع��اهت��ا غر12. 
رأيتهم  ال��ك��رام  ع��د  إذا  كريم  بدر13.  بينهم  ما  وه��و  لعمري  نجوما 
عمرو14. إذا جاد أنسى الناس ما جاد حاتم  م��واق��ف��ه  ي��ذك��ر  مل  ص��ال  وإن 
ذكر15. وإن قال أنسى الناس قسا ومل يدع  ذك��ره  وم��ن  ب��ل  ذك��را  لسحبان 
طهر16. مى طاهر األثواب من كل ريبة وأع����راق����ه  ط��ه��ر  وأخ���الق���ه 
ترع ومل  مت��وت  أن  ع��زي��ز  ع��يّل  السمر17.  واألس��ل  اهلند  بيض  لنرك 
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تنزو كالثعالب فوقها  والنر18. وال اخليل  خيفق  ال��ع��ز  عليها  ال��ك��اة 
مرة  بعدك  العيش  ه��ذا  ح��الوة  ن��ع��م ك���ل ح��ل��و ي���وم ف��ارق��ت��ن��ا مر19. 
إنا جسمك  الكافور  طيب  وما  والسدر20.  ذاك  إذ  الكافور  ذا  تطيب 

إنا  جسمك  باملاء  طهروا  وال  بحر21.  يا  العذب  الكوثر  ماء  طهورك 
إنا  فوقك  امللفوف  الكفن  وما  خر22.  سندس  من  اليوم  بعد  ثيابك 
الفخر23. بك إفتخرت دنياك حقا وبعدها  هل��ا  وح��ق  األخ���رى  ستفتخر 
قر24. بنى لك رب العرش قرا مشيدا  ي��ط��اول��ه  ال  ع����دن  ب��ج��ن��ات 
القر25. متنت نجوم األفق أن تسكن الثرى  جسمك  من  ضم  ما  إىل  إشتياقا 
مر26. بكى لك ملك الري حزنا وناحت  وإنتحبت  والشام  معا  العراق 
هوامال  الكال  ربيبات  تركت  خ��در27.  وال  ي��ل��ط  س���ر  وال  ع��ل��ي��ك 
تناوبوا  الذين  وشبالك  أخ��وك  وال��ش��ك��ر28.  هلل  واحل���م���د  خ���ف���ارهت���ا 
الفعم إصروا وحتملوا  األج��ر29. بني األبحر  يعقبه  فالصر  جت��زع��وا  وال 
أس��وة  ت��ق��دم  فيمن  لكم  وإن  الير30.  يعقبه  وال��ع��ر  ل��ك��م  م��زاي��ا 
قدر31. سيبني لكم جمد ويسمو لكم عال لكم  ويعلو  عر  بكم  ويزهو 
ليله الركب عرس  الدهر32. وما نحن إال  وك���ذا  راح���ال  إال  يضح  ومل 
كر33. نشا يف إكتساب املجد طفال ويافعا ش��اب��ه  وال  ي��ك��ر  ومل  وش����اب 
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التعليقات:

مع األسف مل يمكنني تشخيص الشخص املرثي وأميل إىل أنه السيد أمحد 
السيد كاظم الرشتي لألسباب:

• إنه من وجهاء كربالء املثقفني وامليسورين، وكان له ناد وحمفل جيتمع 	
فيه الشعراء واألدباء. 

•  مات قتيال من دون أن يعرف قاتله أو يثأر له )األبيات 17 و 18 و 	
 .)27

• قد حزنت عليه الدولة العثامنية ألنه من املوالني هلا )البيت 26(. 	

• وله أخ حسن وشبالن أحدمها السيد قاسم. 	

ــي فــعــال قــبــل طــبــع الـــديـــوان.  ــرث ــىل امل ــر ع ــث ـــك لــعــيل أع   ومـــع ذل
يف نسخة أخرى: )هال إعتظت( و )هال عنه( )النارش(. 
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 )34(
كمل السرور

من الكامل الثاني: 

     أنشأها مبناسبة زيارة السلطان ناصر الدين القاجاري ملرقد اإلمام 
:احلسني

األم��ص��ارا  فطبق  ال���رور  كمل  وأض����اء ح��ت��ى إس��ت��وع��ب األق��ط��ار1. 
فأغدقت الساء  سحب  وهتللت  م���ط���را ن��س��ي��ن��ا ب���ع���ده األم���ط���ارا2. 
هاطل  غ��ي��ث  ك��ل  ع��ه��دن��ا  م���اء  ون������رى جل��ي��ن��ا م����اؤه����ا ون���ظ���ارا3. 
تدفقا البسيط  وجه  عى  وج��رت  أهن�������ار ج�����ود خت���ج���ل األهن�������ارا4. 
أصدافها م��ن  البحر  آليل  حتى  ن��ث��ارا5.  ت���ك���ون  أن  ت���ؤم���ل  ب�����رزت 
التي اخل��ل��د  جنة  عيانا  وب���دت  وع�����د اإلل������ه ع����ب����اده األخ����ي����ارا6. 
ليلة  ن���راه���ا  أن  ن���ؤم���ل  ك��ن��ا  ح��ل��ا ف��ه��ا ه���ي ت��س��ت��ب��ن ج��ه��ارا7. 
تبلجا  اهل��م��وم  غمم  وتكشفت  ح��ت��ى غ����دا ل��ي��ل اهل���م���وم هن���ارا8. 
مليكه زار  األرض  مليك  ه��ذا  خ����ر ال����ري����ة م����رق����دا وم������زارا9. 
منزال البسيطة  األرض  ترضه  مل  دارا10.  امل����ج����رة  ف�����وق  ب���ن���ى  ح���ت���ى 
ث���م إس����ت����زاد ف��س��خ��ر األط���ي���ارا11. أرسى سليان البساط عى اهلوى
وأهلها  البالد  سخرت  ون��راك  األح����رارا12.  عبيدها  دون  وم��ل��ك��ت 
مثاله  ح��ذوت  أن  إال  ذاك  م��ا  وك��س��ب��ت م���ن م���ق���داره م���ق���دارا13. 
نارص  مثلك  اإلس��الم  ينر  مل  وج��ارا14.  ال��ض��الل  حكم  م��ا  بعد  م��ن 
حمت وقد  الرشاد  آث��ار  أحييت  أرج������اس ح����رب ت��ل��ك��م اآلث�����ارا15. 
مل����أت واس���ع���ة ال��ف��ض��ا أن���ص���ارا16. أقسمت لو شاهدت وقعة كربال
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أع���داءه حممد  سبط  وكفيت  وارح�����ت ط��ال��ب ث����أره امل��خ��ت��ارا17. 
كفه يف  ساعة  سيفك  ك��ان  ل��و  مل ي��ب��ق م���ن ع��ص��ب اخل���ن���ا دي����ارا18. 
مركز يف  مكانه  أن��ت  كنت  أو  ن����ارا19.  ي���وم���ا  األم�������وي  ي���وق���د  مل 
حتيتي عبدالعزيز  مبلغ  م��ن  أوط������ارا20.  ب���ش���ك���ره  ق��ض��ي��ت  إين 
كالمها  وإن  ه���ذا  أخ���و  ه���ذا  ال غ���ر م���ن حت���ت ال���س���اء ب��خ��ارا21. 

كالمها  الكال  أفق  يف  شمسان  األن������وارا22.  ف��ت��ط��ل��ب  ي���غ���رب���ان  ال 
كالمها  البسيط  ظهر  يف  بحران  األم���ط���ارا23.  ف��ت��ح��ت��دي  ي��ن��ض��ب��ان  ال 
العال  غمد  يف  جمتمعان  سيفان  األخ���ط���ارا24.  ف��ن��خ��ت��يش  ي��ن��ب��ي��ان  ال 
ربنا  ال��ن��ب��وة  خ��ت��م  بمحمد  وب����ك ال���ك���ال ف��ح��ب��ذا اآلث�����ارا25. 
البيت فرضا واجبا إن كان حج  أرسارا26.  حل����ج����ه  ف�������إن  ف���ي���ن���ا 
لدى الرامي  كالطائف  وال  هذا  ق���ر احل��س��ن م���ن ال���دم���وع مج���ارا27. 
حممد س��ب��ط  ق��ر  ي��ق��ب��ل  ه���ذا  األح���ج���ارا28.  ي��ق��ب��ل  وذاك  ش��غ��ف��ا 
دون��ه مكة  الطف  ب���وادي  ح��رم  إن��ك��ارا29  ال�����ورى  ل���ه  ي��س��ت��ط��ي��ع  ال 
بعرشه  اإلل���ه  زار  زاره  م��ن  م���ن ش���ك ف��ل��ي��س��ت��ن��ب��ئ األخ���ب���ارا30. 
قاصد نحاها  ما  جمد  وحصون  أدب��������ارا31.  إق����ب����ال����ه  ث����ن����ت  إال 
فتحها إهتام  بال  نويت  حتى  خ��ض��ع��ت ل���ع���زك ذل����ة وص���غ���ارا32. 
وحملها  أهلها  ب��أن��ك  علمت  ف��أس��ت��ب��رت ب��م��ق��ام��ك إس��ت��ب��ش��ارا33. 
زاه��ي��ا  مت��اي��س  ك���ا  وغ����دت  ال���دي���ار ع��ق��ارا34.  ت��ع��اط��ى يف  ث��م��ل 
إره��اهب��ا  ال��ت��ي  ال���رك  وق��ب��ائ��ل  ذه����ل ال��ع��ق��ول وح����ر األق���ط���ارا35. 
ملجأ  م��ن  تصب  مل  فلا  ف��رت  ف���رارا36.  س��ط��اك  م���ن  ب��ب��اب��ك  الذت 
ل���ك���ن ع���ف���وك ق���ط���ع األوت�������ارا37. ما كان سهمك عن عدوك طائشا
حيوهيا  ي��ك��ن  مل  وب���أس  ح��ل��م  وط��ارا38.  حططت  وإن  س���واك  ملك 
قائل مدحيك  يف  شيئا  ق��ال  م��ا  ال���ت���ات���ارا39.  ب����دد  ع���زم���ك  ق����ال  إن 
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ق��ت��ال ومت���ل���ك م���ن ت���ش���اء أس����ارا40. تسطو فتهلك من تشاء من العدى
متعطفا أي��ت��ام��ه��ا  ع��ى  حت��ن��و  األس���ت���ارا41.  ح��ري��م��ه��ا  دون  وت��ل��ط 
فناءها  امل��ل��وك  دخ��ل  قرية  م��ا  ع����ارا42.  ع����ز  ب���ع���د  ك���س���وه���ا  إال 
مزيدها  فكنت  قريتنا  فدخلت  ح��س��ن��ا وك����ايس ن��وره��ا أن�����وارا)1(43. 
ذا  فحار  والفرات  دجلة  ورآك  خ��ج��ال وه�����ذا م���ن ح���ي���اء غ���ارا45. 
منها  أوىف  ي��دي��ك  ب���أن  ع��ل��ا  ال���ن���وال غ���ارا46.  س��ي��ب��ا وأغ�����رز يف 
الطاووس كأنه  ال��ع��راق  وب��دا  ي��زه��و الب��س��ا م���ن زه����وه أزه����ارا47. 
وخريفه  ربيعه  ال��ب��ه��ار  ليس  ي��اه��ل رأي����ت م���ع اخل���ري���ف هب���ارا48. 
بنرها  العروس  عطر  وخريدة  ع���ط���ارا49.  هل����ا  ن���ع���رف  ومل  ي���ذك���و 

شافع من  هلا  وم��ا  إليك  زف��ت  ي���ب���ارا50.  ت������راه  ف���ه���ل  احل���س���ن  إال 
)بمحمد  تارخيها  يف  قلت  قد  ن���ور ال���رش���اد ع���ى ال���ب���الد أن����ارا(51. 

1287

التعليقات:

 .9. مليك األرض يقصد به نارص الدين شاه، مليكه يقصداإلمام احلسني
 18. عصب مجع عصابة ويعني بني امية وأتباعهم. 

حممود )1277- 1293 هـ( فقد ذكره وشكره الشيخ هبذا البيت خوفا 
من مقاضاة والة األمر إن هو مل يفعل ويذكر اخلليفة باخلري مقرتنا بإسم الشاه 
وقد حدث ذلك فعال ألحد الذين مدحوا الشاه ومل يذكر اخلليفة وقد نفوه 

إىل ديار بكر )يؤسفني أن ال أتذكر املصدر هلذا النبأ األخري(. 

 19. يف نسخة أخرى: يعرف. 
 27. مجارا: إستعارة اجلمرات لرمي الشيطان. 
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28. جدار الكعبة ممنوع تقبيله وهذا أمر جيد. 
31. حصون جمد يقصد به حصون الثوار الرتكامن ضد الشاه والذي متكن 

من إسرتضائهم وإمخاد ثورهتم بالقوة والعفو )البيت 38(. 
41. تلط:لط باليشء لزمه ولط اليشء ألصقه وتأيت بمعنى جحده. 

 42. إشارة وليس إقتباس لآلية الكريمة »ِإنَّ املُُْلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيةً. . . «. 
 43. قريتنا يقصد كربالء. 

48. يظهر أن خريف زيارة الشاه كان طيبا وممطرا. ويف نسخة أخرى: البهاء 
)النارش(. 

التي  ــذه  ه ــي  وه الــشــاه  هبــا  يــمــدح  الــتــي  قصيدته  يقصد  خــريــدة   .49 
نقرأها. ويف نسخة أخرى تغرف )النارش(. 
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)35(
أفيك قصور

من الطويل الثاني: 
 :وقال خماطبا اإلمام احلسني

حاجتي ت��ن��ج��ز  أن  ق��ص��ور  ف��أث��ن��ي رك���ايب راغ��ب��ا ف��ي��ك ع���اذراأف��ي��ك 
السا هت��ب  أن  ش��ئ��ت  ل��و  أن���ت  ق���ادراأم���ا  ك��ن��ت  حتتها  أو  ف��وق��ه��ا  وم���ا 

التعليقات:

وقد قال الشيخ حمسن ابو احلب )احلفيد( بعد مقدمته للديوان )وعثرنا 
 .)عىل بيتني خياطب هبام احلسني
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)36(
غدر القوم

من اخلفيف: 
قاهلا مبناسبة يوم الغدير وما تلتها من أحداث: 

فسموه  الغدير  يف  ال��ق��وم  غ��در  غ�����دي�����را ل����غ����دره����م ب����األم����ر1. 
اهلل  م���ن  ب��أم��ر  ب��اي��ع��وا  ب��ع��دم��ا  وأم�������ر م�����ن ال���ب���ش���ر ال���ن���ذي���ر2. 
من  أال  ي��دع��و  ال��ن��ب��ي  ق���ام  ي���وم  ك��ن��ت م����وىل ل���ه ف���ه���ذا وزي����ري3. 
قرنيه عاقص  وكلهم  فأجابوا  م�������ا ب�������ن ف������اج������ر وك�����ف�����ور4. 
خطر5. ث��م مل��ا م��ى ال��رس��ول أض��اع��وا  أم����ر  إرت����ك����اب  يف  ع���ه���ده 
اهلل ك��ت��اب  وفيهم  فيهم  وع��يل  ي�����ت�����ل�����ون�����ه ب�����غ�����ر ش����ع����ور6. 
اهلل رساج  وف��ي��ه��م  فيهم  وع���يل  دجي�������ور7.  ح������ال������ك  ك�������ل  يف 
أخ��وه  واحل��س��ن  اخل���ر  م���ن مه���ا ص���ف���وة اإلل�����ه ال��ق��دي��ر8. ح��س��ن 
إال وم��اه��ي  ش���ورى  ص��روه��ا  امل��ش��ر 9.  ذاك  أم  وي������ل  غ�������درة 

تعاموا  أم  حملها  ع��ن  أع��م��وا  العنقفر10.  ب���ع���ارض  ُأص���ي���ب���وا  أم 
الذبان آكلة  إب��ن  فيه  ي��وم  أي  ي������دع������ى م������دب������ر ل�����أم�����ور11. 
لعيل  ع��ق��ده��ا  اهلل  أح���ك���م  ال��ف��ج��ور12.  أم  إب����ن  ل���ه  وإدع����اه����ا 
كعيل  رج���اهل���م  م���ن  أف��ي��ه��م  أف����ي����ه����م م����ث����ل ش������ر وش���ب���ر13. 
نساهم م��ن  فاطم  مثل  أفيهم  ل���أث���ر14.  ق������دره������ا  اهلل  رف��������ع 
أبوا  ولكن  اهل��دى  شموس  هم  وع���ور15.  ب��ح��ول  إال  ي��ب��روه��ا  أن 
الشنعاء األم��ة  أهي��ا  تالقن  م��ا  مم�����ا ج���ن���ي���ت ي�������وم ال���ن���ش���ور16. 
عيل واخل��ص��ي��م  ت��الق��ن  م���ا  ظ��ه��ر17.  خ������ر  واهلل  وب������ن������وه 
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ترعاهم واخلالئق  يقومون  إذ  دوام�����ي ال���ش���وا دوام�����ي ال��ن��ح��ور18. 
وأس���ر  ع���اط���ش  ب���ن  وه����م  ورصي��������ع ك������اب وث��������او ع��ف��ر19. 
إىل ت��ص��ي��ح  ف���اط���م  ب��ي��ن��ه��م  امل��س��ت��ج��ر20.  امل����ول����ه  ص���ي���اح  اهلل 
وحكيم ح��اك��م  رب  ي��ا  أن��ت  ف��إق��ض ب��ي��ن��ي وب���ن أه���ل ال���رور21. 
بطرف  ريب  إليك  اشكو  جئت  كسر22.  وق���ل���ب  ب��ال��ب��ك��اء  ذائ�����ب 
وضلعي واجلنن  أنت  شاهدي  وق���ط���ي���ع ك���ال���دم���ل���ج امل��س��ت��دي��ر23. 
فيه الذي سحبوا  السيف  ع����ل����ي����ا م����ل����ب����ي����ا ك�����األس�����ر24. ونجاد 
لكن البيت  ككعبة  فيهم  كنت  ه��ت��ك��وا ح��رم��ت��ي وب�����زوا س��ت��وري25. 
أن إىل  ول��دي  احلتوف  وأذاق��وا  ت���اب���ع���وه���م ص���غ���ره���م ب��ال��ك��ب��ر26. 
طليق ل��ك��ل  مخ��ي  واب���اح���وا  واب�����اح�����وا إرث������ي ل���ك���ل ك��ف��ور27. 
ق��ب��ور  وت���ل���ك  ك���رب���ال  ه����ذه  ال���ق���وم ف��ي��ه��ا زواه������ر ك��ال��ب��دور28. 
دي���ار  وت���ل���ك  ك���رب���ال  ه����ذه  ك��ال��ق��ب��ور29.  دوارس  ف��ي��ه��ا  ال���ق���وم 
ن��زل��وه��ا  م���ا  وق����ل  ن��زل��وه��ا  س����اع����ة ث�����م آذن���������وا ب��ال��ن��ف��ر30. 
تتوىف ج��س��وم��ه��م  وأق���ام���ت  ب����ظ����الل ال�����رم�����اح ح����ر اهل��ج��ر31. 
الظل ينبت  كا  فوقهم  نبتت  ال����ص����دور32.  يف  ن��ب��ت��ه��ا  أن  ع����ى 
عرفناه قد  الذي  النحر  يوم  إن  ع���اش���ور33.  يف  ك������ان  م�����ا  ق����دي����ا 
وهذا األضاحي  نحر  فيه  ذاك  ن���ح���روا ف��ي��ه ك���ل ل��ي��ث ه��ص��ور34. 
لعايف حل��وم��ا  منهم  ي��ب��ق��وا  مل  الطيور35.  عاكفات  أو  منها  الوحش 
وسمر بيض  م��اب��ن  وزع��وه��ا  ب���ن ت���رب ال��ف��ال وب���ن ال��ص��خ��ور36. 

أن���اس���ا  اإلل������ه  س���ي���ج���ازي  الكفور37.  غ��ر  ب��ال��س��وء  جي���ازي  ه��ل 
ايّب  أي  ي��ع��ل��م��ون  وي��ل��ه��م  ب����ات م���ا ب���ن مج��ع��ه��م ك��األس��ر38. 
حلي  ق��ت��ل��ت��م��وه  ق���د  م���ن  إن  س�����وف ي���ل���ق���اك���م ب���ي���وم ع��س��ر39. 
فتلبيه ب��ث��أره  ي��دع��و  س���وف  ال���س���ا وال����ث����رى وأه�����ل ال��ق��ب��ور40. 
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ولعمري إب��ن��ه  هل��ا  وسيسموا  اخل��ط��ر41.  ذاك  ب��ح��م��ل  أوىل  هل���و 
ضيعوه م��ا  بحفظ  أوىل  وه��و  م���ن ك���ت���اب امل��ه��ي��م��ن امل��س��ط��ور42. 
نخبة ي���ا  ال��ع��زي��ز  ع��زي��ز  ي���ا  ال���رمح���ان ي��اب��ن امل���ؤي���د امل��ن��ص��ور43. 
إال ه���ي  ف���ا  ع��اج��ال  هل���ا  ق���م  ج����زور44.  ج����ز  ي���ق���ال  أو  س���اع���ة 
يدعو ي��وم  شاهدا  كنت  ليتني  يف ع���راص ال��ط��ف��وف ه��ل م��ن جمر45. 
أذقها مل  إذا  هاشم  م��ن  لست  ال���ي���وم ك���أس ال�����ردى ب��غ��ر م��دي��ر46. 
أدعها مل  إذا  هاشم  من  لست  م���ن دم����اء ال���ك���اة م��ث��ل ال��ب��ح��ور47. 
واع��ف��و  ال��ك��رام  أه���يل  ق��ت��ل��وا  م��ص��ري48.  إل���ي���ه  وم�����ن  ال  ع��ن��ه��م 
قتى واألرض  الساء  ملئت  لو  ب����ذاك ضمري49.  إش��ت��ف��ى  م��ا  م��ن��ه��م 
ثأري أن  مالمكم  عن  هننهوا  ف���وق م���ا ق���د راي��ت��م��وه م���ن نكر50. 
اهلل ت��ع��ج��زون  أن��ك��م  وت��ظ��ن��ون  قمطر51.  م��ن  متلكون  أو  األرض  يف 
منكم يفخر  احل��س��ن  أب��ق��ت��ل  ف����اخ����ر وي�����ل أم�����ه م����ن ف��خ��ور52. 
ورأس ال��ري��ر  ف���وق  أي��زي��د  ال��س��ب��ط س��ب��ط ال��ن��ب��ي حت��ت ال��ري��ر53. 
جسوما  أنسى  فلست  نسيتم  إن  امل��ن��ث��ور54.  ك��ال��ل��ؤل��ؤ  ال�������روايب  يف 
حريا  أنسى  فلست  نسيتم  إن  س��ق��ت��م��وه��ا ح����رى ب��غ��ر س��ت��ور55. 
جميب م���ن  وم���اهل���ا  ن���ادب���ات  ص����ارخ����ات وم�����ا هل����ا م����ن جم��ر56. 

التعليقات:

القصيدة غري كاملة. 
10. العنقفري: كزنجبيل: الداهية. 
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)37(
علم اإلسالم

من البسيط الثاني: 
:وقال يف العلم الذي أهدي إىل روضة العباس إبن أمري املؤمنني

منشورا  اإلسالم  علم  رأى  من  يا  ب����دا ف��ج��ل��ل آف�����اق ال���س���ا ن���ورا1. 
معا  الزاهرين  النرين  واخجل  ن���ورمه���ا يف األف����ق دجي����ورا2.  ف��ع��اد 
مبتدئا  اهلل  دي���ن  ن���ارص  اه����داه  منصورا3.  اهلل  دي���ن  ن���ارص  زل���ت  م��ا 
حيملها  والتوحيد  العدل  راية  ذي  ال��ع��ب��اس يف ك��رب��ال أي���ام ع��اش��ورا4. 
ظ���ل امل��ه��ي��م��ن ت��ع��ظ��ي��ا وت���وق���را5. غابت عن الناس حينا ثم أظهرها
كافله الدين  أن  الناس  يعلم  كي  مقهورا6.  ال��دي��ن  م��ات  قيل  وإن  ح��ي 
ن��ارصه  أح��ي��اه  ب��ل  م��ات واهلل  م��ا  م��ه��ج��ورا7.  ي��رك��ه  ومل  ك���رب���الء  يف 
حيدرة  إبن  قر  عى  قام  كالغصن  واحل���ورا8.  ال��ول��دان  تنبت  روض���ة  يف 
طائفة  ال��دي��ن  هل��ذا  ي��وم  ك��ل  يف  حت��م��ي مح���اه وت��ن��ف��ي دون����ه ال����زورا9. 
به  خص  احلمد  لواء  اللواء  هذا  م��ن ك��ان وال���ده يف احل��م��د م��ذك��ورا10. 
سلفوا  ل��ه  وآب����اٌء  ك���ان  أب���وه  م���ن ق��ب��ل ك��ل��ه��م ك���ان���وا م��س��اع��را11. 
وتشمرا12. من مثل شبل عيل يف الوفاء ومن إق��دام��ا  احل���رب  يف  حيكيه 
لو عد أصغرها  التي  الفتوح  ابو  وس��اب��ورا13.  هب��رام��ا  عشت  م��ا  أنستك 
أال  قال  يوم  منه  أجود  كان  من  حمظورا14.  امل���اء  وك���ان  ه��وين  نفس  ي��ا 
إخوته ال��زه��راء  بني  أن  كفاه  وك��ل��ه��م ط��ه��ر ال���رمح���ن ت��ط��ه��را15. 
نسبا ترى  هل  أبوهم  النبي  آخ  ومشهورا16.  معروفا  الناس  يف  ك��ذاك 
وخي���ر ال��ن��اس ع��ا ك���ان م��ذخ��ورا17. كان إبن مريم يري كل ذي عمه
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منقبة  العباس  ضاهأه  وال��ي��وم  مشكورا18.  عباس  ي��ا  سعيك  زال  م��ا 
ع��ي��ن��اه مل��ا أت���ى ال��ع��ب��اس م��ذع��ورا19. أما ترى الرجل األعمى الذي فتحت
ي��رج��ع��ه خم��س��ورا20. مستشفعا بأيب الفضل الكريم إىل ف��ل��م  اجل��ل��ي��ل  اهلل 
له نظر  ال  عيد  للناس  فكان  وال��ع��ي��د م��ا ع���اد ف��ي��ه امل���رء حم��ب��ورا21. 

م���رورا22. مل يبق يف عرصات الطف من أحد اجل�����وزاء  إىل  وط����ار  إال 
ينفك سيلك لإس�  املظفر ال  أبا  �����الم ي��غ��م��ر م��س��ك��ي��ن��ا وم���أس���ورا23. 
ق���اد إب���ن م��رج��ان��ة ت��ل��ك اجل��اه��را24. ولو شهدت بعينيك الطفوف ملا 
فغادرهم الزهرا  بني  أباد  حتى  ومنحورا25.  مطعونا  السنابك  حت��ت 
تزويرا26. لكن تأخرت كي حتيي بسيفك ما اإلس��الم  من  حرب  إبن  أفنى 
امللوك إن جلوا وإن عظموا قطمرا27. كل  علياك  ذرى  من  يملكوا  مل 
ثمن ل��ه  م��ا  تبن  ع��ن��دك  ال��ت��ر  ال���دورا28.  ب��ه  تبنى  ال  ال��دي��ن  ب��ه  تبنى 
كا الرجال  أحرار  فيه  وتشري  ال��س��ودان مغرورا29.  ب��ه  ي��رى س��واك 
به  تبيد  ك��ي��ا  جتمعه  واجل��ن��د  معمورا30.  ال��رك  بيت  ع��اد  ب��ه  جندا 
هلا  وكنت  إال  سنة  أحملت  م��ا  ممطورا31.  املجد  روض  واصبح  خصبا 
ونوا  ثم  للعلياء  سباقك  رام��وا  األع���اص���را32.  ف���ت  وق����د  رأوك  مل���ا 
ل��ن��رت��ه اق���وام���ا  أن��ش��أ  اهلل  ف��ك��ن��ت أم��ض��اه��م ع��زم��ا وت��دب��را33. 
أبو وأن��ت  أيتام  اليوم  الشيعة  سورا34.  ال��ورى  دون  هلا  فإسلم  األيتام 

التعليقات:

11. مساعريا: مجع مسعر أي موقد ومسعر حرب: موقد احلرب. 
18. ضاهأه من ضاهى تعني شاكل وشابه، والضهي الشبيه. 

19. وهناك بيتان للشيخ وردا بقافية الدال وقد يكونان قد قيال لنفس املناسبة 
وأوهلام )قصدت ابا الفضل الذي هو دائام(.
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وله أيضًا

من البسيط األول: 
نظمها مبناسبة اإلحتفال بإنتهاء العمل يف الروضة الكاظمية 

سنة 1301هـ: 
والبرا  اجل��ن  ال��راي��ا  عم  البر  والشجرا1.  واألط��ي��ار  والبحر  وال��ر 
معترا كنت  إن  وإعتر  ههنا  قف  فكرا2.  حسنها  يف  وزد  إليها  وأن��ظ��ر 
ب��ارزة اخللد  جنان  قصور  ه��ذي  ل��ل��ن��اظ��ري��ن ل����ي����زدادوا هب���ا ع��را3. 
أبدا جئتها  ما  إذا  وليال  صبحا  والقمرا4.  الشمس  النرين  هب��ا  ت��رى 

برمته مسطورا  الذكر  ت��رى  أم��ا  ع��ى ج��وان��ب��ه��ا ي��ا ح��س��ن م��ا سطرا5. 
ثانية ف��ي��ه��ا  حت��م��ل��ه  وال���ع���رش  م��ا ك���ان أوض��ح��ه��ا ب��ن امل���ال غ��ررا6. 
دعائم  ذي  ب��ل  ال  منائر  ه��ذي  النظرا7.  عندها  فإمعن  الشداد  للسبع 
إرم  عى  فاقت  إرم  ذي  قلت  إن  أرشا8.  ت��ق��ل  مل  ع���دن  ج��ن��ة  ق��ل��ت  أو 
نورمها  شمت  م��ا  إذا  والقبتان  سحرا9.  اهل��دى  نار  رأى  الكليم  قلت 
الشجرا  يشبه  ال  شجرا  ترى  أما  أم���ا ت���رى ث��م��را ال ي��ش��ب��ه ال��ث��م��را10. 
بل النبوة  بيت  بل  اإلمامة  بيت  غمرا11.  ق��د  بالنور  ال���ذي  اإلل���ه  بيت 
حماسنه  باملحي  أنت  فا  أقبض  الشعرا12.  ما  الدهر  خطباء  ما  أنت  ما 
مال  قد  زخارين  ببحرين  حفت  دررا13.  السها  ه��ام  إىل  البسيط  ظهر 
وم��ف��ت��خ��را14. فيها إبن جعفر موسى واجلواد معا جم����دا  ي��ب��ارهي��ا  ذا  م���ن 
قعدا وإن  قاما  إن  اإلمامان  مها  ح��را15.  وإن  غ��اب��ا  إن  اهل��ام��ان  مه��ا 
كفاطمة أم  أو  ك��أمح��د  ج��د  ووال�������د ك���ع���يل ج����ل م����ن ف��ط��را16. 
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سل عنهم الرسل سل موسى سل اخلرا17. إن شئت تعرف ما مقدار قدرمها
بباهبا فقر  ذو  الفقر  يشتك  مل  ال��ف��ق��را18.  ي��ن��ع��ش  غ��ن��ي��ا  وع�����اد  إال 
له قيل  اهلل  بيت  البيت  زه��ا  ملا  أقر وكن حجرها إن شئت واحلجرا19. 
هبا ق��ام  اهلل  دي��ن  ن��ارص  ب��ع��زم  ضجرا20.  وال  عنها  ن��اك��ال  ال  ف��ره��اد 
جمتهدا اإلسالم  نر  الذي  ذاك  نرا21.  م��ا  أدراك  وم��ا  وح��رب��ا  سلا 
البرا22. لو كان شاهد يوم الطف ما رفع  يستنجد  ل��ه  ص��وت��ا  احل��س��ن 
به الغليل  يشفي  له  سيفا  وكان  وك����ان رحم���ا ل��ه ي��ق��ي ب��ه ال��وط��را23. 
شيعته اليوم  لتكفي  إال  غاب  ما  احل���ذرا24.  ت��س��ت��دف��ع  أو  ال���ب���وادر  ب���ه 
هيبته املختار  عى  اإلل��ه  ألقى  ف��ل��م ي���دع م��ن ب��ن��ي م��رج��ان��ة أرشا25. 
من  يشمل  اهلل  ظل  وذل��ك  نعم  يف الرق والغرب حتى الرك واخلزرا26. 
مبتسا  الدين  أضحى  هلل  احلمد  والكدرا27.  احل��زن  يشكو  ك��ان  وق��د  به 
محلت ما  فرهاد  يا  ألمك  طوبى  ذك��را28.  ان��ت��ج��ت  م��ه��ا  مثلك  ب��ي��ض��اء 
كرما فقته  حتى  ن��ادر  جاريت  ن���درا29.  م���ا  اهلل  أي����م  ن�����ادر  وم���ث���ل 
الغجرا30. لو أنصف العرب عدوا العجم أكرم من فوقها  وع��دوا  الساء  حتت 
تليت إذا  آيات  قبل  من  للفرس  م��را31.  إخ���واهن���ا  أو  رب��ي��ع��ة  أن��س��ت 
منترا32. قد كان ذا الدين باألعراب منترا  ب��األع��ج��ام  أص��ب��ح  وال��ي��وم 
له ليس  اهلل  ووع��د  ُوعدنا  كذا  خ��ل��ف وال ب��د م��ن إن��ف��اذ م��ا أم��را33. 

بمكرمة يوما  ك��رم  ذو  ج��اء  ما  واحل��را34.  البدو  فيه  أشبع  الناس  يف 
تعرفه كنت  إن  طالب  أب��و  إال  سمرا35.  ال��ع��ال  إال  أب���وا  ال��ل��ذي��ن  أب���و 
املطرا36. أما ترى األرض تزهو من مكارمه جيتدي  ومل��ا  حسنا  ك��ال��روض 
وشيده بيتا  للعال  بنى  حتى  وإعتمرا37.  ح��ج  ق��د  م��ن  كعبة  ف��ك��ان 
منكرا38. يوم إبن جدعان والعباس يعضده اإلس��الم  عمد  ي��رى  ال  كي 
ماطره األرض  عم  الغيث  كا  ف��أح��ي��ي��ا ب��ال��ن��وال األرس����م ال��دث��را39. 
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ك��ف��را40. بالنفس واملال واألهلن دافع عن ب��م��ن  ي��ع��ب��أ  اإلل����ه ومل  دي���ن 
سلمت ما  للمهدي  ألشكر  إين  ذك��را41.  ك��ل��ا  صنيعا  وه����ادي  ن��ف��ي 
الدين قد رفعا اللذان عمود  مه��ا ال���ل���ذان إس��ت��ق��ام��ا م��ث��ل��ا أم��را42. مها 
بخال  وم���ا  ج����ادا  درمه����ا  هلل  ف����را43.  وم�������ا  ج�������دا  درمه��������ا  هلل 
أعمدة  للمجد  رفعا  مه��ا  مه��ا  ذرى44.  الشاخمات  اجلبال  طاولتها  ما 
وفاءمها  الدنيا  يف  اهلل  رأى  ملا  ح��ب��امه��ا ال��ي��وم ب��ال��ع��ز ال����ذي هب��را45. 
أمانته  أدى  م��ن  ال��ري��ة  خ��ر  ال��ع��امل��ن ووف���اه���ا وم����ا غ���درا46.  يف 
به يستفاد  م��ن  مثلها  وك���ان  الشعرا47.  ع��ى  فرضا  مدحها  فصار 
طمعا  أمدمحها  مل  ورب��ك  وال  ب��ط��را48.  أم���دح���ه���ا  مل  ورب�����ك  وال 
وليكا  من  خذاها  عيل  بني  يا  حرا49.  مدحكم  من  ألبست  قد  حسناء 
وال  امل��ذاب  التر  بيتكا  زان  ما  الصخر املجاب وال الويش الذي نرا50. 
ظهرا51. بل زينة األرض أنتم والساء وما م��ا  ف���وق  غيبا  اهلل  أع��ط��اك��م 
ُأمما  أنعشتا  فكم  تنعشاين  إن  فغرا52.  قد  األح��داث  فم  فيها  قبل  من 
كا  ع���يل  م��ن��ا  رب���ك���ا  ب����اهلل  واألرسى53.  األي��ت��ام  ع��ى  مننتم  قدما 
فا وقلت  قالوا  لتارخيها  خ��ذا  أح���ى م��دحي��ك��ا م��ا س���ار وإن��ت��را54. 
طلعت كلا  عليكم  الصالة  ثم  معتكرا55.  الليل  ظ��الم  وع���اد  شمس 

التعليقات:

6. إشارة إىل املنائر الثامنية، العاليات والواطئات يف الروضة الكاظمية. 
21. إشارة إىل نارص الدين شاه القاجاري. 

28. فرهاد عم الشاه ونائبه يف اإلرشاف عىل البناء. 
يف  العلم  كان  )لو  معناه  والذي  الرشيف:  النبوي  احلديث  إىل  إشارة   .31
الثريا لناله رجال من فارس( والذي هو مثبت يف جامع اإلمام األعظم 

أبو حنيفة. 
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35. ابو طالب السادن بوقته وجد سدنة الروضة الكاظمية احلاليني. 
38. إبن جدعان والعباس، املعامران اللذان قاما بالبناء. 

عائلة  أجداد  ومن  التنفيذيان  املرشفان  اإلسرتاباديان  وهادي  مهدي   .41
األسرتابادي الكريمة يف الكاظمية، وللهادي مآثر يف تعمري احلرضات 

يف كربالء أيضا. 
األعسم  صادق  الشاعر  قاله  الذي  التاريخ  1301هـ(  )ويعادل  خذا   .54

والذي كان أيضا من خطباء احلفل. 
 مالحظة: املعلومات من 30. 44 مأخوذة شفهيا من الشيخ حممد حسن 

آل ياسني مؤلف كتاب الروضة الكاظمية. 

)39(
عشاق العال

من الرجز األول:   
 :اصحاب احلسني

العال  عشاق  العشاق  هم  هم  من  األوان������س1.  ال���رب���ائ���ب  أع�����ن  ال 
دونه ال���واردون  احلسن  صحب  ح��وض ال���ردى ك��اإلب��ل اخل��وام��س2. 
القنا  ع���ود  أك��ف��ه��م  يف  ي����ورق  ل����ري����ه م�����ن م���ه���ج ال�����ف�����وارس3. 
فتجتنى م��ث��م��را  ي���ع���ود  ث���م  األش����اوس4.  ال��ق��ح��م  رؤوس  م��ن��ه 
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 )40(
مواقف ال تنسى

من الطويل الثاني: 
قاهلا راثيا اإلمام احلسني وصحبه:

يعي1. إليك أقري ما مسمعي اليوم مسمعي أو  للمالمة  يصغى  ه��و  إذا 
سمعه ال��ل��وم  خي��رق  مم��ن  أن��ا  وال  امل��روع2.  ال��ع��ذول  ع��ذل  إىل  ويصغي 
نجومه ارع��ى  بت  ليل  رب  أال  مضجعي3.  األس��ن��ة  وخ���ز  ع��ى  ك���أن 
مناحها فيه  ال��ورق��اء  تطارحني  وم���ا م��س��ت��ق��ر ال��ق��ل��ب م��ث��ل م���روع4. 
طرفها ت���أرق  م���اذا  ع��ى  س��اله��ا  أضلعي5.  وج��د  أضالعها  وج��د  وم��ا 
قلبها  أخ���الء  مثى  ف��ارق��ت  وال  لعلع6.  ب��ج��رع��اء  ظعنا  ن���ووا  غ���داة 
أوان��س��ا فيهم  ك��ن  دي����ارا  ك���أن  دج����ن����ة ل���ي���ل ب����ال����ظ����الم م��ل��ف��ع7. 
هبا وم��ا  القافالت  عنها  ت���راوع  مربعي8.  ع��ي��ش  رب��ع��ه��ا  يف  ل��ن��ازل��ة 
ذكرهتا  ما  إذا  أقالها  كنت  وق��د  مصدع9.  للصياخيد  ذك���ر  ب��أع��ظ��م 
حممد النبي  آل  ع��رى  عظيم  ف��غ��ادره��م رصع��ي��ل��دى ك��ل مرع10. 
رامة أيام  تذكار  ال  اخلطب  هو  رت���ع11.  ب���ن���ع���ان  أرام  ش�����وق  وال 
طلع12. بقايا كرام سار يف الدهر ذكرهم ال���دي���اج���ر  يف  ب����دور  م��س��ر 
لقاهم  هت���اب  آج���ام  وآس����اد  ب��م��وق��ع13.  ق��اب��ل��وه��ا  م���ا  إذا  امل��ن��اي��ا 
مواقفا كربالء  يف  هلم  أأنسى  ت����ذوب ال��س��ا م��ن ه��وهل��ا امل��ت��وق��ع14. 
خليله  خل  كل  تنس  مواقف  وت��ذه��ل ع��ا أرض��ع��ت ك��ل مرضع15. 
وأق��دم��وا للقاء  ت��ن��ادوا  م��ا  إذا  ك���إق���دام آس����اد ع���ى ال��ب��ه��م ج��وع16. 
مرج  غ��ر  ث��م  شلوا  ت��ر  فلم  م��ق��ن��ع17.  غ����ر  ث����م  رأس������ا  ت����ر  ومل 
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رضائه طوع  اهلل  لوجه  وخ��روا  وخضع18.  ال���راب  ف��وق  خشع  فمن 
بمربع19. أال يا بن بنت املصطفى أي فادح م��ن��ك  ح��ل  وخ��ط��ب  ع���راك 
أزم��ة عليك  ألقى  بمن  يمينا  اخل��الي��ق م��ن س��ام��ن ع���زا ووض��ع20. 
بمطمع21. ألنت الذي ما خامر الضيم منزال ل��دي��ك  ي��ظ��ف��ر  ومل  ح����واك 
رده شئت  لو  واف��اك  الذي  وإن  باصبع22.  إليك  يومي  أن  إس��ط��اع  مل��ا 
م��ث��اره  أض��ي��ع  ق���د  ث���ار  وهلل  مضيع23.  ل���ث���أر  ي���رج���ى  ث���ائ���ر  ف��ه��ل 

فإهنضوا  هلاشم  با  تدعوها  وان  مدع24.  بعد  ي��دع��ي  ال  إس��ك��ت��وا  وإال 
طالهبا  ي��وم  أك��ف��اء  كنتم  فلو  ل��ث��رت��م إل��ي��ه��ا م��رع��ا إث���ر م��رع25. 
جانبا  الناس  أمنع  من  كنتم  لقد  التمنع26.  ص��ع��ب  ذل  إن  وأمح���اه���م 
عزكم بعد  أصبحتم  بالكم  فا  هت���ب ع��ل��ي��ك��م ك���ل ن��ك��ب��اء زع���زع27. 
موطن  إثر  موطن  عن  تذودكم  بلقع28.  ب��ع��د  ب��ل��ق��ع  يف  وت��ق��ذف��ك��م 
م��ن��ك��م أع����ن غ���ر هجع29. ويا عجبا كيف إستطعتم تصرا  وهت��ج��ع 
ص��وارخ  اللئام  بن  حريمكم  م��ن مح��اه��ا ومسمع30.  ب��م��رأى  وأن��ت��م 
ت��س��ر أس����ارى ف���وق أك����وار ضلع31. رضيتم وانتم أعظم الناس غرة 
غاربا  للمجد  هدمت  كم  أمية  وزع���زع���ت م��ن��ه ش��اخم��ا مل ي��زع��زع32. 
تشتت بعد  الغي  شمل  ومجعت  وش��ت��ت ش��م��ل ال��دي��ن ب��ع��د جتمع33. 
وتطلعي34. اال فأستعدي يا لك الويل وإرقبي  اهل����دى  راي�����ات  ط��الي��ع 
ل��ق��اؤه ع��ظ��ي��ا  ي��وم��ا  هل��ا  ف���إن  ال��ل��ق��اء سميدع35.  م��ره��وب  ك��ل  ع��ى 
للسا امل��الح��م  ن��ق��ع  ب��ه  ي��ث��ر  باملتضعضع36.  ل��ي��س  ع��زم��ات  أخ���و 
وي��ش��م��خ ف��ي��ه ع��اط��س��ا أن���ف أج��دع37. هنالك يسمو طائال رأس خاضع
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التعليقات:

4. الورقاء: من أسامء احلاممة. 
6. جرعاء: الصحراء التي ال نبت فيها ولعلع يعني الرساب. 

6. ملفع: ملتحف. 
7. الصياخيد: الصخر الذي ال تعمل فيه املعاول. 

11. ايام رامة: رامة إسم مكان. 
 أرام بنعامن: النعامن ايضا إسم مكان. 

15. تذهل عام أرضعت كل مرضع: اآلية القرآنية. 
17. مقنع: ذو القناع. 

27. زعزع: وصف للنكباء التي تزعزع كل يشء. 
28. بلقع: األرض القفر. 

31. أكوار ضلع: الكور يعني الرحل وضلع بالتشديد مجع ضالع وهو البعري 
يميش معوجا. 

35. سميدع: السيد الرشيف. 
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)41(
ال تأمن الزمان

من الكامل األول: 
:أنشأها يف وصي رسول اهلل

حقها البتولة  غصب  ال��ذي  إن  وإج���ت���اح ظ��ل��ا إرث���ه���ا وض��ي��اع��ه��ا1. 
خليفة تكون  ب��أن  إليك  أوىص  ل���ت���ك���ون آخ�����ر ظ�����امل أش��ي��اع��ه��ا2. 
نعمة حظك  وف��ور  أن  خلت  إن  ص��واع��ه��ا3.  ال��ع��امل��ن  دون  أوت���ي���ت 
ضيعت انت  إن  بغافل  ليس  فاهلل  امل����ع����ايل وإغ���ت���ص���ب���ت ض��ي��اع��ه��ا4. 
ملا  تسمعها  أراك  ولست  وإسمع  ت����ود س��اع��ه��ا5.  ض��م��ت خم�����ازي ال 
وإن����ا حم���ت���اج���ا  ل���س���ت  أن�����ا  ه���ي ح��ج��ة أل��ق��ى إل��ي��ك رق��اع��ه��ا6. 
طعاهنا أمنت  ال  ال��ع��وايل  نحن  ن��ح��ن امل����وايض ال أم��ن��ت ق��راع��ه��ا7. 
ظالهلا أمنت  إن  امل��وام��ي  نحن  سباعها8.  ال���زم���ان  م���دى  ت��أم��ن��ن  ال 
القضا  يفاجئه  من  تعلم  ولسوف  دف��اع��ه��ا9.  ي��س��ت��ط��ي��ع  ال  ب��ع��ظ��ي��م��ة 
فأصاهبا رام��ه��ا  مم��ن  ف��ن��ك��ون  وت����ك����ون مم����ن ن���اهل���ا ف��أض��اع��ه��ا10. 
الذي اليوم  أمامك  فإن  وإذهب  ضاعها11.  م��ن  ع��ن��ده  امل����روءة  خي��ش��ى 

التعليقات:

من مقطوعات اهلجاء القليلة يف الديوان:
3. الصواع: هو الصاع الذي يكال به. 

6. الرقاع: مجع رقعة أي رسالة أو كتاب. 
8. املوامي: احلامة بمعنى املفازة. 

 البعيدة املعزولة. فاإلنسان يضيع هبا وال يأمن سباعها. 
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)42(
سقالك عذبا

نظمها يف رثاء والدته يف سنة 1283 هـ: 

دموعي عليك  بمجراها  أتفي  ضلوعي1.  أج���ن  ب���ا  ت��ق��وم  ه���ل  أم 
التي لوعتك  الرمحن  إىل  أشكو  امل��ل��س��وع2.  ق��ل��ب��ي  يف  أودع���ت���ه���ا 
مطرفا بعدك  احلزن  كساين  ولقد  أب�����د ال���ل���ي���ايل ل���ي���س ب���امل���ن���زوع3. 
املال ب��ن  ذاه���ب  أول  كنت  م��ا  مطيع4.  غ���ر  ع��ن��ك  ص����ري  ل��ك��ن 
امل���ص���دوع5. خصمي الوفا إن عدت يوما ساليا  ق��ل��ب��ي  ل���وع���ة يف  ل���ك 
بعدها  غ��ل��ي��يل  ي��ش��ف��ي  وم���ا  آه  امل���ف���ج���وع6.  ح����ال����ة  ول����ك����ن  آه 
مدجج أل���ف  ف��ارق��ت  أن��ن��ي  ل��و  ك�����ل أرّج������ي������ه ل����ك����ل ف��ظ��ي��ع7� 
الردى بمعرك  أمجعهم  وفقدت  م����ا ب����ن م���ع���ف���ور وب�����ن رصي���ع8. 
أودعتني م��ا  مثل  أودع����وين  م��ا  م��ن ح���زن أح��ش��اء وح��ط��م ضلوع9. 
بتهجد قضيتها  ل��ي��ل��ة  ك���م  وهن������ار ق���ي���ظ ب���ال���ظ���ا واجل�����وع10. 
معروفة ت��زل  مل  ل��ك  وصنايع  امل���رف���وع11.  ك���ق���درك  ال���ع���امل���ن  يف 
مفروضة  كلها  ب��ر  وح��ق��وق  مضيع12.  غ���ر  ع��ش��ت  م���ا  هل���ا  إين 
أغب مل  أين  وليت  أول���ي���ت���ه���ا ط��ل��ع��ت ع����يل ط��ل��وع13. غابت وغبت 
ليلة يب  ف��راق��ه��ا  ي���وم  م��ر  م��ا  ه��ج��وع��ي14.  ن���اظ���ري  وف������ارق  إال 
أهنا منها  القلب  يف  م��ا  وأش��د  تشييعي15.  رح��ي��ل��ه��ا  غ����داة  ع��دم��ت 
أحبابه  ن��وى  إذا  املحب  وي��ل  ظ��ع��ن��ا وف������از س������واه ب��ال��ت��ودي��ع16. 
بأعرج للكال  أس��ع��ى  ال��ي��وم  بقطيع17.  ال���ع���ى  أس���ب���اب  وأن������ال 
سقباهنا ونوحها  اجلال  وصفوا  ب��ح��ن��ي��ن��ه��ا وال�������ورق ب��ال��رج��ي��ع18. 
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لبونه الفصيل  مفارقة  ونسوا  هب��ل��وع��ي19.  ي��ع��ل��م��وا  مل  وأظ���ن���ه���م 
نسيته وكنت  أيب  فقدت  طفال  ده�����را ب��ف��اض��ل ب���ره���ا امل��ص��ن��وع20. 
إنني بصنعك  عني  أجزها  رب  بصنيعي21.  ج���زاءه���ا  أس��ت��ط��ي��ع  ال 
نبعة  فكانت  منابتها  كرمت  رف��ي��ع22.  ال���س���اء  يف  جم���د  دوح  م���ن 
أرضيته الذي  يرضيك  فلسوف  ب���ال���ص���احل���ات وب�����رك امل��ج��م��وع23. 
جنانه  رحيق  من  عذبا  وسقاك  ع����ا س��ق��ي��ت ب������درك امل���رض���وع24. 
تكرما  منه  العفو  ب��رد  وكساك  بشفيع25.  خ��ل��ص��ائ��ه  م���ن  وح���ب���اك 
غنية أنت  الغيث  سواك  يسقى  ع���ن ك���ل خ���ف���اق ال������روق مل��وع26. 

ملطاطه يزل  مل  بحرا  ج��اورت  ي��غ��ن��ي��ك ع���ن ه����ام وع����ن ي��ن��ب��وع27. 
وآل��ه  للنبي  ح��ب��ك  أع����ددت  ي���وم احل���س���اب ف��ك��ان خ���ر ذري���ع28. 
بينها  ول��ي��ل��ة  يسليني  م����اذا  بشموعي29.  ف��راق��ه��ا  ري���اح  عصفت 
يف ستعد  أهن��ا  واحسب  ماتت  ال��ش��ه��دا ب���ا ن��ال��ت��ه م���ن ت��ص��دي��ع30. 
به نزلت  بالذي  ظني  وك��ذاك  رف��ي��ع31.  ل��ك��ل  ي��رف��ع��ه��ا  س����وف  أن 
منيع32. هو ما علمت أبو الفضائل كلها ال��ن��ش��أت��ن  يف  ج���ان���ب  ذو 
هكذا وإستقري  قري  نفس  يا  أم���ر امل��ه��ي��م��ن ف��إس��م��ع��ي واط��ي��ع��ي33. 
تستطيع ما  عيل  زم��ان  يا  صب  جزوع34.  غر  صادفت  فقد  ن��وب  من 
عبيده واألن��ام  أنا  الذي  حسبي  مريعي35.  أن��ت  كنت  إن  مفزعي  ه��و 
أم���ره  ب��ال��غ  اهلل  إن  ض���ر  ال  ف��ي��ا ي����رى م���ن س���اخ���ط وم��ط��ي��ع36. 
ودائ��ع  علمت  ل��و  ي��ا  أرواح��ن��ا  ب���دي���ع37.  خ������ر  هلل  س�����ن�����رده�����ا 
عباده ف��وق  ب��األم��ر  ق��اه��ر  ه��و  ي��ق��ي ول���ي���س ق���ض���اه ب��امل��دف��وع38. 
نفسه م��ن  بالفتى  أرأف  اهلل  ي��ع��ط��ي ول���ي���س ع���ط���اه ب��امل��م��ن��وع39. 
وشأنه قضاه  قد  ما  شاكر  أن��ا  م���ن���ه إل���ي���ه م����ب����دأي ورج���وع���ي40. 
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التعليقات:

مع األسف إننا ال نعرف شيئا عن أم الشيخ حتى وال إسمها وأهلها ما 
الديوان وقد  العصام يف  القصائد  رثائه هلا وهي من  ما جاء يف قصيدة  عدا 

تكون من القصائد العظيمة يف رثاء األمهات. 

13- 16. يشري إىل أنه كان غائبا حني وفاهتا. 
18. السقبان: مجع سقب وهو ولد الناقة. 

19. الفصيل: وهو السقب إذا فصل عن أمه. 
20، إشارة إىل أنه عاش يتيام ومات ابوه مبكرا. 

22. قد تكون أمه علوية فإن مثل هذا القول)من دوح جمد يف السامء رفيع( ال 
 .يقال إال بآل البيت

24. الدر: اللبن. 
29. البني: الفراق. 

 .32. قد يشري هبذا إىل أهنا دفنت بروضة العباس
33. األخري: من القول اجلميل والرجوع إىل اهلل عز وجل يف كل أموره. 

34. يف النسخة الثالثة جاء هذا البيت كام ييل: 

تستطيع م��ا  ع��يل  ص��ب  ده���ر  جزوعي��ا  غر  صادفت  فقد  نوب  من 

37. كتبنا هذا البيت عىل مدخل مقربة عائلتنا يف املقربة اجلديدة يف كربالء.
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)43(
ال عذر للدهر

من البسيط األول: 
أنشأها يف رثاء املرحوم السيد مهدي القزويين سنة 1300 هـ: 

منصدعا عاد  املعايل  شمل  اليوم  ال��ي��وم داع���ي امل��ن��اي��ا يف األن����ام دع��ا1. 
قمر  وال  ب��اد  ك��وك��ب  ال  ال��ي��وم  طلعا2.  بعدها  ب��در  قيل  إذا  فأعجب 
عى حرم ال خدر مروب  اليوم  مرتفعا3.  األرض  يف  يرى  حجاب  وال 
الوحي سافرة  بيت  أمست حارئر  رجعا4.  ياليته  م��ى  م��ن  ع��ى  ح��زن��ا 
أسفي ويا  هلفي  وا  مات  مهاجرا  اجلزعا5.  يعرف  مل  من  اليوم  فليجزع 
حرم إىل  حجا  ح��رم  م��ن  نويت  سعى6.  احلجيج  ساعي  فيها  كالمها 
وذا فيه  اخللق  خر  مولد  ذاك  ها  أضطجعا7.  جسمه  فيه  القيامة  حتى 
غاربه اهلل  ج��ب  للدهر  ع��ذر  ال  صنعا8.  ما  الدهر  وي��ل  الدهر  أيعلم 
ذكر إذا  م��ن  ي��ا  أنفسنا  تفديك  خضعا9.  منهم  ك��ل  معناه  األرشاف 
كا  الرجال  أعناق  فقدك  أم��ال  وقعا10.  ق��د  ال��ذل  عليها  رق��اب  مالت 
جزعا11. شقت عليك قلوب للرجال كا للنسا  جيوب  عليك  شقت 
أش��ب��ه��ت خ��ر ال��راي��ا ب��ع��ده ورع��ا12. يف اخللق واخُللق اشبهت النبي كا
فا األرف��ع��ان  أب���واك  مرتفعا13. مه��ا مه��ا  ط���ار  م���ن  ب��ع��دمه��ا  ي����روم 
فإستصغرت من جبال األرض ما إرتفعا14. طالت بنعشك أيدي احلاملن له
تضعا15. وإستحقرت أرجل املاشن فيه عى أق��دام��ه��ا  أن  ال��ك��واك��ب  ه��ام 
ملعا16. وإنحادت الشمس عنه أن تزامحه إذا  م��ن��ه��ا  س��ن��ا  اهب����ى  ف���ك���ان 

قائلة األم���الك  مجلة  وأع��ول��ت  منفجعا7.  اهلل  رس����ول  ع���اد  ال���ي���وم 
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منهمعا18. عزي احلجيج وقل للبيت بعد أرق عينيك  يف  ت��رق��رق  دم��ع��ا 
به ال��ويص  عزي  به  النبي  عزي  معا19.  وال��س��ب��ط��ن  ال��ب��ت��ول��ة  ع����زي 
به القيام  ع��زي  الصيام  ع��زي  واجلمعا20.  ال��ي��وم  فيه  اجل��وام��ع  ع��زي 
محى وك��ان  إال  ح��ادث��ة  قيل  م��ا  ق��ي��ل غ��ام��ض��ة إال وك����ان وع��ا21.  م���ا 
جمتمعا  للراجن  بيتك  كان  قد  جمتمعا22.  ل���ل���راث���ن  ب���ع���دك  ف���ص���ار 
ينشده  القول  فيك  ينمق  ه��ذا  مستمعا23.  ال��ق��ول  فيك  ي��ص��دق  وذا 
ألسننا وقدأخرست  نقول  ماذا  طبعا24.  أف���واه���ن���ا  ع���ى  ك����أن  ح��ت��ى 
لتخرسنا إال  بابل  زلزلت  ما  تقعا25.  أن  ق��ب��ل  وك����ادت  فأخرستنا 
منقلعا26. ويف القلوب شواظ لو تصعد لل� األرض  فوق  إلنحط  �عيوق 
قابلنا  كان  كذئب  إال  الدهر  ما  شبعا27.  ليته  منا  إج��ت��اح  م��ا  ف��إج��ت��اح 
منهمكا  باألغنام  عهدناه  كنا  ال���رى طمعا28.  ف��ص��ار جي��ت��اح آس���اد 
به  النبي  جاء  الذي  ال��وداع  حج  رشعا29.  م��ا  مثل  فيه  جئت  ال��ذي  ه��و 
مقربا اهلل  رسول  مثوى  وزرت  وإخرت عند أيب السبطن مضطجعا30. 
بينها ف���رق  ال  ب��أهن��ا  ع��ل��ا  إرتضعا31.  ال��رمح��ة  ث���دي  در  ك��المه��ا 
له  قرار  ال  حميطا  بحرا  جاورت  مهعا32.  إن  ال�����ورق  ه��ام��ي  ف��ل��ي��س��ق 
وقد  الرجال  أقلتك  كيف  أدر  مل  الضلعا33.  األجبل  شم  بحملك  شكت 
منتزعا34. إن غاب شخصك عن عيني فحبك يف اهلل  ي����راه  أن  أب���ى  ق��ل��ب��ي 
أقعا35. ما إن ذكرتك إال طرت من فرحي أن  ح����اذرت  وم���ا  ج��ن��اح  ب��ال 
منطبعا36. أغى مدادك من دم املستشهدين فا أح���اله  وم���ا  وق����درا  أع���اله 
يا  خالفك  ضعنا  ما  هلل  احلمد  ومنتجعا37.  أب��ي��ات��ا  ال���ري���ة  أزك����ى 
هلا عديل  ال  قروما  فينا  خلفت  شفعا38.  ل��ن��ا  رض��ي��ن��اه��م  ال��ع��امل��ن  يف 
صاحلة يبق  مل  منهم  صالح  كم  تقعا39.  أن  ق��ب��ل  إل��ي��ه��ا  وط�����ار  إال 
لنائبة  ي��رج��ى  م��ن  خ��ر  حممد  مطلعا40.  اجل����وزاء  ج���اوز  ال���ذي  ذاك 
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داجية ك��ل  بحسن  وارشق���ت  طلعا41.  السا  يف  بدر  كل  عن  فإستغن 
واكفة  كل  عن  أكفهم  أغنت  نبعا42.  إذا  ي��ن��ب��وع  ك��ل  وع���ن  ج����ودا 
وإنقلعا43. أرسى أبو القاسم املعروف نائله م��ال  قد  ال��ذي  ال��وف��اء  ط��ود 
مادحه  ق��ام  م��ا  إذا  احل��ري  ه��و  نصعا44.  م��ا  األش��ع��ار  م��ن  عليه  يتلو 
يد  ال��ع��امل��ن  يف  ألب��ن��ائ��ه  وك���م  ولعا45.  مدحها  يف  الندى  لسان  اضحى 

قلمي وذا  ي��رح  مل  لساين  ه��ذا  ك���المه���ا ي���ن���ران امل�����دح م��ب��ت��دع��ا46. 
له أن  املعمور  لربعهم  سقيا  إتسعا47.  رحبها  ي��وم��ا  ض��اق  إذا  ب��اب��ا 
له نظر  ال  نضار  ال��رج��ال  ويف  نفعا48.  م���ا  ق���ل  رم����اد  ال���رج���ال  ويف 

التعليقات:

39. صالح أخو السيد مهدي والصالح اآلخر إبن السيد مهدي. 
40. إبن السيد مهدي، حممد ابو املعز. 

41. حسني هو أيضا إبن السيد مهدي. 
 أما إبنه الرابع فهو جعفر وقد توىف سنة 1298 قبل والده. 

43- 45: أبو القاسم بن احلسن إبن السيد حممد املجاهد الطباطبائي. يظهر 
أن السيد أبو القاسم أقام حفل تأبني للسيد مهدي القزويني يف كربالء 
وإن الشيخ حمسن ألقى قصيدته هذه يف هذا احلفل فأشار إىل السيد أبو 
حمسن ضمن  الشيخ  إسم  يرد  مل  السبب  هلذا  أنه  كام  وفائه  وإىل  القاسم 

أسامء من رثى السيد مهدي القزويني يف احللة. 
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)44(
األرض تبكي

من البسيط األول: 
قاهلا يف رثاء اإلمام احلسني واملستشهدين معه:

معا السا  وآف��اق  تبكي  األرض  نعا1.  ال��ن��ب��ي  أب��ن��اء  ج��ري��ل  ي���وم  يف 
منهدما الزهراء  بني  بيت  يوم  يف  مرتفعا2.  ال��زرق��اء  بني  وبيت  أمسى 
جمتمعا3. يف يوم شمل بني الزهراء منصدعا ال��زرق��اء  بني  وشمل  أمسى 
وج��ال  واهل����ا  ن��ب��ي  ك��ل  ي���وم  يف  وجعا4.  ن��اح��ال  ويص  وك���ل  أم��س��ى 
ممتعضا اهلل  رس��ول  أمسى  يوم  يف  صنعا5.  ول���ده  يف  م��ا  اهلل  إىل  يشكو 
فاطمة  واألم  ح��ي��در  اب��وه��م  مرتضعا6.  ال��وح��ي  در  ك��ان  وكلهم 
خاملة  اجل��و  سباع  ول��ت  ي��وم  يف  ولعا7.  فيهم  حرصا  الكلب  وأصبح 
سمعا  من  كل  فلبى  هند  إبن  دعا  سمعا8.  م��ن  ك��ل  فأغى  النبي  وإب��ن 
به  الساكنن  ووي��ل  العراق  وي��ل  دع��ا9.  ح��ن  اهلل  حبيب  أج��اب��وا  ه��ال 

سمك وال���ذي  ال  كفوه  أأن��ت��م  البقعا10.  منكم  اخ��ى  ش��اء  لو  األف��الك 
ويلكم  امل���اء  م��ان��ع��وه  أأن��ت��م  اجلزعا11.  سيفه  م��ن  أسقاكم  ش��اء  ل��و 
ب��أيب اب��ي��ات��ه  ح���ارق���وا  أأن��ت��م  إضطجعا12.  ظلها  يف  ومن  البيوت  تلك 
وغدرهم الدنيا  بني  نفاق  لوال  إتسعا13.  م��ا  ال��دي��ن  رداء  خ��رق  واهلل 
بل أنت عرش مليك العرش قد رفعا14. ما أنت يا كربال ارض وال فلك 
مرتفعا15. لقد سموت عى السبع العال رشفا  ال��ك��ريس  م��ن  أع���ى  وأن���ت 
رشعا16. طف بالطفوف فا أحى الطواف هبا  العال  يف  كانا  والعرش  فالطف 
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وض��ع��ا17. والطف عرش العال ما مكة رشفا  ل���ل���ورى  ب��ي��ت  أول  ف��ث��م 
رشعا18. لبيك صح عندها وإعلم بأن هبا قد  للدين  من  إبن  إستغاث  قد 
فكم للنداء  جميبا  ك��رر  لبيك  دع��ا19.  واغ���رب���ت���اه  أال  اإلل����ه  داع����ي 
ن��ف��را  أف���دهي���م  ن��ف��ر  أج���اب���ه  الفزعا20.  ي��ع��رف  م��ن  اب���دا  فيهم  م��ا 
صارخة  جد  يا  هبا  سمعت  ولو  إنصدعا21.  اهلدى  قلب  برختها  حتى 
منعا22. وتلك زينب أفدهيا وما وجدت خ��دره��ا  م��ن  إخ��وهت��ا  بعد  م��ن 
إنتزعا23. وكان جريل مع ميكال خادمها قرطها  وزج��ر  شمر  وال��ي��وم 
أحبتها من  جسوما  رأي��ت  ولو  دفعا24.  أوداجها  دما  من  الثرى  ت��روي 
عمري يف  اهلل  أم��د  م��ا  أبكيهم  ج��زع��ا25.  ب��ع��ده��م  إال  ب��ك��ائ��ي  وم����ا 
ألقتنعا26. يا رب أنت عى ما شئت مقتدر ف����وزي  ب��ث��اره��م  ف��إج��ع��ل 
آون��ة  ل��أف��راح  إن  ي��رى  م��ن  ي��ا  إنقشعا27.  ال��رمح��ة  وس��ح��اب  متى  متى 
معا28. ليت احليا مل يصب إال كذا رشرا وال��ب��ح��ار  ن���ارا  األرض  فيمأ 
قطعا29. كي هيلك احلرث بعدالنسل يعقبه ق��د  اهلل  رس���ول  ن��س��ل  أل��ي��س 
هلا أنت  املحجوب  امللك  أهيا  يا  اهللعا30.  فأكفنا  إن��ت��ظ��ارا  هلكنا  لقد 
مرعه  يوم  أتنسى  أب��وك  هذا  وص��ن��ع ش��م��ر ب��ه ي��ا ج��ل م��ا صنعا31. 
وق��ع��ا)1(32. وذا أخوك وذا سهم إبن مرة قد مهجتي  يف  ليته  ب��ه  أودى 
جثته  النهر  ح��ول  عمك  وذاك  إنقطعا36.  أرجائه  من  أصبح  كالطود 
حمتجب  النهر  وم��ا  ت���راه  ول��و  ع��ن��ه ب��ك��ل زن��ي��م ق���ط م���ا إرت��دع��ا37. 
كصاعقة  منهم  موقفه  فكان  جدعا38.  وال  منهم  ف��ارح��ا  ت��دع  فلم 
أال  قال  حن  منه  أجود  كان  من  ممتنعا39.  امل���اء  ه���وين وك���ان  ن��ف��س  ي��ا 
جثته  ضم  ق��را  املهيمن  سقى  منهمعا40.  وال��رض��وان  العفو  م��ن  درا 
النبي وال  واهللعا41. لقد سقى عرة اهلادي  ال��وي��ل  إال  م��ع��ادي��ه  س��ق��ى 
كرعا42. قيل إبن مامة قلت أخسأ فذلك أما ب��ل  ي��رك��ه  مل  امل���اء  أدرك  ل��و 
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حتملها احل��وراء  عمتك  وتلك  الضلعا43.  هزهلا  مع  تشتكي  مصاعبا 
مرهتن وهو  أمسى  عليلك  وذا  الوجعا44.  أغ��الل��ه  م��ع  اهلل  إىل  يشكو 
ساقطة الناس  ثنايا  كل  ليت  يا  قرعا45.  الثنا  ذي  ثنايا  هند  إب��ن  ي��وم 
نادرة الناس  كل  أرؤس  ليت  يا  رفعا46.  املصطفى  حبيب  راس  غ��داة 

التعليقات:

آثر  أنه  واملشهور  اإلثار  يف  املثل  به  ويرضب  مشهور  مامة  بن  كعب   .42
بنصيبه من املاء رفيقه النمري فامت عطشا )طبقات الشعراء والشعراء 

إلبن قتيبة ص 37، ط 3. 1984(. . 
 ويف نسخة أخرى: فذلك إذ )النارش(. 
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)45(
حبر النوال

من الكامل األول: 
:قال متوسال بأهل البيت

ملجأ يل  غركم  أع��رف  كنت  لو  أع����رف1.  ال  ل��ك��ن��ن��ي  ل���ق���ص���دت���ه 
س��اك��م س���واك���م  ال�����ذي  إن  ال���ن���وال ف���ا ل��ن��ا ال ن��غ��رف2.  ب��ح��ر 

التعليقات:

أ. يف النسخة الثانية والثالثة ورد:
)مل نجد حلرف الفاء له غري هذين البيتني وهلل األمر(. 

هبذه   47 والرقم   46 الرقم  مها  أخريتني  قصيدتني  عىل  عثرت  ولكنني 
القافية. 

ب. إن الشعراء يقولون ما يشعرون
وال شك أن الشيخ يقصد أنه ال يعرف من الناس الذين حوله ممن يمكنه 

قصدهم واللجوء إليهم وال اشك أنه يعرف ان اهلل هو امللجأ األول. 
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)46(
فقدت إلفًا

من الطويل األول: 
قاهلا يف رثاء احلاج جواد بدكت املتوفى سنة 1281 هـ:

باجد م��اج��دي��ن  م��ن  أع��زي��ك��ا  إلفا1.  إح��س��ان��ه  غ��ر  ي��ق��دم  مل  م��ى 
بفاخر ف��اخ��ري��ن  م��ن  أع��زي��ك��ا  حلفا2.  م��ع��روف��ه  غ��ر  يعقب  مل  م��ى 
ختفى3. جواد إذا ما حلبة الفخر أعرضت ال  م��ف��اخ��ر  ف��ي��ه��ا  ل���ه  ف����ان 
خالفه ذا  من  املرفوع  األدب  سل  ل���ه سجفا4.  وي��ع��يل  ب��ي��ت��ا  ل���ه  ي��ق��ي��م 
الئحا الفضل  عى  منه  أث��را  أرى  قطفا5.  ل���ه  ال��س��اب��ق��ن  أك����ف  مت��ن��ى 
غردت هي  إن  األي��ك  مح��ام  ال��وم  طرفا6.  هلجعتها  تغمض  ومل  سحرا 
كالذي هو  وما  إلفا  فقدت  لقد  إلفا7.  مثله  ي���رى  ال  وم��ث��يل  ف��ق��دت 
ضيامها  ن��ور  عيني  يف  ك��ان  لقد  يطفى8.  ن��ورمه��ا  ع��ي��ن��اي  ب��ع��ده  ف��ه��ا 
سللته  م��ا  إذا  سيفا  يل  ك��ان  لقد  أب����دا خ��وف��ا9.  ب��م��ع��رك��ة ال أخ��ت��يش 
بعاده خطفا10. ويا صاحبا ما كنت أرجو  ال����ردى  ج��ن��اح  م��ن��ي  ختطفه 
مسددا البليغ  بالقول  كنت  لقد  حلفا11.  تتخذ  مل  احل��ق  غ��ر  أن��ك  ع��ى 
مآثر صحف  األحياء  نر  وإن  صحفا12.  صاحلة  ك��ل  م��ن  هل��م  ن��رت 
خيفى13. أبى الدهر إال هكذا الفضل أهله ن�����وره  ه���ك���ذا  وإال  ش��ت��ات��ا 
فإنا  عني  الدهر  حجبك  لئن  يعفى14.  ال  وح��ق��ك  قلبي  يف  حم��ل��ك 
ضيعا  ال��ش��ع��ر  ق���وايف  ت��رك��ت  تكفى15.  به  من  ت��رى  ال  وتغدو  ت��روح 
عويلها  مت��ل  ال  ثكى  فهاهي  رجفا16.  حشاشتها  متلك  ومل  عليك 
إمرؤ جي��اوره  لو  قرا  فجاورت  اللطفا17.  يعدم  مل  اخللق  ب��ذن��وب  أت��ى 
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عبابه يف  الذي  البحر  جانب  إىل  ال��غ��رف��ا18.  ت��س��أم  ال  األي�����ام  أب���د  إىل 
رصوفه تبدي  حن  الرزايا  كأن  كشفا19.  ذم��ة  ال���ورى  أوىف  ع��ن  حت��اول 
له س��ن��دا  ي��ت��خ��ذ  مل  أن���ه  ع���ى  كهفا20.  حل���ادث���ة  ي��ذخ��ر  مل  ك��ه��ذي��ن 
كالمها البارعان  السيدان  مها  وىف21.  ال���ذي  ال��ك��ري��م  ه���ذاك  نتيجة 
نسفا22. قديا رأيت الدهر تعدوا خطوبه تنسفها  ال��ع��ز  ش��اخم��ات  ع��ى 
عليهم ألقت  اهلل  رس��ول  ك��آل  احلتفا23.  أذاق��ت��ه��م  ح��ت��ى  ك��الك��ل��ه��ا 
صوالح  غر  روم��ان  يكتبن  فال  وال���س���وء حي��ذف��ه حذفا24.  هب��ا  أت��ي��ت 

ص��ح��ي��ف��ة ت���ر ال خت����اف هل���ا ق��ذف��ا25. إىل أن جتيء احلر يف الناس نارشا
األصفى26. فتوردك احلوض الذي من سقاته م����وارده  م��ن  فتسقى  ع��يلٌّ 
ساكب  مغناك  جاز  ال  قره  ويا  حت��ي ث���رى م��ث��واه دي��م��ت��ه ال��وط��ف��ى27. 

التعليقات:

ظهرت هذه القصيدة بديوان احلاج جواد بدكت، حتقيق سلامن آل طعمة، 
عام 1999م واألصل من جمموعة خطية آلل الرشدي. 

1. املخاطبان مها ولدا املتوىف حممد حسني، وعيل وقد يكون املقصودان أيضا 
السيد أمحد والسيد حسن الرشدي. 

21. يشري إىل ولدي املتوىف. 
24. رومان: إسم امللك الكاتب املوكول. 
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)47(
روضة كربالء تزهو

من الرجز األول: 
كتبت على اجلدار الشمالي للروضة احلسينية بكربالء:

ق��ط��وف��ه��ا  دان����ي����ة  ج���ن���ة  م����ا  م�����ا دي����م����ة ه���ام���ي���ة خ��ل��وف��ه��ا1. 
عارها  وم��ا  السبع  األب��ح��ر  م��ا  وم������ا آلل���ي���ه���ا وم������ا ص���دوف���ه���ا2. 
حطيمها  وم��ا  البيت  كعبة  م��ا  خيفها3.  م��ا  ح��ج��ره��ا  م��ا  زم����زم  م��ا 
س��ت��وره  م��ا  امل��ع��م��ور  بيتها  م��ا  وم�����ا س�����واري�����ه وم�����ا س��ق��وف��ه��ا4. 
ورضة  من  منظرا  وأهب��ى  أزه��ى  ط��ف��وف��ه��ا5.  هب����ا  ت���زه���و  ك���رب���ال  يف 
وال  ي��وم��ا  ممحلة  أص��ب��ح��ت  م��ا  م���ي���ز م�����ن رب���ي���ع���ه���ا خ��ري��ف��ه��ا6. 
ع���ب���داهلل خ���ان غ��ره م���ا خ���ان  ح��ل��ي��ف��ه��ا7.  ال���ع���ال  ي�����أيت  ان  حي����ق 
حممد  ص���ادق���ا  ف��ي��ه��ا  وق�����ام  ح���س���ب امل����ع����ايل أن������ه أل��ي��ف��ه��ا8. 
الثنا م��ن��ي  مستوجب  ك��المه��ا  ردي��ف��ه��ا9.  ذا  ال��ع��ل��ي��اء  وراك������ب 
أمح��د ن��ائ��ب  أن���ت  ت���زال  وال  م���راب���ع���ا أه�����ل ال���س���ا ض��ي��وف��ه��ا10. 
سجوفها11. ذي جنة الفردوس ذي ما يرضها ذي  اجل��ن��ان  غ���رف  ذي 
عريفها  بالرشاد  إرتقى  ما  إذا  ت��ارخي��ه��ا )حم���س���ن ق���ل ع��ري��ف��ه��ا(12. 
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التعليقات:

هذه القصيدة ليست يف الديوان. 
كانت مكتوبة عىل القاشاين يف اإليوان الضيق بسور الروضة الشاميل املقابل 
لباب الصحن املسامة باب السالم وقد رأيت ذلك بنفيس. وقد تساقط 
القاشاين فإعيد النقش والزخرفة بدون القصيدة. عثرت عىل القصيدة يف 
خمطوطة كتابات الروضة احلسينية بخط الشيخ جواد عيل املعلم اخلطاط. 
تاجر  صادق  البناء/حممد  أعامل  عىل  واملبارش  املرشف  هو  خان  عبداهلل   .7

ثري والدة شرياز وسكن أصفهان وهو الذي مول عمليات البناء. 
كام  نقلتها  والــوزن،  باملعنى  خلل  األبيات  هذه  صدور  يف   .12  ،11  ،10
وجدهتا يف املخطوطة مع بعض التصحيح ويظهر مع األسف أن اخلطاط 
عىل  ينطبق  ال  التاريخ  أن  كام  قراءهتا  حيسن  مل  اإليوان  من  نقلها  الذي 

الواقع، وهو 654هـ بينام كان مكتوبا: حمسن 1305هـ. 
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)48(
احلسني سحاب

من البسيط الثاني 
 قاهلا متوسال باإلمام احلسني

وأع��راق��ا إنباتا  اخل��ل��ق  أك���رم  ي��ا  وأش���ب���ه اخل��ل��ق ب��امل��خ��ت��ار أخ��الق��ا1. 
س��ب��اق��ا2. أنت إبن من مل يدع يف الكون سابقة ق���ب���ل  إل���ي���ه���ا  وك������ان  إال 
رشف ذي  كل  فخر  كل  يف  وساد  ف��اق��ا3.  م����ن  ك����ل  جم����د  وف������اق يف 
نعرفه اهلل  ب��اب  ال��ي��وم  ه��و  فها  ضاقا4.  وال  راج��ي��ه  وج���ه  يف  س��د  م��ا 
م��واه��ب��ه  أن��س��ى  م��ا  واهلل  واهلل  ع����يّل ك��ال��غ��ي��ث ت��دف��اق��ا وهت��راق��ا5. 
ما  تنجز  يف  شفيعا  يل  كن  أفديك  أم��ل��ت��ه م��ن��ك إك����رام����ا وإش��ف��اق��ا6. 
ال� فتح  الذي  للباب  الباب  فإنك  ���رمح��ن ل��ل��ن��اس ك��ي ي��أت��وه ط��راق��ا7. 
خفاقا8. قالوا احلسن سحاب قلت كيف وهل األي���ام  م��دى  السحاب  ي��رى 
وال  جي��ف  وأي���ام���ا  ي��وم��ا  جي���ود  إن��س��اق��ا9.  س��ق��ا  م���ا  إذا  إال  جي����ود 

التعليقات:

9. ما سقا إنساقا مل أفهم معناها ومل أجدها بام لدي من املعاجم. 
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)49(
بابك لن يغلقا

من املتقارب الثالث: 
 :قاهلا مادحا أبي الفضل العباس

يغلقا ل��ن  ب��اب��ك  ال��ف��ض��ل  اب���ا  ت���رت���ق���ى1.  ال  م���ع���ال���ي���ك  وغ�������ر 
عليا  أب�����وك  وك�����ان  ع���ل���وت  ت��ل��ح��ق��ا2.  أن  وه���ي���ه���ات  وفِ�������ّت 
اخ أي  ب��ن��ف��س��ك  وق����ي����ت  ك���ري���م ل��ن��ف��س��ك ن���ف���ي ال���وق���ا3. 
فاضل وم���ا  أن���ت  ال��ف��ض��ل  اب���و  إس��ت��ق��ى4.  ن�����داك  إال  ال����نّ����اس  م���ن 
أوث���ق���ا  م����ا  ع����ه����دك  ف���ل���ل���ه  أص����دق����ا5.  م������ا  وع����������دك  وهلل 
هبا  زه�����دا  دن���ي���اك  وط��ل��ق��ت  ك����������ذاك أب����������وك هل������ا ط��ل��ق��ا6. 
م��ص��اف��ح��ة  ي�����داك  وخ���اف���ت  ال����ل����ئ����ام ف����ف����ارق����ت����ا امل���رف���ق���ا7. 
كا  ك��ع��ب��ا  م��ام��ة  إب����ن  ن��س��ي��ن��ا  ذك�����رن�����ا ب���م���وق���ف���ك اخل���ن���دق���ا8. 
احلجيج س��اق��ي  ج��دك  ك��ان  إذا  ف���ان���ت ج���دي���ر ب��ح��م��ل ال��س��ق��ا9. 
ال��ن��ب��ي آل  أك���ب���اد  ل��ت��ط��ف��ئ  غ��������داة ال�����ظ�����اء هل�����ا أح����رق����ا10. 
ال��ع��راق  ش��م��ل  اهلل  مج��ع  ف��ال  وأه����ل����ي����ه ب����ع����دك ب�����ل م���زق���ا11. 
واق��ف��ا أن��ث��ن��ي  ال  وح���ق���ك  اجل���ول���ق���ا12.  أم�������أ  أو  ب����ب����اب����ك 
ال���ذي ال��ع��زي��ز  أن���ت  ألن���ك  ي��رق��ا13.  أن  ص����واع����ك  أم�������رت 
يديك ب��ن  ع��ب��دك  أن���ا  وه���ا  ي��ع��ت��ق��ا14.  أن  أن������ت  آذٌن  ف���ه���ل 
وقد إف��ت��ق��ارا  أخ���اف  وك��ي��ف  وق�����ف�����ت ب����ب����اب����ك م���س���رزق���ا15. 
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التعليقات: 

6. إشارة إىل خطبة اإلمام عيل: إليك عني، غري غريي. . . إلخ فقد 
طلقتك ثالثا. . . خماطبا الدنيا. 

7. إشارة إلة قطع كفوف العباس يوم كربالء. 
 8. كعب بن مامة، مر علينا. 

9. أبو طالب ساقي احلجيج أيام احلج قبل اإلسالم. 
12. اجلولقا هو وعاء يتخذه الناس حلوائجهم. 

13. إشارة إىل النبي يوسف وإخوته. 
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)50(
مل تزل ناصحا

من اخلفيف: 
 :قاهلا يف أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ف��ل��ذا ح���اول���وا إن��ح��ط��اط ع��الك��ا1. ق��ر ال��ق��وم ع��ن ب��ل��وغ م��داك��ا 
فيا  ي���ك  مل  ال���س���اء  ورب  ال  ذراك�����ا2.  إرت����ف����اع  إال  ح����اول����وه 
ولكن ح��ق��ا  ال��ن��ب��ي  دي���ن  ك���ان  ل��والك��ا3.  اهل�����دى  ي��ك��ن واض�����ح  مل 
وأم��ي��ن��ا ل���ه  ن��اص��ح��ا  ت����زل  مل  وأخ�������ا ح���ي���ث دوهن�������م آخ���اك���ا4. 
للناس أق���ام���ك  م���ى  مل���ا  ث���م  إم�����ام�����ًا ك����ي هي����ت����دوا هب���داك���ا5. 
ع��اء  إال  ذاك  ب��ع��د  ف���أب���وا  ق����اده����م ف���ي���ه خ���اب���ط���ن س���واك���ا6. 
أج��اب��وا ل��و  عليهم  م��ا  وي��ل��ه��م  ي����وم ح���اول���ت ن��ره��م دع��واك��ا7. 
ول��ك��ن  واظ���ل���م���ت���اه  داع����ي����ا  دع��اك��ا8.  ي������ردوا  أن  ال���ق���وم  أمج����ع 
الغراء  لبيعتك  إن��ك��اره��م  ك��ان  خ���ط���ب���ا ي������زع������زع األف�����الك�����ا9. 
اهلل اشهد  وق��د  بغيا  أنكروها  ع���ل���ي���ه���ا مج���ي���ع���ه���ا األم����الك����ا10. 
دون أق���ام���ك  ب���ال���ذي  ق��س��ا  اخل����ل����ق ط������را ل���دي���ن���ه س���اك���ا11. 
عال كل  ألرتقوا  أطاعوك  لو  إدراك������ا12.  ال���س���ه���ا  ل����ه  ت���ؤم���ل  مل 
تصدر كا  بطانا  وألص��درهت��م  ج����دواك����ا13.  واردا  ج������اء  م�����ن 
عليهم  القديم  حقك  رع��وا  لو  س���ج���دوا خ��اض��ع��ن حت���ت ل��واك��ا14. 
وآل��وا النفاق  إستشعروا  لكن  إهن��اك��ا15.  إال  ال���ن���ف���اق  جم�����اري  يف 
فإصطفاه أمح����دا  اهلل  خ��ل��ق  إرتضاكا16.  إصطفاه  م��ا  بعد  م��ن  ث��م 
ط��را  واله  األن���ب���ي���اء  وع����ى  وع�������ى أوص����ي����ائ����ه����ا والك������ا17. 
فأحجمت تكف  أن  اهلل  أم��ر  إم����ت����ث����اال ألم������ر م�����ن س���واك���ا18. 
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ن���ارا  حل��رب��ك  أوق�����دوا  ك��ل��ا  ب��س��ن��اك��ا19.  ح����ره����ا  اهلل  أط����ف����ا 
فريدا  فيه  أصبحت  ي��وم  أي  ن���اص���ب���ات ل���ك ال����رزاي����ا ش��ب��اك��ا20. 
ح���راك���ا21. يوم أضحى النبي ميتا ومل تستطع ق�������واك  م����ن  ذاب  مل����ا 

وأي������ن ال�����ع�����زاء ن���ف���ي ف���داك���ا22. ليت شعري عن أي خطب أعزيك 
كان  عزاء  فيه  رزيت  عمن  ليت  ع���زاك���ا23.  ال����ع����زا  يف  اهلل  أح���س���ن 
ك��اف  ف��اط��م  ال��ب��ت��ول  ظ��ل��م  ل���ك م���ن ك���ل م���ا ل��ق��ي��ت ه��ن��اك��ا24. 
ق��وم  أع����ن  اإلل�����ه  أق����ر  ال  صهاكا25.  وارض����وا  ف��اط��ا  أس��خ��ط��و 
الغي إبنها يسل حسام  يوم جاء  ك����ي ي���ث���ك���ل ال����س����اء ال���س���اك���ا26. 
رزاي��ا  من  جيد  مل  ج��اء  ما  ليت  سقياكا27.  س��ح��ب��ه��ا  م����اء  م���ن  ك����ان 
كروب أس��ري  أنساكا  لست  ت����رو م���ا م���ن أرسه�����ن ف��ك��اك��ا28.  مل 
اهلل  وبعن  بكاءها  تبكي  ب��ت  أم����س����ى ب����ك����اؤه����ا وب���ك���اك���ا29. 
عنيف ب��رب  ف��اط��ا  روع���وا  عيناكا30.  ج���رى  م��ا  س���وء  ش��اه��دت 
رض��وا  ث��م  جنينها  أسقطوها  ض��ل��ع��ه��ا ب��ئ��س م���ا ج����زوا ن��ع��اك��ا31. 
فيها إصطبارك والصر ذاك����ا32. فعجبت  غ����ر  ك�����ان يف  ل����و  مج���ي���ل 
احلزن  يف  يواسك  مل  هل��ارون  ما  ول������و ك������ان ش����اه����دا واس����اك����ا33. 
شكواكا34. ولكانت شكواه من قوم موسى وع���ى  ل��و  ش��ك��واك  دون 
إستصغروين أمي  إبن  قال  يوم  م��ث��ل م��ا ق��ل��ت ي���وم ت��دع��و أخ��اك��ا35. 
أين موسى بل  أين هارون منك  إن������ا ي���م���ض���ي���ان أث������ر ث���راك���ا36. 
صرا وأعظم  ق��درا  أع��ى  أن��ت  ب��الك��ا37.  ال���ق���ل���وب  يف  ول�����ذا ج���ل 
ك��رام��ا  وأم�����ي  أن���ت���م  ب����أيب  إس��ت��م��س��اك��ا38.  ب��غ��ره��ا  يل  أرى  ال 
ف��إين أخ����اف  مم���ا  خ��ل��ص��وين  ع����دت ض��ع��ف��ا أغ���ال���ط امل��س��واك��ا39. 
ال ي��وم  مهكم  م��ن  وإج��ع��ل��وين  فكاكا40.  ه��م  عظيم  م��ن  إم��رئ  يرجو 
نداكم ب��ح��ور  نستقي  ن��زل  مل  وك������ذاك ال����ك����رام ح��ق��ا ك��ذاك��ا41. 
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التعليقات:

16. حممد املصطفى وعيل املرتىض. 
25. صهاكا: إسم علم. 

 28. أنساكام يقصدعليا وفاطمة يوم وفاة النبي واإلرتداد عن بيعة الغدير. 
موسى  أخيه  إىل  إرسائــل  بني  من  وشكواه  هــارون  بني  يقارن   .36  -33

وشكوى اإلمام عيل إىل النبي حممد من يوم السقيفة. 

)51(
زاد كفرا

من الوافر األول: 
نظمها يف من حاججه يف املسائل العقائدية:

ج��داال خي��اص��م��ن��ي  ع��م��ة  وذي  أق����ول1.  م����ا  ي��ع��ل��م  أراه  ول���س���ت 
هُي���دى ك���اد  دل��ي��ال  ل���ه  أق��م��ت  ب����ه األع����م����ى ول���ي���س ل����ه دل��ي��ل2. 
ي��دري وليس  الكتاب  ي��ذك��رين  ت�����ؤول3.  غ����وام����ض����ه  م��������اذا  إىل 
ال���راي���ا  أه�����دى  إن����ه  وي���زع���م  حي����ول4.  ال  وع�����ن�����ه  رش�������د  إىل 
علجا  راي���ت  كشفت  أن  ف��ل��ا  م��س��ت��ط��ي��ل5.  ب������اع  ال����غ����ي  يف  ل����ه 
ك��ف��را  زاد  أن  إىل  ي����رح  ومل  ي��س��ت��ق��ي��ل6.  ووىل  ك����ف����ر  ع�����ى 

التعليقات:

يف نسخة أخرى ذي عمه )النارش(. 
3. أنه يقصد أن القرآن كثري املعاين يف التفسري والتأويل. 
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)52(
ذرى اجملد

من املتقارب األول: 
نظمها يف رثاء مسلم بن عقيل: 

عقيل إب���ن  ع��ى  ب��ك��ائ��ي  قليل  مسيل1.  ك����لَّ  دم���ع���ي  س����ال  وإن 
ال��وف��اء أن  ال���نّ���اس  ع��ّل��م  ف��ت��ى  اخل��ل��ي��ل2.  دون  ال���غ���الص���م  ح�����زُّ 
الضالل ب��أي��دي  أس���را  بنفي  ق������ادوه ل��ل��م��وت ق����ود ال���ذل���ول3. 
غ��ائ��ل م���ن���ه���م  غ����ال����ه  وم�����ا  الذليل4.  وال��غ��در ش��أن  ال��غ��در  س��وى 
ض���ارع���ا ي���ك���ن  مل  أن�����ه  ع����ى  ول���ك���ن ق���ض���اء اإلل������ه اجل��ل��ي��ل5. 
ق��ل��ب��ه يف  ك�����ان  م����ا  وأع����ظ����م  م���ن اهل����م ذك����ر احل���س���ن ال��ن��ب��ي��ل6. 
احل��س��ن  ي�����ذوق  أن  حم������اذرة  م����ا ذاق������ه م����ن ج���ف���اء ال��ن��غ��ول7. 
إن���ج���اده  ال���غ���ي  ح���ش���د  إذ  وج������اء هب����ا م����ن ع�����ور وح����ول8. 

أج���ب���اهل���ا م����زع����زع  ف����أن����ت  وق�������اذف أس���ي���اف���ه���ا ب��ال��غ��ل��ول9. 
مسلم  م��ن  ن��ال  ال���ذي  عقيل  عقيل10.  م��ن  م��س��ل��م  ال  امل��ج��د  ذرى 
أب م�����داه  جي�����ارى  ال  أب  مستطيل11.  امل�����دى  يف  إب���ن���ه  س���ن���اء 
الليوث ب��أن  عجيب  ول��ي��س  ت���ع���ل���وا م���ف���اخ���ره���ا ب��ال��ش��ب��ول12. 
قبلها م���ن  أمح���د  ق���ال  وق���د  ع��ق��ي��ل13.  وآل  ع���ق���ي���ال  أح�������ب 
أمح��د ق���ال���ه  م���ا  ف��ص��دق��ت  وم����ا ك��ن��ت ع���ن ق���ول���ه ب��ال��ن��ك��ول14. 
كربالء  يف  مثلك  الفضل  أب��و  ل��ل��م��ث��ي��ل15.  أع���دم���ه���م  ك���ن���ت  إذا 
عم إب��ن  وأن��ت  ك��ان  أخ  وذاك  األص�����ول16.  يف  ب��ي��ن��ك��ا  ف�����رق  وال 
الرسول سبط  مصابك  ألبكي  وك������ان ب���ك���اه ب���ع���ن ال���رس���ول17. 
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عليك  ب���أن  ف��خ��را  وح��س��ب��ك  ال��ب��ت��ول18.  رصاخ  اجل���ن���ان  يف  ع���ال 
اهلدى إصطبار  عنك  قل  وق��د  ق��ل��ي��ل19.  غ�����ر  اهلل  يف  وص��������رك 
اهل���دى أه����ل  مل���وت���ك  وذل  وم���ا ك���ان م��وت��ك م���وت ال��ذل��ي��ل20. 
أراك  ب������أن  ع�����يل  ي���ع���ز  ق��ل��ي��ل ال���ن���ص���ر ك���ث���ر اخل�����ذول21. 
ال��زن��ي��م  ال��دع��ي  إل��ي��ك  ي��م��د  ب���اع���ا م����ن ال���ظ���ل���م غ����ر س��ل��ي��ل22. 
شنيعا  ق���وال  سمعك  وي��م��أ  للسبيل23.  ال���ورى  أه���دى  كنت  وق��د 
اخل��م��ور ب���رب  أح���ق  وك���ان  وك����ن����ت أح������ق ب���م���ج���د أث���ي���ل24. 
أميت صقيال  سيفا  كنت  وق��د  صقيل25.  غ���ر  ال���غ���ي  م���ن  ب��س��ي��ف 
تعب ال  أن  وآل��ي��ت  ظ��م��أت  ال��س��ل��س��ب��ي��ل26.  ال���ك���وث���ر  م����ن  إال 
النبي بنت  أب��ن  أن  لعلمك  ي��ل��ق��ى امل���ن���ي���ة ص������ادي ال��غ��ل��ي��ل27. 
بقتل ق��ت��ال  م��واس��ي��ه  ف��ك��ن��ت  وح�������ر غ���ل���ي���ل ب����ح����ر غ��ل��ي��ل28. 
األن���ام أوىف  أمح���د  إب���ن  رآك  ذم�����ام�����ا وأمح����ل����ه����م ل��ل��ث��ق��ي��ل29. 
قتيل  وأن����ت  ع��ل��ي��ك  ف��واه��ا  ق��ت��ي��ل30.  غ����ر  ال����ده����ر  يف  وجم������دك 
البناء عايل  فوق  من  سقوطك  إرت��ف��اع��ك ع���ن ن�����زوات اخل��م��ول31. 
ال��س��ه��ا ه����ام  جت�����اوزت  ومل����ا  ص����ع����ودا ن����زل����ت ب���غ���ر ن����زول32. 
فوقها م��ن  بنفسك  رم��ي��ت  ل��ت��ك��س��ب م����ا حت��ت��ه��ا م����ن مج��ي��ل33. 
ثوى  ميت  أك���رم  فأصبحت  ق��ب��ي��ل34.  يف  م���ش���ى  ح����ي  وأك��������رم 
احل��ب��ال ش���د  ف�����ؤادي  أراع  ب��رج��ل��ي��ك ي����ا ب��غ��ي��ة امل��س��ت��ن��ي��ل35. 
األنام  بن  السوق  يف  وسحبك  ال��ن��ح��ول36.  داء  ج��س��م��ي  أورث 
مذحج أخ��ا  خ��را  اهلل  ج��زى  ل���ق���د ك������ان أم���ن���ع���ه���ا ل��ل��ن��زي��ل37. 

اخلطوب يف  ب��اح��ة  وارح��ب��ه��ا  امل��ح��ول38.  يف  م��رب��ع��ا  وأخ��ص��ب��ه��ا 
أره��ف��ت ص���وارم���ه���ا  ك����أن  ل���ن���ر ال����ع����دو وخ������ذل اخل��ل��ي��ل39. 
ذا ق��ب��ل  أحسبها  ك��ن��ت  ل��ق��د  ل���ي���وث���ا وم�����ا ه����ي غ����ر وع����ول40. 
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وث��ب��ة  هل���ا  أن  خ��ل��ت  وق����د  ت��ل��ف وع�����ور ال���ف���ال ب��ال��س��ه��ول41. 
للخطوب شيخها  أسلمت  إذا  وج�����راهن�����ا ل��ل��ع��ظ��ي��م امل���ه���ول42. 
سلول ج���ار  غ��ر  ج��اره��ا  ف��ا  وام����ن����ع م���ن���ه���ا ج�������وار س��ل��ول43. 
عقيل يابن  عشت  ما  سأبكيك  بخيل44.  غ���ر  ال���دم���ع  ع���ى  ب���ط���رف 
شافعا  ك���ن  ن��ف��ي  ف�����داؤك  ب��ن��ي��ل م����رام����ي وإع����ط����اء س���ويل45. 
به  ع��ه��دي  ل��ي��س  م��اج��د  إىل  س�������وى أن�������ه ج����ن����ة ل��ل��دخ��ي��ل46. 
يطفها مل  ف������ؤادي  ح�����رور  الظليل47.  اجل��ن��اب  ذاك  ب���رد  س���وى 
رضه  م���ن  أي����وب  ي��ش��ف  أمل  ن���ع���م ه����و خم���م���د ن�����ار اخل��ل��ي��ل48. 
جوى م��ن  أشتكي  م��ا  بعينك  وع��ي��ن��ك ع���ن ال��ع��ظ��ي��م اجل��ل��ي��ل49. 
وأغ���دو أروح  أن  أي��رض��ي��ك  مستحيل50.  ال��غ��ض��ا  مج���ر  م��ث��ل  ع���ى 
عليال ف����ؤادي  ع���اد  اهل���م  م��ن  وم���ن���ك ش���ف���اء ال����ف����ؤاد ال��ع��ل��ي��ل51. 

التعليقات:

22. يف النسخة الثالثة باعا من الظلم غري كليل. 
24. إشارة إىل أن عبيد اهلل قدم له رشابا بدل املاء، فرفضه بالرغم من ظمئه. 
37. أخا مذحج هو هاين بن عروة الذي أجار مسلم بن عقيل فقتله إبن زياد. 

40. اهلاء يف أحسبها تعود إىل مذحج. 
يوم  أجاره  أن  بعد  بالنبي  بن أيب سلول غدر  يقصد عبداهلل  قد  43. سلول 

العقبة. 
إبراهيم  هو  واخلليل  عنه  اهلل  فكشفه  الرض  اصابه  وقد  النبي  أيوب:   .48  

 .ُكويِن َبْرًدا َوَساَلًما َعَى إِْبَراِهيم اخلليل وقد قال اهلل للنار
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)53(
يوم من الدهر

من البسيط األول: 
قاهلا يف مصائب أهل البيت  يف يوم عاشوراء: 

طلل  يا  أقفرت  وإن  فيك  الشوق  اجل���دل1.  ال���ع���اذل  ي��ف��ي��د  يشء  ف���أي 
رقصت ال  ال��ع��ذال  آف��ت��ه  احل��ب  ال��ذل��ل2.  األن���ي���ق  غ��اي��ت��ي��ه  إىل  هب���م 
احليل3. هيهات ما أنا بالشاكي وإن قرت  يب  ض��اق��ت  أو  امل��ط��ال��ب  يب 
اول��ه  ال��ص��ر  أن  بالصر  عليك  العسل4.  ط��ع��م��ه  م��ن  وآخ����ره  ص��ر 
أمل  وم��ن  وج��د  من  تشكيت  هب  الغلل5.  ب��ه  تشفى  ال���ذي  اي���ن  ف��أي��ن 
فواضله ترجى  من  للناس  يبق  مل  ه��زل6.  ج���ده���م  ط���غ���ام  ب��ق��اي��ا  إال 
فاطمة  أب��ن��اء  م��ن  البقية  ل���وال  م��ا ك��ان ي��وم��ا ل��ط��الب ال��ن��دى أمل7. 
آث���اره���ا وحم���اه���ا احل�����ادث اجل��ل��ل8. أحيوا رسوم اهلدى من بعد ما طمست 
وال ك��رب��الء  يف  يومهم  ك��ان  ال  والرسل9.  ال��رك��ب��ان  ب��ه  علينا  طافت 
نوائحه تفر  مل  الدهر  من  ي��وم  غلل10.  هل���ا  ت����رد  ومل  امل���ن���اح  ع���ن 
مقوده اهل���دار  أسلس  ب��ه  ي��وم  وإسرنب الليث حتى إصطاده الوعل11. 
تكتحل12. أما ترى الشمس هتوي نحو مغرهبا  ب��ال��دم��ع  حت��س��ب��ه��ا  مح����راء 
مظلمة اجلو  صفحات  ترى  أما  ك���أهن���ا ب�������رداء احل������زن ت��ش��ت��م��ل13. 
شعل14. نعم وحقك ما يف الدهر من كبد ذك�����ره  ب��ق��اي��ا  م���ن  ب���ه  إال 
شغل15. أصبحت غر خيل البال أشغلني الطال  بيض  ع��ن  فيه  ك��ان  م��ا 
مؤتلف  واإلمه��ال  دمعي  بن  ما  معتزل16.  واألف������راح  ص����دري  وب���ن 
سفه  من  تأتيه  ما  أعظم  كان  ما  األول17.  أش��ي��اخ��ه��ا  أو  ال��س��وء  أم��ي��ة 
عدت النبي  آل  عى  حتى  اهلل  فعلوا18.  م��ا  بئس  ي��ا  طغياهنم  خ��ي��ول 
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إمتثلوا19. لو راقبوا اهلل كانوا عهده حفظوا  أم���ره  ك��ان��وا  أط��اع��وه  ول��و 
غيبته  ب��ع��د  خ��ل��ف��وه  م��ا  واهلل  يف قطع من قطعوا أو وصل من وصلوا20. 
ودائعه يف  ضيعوه  ما  رسع��ان  ال��رج��ل21.  ب��ن��ي��ه خي��ل��ف  أه���ك���ذا يف 
هتكوا  أستارها  حرائره  هذي  وه��������ؤالء ب���ن���ي���ه ب����ع����ده ق��ت��ل��وا22. 
أهن���م عقلوا23. تلك التي هان فيهم سلب معجرها  ل��و  وال��ده��ا  ك���ان  م��ن 
مقلدها مسلوب  زينب  أتلك  اجل��ل��ل24.  ال����ف����ادح  ه����ذا  أك����ر  اهلل 

لفاطمة  تنمى  تكن  مل  ك��أهن��ا  تنتحل25.  اهلل  دي����ن  غ���ر  أهن����ا  أو 
منسدل26. لئن بدت وحجاب الصون منهتك اهلل  ح��ج��اب  ف���إن  ع��ن��ه��ا 
هلا  نسيت  أن  قلبي  اهلل  ب��رد  ال  والوجل27.  ال��وج��د  فيه  ت��ع��ارض  قلبا 
لدعوهتا يصبو  احد  وال  تدعو  حمتفل28.  ال��ق��وم  يف  هب��ا  ول��ي��س  أّن����ى 
أبدا  أورثتني  واحدي  يا  حسن  يرحتل29.  ل��ي��س  ووج����دا  مقيا  ح��زن��ا 
يندمل30. حسن يا واحدي أورثت يف كبدي ليس  وج��رح��ا  ع��ض��اال  داء 
ال��رذل31. من كان خادمها جريل كيف ترى الفاجر  فيها  حيكم  أضحى 
يعتدل32. لو قام يرخ بالبطحاء صارخها  املجد  إعوجاج  كيف  رأي��ت 
ما م���درك  اهلل  إن  أم��ي��ة  م��ه��ال  أدرك���ت���م���وه ف���ال ت��غ��ررك��م امل��ه��ل33. 
ب��ك��م ع��ى ط��وهل��ا األي����ام وال����دول34. طولوا ألمكم الويالت ما بلغت 
غنائمها يف  شئتم  أين  وحلقوا  ف���إن���ا الح�����ق ه���ي���ج���اءه���ا مح��ل35. 
وم��ن��خ��ذل36. هنالك يعلم من مل يدر حاصلها م��ن��ص��ور  ال��ف��ري��ق��ن  أي 

التعليقات:
األبيات 17- 31 )ما عدا 18، 23، 28( كانت مكتوبة عىل القاشاين يف 
اإليوان بسور الروضة احلسينية املطل عىل الصحن من جهة الرأس الرشيف. 
وقد إزيلت اآلن. وللمحقق دراسة توثيقية عنها وعن قصيدة أخرى للشيخ 

يف كتابات الروضة احلسينية.
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فرخ البتول

من الكامل اخلامس: 
:نظمها يف رثاء سيد اإلباء ابي عبداهلل احلسني

ت��ن��وح��ي ال  ل���ل���ن���وائ���ح  ق����ل  وإل������زم������ي ال�����ص�����ر اجل���م���ي���ال1. 
أص���اب ف���ا  ال��ع��وي��ل  ودع����ي  ال���ع���وي���ال2.  إل�����ت�����زم  م�����ن  رىض 
فقد ده����اك  م���ا  ده����اك  ول��ئ��ن  ده��������ى اهل������������ادي ال�����رس�����وال3. 
ب��ن��ي��ه يف  ح���ت���ى  ق���ب���ل  م����ن  اظ��������ه��������رت ق����������وم ذح��������وال4. 
ش�����ام  ع���������اد  ف�����ه�����ن�����اك  أرب���������اب امل����ح����ام����د م��س��ت��ه��ي��ال5. 

عظيم  وم����ن  ال���ب���ت���ول  ف����رخ  م����ص����اب����ه أش�����ج�����ى ال���ب���ت���وال6. 
ق��ت��ي��ال ن�����ادب�����ة  ك���ن���ت  إن  ال���ق���ت���ي���ال7.  ذاك  ف�������ان�������ديب 
امل���ن���اح ي����دخ����ر  ف�����ل�����ذاك  وي�����ق�����ط�����ع اخل���������ل اخل���ل���ي���ال8. 
ال���دم���وع  ت���ن���ح���در  ول�������ذاك  ت���س���ي���ال9.  أن  م����ن����ه����ا  وق���������ل 
ذك���اء إن��ك��س��ف��ت  ف��أج��ل��ه  األف���������وال10.  ال�������ب�������در  والزم 
امل��ل��ث  ال��غ��ي��ث  حت��س��ب��ي  ال  غ������ائ������ا ت����س����ق����ى امل�����ح�����وال11. 
ي���وم���ه  ول�����ك�����ن  ك������ال  أج����������رى م����دام����ع����ه����ا مه����وال12. 
ه��ن��اك  م���ب���رة  ك���ن���ت  ل����و  ل���ك���ن���ت أب���������رت امل�����ه�����والا13. 
وح��ي��ث ال���ط���ف���وف  ح��ي��ث  س���ب���ط حم���م���د أض����ح����ى ج��دي��ال14� 
ض��ل��وع��ه اخل����ي����ول  ت���ط���أ  اخل�����ي�����وال15�  اهلل  ع�����ق�����ر  ي��������ا 
ال���  ي�����رون  غ���ر  وص���ح���اب���ة  ������م�����وت ع�����ذب�����ا س��ل��س��ب��ي��ال16. 
إس��ت��ش��ه��دوا ح��ت��ى  ن����روه  ف���ت���س���ن���م���وا ال��������رف األث���ي���ال17. 
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ع��ق��ي��ب ح���ي���اهت���م  ورأوا  إم�����ام�����ه�����م م������رع������ى وب����ي����ال18. 
م��ن وح�����ق  ال���ن���ب���ي  ي���اب���ن  أوالك������������م اخل�����ط�����ر اجل���ل���ي���ال19. 
ي��وم��ك أدرك�����ت  أن���ن���ي  ل���و  ك����ن����ت أب������������ردت ال���غ���ل���ي���ال20. 
أب��ي��ت  وإذ  اراد  مم����ن  ب���������أن ت������ك������ون هل�������م ذل����ي����ال21. 
ال��ذل��ي��ل ت��دع��ى  أن  ح��اش��اك  وأن���������ت أع�����������ززت ال���ذل���ي���ال22. 
أن  ش�������اء  ريب  ل����ك����ن  أب����ك����ي ل����ك ال���ع���م���ر ال���ط���وي���ال23. 
حييت  م���ا  امل���آت���م  أح�����ّي  وأل������������زم اإلع��������������وال س����وال24. 
ال��راي��ا يف  ع��ي��ن��ك  ب��ع��د  م���ن  حي����م����ل ال������ع������بء ال���ث���ق���ي���ال25. 
ن��ي��ل��ه  ي����رج����ى  م�����ن  أو  أوم�������ن ت������رى حي���م���ي ال���ن���زي���ال26. 
ض��ي��اغ��م  ي���ب���ي���د  أوم�������ن  ال��������أوى وي���ت���ب���ع���ه���ا ال���ش���ب���وال27. 
ه���ذا  ل���ك���ان  ب���ن���وك  ل�����وال  اخل�����ل�����ق غ����ي����ب����ا م��س��ت��ح��ي��ال28. 
وأن����ت����م أق�����ي�����م  ب����ك����م  ي���م���ي���ال29.  أن  س����������ددمت����������وه 
ي���ع���رف���وا  مل  ل�����والك�����م  ال��س��ب��ي��ال30.  س���ل���ك���وا  وال  رش������دا 
ف��ث��ب��ت��وين رج�������اي  أن����ت����م  أح������وال31.  أن  ع������ن  ال���������وال  يف 
أت��ي��ت  إن  يل  وت���ش���ف���ع���وا  غ���������دا إل�����ي�����ك�����م م���س���ت���ن���ي���ال32. 
ك���ب���ائ���را  ج���ن���ي���ت  ف���ي���ا  ق��ل��ي��ال33.  أو  ك�����ث�����را  ك�����ان�����ت 
ف���إح���روين م����ويت  وب���ي���وم  وارصف���������������وا ع�����ن�����ي ع����دي����ال34. 

م���س���رف���دا  م���ن���ك���م  أن������ا  أب�����غ�����ي ن�����وال�����ك�����م اجل����زي����ال35. 
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التعليقات:

4. ذحوال: مفردها الذحل ويعني احلقد والعداوة وطلب الثأر. 
هييل  كام  إهنالت  قد  املرتفعة  العالية  صفاهتم  أي  املحامد  ارباب  شامم:   .5

الرتاب. 
11. امللث: أي اخلفيف املطر كأنه الندى وإذا كانت امللت )بالتاء( فمعناها 
الغيث ذو الرعد والصوت من لت اليشء دقة وإذا كانت املنث فمعناها 

الرشح واملطر اخلفيف جدا. 
 27. الألواء: تعني الشدة. 
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)55(
فار تنور مقليت

من اخلفيف: 
 :لألخذ بثأر جده احلسني يستنهض اإلمام احلجة

ف��س��اال  م��ق��ل��ت��ي  ت���ن���ور  ف�����ار  ف��غ��ط��ى ال��س��ه��ل م��وج��ه واجل��ب��اال1. 
وج��دي  سفينة  ف��وق��ه  وط��ف��ت  حت���م���ل اهل�����م واألس�������ى أش���ك���اال2. 
ن��ار  وه���و  رشاع��ه��ا  يف  عصفت  ع���اص���ف���ات ال��ق��ن��ا ص��ب��ا وش���اال3. 
ب��م��زي��د غ��ر س��اج ي��رس��ل احل����زن وال��ش��ج��ى إرس���اال4. ف��ه��ي جت���ري 
فج كل  يف  الضوضاء  وسمعت  ك������ل حل������ن هي����ي����ج اإلع���������واال5. 
فقالت  أم��ي��م  ع��رى  م���اذا  قلت  ج����اء ع���اش���ور ف��اس��ت��ه��ل اهل���الال6. 
فقالت ف��ي��ه  ع���يل  م����اذا  ق��ل��ت  وي����ك ج����دد م���ن األس����ى رسب���اال7. 
اليوم  يسكنها  ك��رب��الء  أرى  ال  حماال8.  فيها  ال���رور  ي��رى  م��ن  س��وى 
ال� ي��روم  ال  كي  كربالء  سميت  إرحت���اال9.  إىل س��واه��ا  م��ن��ه��ا  ���ك��رب 
وإال دارا  ل��ل��ح��زن  ف��اخت��ذه��ا  ع��ض��اال10.  داء  ك��ف��ي��ت  ال  ف���ارحت���ل 
خت��ذوا  معر  م��ن  ع��ذي��ري  م��ن  ال���ل���ه���و ش����ع����ارا ول���ق���ب���وه ك���اال11. 
فقاموا  احلسن  ناعي  سمعوا  م��ث��ل م���ن ل��ل��ص��الة ق���ام���وا ك��س��اىل12. 

زدين عدمتك  ال  احل���زن  أهي��ا  وإش���ت���ع���اال13.  م���ص���اب���ه  يف  ح���رق���ة 
جزوعا  يوما  ت��راه  مم��ن  لست  ت��ش��ت��ك��ي ع��ي��ن��ه ال���ب���ك���اء م���الال14. 
عظامي  طحنت  ل��و  واهلل  أن��ا  إكتحاال15.  لعيني  ال��ع��م��ى  وإخت����ذت 
شفائي إال  فليس  ك��ف��اين  م��ا  ه������زة جت���ف���ل ال�����ع�����دا إج���ف���اال16. 
شبت ه��ي  إذا  هل��ا  ح��رك��اين  ن����اره����ا وإس����ت����زل����ت اإلب���ط���اال17. 
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ال� إىل  باحلسن  ال��ده��ر  فتكة  ���ح��ر ع��ل��ي��ن��ا رشاره������ا ي��ت��واىل18. 
وريب ال  مثلها  ده���ر  ي��ا  ل��ك  إهن�����ا ال���ع���ث���رة ال���ت���ي ل����ن ت��ق��اال19. 
إنفصاما  الكال  عقد  فيها  سيم  ت��ت��الال20.  ال����ث����رى  يف  آلل����ي����ه  ذي 
إنسفاكا  النبي  دم  فيها  سيم  ح��الال21.  رآه  ذا  م���ن  ش��ع��ري  ل��ي��ت 
حتت م��ن  أك���رم  بنيه  م��ن  نفر  ال����س����ا ع�������زة وأع��������ى ج����الال22. 
فلا الفضاء  رحب  فيها  ضاق  جم���اال23.  ف���ي���ه���ا  ل���ل���ك���ال  جت�����د  مل 
وآل��ت  احل���ام  أظ��ه��ر  رك��ب��ت  وب�����اال24.  إال  احل�����ي�����اة  ت���ع���د  إن 
أن  إىل  بذال  بالنفوس  إكتفت  ما  أت��ب��ع��ت��ه��ا ال���ن���س���اء واألط����ف����اال25. 
إال ي��ك  مل  ح��ن  امل���اء  م��ل��ك��وا  م���ن خت����وم ال���س���اء أق����ى م��ن��اال26. 
اهلل ب���أن  ع��ل��ا  يطعموه  مل  ث��م  ي��س��ق��ي��ه��م ال����رح����ي����ق ال������زالال27. 
أكلتهم ال��وغ��ى  بعدما  ليتهم  أرس���ل���وا ن���ظ���رة وق���ام���وا ع��ج��اال28. 
عز  ك���رائ���م  ب��ع��ده��م  ل����روا  زل������زل ال����ده����ر ع���زه���ا زل�����زاال29. 
إس��ح��ب��ي ال���ي���وم ل��ل��س��ب��ا أذي����اال30. اصبحت والعدو اصبح يدعوها 
فقومي عنك  امل��ان��ع��ون  ذه��ب  وأل����ف����ي ب���ع���د ع�����زك األغ�����الال31. 
ت��رج��ن وث��ب��ة م��ن رج��ال  ال��رج��اال32. ك��م  ل���ك ك���ان���وا ال ي��ره��ب��ون 
حال ك��ل  ع��ى  مهتوكة  أن��ت  األذالال33.  وإل���ب���ي  ال��ع��ز  ف��إن��زع��ي 
هدمناه  البناء  ع��ايل  بيت  ل��ك  وح�����زن�����ا خ����ف����اف����ه وال����ث����ق����اال34. 
عز ب��اح��ة  أن���زل���وك  م��ن  أي���ن  خ��ي��اال35.  إال  ال���ع���ي���ون  ت����راه����ا  ال 
فإنا أردت  م��ن  ب��اس��م  ص��ويت  ق�����د أب����دن����اه����م مج���ي���ع���ا ق���ت���اال36. 
ثيابا ال���رم���ول  وك��س��ون��اه��م  وس���ق���ي���ن���اه���م امل����ن����ون س��ج��اال37. 
عراها  مم��ا  تستطيع  ال  وه��ي  مقاال38.  ت���رد  أن  اخل��ط��ب  ده���ى  م��ن 
وإال احل��ن��ن  ت���رداده���ا  غ���ر  زف�����رة ت��ن��س��ف ال������روايس اجل��ب��اال39. 
يبارح  مل  ال���ذي  ال��ص��ارم  أهي��ا  غ���م���ده ط���امل���ا إن���ت���ظ���ارك ط���اال40. 
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احل��ي م��ن��ع��ش  واهلل  أن����ت  بعد املوت أو مهلك العدى إستئصاال41. 

الصقاال42. أنت نوح فاستئصل القوم وإجعل ال��س��ي��وف  ط��وف��ان��ك  غمر 
فإهنض أمح���د  آل  داود  أن���ت  ط���ال ج��ال��وت يف امل���ال وإس��ت��ط��اال43. 
ك��ي��د ف���رع���ون وإت������رك اإلم���ه���اال44. أنت موسى الكليم حقا اال إدحض
ملا ال��غ��زال��ة  ك��ل��م  م���ن  أن���ت  ال��غ��زاال45.  أج���اب  م��ن  أن���ت  سلمت 
حقا  أمح���د  آل  م��ه��دي  أن���ت  ض��ل م��ن ك���ان غ��ر م��ا ق��ل��ت ق��اال46. 
متنى  ح��ن  ال��زب��رق��ان  س��ع��د  ق��ب��اال47.  ي����ك����ون  أن  ل���ن���ع���ال���ي���ك 
الوهاد مأى جسوما بطون  م��ن��ك��م ك��ل��ه��ن رح�����ن إغ��ت��ي��اال48. ذي 
أن إىل  ق��ت��ل  وب���ن  س���م  ب���ن  س��ئ��م ال��ق��ت��ل م��ن��ه��م وإس��ت��ق��اال49. 
م��ن ه��اش��م وه��اش��م ممن أن��ت  إح���ت���اال50.  ل���ل���ث���ق���ال  ي���م���ل���ون  ال 
بخطب ترعني  ال  أن��ت  ب��أيب  ح��اال51.  ال���ن���اس  أض��ع��ف  واهلل  أن����ا 
لعمري أن��ت  أرجت��ي��ه  ب��ا  ج��د  أك������رم ال����ن����اس ل��ل��ع��ف��اة ن����واال52. 
إين زم������اين  ع����ى  وأع����ن����ي  ث���اال53.  ل��ن��ف��ي  غ���رك���م  أرى  ال 
وم����ا ه���اج���ت ال����ري����اح ال���رم���اال54. وسالمي عليك يرى مدى الدهر

التعليقات:

يف نسخة: بيته )النارش(. 
41- 44. تشبيه املهدي باألنبياء إعتامدا عىل قصصهم يف القرآن الكريم. 
إىل  خروجه  يف   عيل املؤمنني  ألمري  وقع  مشهور  خرب  إىل  يشري   .45
اخلوارج حيث غابت الشمس ومل يصل العرص فتكلم بكالم ردت فيه 

الشمس وسلمت عليه ثم صىل العرص. 
47. الزبرقان: يعني القمر وهو أيضا لقب الصحايب احلصني بن بدر التميمي 

جلامله وشكله.
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 )56(
ساقي عطاشى كربالء

من الطويل األول: 
 :قاهلا يف رثاء العباس بن علي

الفضل1. إذا كان ساقي الناس يف احلر حيدر أبو  كربالء  عطاشى  فساقى 

ق��ل��ب��ه يغيل2. عى أن ساقي الناس يف احلر قلبه ب��ال��ظ��ا  م���ري���ع وه�����ذا 
أزل ومل  الفرات  ماء  عى  وقفت  ل���ه وال���ق���ول حي��س��ن��ه مثيل3.  أق�����ول 
ل��وارد جريت  ال  جت��ري  عالمك  بالغسل4.  عارك  بعض  يوما  وأدرك��ت 
حممد آل  أك���ب���اد  ن��ش��ف��ت  أم���ا  هنل5.  وال  ب��ع��ل  إب��ت��ل��ت  وم���ا  هل��ي��ب��ا 
ذبال تذوي غصونك  أن  احلق  من  الذبل6.  شفاههم  م��ن  وح��ي��اء  أس��ى 
عذيل7. فقال إستمع للقول إن كنت سامعا تكثرن  وال  ع��ذري  قابال  وكن 
ناظر أن��ت  ال��ذي  دمعي  أن  أال  شغيل8.  بعدهم  ال��ن��وح  جعلت  غ��داة 
سواهم  يلذ  مائي  ارى  برغمي  حويل9.  عطش  ع��ى  رصع��ى  وه��م  ب��ه 
أبا الفضل خرا لو شهدت أبا الفضل10. جزى اهلل عنهم يف املؤاساة عمهم
ليمينه  صاغه  سيفه  ك��ان  لقد  الصقل11.  إىل  ش��ب��اه  جي��ن��ح  ف��ل��م  ع��يل 
إبن رسول اهلل وإبن وصيه ال��رس��ل12. أخو  ك���ال ج���ده س��ي��د  أن  ع���ى 
حممد  ال��ن��ب��ي  ع��دأب��ن��اء  إذا  فصل13.  ب���ال  رآه  م���ن  أخ���اه���م  رآه 
وإشتفت  أمحد  آل  من  كبدا  وغل14. شفا  حسب  ذي  ك��ل  م��ن  أك��ب��د  ب��ه 
النحل15. ترى النبل حيكي النحل رشا بجسمه  ك���ورة  جثانه  حكى  غ���داة 
حم��رم غ���ر  امل�����اء  رأي�����ت  مل���ا  النبل16.  أه��ل��ك  ع���ى  إال  أح���د  ع���ى 
كتائب  للضالل  فيه  وأح���دق  حت��ج��ب��ه ب��ال��ب��ي��ض واألس����ل ال��ذب��ل17. 
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ملكته  م��ا  إذا  حتى  تقحمته  ب��س��ط��ت ل���ه ك��ف��ا م���ع���ودة ال��ب��ذل18. 
بيته أهل  مع  السبط  ذكرت  وملا  للنبل19.  احل��ن��ي��ة  ق����ذف  ب���ه  ق���ذف���ت 
قبله امل���اء  ح��ول��ه  ظ��ام  ي��ر  فلم  تغيل20.  مهجة  ذو  وه��و  منه  ي��رو  ومل 
ما وق��ل  ال��وف��اء  إال  خطبه  وم��ا  ت���رى ه��ك��ذا خ���ال وف��ي��ا م���ع اخل��ل21. 
الفتى حيه  يف  امل��ال  ببذل  يعد  واأله��ل22.  والنفس  ب��امل��ال  وذا  سخيا 
والتي القطيعة  بيمناك  يمينا  الشمل23.  جامعة  وه��ي  ش��اال  تسمى 
بكربال النبي  إبن  دون  لصرك  ب��ه عقيل24.  أم���ر ال حي��ي��ط  اهل���ول  ع��ى 
راعه أفقدك  ي��دري  ال  وواف��اك  بالشل25.  امل��ق��ادي��ر  غالته  ال��ع��رش  أم 
ل��دي وال نصيل26. اخي كنت يل درعا ونصال كالمها  ف��ال درع���ي  ف��ق��دت 
حماريب ح��زب  كل  ف��ردا  اهلل  يل  أهيل27.  وال  ت��ذب  دوين  صحبتي  وال 
غسل28. مى كلهم عني رساعا إىل الفنى وال  أراه���م  دف��ن  ب��ال  فهاهم 
الرمل29. أخي أنجم السعد التي أنت بدرها م��ن  ب���روج  يف  أف���وال  هت���اوت 
وال كهف لالجي وال خصب للمحل30. فال نجم للساري وال نار للقرى

قبيل31. أخي قاتيل وجدي بكم غر أنني  بكم  ما  من  ألقاه  ما  دون  ارى 
بالسهل32. لئن كان سهل ما لقيت من الردى  ف��راق��ك  مح��يل  ف��ا  ع��ل��ي��ك 
رج��يل33. أخي مل تنل ما رمت يف مدها يدي أح���اول���ه  م��ا  يب  ب��ل��غ��ت  وال 
موثقا البحر  يف  كاملرمي  أنا  فها  ت��ق��ل��ب��ه األم������واج م��ق��ال ع���ى مقل34. 
بالنسل35. كفى الطر وهنًا بعد حص جناحه الدهر  ريشه  يوما  إغتال  إذا 
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التعليقات:

وردت هذه القصيدة يف كتاب عن أيب الفضل العباس بن عيل بن أيب طالب 
مؤلفه عبدالرزاق املقرم. 

الفجاءة  أخت  بمخاطبة  الفرات  لنهر  الشاعر  خماطبة  تذكرين   :11-3
حدث  ملا  رواه  وما  الفرات  إعتذار  هنا  شاعرنا  زاد  وقد  اخلابور  لنهر 

 .للعباس
34. املقل: الغمس باملاء وقوله مقال عىل مقل أي غطسة عىل أثر غطسة. 

35. حص جناحه أي قليل الريش. 
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)57(
أسد األسود

من الكامل األول: 
أنشأها يف نصب الرسول لعلي خليفة على املسلمني:

املنزل الكتاب  ه��ذا  ما  ص��اح  يا  ي���ا ص���اح م���ا ه���ذا ال��ن��ب��ي امل��رس��ل1. 
بيننا ت��ت��ى  اآلي�����ات  ه����ذه  م���ا  ف��م��ف��ص��ل م��ن��ه��ا وم���ن���ه���ا جم��م��ل2. 
خم��را  عنها  ك���ان  ط��ه  غ��ر  ه��ل  م��ن��زل3.  هل����ن  خ���ال���ق���ن���ا  غ����ر  أم 
ك��اذب��ا فيها  ك���ان  امل��ب��ل��غ  أت���رى  ت��ق��ول4.  غ����ر  األن�����ب�����اء  ه�����ذه  أم 
فأنصبوا  أنتم  خم��ت��ارون  ق��ال  أم  وإع��زل��وا5.  إم��ام��ا  ب��ع��دي  شئتم  م��ن 
وقبائال ب��ع��ده  ش��ع��وب��ا  ف��غ��دوا  ف����م����ح����رف وم�����غ�����ر وم����ب����دل6. 
خليفة ي��ك��ون  أن  حي���اول  ك��ل  األرذل7.  ال���ذب���اب  آك��ل��ة  إب���ن  ح��ت��ى 

وبعده أص��اب  ما  منها  فأصاب  ذه��ب��ت س��ف��اال ي��دع��ي��ه��ا األس��ف��ل8. 
هبا  ل��ع��ب��ت  أم���ة  يف  ت���رى  م����اذا  ت���ي���م وراح�������ت إث�����ر ت���ي���م ن��ع��ث��ل9. 
هبا  م��ن  أوىل  وه���و  ع��يل  وهب���ا  ي��ع��دل10.  امل��خ��اص��م  أن  ل���و  ب���األم���ر 
يكن امل  الغدير  ي��وم  يكن  مل  أو  ج���ري���ل ف��ي��ه ب���ال���زواج���ر ي��ن��زل 11. 
فذا  م��واله  كنت  من  يقل  مل  أو  جتهلوا12.  ال  وي��ل��ك��م  ب��ع��دي  م����واله 
ذا قبل  من  الذي  الباب  هو  هذا  ف��إدخ��ل��وا13.  ت���دخ���ل���وه  أن  ك��ل��ف��ت��م 
ك��ذا  ق��ب��يل  مجيعهم  األن��ب��ي��اء  أف��ع��ل14.  ال  ب��ع��ده��م  يل  ف���ا  ف��ع��ل��وا 
دعامة األن���ام  يف  بيت  ول��ك��ل  فإعقلوا15.  ه���ذا  اإلس����الم  ودع���ام���ة 
أّم��رت��ه  ب��ال��ذي  ان���ا  م��ا  واهلل  ف��إق��ب��ل��وا16.  ع��ل��ي��ك��م  أّم��������ره  اهلل 
باهبا  عمي  وإب��ن  املدينة  وأن��ا  تدخل17.  املدينة  الباب  س��وى  من  هل 
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مثلا  مني  وه��و  ع��يل  م��ن  أن��ا  تتعللوا18.  ف��ال  م��وس��ى  م��ن  ه����ارون 
تكن  مل  م��ا  ن��ب��ويت  إن  ق���وم  ي��ا  ت��ك��م��ل19.  ال  ح���ي���در  والي������ة  ف��ي��ه��ا 
أو  ت��س��ع��دوا  ت��س��ع��دوه  إن  ختذلوا20.  ختذلوه  أو  تنروا  تنروه 
كأهنا وال��ق��ل��وب  ه��ذا  واق���ول  ت��غ��يل ع���يل م���ن احل�������رارة م��رج��ل21. 
إي��اك��م جت���ح���دوا  أن  إي���اك���م  ت��ن��ك��ل��وا22.  أن  إي���اك���م  خت���ذل���وا  أن 
فتمسكوا وعريت  الكتاب  هذا  ت��ق��ب��ل��وا23.  مل  ت��ف��ع��ل��وا  مل  وإن  هب���ا 
وق��المه��ا  ن���اوامه���ا  مل���ن  وي���ل  ف��ي��ه��ا ال حي��ف��ل24.  ه����و  مل����ن  وي�����ل 
ل��غ��ره  حت���ل  ال  اخل���الف���ة  إن  ه����ذا أخ����ي ف��ي��ه��ا امل���ع���م امل��خ��ول25. 
لغره ت��ل��ي��ق  ال  اخل��الف��ة  إن  ن��ع��ث��ل26.  م����ن  أدمل  م����ن  ح���ب���ر  م����ن 
رت��ب��ة ك��ال��ن��ب��وة  اخل���الف���ة  إن  أول27.  وال���ن���ب���وة  األخ�������رة  ت���ل���ك 
رب��ه م���ن  م��ع��ل��م  ال��ن��ب��ي  إن  وك������ذا خ��ل��ي��ف��ت��ه ف����ال ت��ت��ب��دل��وا28. 
وجيهل  حير  من  اخلليفة  ليس  ويبخل29.  ي��ش��ح  م��ن  اخل��ل��ي��ف��ة  ل��ي��س 
ح���ي���دي ح���ي���اد وق��ل��ب��ه ي��ت��زل��زل30. ليس اخلليفة من يقول لدى الوغى
انا مثيل  ك��ائ��ن  اخلليفة  ليس  مشكل31.  أو  معضل  ي��وم��ا  ن���اب  م��ا 
تأتونني غ���دا  ب��ك��م  فكأنني  وس���ي���وف���ك���م م���ن���ه ت���ع���ل وت��ن��ه��ل32. 
حملل غر  وهو  حويض  ت��ردون  ل���دي���ه حملل33.  إع���ت���دى ودم�����ي  مل���ن 
مزمال  ال��ث��ن��اء  ب��أب��راد  وم���ى  ن���ف���ي ف���������داؤك أهي������ا امل���زم���ل34. 
أدب���روا  دع��اه��م  ع��ا  فهنالكم  وع����ى ع���يل ب��ال��ض��غ��ائ��ن أق��ب��ل��وا35. 
فسل فعلوا  ما  أدراك  وما  فعلوا  ت��س��أل36.  ال  أم  س���أل���ت  أخ������رك 

وك��أهن��م  ي��س��م��ع��وا  مل  ف��ك��أهن��م  ي��ع��ق��ل��وا�  مل  وك���أهن���م  ي���ب���روا  مل 
بفاطم اح��ل  م��ا  ت��ذك��ر  أت���راك  مم����ا خي����ر ل����ه ال����س����اك األع�����زل38. 
فخرها فاطم  قلت  حوا  قيل  إن  أفضل39.  ف��اط��م  ق��ل��ت  م��ري��م  ق��ي��ل  أو 
كمحمد وال���د  مل��ري��م  اف��ه��ل  أش��ب��ل40.  ف��اط��م  م��ث��ل  مل��ري��م  أم ه���ل 
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حالة  ال�����والدة  ح��ن  هل��ا  ك��ل  تذهل41.  البصائر  ذوي  ع��ق��ول  منها 
رط���ب���ا ج��ن��ي��ا وه�����ي م���ن���ه ت��أك��ل42. هذي لنخلتها إلتجت فتساقطت 
أن���ى وح��ارس��ه��ا ال����ري األب��س��ل43. وضعت بعيسى وهي غر مروعة
خ��ر ال��ن��س��اء ف��اس��ق��ط��ت م��ا حتمل44. وإىل اجلدار وصفحة الباب إلتجت
جحفل45. سقطت وأسقطت اجلنن وحوهلا لئيم  ح��س��ب  ذي  ك��ل  م��ن 
يدعها  وذاك  يعنفها  ه���ذا  وي���س���ب���ه���ا ه�����ذا وه�������ذا ي��رك��ل46. 
يقوده األس���ود  أس��د  وأمامها  ك��ه��ذا معضل47.  ه��ل  ق��ن��ف��ذ  ب��احل��ب��ل 
يلطم خدها  العرش  ي��ت��وج��ل48. وبعن رب  ال  ث����م  ال����ري����ة  أش���ق���ى 
هاشم الشهامة  بعد  تدعي  ال  م���ا ل��ل��ش��ه��ام��ة ع��ن��د ه��اش��م م��ن��زل49. 
منهم يؤمل  ما  حنتم  إب��ن  ن��ال  ن��ي��ل��ه م��ا يأمل50.  إب���ن ح��ن��ت��م  ح��س��ب 
مرسل51. أو هيجعون وطفل فاطم مسقط ف��اط��م  ودم���ع  ي��ب��رون  أو 
ملثلها  يغضبون  ال  وت��راه��م  وه����م ع���ى غ���ر اإلب�����ا مل جي��ب��ل��وا52. 
هلا  يعبس  مل  ال��ع��ب��اس  لكنا  يعقل53.  ع��ق��ال  يف  أم��س��ى  وع��ق��ي��ل 
بمتنها والسياط  م��اذا  واق���ول  ح���ت���ى ال���ق���ي���ام���ة م����ا هل����ن حت���ول54. 
هكذا  القيامة  يف  تأيت  ولسوف  وت��ع��ول55.  ال���س���اء  رب  إىل  ت��ش��ك��و 
وحنينها جنينها  ول��رف��ع��ن  ب��ش��ك��اي��ة م��ن��ه��ا ال���س���اء ت��زل��زل56. 
حقه  وب��ع��يل  م���راث���ي  رب����اه  غ��ص��ب��وا واب���ن���ائ���ي مج��ي��ع��ا ق��ت��ل��وا57. 
قلبه أمسى  بالسم  ذا  فرخاي  ق��ط��ع��ا وه������ذا ب���ال���دم���اء م��زم��ل58. 
أمية سيوف  من  سيف  يبق  مل  ي��ت��أك��ل59.  ب���ل���ح���م���ه  وع��������اد  إال 
أمية  رم���اح  م��ن  رم���ح  ي��ب��ق  مل  ي���رس���ل60.  ب�����ص�����دره  وع�������اد  إال 
أمية  س��ه��ام  م��ن  سهم  يبق  مل  ي��ت��وص��ل61.  ل���ق���ل���ب���ه  وص�������ار  إال 
حوهلا من  صوارخا  بعد  وتقوم  ف��ت��ي��اهت��ا وال����ك����ل م��ن��ه��ن ث��ك��ل62. 
هلا  أخ���رى  ق��ي��ام��ة  ث��م  ف��ت��ق��وم  تشغل63.  ال��ق��ي��ام��ة  ع���ن  األن�����ام  ك���ل 
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وعدهيا عندها  تيم  ع��ذر  م��ا  حتمل64.  اجل����رائ����م  ت��ل��ك  وع��ل��ي��ه��ا 
أثرهيا  ع��ى  م��ن  يعلم  فهناك  أم��س��ى واص��ب��ح يف ال��ض��الل هي��رول65. 

شافع شفاعة  تنفعه  ليس  إذ  ه��ي��ه��ات ل��ي��س ل���ه ه���ن���اك م��ع��ول66. 
والمه��ا  أن  األش��ه��اد  فليعرف  السلسل67.  ال��رح��ي��ق  وبغضها  اج��ن 
الوحى شمس هناره ليل  يأفل68. أرساج  ال  ال���ذي  ال��س��ع��د  ك��وك��ب  ي��ا 
ال  اخللفاء  راب��ع  بأنك  زعموا  واألول69.  أخ����ره����م  أن�����ت  واهلل 
هيهات خليفة  س��واك  م��ن  م��ا  يعزل70.  ال  ال����ذي  اهلل  خليفة  أن���ت 
قصيدة  املؤمنن  أم��ر  خ��ذه��ا  ترفل71.  ال��ص��ب��اب��ة  ح��ل��ل  يف  واف��ت��ك 
حمسن فعبدك  تقبلها  كنت  إن  األرج����ل72.  ت����دوس  م���ا  ف����إين  ال  أو 
ال��ورى  اهلل  ي��رح��م  ب��ك  لكنا  وع���ل���ي���ه���م ب����رك����ات����ه ت���ت���ن���زل73. 
عبيدكم  ون��ح��ن  أئمتنا  أن��ت��م  وع���ل���ي���ك���م ف���ي���ا ي���ن���وب ن��ع��ول74. 
مستشفعا  سيدي  بك  أزل  مل  أنا  أت���وس���ل75.  أزل  ومل  اإلل������ه  ع���ن���د 
ما  كل  من  خملي  أراك  حتى  متفضل76.  ي���ا  ال���داري���ن  يف  أخ���ش���اه 
هبا تدري  التي  العظمي  سيا  ال  مم�����ا هب�����ا أع����ي����ا ث���ب���ر وي���ذب���ل77. 
ش��م��س ال��ن��ه��ار وج����اء ل��ي��ل أل��ي��ل78. وعليك صى اهلل ما الحت ضحى

التعليقات:

هذه ثالث أطول قصيدة يف الديوان. 
املعلومات مستقاة من مصدرين:

تنرشها  آب 1994،  تاريخ  الثلثة عرشة،  السنة  التوحيد 72: 144  جملة  أـ 
منظمة اإلعالم اإلسالمي، معاونية العالقات الدولية، طهران. 

ب. جملة الكوثر يف 23 /6 / 2000 النجف األرشف. 
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4. األصل: أم هذه األنباء ليست غري تقول، ولكن حذفت )ليست( لظهور 
معناها إذ أن الشاعر يعجب من هذه اآلراء. 

22. يف النسخة الثانية »أن ختذلوا« جاءت »أن تلحدوا«. 
25. املعم الكثري األعامم والعمومة. 

36. يف النسخة الثانية جاءت هكذا:. 
فسل فعلوا  ما  أدراك  وم��ا  أو الت��س��أل()فعلوا  ت��س��أل  ع��ن��ه  أخ����رك 

ولكن الصواب هو ماأثبتناه يف القصيدة 

فإن شاعر   ،الزهراء الذي يفضل  الوحيد  الشاعر هو  40. ليس   -39
اهلند الكبري أقبال هو اآلخر يقول:

ب��ق��ي��ت ع��ى ط���ول امل����دى ذك��راه��ان���س���ب امل���س���ي���ح مل����ري����م س���رة 
أع���اله���ا وامل���ج���د ي���رف يف ث���الث ط��الي��ع ف����ا  ف���اط���م���ة  م���ه���د  يف 
أب��اه��اهي بنت من هي زوج من هي أم من ال��ف��خ��ار  يف  ي����داين  ذا  م���ن 
املصطفى ع��ن  ن��ور  م��ن  ومضة  هداهاه��ي  ت���روم  إذا  ال��ش��ع��وب  ه���ادي 

67. أجن أي اآلجن وهو املاء الذي تغري لونه وطعمه. 
69. أخريهم عىل رأس مدرسة اخللفاء من املسلمني، أوهلم عىل رأي مدرسة 

اإلمامة من املسلمني. 
72. يشري الشاعر إىل إسمه وهو حمسن. 
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)58(
كيف الصرب بعدك

من الطويل الثاني: 
 :أنشأها يف رثاء علي األكرب بن احلسني

حيمل بعدك  الصر  كيف  فديتك  يقتل1.  م��ث��ل��ك  ث���م  ق��ت��ي��ل  وأن�����ت 
عجائب إال  األي��ام  وم��ا  عجبت  خيذل2.  ب��ال��ن��اس  ال��ن��اس  مجيع  وأوىل 
وهت��م��ل3. ينادي فلم يسمع ويدعو فلم جيب ف��ي��ه  اهلل  وص���اي���ا  وت��ل��غ��ى 
بقتاله ال���ذي  اجل��ي��ل  ل��ع��ن  أال  يعقل4.  ك���ان  ل���و  أش���ق���اه  م���ا  ت��ول��ع 
بعزمعهم  قابلوك  لقوم  عجبت  وع���زم���ك م��ن��ه ك���ل ط����ود ي��زل��زل5. 
ما بعيد  قابلتك  ق��وم  وأس��ي��اف  يفلل6.  ال  ال���ذي  السيف  أن��ك  درت 
واضح نورك  مثل  نور  أللشمس  تسبل7.  ك��ف��ك  م��ث��ل  ك���ف  أل��ل��ب��ح��ر 
بن احلسن وما جرى تشعل8. ذكرت عيل  واحلرب  احلرب  إقتحام  يف  له 
قائا امل���وت  رأى  أن  مل��ا  ف��أق��دم  ت���ق���ارص ع��ن��ه ل��ل��م��ن��اج��ي��د أرج���ل9. 
ويسمل10. فقال إرتقبني سوف آتيك البسا  ي���رث  ال  ث��وب��ا  احل���زم  م��ن 
رخصة منه  طالبا  أب��اه  وج��اء  ي��وص��ل11.  ل��ي��س  م���ف���ردا  رآه  غ����داة 
آيسا  م��ن��ه  م��س��ت��ع��را  وع��اي��ن��ه  ن��ت��ح��م��ل12.  م����ا  اهلل  ب���ع���ن  ي���ق���ول 

أمجعوا  معارش  عن  إهلي  أترىض  حللوا13.  ق��ت��ى  ث��م  رمح���ي  ق��ط��ع  ع��ى 
إليهم بعثت  أين  شاهدي  فكن  جيهل14.  ل��ي��س  م��ن  اهلل  رس���ول  شبيه 
بعثته ريب  اهلل  رس���ول  شبيه  أع��ول15.  عليه  م��ن  ي��ا  ش��اه��دي  فكن 
إال مرجتزا  الغي  ح��زب  وقابل  أجهل16.  لست  من  اهلل  رس��ول  إب��ن  أن��ا 
بعدما أج��دل  حتى  أيب  سامحي  ي��رع��ب��ك��م م��ن��ي ال����راب امل��رع��ب��ل17. 
م��وارد ل��ل��رم��اح  إن��ا  ض��ر  وال  م��أك��ل18.  ل��ل��م��ب��ات��ر  أن����ا  غ����رو  وال 
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وفخرنا  ن��م��وت  إن��ا  رضن��ا  م��ا  يتحول19.  وال  يفنى  ال  ال��ده��ر  م��دى 
نبيعها ال  أنفسا  منا  اهلل  رشى  ن��ت��ب��دل20.  وال  ك�����ال  غ������ره  ع�����ى 
ب��رائ��ع  ن���راع  إن���ا  حت��س��ب��وا  وال  ينكل21.  امل���وت  ع��ن  م��ن  منا  ه��و  وم��ا 
كرامة للكرام  إال  امل��وت  وم��ا  منزل22.  ال��ع��ز  ع��ن  فيهم  ن��ب��ا  م��ا  إذا 
أكابر املكرمات  يف  أصاغرنا  أول23.  احل���م���د  ك��س��ب��ه  يف  وآخ���رن���ا 
خالد الدهر  جمدنا  إال  اهلل  أب��ى  وجم�����د أع���ادي���ن���ا ي��ب��ي��د وخي��م��ل24. 
الظا بمهجته  اودى  وقد  وعاد  مثقل25.  ب���ال���درع  ب��ن��ف��ي وه���و  أق��ي��ه 
امل��اء رشبة  من  أب��اه هل  ون��ادى  هب�����ا ك����ب����دي مم�����ا هب�����ا ي��ت��ع��ل��ل26. 
وارد ف��إن��ك  إص��ر  بني  ف��ق��ال  يسهل27.  ث��م  س��اع��ة  إال  الصعب  وم��ا 
روية  عيل  من  كأسا  سترب  ت��ع��ل هب���ا ح��ت��ى ال���ق���ي���ام وت��ن��ه��ل28. 
أرى وال  أراك  أن  ع��يّل  وع��ز  أفعل29.  كيف  ويلتا  غوثا  ال��ي��وم  ل��ك 
تنجيل ث��م  غمة  إال  ه��ي  وم��ا  املعجل30.  ال��ن��ع��ي��م  إال  ب��ع��ده��ا  وم���ا 
أمامه يعدو  امل��وت  وك��ر  فكر  يعجل31.  ذاك  إذ  وامل���وت  عجل  ع��ى 
من وأب���وه  عمه  ق��رم  وناهيك  يعمل32.  كيف  أم��ره  يف  فقلت  علمت 
مرة إب��ن  رم��اه  أن  إال  ه��و  وم��ا  معدل33.  امل���وت  منهل  ع��ن  وم��ا  فخر 
وجسمه يدعو  حن  أقيه  بنفي  ب���ه ك���ل م��ش��ح��وذ ال��ش��ب��ا ي��ت��أك��ل34. 
روية  بكأس  ج��دي  أيب  سقاين  تتسلسل35.  مثلها  أخ����رى  وه��ال��ك 
سقيتها قد  كا  لتسقاها  فعجل  معجل36.  أن��ت  وه��ا  تعجل  ال  ومالك 
عظيمة بكل  يعبأ  ومل  وواف���اه  ع���رت���ه وح���ت���ى ل���و ت���زل���زل ي��ذب��ل37. 
من وويل  العفاء  الدنيا  عى  بني  يأمل38.  م��ا  أم���ه  وي���ل  إج���رى  عليك 
ت��ع��ان��ق��ه ط������ورا وط�������ورا ت��ق��ب��ل39. وال تنس بنت الوحي زينب إذ هوت
أخ���اك���م وم����ا مح��ل��ت��م��وه حت��م��ل��وا40. وال تنس دعوى السبط فتيانه إمحلوا
أمرنا اهلل  يملك  أن��اس  فنحن  ف��ي��ح��ك��م ف��ي��ن��ا م���ا ي���ري���د وي��ف��ع��ل41. 
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سيوفكم أمخدهتا  حربا  أن  أال  تتشعل42.  أص��ب��ح��ت  دم��اك��م  بفيض 
نحوركم  دم���اء  زي��ت��ا  هل��ا  ك��أن  وأش�����الؤك�����م ج�����زل ب����ه ت��ت��أك��ل43. 
ف��ش��أن��ك��م وال��ص��ر ف��ال��ص��ر أمج��ل44. فا بعد هذا اليوم خطب يريعكم
مرسل خر  جدنا  مجيعا  سنلقى  ف��ي��ح��ن��و ع��ل��ي��ن��ا ع���اط���ف وي��ظ��ل��ل45. 
حتملوا46. فنشكوا إليه ما جرى من معارش ذاك  ق��ب��ل  م���ن  ق��ت��ل��ه  ع���ى 
البثا قتلك  بعد  حتسبني  وال  أرح���ل47.  ت���رح���ل  ح��ي��ث  وأين  ب��ن��ي 
وتسفل48. وما كنت أدري أن للخيل أرجال ت��ع��ل��و  األف����الك  ف��ل��ك  إىل 
عرشه اهلل  زين  جسوما  تدوس  هب����ا وهب�����ا أه�����ل ال���س���ا ت��ت��وس��ل49. 
ويافعا  رضيعا  منا  ت��رك��وا  ف��ا  يبجل50.  ك���ب���را  م��ن��ا  ت���رك���وا  وال 
موقفي قومي  أرشاف  عى  لعز  جحفل51.  اهلل  ح����ارب  مم���ا  وح����ويل 
بمقتيل  يبوؤا  ال  كي  أدافعهم  أميل52.  للكفر  وال��ن��اس  ي��ع��ب��أوا  فلم 
تتهلل53. أال من رأى حتت الصفاح فوارسا  ب���ره���ا  م���ن  وج���وه���ه���م 
متشبب هب��ا  راح  ال��ق��ن��ا  ك���أن  متغزل54.  أو  ال���ول���دان  م��ن  ب��ط��وف 
تتململ55. فخروا هبا سكرى ختال جسومهم  ش��اق��ه��ا  مم��ا  األرض  ع��ى 
الدين عنهم يسأل56. وباتوا وبات الوحي يبكي عليهم وأضحوا واضحى 
ملؤها  حمامل  عنهم  فجاوبه  ف��ه��ي تشكل57.  م��ق��اص��ر ط��ه ج��ده��ا 
إن حشاشتي الزهراء  مبلغ  مل����ا ن���ي���ل م����ن اب���ن���ائ���ه���ا ت��ت��ق��ل��ق��ل58. فمن 
ولدها غرانيق  من  قروما  بنفي  تتسلسل59.  احل���ي���ا  م��ث��ل  دم����اؤه����م 
أب��وا أهن��م  غ��ر  غ��ر يشء  ع��ى  وينزلوا60.  حيلوا  أن  يوما  الضيم  عى 
هن  أه��ون  العلياء  بنو  ك��ذاك  يقتلوا61.  أن  األذى  سيموا  إذا  عليهم 

التعليقات:

51. يف نسخة وحويل ممن )النارش(. 
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)59(
إبن هند وحزبه

من الطويل الثاني: 
 :قاهلا يف هجاء يزيد بن معاوية لقتله سبط الرسول وأهل بيته

فإنني وال��ب��ك��اء  ذري��ن��ي  أم��ي��م  بمعزل1.  اجل��دي��د  واللبس  العيد  ع��ن 

وأتركي مالمك  م��ن  أق��يل  أميم  أس����ى وجت��م��ل2.  هت��ل��ك  م��ق��ال��ة ال 
زينة فيه  ال��ذي  العيد  رسك  لئن  حيل3.  وم��ن  ثياب  م��ن  أن��اس  لبعض 
بعوده احل��داد  العيد  يل  ع��اد  فقد  إع��ذيل4.  أو  أم��ي��م  ي��ا  ف��إع��ذري��ن��ي  أال 
وحزبه هند  إب��ن  فعل  ي��ذك��رين  هرقل5.  فعل  ال��ورى  أنسى  وقد  يزيد 
بمحرم  دم  م��ن  أط��ل��وا  ق��د  لكم  بمحلل6.  ي��ك��ن  مل  م��ا  ح��ل��ل��وا  وك���م 
فاطم  إبن  أصابوا  يقنعوا حتى  ومل  عل7.  من  فإنقض  الدين  أصاب  بسهم 
متبتال  ال��ث��رى  وج���ه  ع��ى  وخ���ر  م��ت��ب��ت��ل8.  م����ن  أف����دي����ه  رب������ه  إىل 
علة الكون  يف  لإجياد  كان  ومذ  أول9.  ب��ع��د  آخ�����را  ال����راي����ا  ب��ك��ت��ه 
املتسلسل10. وخضبت السبع السموات وجهها  ن��ح��ره  م���ن  دم  ب��ق��اين 
إذ قى العلوي زلزل  العامل  ت��زل��زل11. وذا  أي  ال��س��ف��يل  ال���ع���امل  ك���ا 
هت���ب ع��ل��ي��ه م���ن ج��ن��وب وش��م��أل12. بنفي ويب ملقى ثالثا عيى الثرى
عى فسا  العال  إال  رأس��ه  أب��ى  يذبل13.  ه��ام  ع��ى  يسمو  ذاب���ل  ذرى 
هاشم آل  من  الضيم  أباة  بنفي  ل���دن وفيصل14.  ب��ن  م��ا  ال��وغ��ى  ت���ؤم 
أشبل15. أداروا عى قطب الفناء رحى القضا  بعد  أش��ب��ال  امل��ن��اي��ا  ف��خ��اض��وا 
جمدل الصعيد  يف  طريح  فبن  وب�����ن ذب���ي���ح ب���ال���دم���اء م��رم��ل16. 
تارة الفضل  أب��ا  تدعو  ون��ادب��ة  معول17.  وهل��اء  ن��دب  حسينا  وأخ���رى 
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ث��ر يف ك��ل ممحل18. أخي يا حسن كنت غوثا وعصمة غ��ي��ث��ا  ك��ن��ت  ك��ا 
منهل19. اخي كنت للرواد أخصب مرتع أع����ذب  ل���ل���وراد  ك��ن��ت  ك��ا 
حبيبه شط  الوحي  بيت  خلييل  ومنزل20.  حبيب  ذك��رى  من  نبكي  قفا 
قضية كربالء  يف  جرى  قد  وما  عيل21.  ح��س��ن  أب����و  إال  هل���ا  ول���ي���س 

التعليقات:

أ. أن تاثري وحماكاة بعض مقاطع قصيدة إمرؤ القيس واضحة عىل القصيدة 
)قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل(. 

يف  شرب  جواد  السيد  ذكر   احلسني شعراء  أو  الطف  أدب  كتابه  يف  ب. 
اجلزء السابع، الصفحة 34- 35 أن هذه القصيدة للسيد حيدر العطار، 
جد األرسة احليدرية يف الكاظمية واملتوىف عام 1265. كام أهنا مل تكن 

موجودة يف النسخة األم التي فقدناها. 
 تظهر أول مرة يف النسخة الثانية بقلم مرزا صادق واعظ. 

15. يف السخة الثانية العجز هو: فخاضوا املنايا أمثال بعد أمثل. 
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)60(
يوم حمرم

من الكامل الثاني: 
أنشأها يف رثاء من إستشهد على أرض الطف: 

ال��ع��ذال ب���واث���ق  خ��ش��ي��ت  إين  امل��ح��ب��ة ح��ايل1.  ف��ك��ت��م��ت ع��ن��ه��م يف 
ج��ن��ت دم�����وع ال���ع���ن ب���اإلمه���ال2. وأب��ي��ك م��ا إط��ل��ع��وا ع��يل وإن��ا 
عاشق ب���أين  ع��ل��م��وا  فهنالكم  وال��ع��ش��ق ت��ع��ل��م ع��رض��ة ال��ع��ذال3. 
سامع وإين  ع��ذل��وا  أهن���م  ه��ب  ه���ذي���ان ج��ه��ل��ه��م ف��ه��ل أن����ا س��ال4. 
مهجتي تعرض  هوى  أن  هيهات  غ���ايل5.  ارض  وأن  ع�����يل  هل������وى 
وال����ن����ازل����ن ب����ه ألج�����ل غ����زال6. أهوى العذيب ألجل من نزلوا به
هلا حينو  م��ا  وق��ل  القلوب  أرس  وس����ب����ا حم���ب���ي���ه ب���ن���ق���ط���ة خ���ال7. 
لناظر  ي��ل��وح  ال  ول��ك��ن  ب���در  ب��ح��ب��ال8.  ي���ق���ع  مل  ول���ك���ن  ظ���ب���ي 
ان��ه ل���و  ش��ك��اي��ت��ي  إل���ي���ه  م��ن��ه  حل���ايل9.  ش���ك���وت  إذا  ي�����رق  مم����ن 
أرى ولكني  به  فزت  شئت  لو  ح���الل10.  غ����ر  ال����ف����وز  ب������ذاك  ذيل 
عاشقا إال  الغيد  الغواين  تأبى  ي���ب���دي اخل���ض���وع هل���ن غ���ر م��ب��ال11. 
عيشه يف  ي��رى  أن  يأبى  واحل��ر  ب���ال12.  ك���احل���ن���ي���ة  ه����و  وإن  ذال 
ك����ان ال������راب ب���ه م���ن اإلم���ث���ال13. ما الغيد إال كالراب وويل من
ق���د خ����اب ط��ال��ب��ه م���ن األن�����ذال14. خاب إمرئ طلب الوفا منها كا
بقية ال��وف��اء  من  ال��رج��ال  يف  ما  ح��ج��ال15.  ذوات  م���ن  ي��ؤم��ل  ح��ت��ى 
وحظوظها  عقوهلا  الناقصات  وال����ق����اع����دات ب��ك��ل ي����وم ن���زال16. 
بدا  مل��ا  لصاحبي  أق���ول  ول��ق��د  ضاليل17.  ليل  وغ���اب  ه��داي��ت��ي  صبح 
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ل��ل��ع��اش��ق��ن ب��ح��ب��ه��ا وج�����رى يل18. دع عنك ذكر الغانيات وما جرى 
به  أنجو  ال��ذي  أسمعني  وهلم  م���ن س����وء أع�����ايل وق���ب���ح ف��ع��ايل19. 
حممد  آل  ب��غ��ر  ن��ج��اة  ال  إذ  م���ن ك���ل م���ا خي��ش��ى م���ن األه����وال20. 
متنفر  واألس���ى  نفي  أن  م��ا  ع��ن��ه��ا ب���ع���ار ال��ص��ع��ب��ة ال��ش��م��الل21. 
اإلع�����وال22. أن تضح يضحى احلزن أكر مهها ك���ث���رة  مت���ي  مت���س  أو 
حم��رم ي���وم  ذك���ر  فيها  ي��ب��ق  مل  إضمحالل23.  ذي  غ��ر  رب��ع��ا  للبر 

طاملا  حم��رم  ي��ا  ب��ك  مرحبا  ال  أغ���ري���ت دم����ع امل���ج���د ب��اإلس��ب��ال24. 
أن��ت حملل  ث��م  ل����أن����ذال25. وت��دع��ي ح��رام��ا  اهلل  آل  ح�����رم�����ات 
قبلها  تعرف  كنت  ح��الال  هال  ل���ن���رى ح���الل���ك ب��ع��د غ���ر ح��الل26. 
ج����رت ع��ل��ي��ه ع��ق��ائ��م األق�����وال27. وأرى الفرات أصاب مثلك خزية 
كليكا  ح��ائ��ري��ن  م��ن  نكلتا  ق����اب����ل����ت����ا ط������ه ب����ك����ل ن���ك���ال28. 
ال��ردى ج��رع  أب��ن��اءه  جرعتا  السلسال29.  ال��ب��ارد  ال��ف��رات  ع���وض 
م��ن أمح��د ب��ث��اره��ا  ت��ف��وز  وت���ف���وز ف��اط��م ب���ال���راخ ال��ع��ايل30. ه��ن��د 
منهم ت��ر  مل  ح��ن  بنيها  تبكي  ب���ايل31.  ن���ح���ي���ف���ا  أو  ق���ت���ي���ال  إال 
هبا أنست  بعرة  احلسن  تبكي  ط����وف����ان ن�����وح س��ي��ل��ة امل��ت��ع��ايل32. 
علة من  به  وم��ا  العليل  تبكي  أن��س��ت��ه ث��ق��ل س���الس���ل األغ����الل33. 
بحاهلا  أرض  وم��ا  النساء  تبكي  م��ن س��ل��ب أث����واب وهن���ب رح��ال34. 
بعدها  هاشم  الرمحن  ينعش  أَو  ال���زل���زال35.  ب���ص���واع���ق  مل جت���ئ  م���ا 
بسحائب مثارها  ي��وم  ويقيم  مح�����ر ت����ع����وض واب��������ال ب���وب���ال36. 
أم��ي��ة  دي����ار  هب���ا  ت��ع��ود  ح��ت��ى  مم����ل����وءة خ��س��ف��ا وه�����ن خ����وايل37. 
هباشم حرب  أغراك  الذي  ماذا  أغ����راك م��غ��ري ال��ك��ل��ب ب��ال��رئ��ب��ال38. 
ذبابة طنن  من  أه��ون  ولكنت  ب��ج��ان��ب ذي ه��ض��اب ع��ايل40.  ط��ن��ت 
ه��ك��ذا  أن  رأت  مل���ا  ل��ك��ن��ه��ا  الغايل41.  الرخيص  هب��ا  يغيب  الدنيا 
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وجتلببت  حياهتا  ثياب  خلعت  األذالل42.  م����ن  ه����رب����ا  أك���ف���اهن���ا 
علوية ع��ص��ب��ة  ون��ف��ي  ب���أيب  رك��ب��ت ظ��ه��ور ال��ع��ز غ���ر ه���زال43. 
ش��ه��ب وأرؤس����ه����م ب�����دور ك��ال44. حتى مضوا رصعى فتلك جسومهم
لبيوتكم م��ا  اهلل  بي�ت  أمح���اة  ع���اث���ت هب���ن ع���وائ���ب األوغ�����ال45. 
بعولة تعج  نوائحها  ق��ام��ت  ك����ادت ت��ذي��ب ج���وام���د األج��ب��ال46. 
رمح��ة  إال  امل���زن  ع��ن  ت��ب��ك  مل  ل���ب���ك���ائ���ه���ا ب����امل����دم����ع اهل���ط���ال47. 
ألهنا البكاء  هل��ا  وح��ق  تبكي  رج���ال48.  وأي  وىف  رج����ال  ف��ق��دت 
ظعوهنا  إنتشار  قبل  هلا  قوموا  يف ال��ب��ي��د ف���وق م��ص��اع��ب األمح���ال49. 
دوهنا  بدر  يوم  صوارم  وإنضوا  أوال50.  ب��ك��أس  أواخ���ره���ا  وأس���ق���وا 
ب��ح��ن��ي��ن��ه��ا وت����ض����ور األط���ف���ال51. هذي رحاب البيد غص فضاءها 
باذال أك  مل  حن  نفي  وي��ح  يا  ن���ف���ي أم���ام���ه���م وأن����ف����س م���ايل52. 

فأجاهبم دعي  من  أول  وأك��ون  ل���ق���ت���ال م����ن ن�����اواه�����م ب��ق��ت��ال53. 
دوهنم مستميت  صولة  وأصول  ح���ت���ى ت���ق���ط���ع ف���ي���ه���م أوص�����ايل54. 
حقوقهم  بعض  أديت  فهنالكم  وه��ن��ال��ك��م أدرك������ت خ���ر م��ن��ال55. 
وقد الدنيا  ه��ذه  يف  حاجتي  ما  أذن������ت ث����واب����ت ع���زه���ا ب�����زوال56. 
الذي  ثأرهم  يوم  إنتظاري  لوال  ف���ي���ه ب����ل����وغ م���ط���ال���ب اآلم������ال57. 
ما  ح����اول����ت م����ن ن���ره���م وش����ايل58. يارب إن قرت يميني دون 
أنا خائف  بعدما  فاجعل نصيبي  أم���ث���ايل59.  ب��م��ث��ل��ه��ا  ي���ف���وز  ال  أن 
بعصبة  ي��ث��ور  هل��م  ث��ائ��ر  م��ع  ت��ل��ه��و األس�����ود هب���ا ع���ن األش��ب��ال60. 
تنخ  مل  قتى  لثأر  القلوب  حرى  وص���ايل61.  ال����زم����ان  أم����د  إىل  ف��ي��ه��ا 
ج��واري��ا إل��ي��ه  هب��ا  ت��ع��ود  حتى  ب����دم ال���ض���الل وح���زب���ه ال��ض��الل62. 
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التعليقات:

6. بيت مجيل وأنه ألمجل يضاهي قول جمنون ليىل: )أمر عىل الديار ديار
 ليىل. . . (. 

 35. يف نسخة: تدعى. 
 36. يف نسخة: ونعيم يوم مثارها بسحائب حر )النارش(. 

38. الرئبال: كقرطاس األسد والذئب. 
45. األوغال: األنذال مجع وغل. 

58. الشمالل: الصعبة الشمالل: الفاقة الرسيعة. 
61. وصايل: القطرات واملراد هنا قطرات الدموع. 

ويف نسخة: 

تنح مل  ق��ت��ى  ل��ث��ار  ال��ق��ل��وب  م��ص��ايل ح���رى  ال����زم����ان  أم����د  إىل  ف��ي��ه��ا 
)النارش(
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)61(
خزينا من النظار

من الطويل الثاني: 
:قاهلا عن سيب آل احلسني

خ��دره��ا  رب���ة  إن  يشء  وأع��ظ��م  س��ائ��ل1.  ك����ف  أع���دائ���ه���ا  إىل  مت����د 
أمامها وال���رؤوس  لشمر  تقول  املنازل2.  أه��ل  بالسبي  اح��دق��ت  وق��د 
املحامل3. فلو شئت تأخر الرؤوس عن النسا تلك  ب��ن  م��ن  وإخ��راج��ه��ا 
ف��إن��ن��ا ع��ن��ا  ال��ن��ظ��ار  ل��ي��ش��ت��غ��ل  القبائل4.  ب��ن  ال��ن��ظ��ار  م��ن  خ��زي��ن��ا 

التعليقات:

هذه القصيدة أو جزء من قصيدة ليست موجودة يف الديوان وقد أخذهتا 
جواد  للسيد  1977م  املوافق  1397هـ  احلسني  شعراء  أو  الطف  أدب  من 

شرب، 8: 56 وقد جاء يف املصدر أيضا ما ييل: 

قاربوا  ملا   أن سبايا احلسني تقول  التي  للرواية  وقال يف قصيدة مضمنا 
جوشن  ذي  بن  شمر  من   عيل بنت  كلثوم  أم  دنت  الشام  دخول 

وقالت: يابن ذي جوشن يل إليك حاجة. 
نظاره،  قليل  طريق  يف  فإمحلنا  البلد  بنا  دخلت  إذا  قالت  حاجتك:  ما  قال 
خزينا  فقد  املحامل  بني  من  خيرجوها  إن  الــرؤوس  حاميل  إىل  وتقدم 
الرؤوس يف أوساط  إلينا فأمر بعكس سؤاهلا بأن حتمل  النظر  من كثرة 

املحامل ويسلكهم بني النظارة، وكذا فعل األدنياء. 
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)62(
خري العرس

من السريع األول: 
من قصيدة قاهلا يف زفاف السيد أمحد جنل السيد كاظم الرشيت 

عام 1279هـ:

سجعه يف  ال��ق��م��ري  ت���رى  أم���ا  أج�����ج ن������ران اهل������وى وال����غ����رام1. 

حلنه  يف  ال��ي��م��ن  وع��ن��دل��ي��ب  أن��ع��ش ن��ف��ي ب���ل وأح���ي���ا ال��رم��ام2. 
مقمر ي���وم���ه  ع����رس  وخل����ر  ف�����ال ظ������الم ب���ع���د ه������ذا ي���ش���ام3. 
أن  ش���اء  ال����ورى  رب  وس��اع��ة  ت���ق���رن ال���ش���م���س ب���ب���در ال���ت���ام4. 

التعليقات:

املصدر أو التخريج: تراث كربالء، سلامن هادي آل طعمة، ط 1. 
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 )63(
ردوا األمانات

من السريع الثاني: 
تهنئة السادن العباسي بالسدانة: 

شبلها م���ن  امل���ف���ت���اح  آخ�����ذي  أه��ل��ه��اي���ا  إىل  األم�����ان�����ات  ردوا 

التعليقات:

الروضة  سادن  مرتىض  السيد  مهنئا  الشيخ  قاهلا  قصيدة  يف  بيت  أول 
العباسية بعدما أعيدت له السدانة عام 1298هـ. 

بيت الشعر واملعلومات من العم املرحوم الشيخ عباس أبو احلب. 
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)64(
طيف زارني

من الوافر األول: 
 ويذكره مبصائب جده احلسني يستنهض اإلمام املهدي

وأنصاره: 

إضطراما مهجتي  النار  أحتكي  إن��س��ج��ام��ا1.  م��ق��ل��ت��ي  األن�������وار  أم 
س��ح��را ص���ادح���ة  ال����ورق����اء  ي���ش���اب���ه ق��ل��ب��ه��ا ق���ل���ب���ي ه��ي��ام��اأم 
م��س��ت��ه��ام��ا ق��ل��ب��ا  اهلل  ه�����داك  غ����رام����ا3.  يل  ي�������وم  ك�����ل  جي�������دد 
م��ه��اة س��ن��ح��ت  وك��ل��ا  ي��ش��وق  ف��ي��م��ن��ع ش����وق����ه ع���ن���ي امل���ن���ام���ا4. 

فلا  وه���ن���ًا  زارين  وط���ي���ف  إن��ت��ب��ه��ت ل���ه إس��ت��ق��ل وم����ا أق��ام��ا5. 
سلمى وح���ي  اخل��ي��ام  وذك����رين  خ��ي��ام��ا6.  وال  رأي������ت  ح���ي���ا  وال 
ملا  داع���ي���ك  ه����وى  ي���ا  أج��ب��ن��ا  دع�����ا وإق����ت����اد أص��ع��ب��ن��ا زم���ام���ا7. 
ن��راه��ا  ف��ا  ب��ال��ق��ل��وب  روي����دك  ت���ط���ي���ق ب�����ا حت���م���ل���ه���ا ق���ي���ام���ا8. 
مه��وم��ي زادت  ك��ل��ا  أراين  ب��ح��رب ال���ده���ر زادت���ن���ي إه��ت��ام��ا9. 
وغ��د ك��ل  بصحبة  يكلفني  وي��م��ن��ع ص��ح��ب��ت��ي ال���ق���رم اهل��ام��ا10. 
ليوثا  أحسبها  كنت  رج���ال  ن��ع��ام��ا11.  ارسح����ه����ا  ال����ي����وم  أراين 
ط��غ��ام وك��ل��ه��م  ص��ح��ب��ت��ه��م  طغاما12.  ص��ح��ب��ي  ي���رى  أن  ف���ع���ذرا 
هباما حسبتهم  ن��ط��ق��وا  إذا  رخ��ام��ا13.  ح��س��ب��ت��ه��م  ص��م��ت��وا  وإن 
حمال ف��أع��اله��م  إن��ت��س��ب��وا  أو  أش���ده���م ع���ى ال��ظ��ل��م إق��ت��ح��ام��ا14. 
أراه��م وال  ال��ك��رام  إىل  أح��ن  ك����رام����ا15.  خي����ل����ق  مل  اهلل  ك�������أن 
غ��ادرهت��م ول��ك��ن  خ��ل��ق��وا  ب��ى  ي�����د األي����������ام أش��������الء رم����ام����ا16. 
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عنا  امل��ح��ج��وب  أهي���ا  ي��ا  م��ت��ى  ت��زي��ل ب��ض��وء ط��ل��ع��ت��ك ال��ظ��الم��ا17. 
رشع��ا س���واك  ب��ال��ذي  أغ��ث��ن��ا  ف���ق���د ب���ل���غ ال����ع����دو ب���ن���ا امل���رام���ا18. 
ي��رىض وت��رىض  وأب��ي��ك ال  أم��ا  ح��س��ام��ا19.  م��ن��ت��ض��ي��ا  ق��م��ت  م���ا  إذا 
ملا  اجلرب  الكالب  حتى  طغت  أط���ل���ت ف�����داك أن��ف��س��ن��ا امل��ق��ام��ا20. 
إنتظارا  نواصينا  شابت  لقد  ج���زام���ا21.  ل���ن���رك���م  ن����ش����دد  ومل 
عن ك��ل  ع��ن  غ��ائ��ب��ا  ب��ن��ف��ي  م��ن��ام��ا22.  ول������و  ت�������راك  أن  مت���ن���ى 
ويعمي عميانا  اهلل  ل��ي��ه��دي  هب���ا م���ن ك���ل ب��ع��د ه����دى ت��ع��ام��ى23. 
ضيم  أيب  س����واك  ي��ع��ه��د  ومل  ف����ا ل����ك ب����ت م����وت����ورا م��ض��ام��ا24. 
عليها من  أق��در  وأن��ت  صرت  وإن��ت��ق��ام��ا25.  إن���ت���ظ���ارا  رم����ت  إذا 
منها  األرض  تكاد  ن��وب  ع��ى  ت��س��ي��خ وت��س��ق��ط ال��س��ب��ع إهن��دام��ا26. 
ل��و مل أف��الك��ه��ا وأب��ي��ك  ت��ك��ن ي���اب���ن ال����ك����رام هل���ا ق��وام��ا27. ه��وت 
علينا ال��دن��ي��ا  ل����ذة  ح�����رام  ح����رام����ا28.  ك�����وهن�����ا  اهلل  ك��������أن 
حرمتم  ألن��ك��م  ب��ل  وح��اش��ا  ج��ن��اه��ا ف��إج��ت��ن��ب��ن��اه��ا إح���رام���ا29. 
مثل  وأي���ن  ب��احل��س��ن  رزي��ت��م  حاما30.  ال��ف��خ��ر  ع��ق��اب  إذا  احل��س��ن 
رج���اال  أن��س��ى  ال  واهلل  ف���ال  ال��ط��ف ج��رع��ت احل��ام��ا31.  ل��ك��م يف 
ب��دورا  كملت  كلهم  ن��ج��وم  مت���ام���ا32.  إال  ت�������رى  م���ن���ه���ا  ف�����ا 
لكن السبعن  عى  زادوا  وم��ا  ت�������رى ك�����ال ب����م����رك����زه هل���ام���ا33. 

ع���اه���دوه ف���ي���ا  هلل  وف������وا  ف����وف����اه����م أج������وره������م مت���ام���ا34. 
رضيعا أن��س��ى  ال  واهلل  وال  ال��ي��ت��ام��ا35.  ت��ع��ف��وه��ا  ال��ط��ف  ل��ك��م يف 
مخ���ارا واج�����دة  غ���ر  ف��ه��ذي  وه�������ذي غ�����ر واج���������دة ل��ث��ام��ا36. 
ولكن وج����دا  تشتكي  ك��ل  س���ي���اط ال���ق���وم مت��ن��ع��ه��ا ال��ك��الم��ا37. 
إحراقا  وال��ده��ا  س��ب  كفاها  وق����د ب��ل��غ امل���س���ر هب���ا ال��ش��ئ��ام��ا38. 
إستقلت  ي��وم  عاينت  م��ا  ع��دا  هب����ا األن�����ض�����اء إخ����وهت����ا ن��ي��ام��ا39. 
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األع��ادي خيل  من  كان  ما  عدا  هت���ش���م م�����ن أح���ب���ت���ه���ا ع��ظ��ام��ا40. 
األعادي سلب  من  كان  ما  عدا  م���الب���س���ه���ا وادم����ع����ه����ا هت���ام���ا41. 
هند  بن  ق��رع  من  ك��ان  ما  ع��دا  ث��ن��اي��ا م���ن ب���ه ال���دي���ن إس��ت��ق��ام��ا42. 
حرب  أرجاس  بكم  بلغت  كذا  إص��ط��الم��ا43.  مج��وع��ه��م  هت��ل��ك  ومل 
طه  بقتل  ال��ذي��ن  فيها  س��ع��ى  س���ع���وا ح���ت���ى أذاق��������وه احل���ام���ا44. 
سقوها  ح��ت��ى  بنته  وراع�����وا  سهاما45.  غ���در  م���ن  ال���وح���ي  ب��رغ��م 
بنيه  م���ن  ي��ب��ق��وا  أن  وآل�����وا  غ��الم��ا46.  أو  ك��ه��ال  ال����غ����راء  ع���ى 
عليها يبقى  ي��ك��ن  مل  أن  إىل  س�����واك ال���ي���وم ف��إم��أه��ا ص��دام��ا47. 
لتحيي مبدئها  مثل  أع��ده��ا  هب���ا م���ن ث�����أرك امل���ي���ت ال��رم��ام��ا48. 
مستنرا ب��ك  ينجيل  أن  إىل  ع���م���ود احل����ق ي��ب��ت��س��م إب��ت��س��ام��ا49. 
إستقري نفس  يا  أق��ول  هناك  ب��ع��ي��ش��ك وإك���رع���ي ل��ل��ب��ر ج��ام��ا50. 
طوقتموه ال���ذي  ال��ع��ب��د  أن���ا  م���ن اإلح���س���ان أط���واق���ا ج��س��ام��ا51. 
وإين ب��ك��م  حم��س��ن��ا  أس���م���ى  ل���ر ال���ن���اس ل��ل��ذن��ب إج���رام���ا52. 
ذن��ويب ثقلت  فقد  بيدي  فخذ  ع���يل ف��ل��م أط����ق م��ن��ه��ا ال��ق��ي��ام��ا53. 
خطب كل  من  ملجأ  يل  وك��ن  عصاما54.  ال��ب��ل��وى  ي��د  م��ن  يل  وك���ن 
عبدا  احلر  يف  راضيا  يب  وكن  إم���ام���ا55.  يل  رض���ي���ت���ك  ق����د  ف�����إين 
ي��وم ك���ل  امل��ه��ي��م��ن  وب��ل��غ��ك  ص�����اليت وال���ت���ح���ي���ة وال���س���الم���ا56. 

التعليقات:

50. اجلام: إناء من فضة. 
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)65(
التعفف

من الكامل األول: 
قال متغزال:

تعففا  كففت  إين  حت��س��ب��وا  ال  الئ���م1.  خم���اف���ة  أو  إل���ي���ه���ا  ن���ظ���ري 
حلظها  أس��ه��م  ع��اي��ن��ت  لكنني  اهل��ائ��م2.  ح��ش��اي  ع��ى  فخفت  ت���رى 

)66(
ال انسى رضيع الطف

من الوافر األول: 
قاهلا يف رثاء من قتل يف معركة الكرامة بكربالء:

ال����زم����ام  خ���ال���ع���ة  إيل  إيل  امل����رام1.  اهل�����وى ص��ع��ب  ك���الن���ا يف 
بأس ب���ذاك  عليك  وم��ا  ن��ف��رت  ن����ف����اري م����ن أع���اج���ي���ب األن�����ام2. 
وامل���راع���ي امل�����وارد  وج��ان��ب��ت  ك�����ا ج���ان���ب���ت أف���ن���ي���ة ال���ل���ئ���ام3. 
ف��إين ال��دن��ي��ا  ب��ن��ي  م���ن  ف�����رارا  راي����ت����ه����م أض������ل م�����ن ال���ن���ع���ام4. 
ف��آن��ا  آن�����ا  ج��رب��ت��ه��م  وك�����م  أوام5.  ل����ذي  ك����ال����راب  ف���ك���ان���وا 
قفر ب��ك��ل  ب��ال��وح��وش  س��آن��س  وأه����ج����ر ك����ل س���ام���ي���ة ال���دع���ام6. 
مثوى ال��ع��ز  دي���ار  يف  وأط��ل��ب  ال���ل���ئ���ام7.  س���ف���ر  أرى  ال  وإال 
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يشء ك��ل  أه����ون  ال��ع��ز  رأي����ت  ح��زام��ي8.  ل���ه  ش�����ددت  إن  ط���الب���ا 
ف��إين يل  ع����ذرك  ده���ر  ي���ا  أب���ن  رأي�����ت�����ك غ�����ر ب�����ر ب����ال����ك����رام9. 
عيل اهل���ادي  بني  يف  ك��غ��درك  ال��ع��ظ��ام10.  األزم  يف  ال���ن���اس  غ��ي��اث 
بغيا  ال��غ��در  بسهم  رميتهم  ال��ب��ل��د احل���رام11.  ال��ص��ي��د يف  ك��رم��ي 
وبعض قى  بالسجون  فبعض  دام12.  إث�����ر  دام  ال���س���ي���ف  ب���ح���د 
إلتهاب يف  ي��وم  ك��ل  ف���ؤادي  إن��س��ج��ام13.  ي����وم يف  ك���ل  ودم���ع���ي 
حميل ط��ل��ل  ع���ى  ال  ع��ل��ي��ه��م  أص������اب ب���أه���ل���ه داع������ي احل����ام14. 
تسعديني مل  وإن  سأبكيهم  م��الم��ي15.  خ����يل  ال���ب���ك���ا  يف  ب��ث��ي��ن��ة 
عن ف���أي  احل��س��ن  ذك���ر  إذا  ت��ص��ون دم��وع��ه��ا ص���ون إح��ت��ش��ام16. 

ب��دع وغ���ر  األن��ب��ي��اء  ب��ك��ت��ه  ب���أن ت��ب��ك��ي ال���ك���رام ع���ى ال��ك��رام17. 
يسر ن��ف��ر  ف���أج���اب���ه  دع����ا  ال����زح����ام18.  يف  ك���ث���ر  ق���ل���ي���ل���ه���م 
حقا اجل��ب��ار  ص��ف��وة  أول��ئ��ك  هب����م س���م���ت ال���ع���ال أع�����ى م��ق��ام19. 
أسد اهليجاء  ملتقى  يف  ضحى  ول���ي���ال ه����م م��ص��اب��ي��ح ال���ظ���الم20. 
نفي وليت  الزؤام  املوت  سقوا  ف����داؤه����م م����ن امل������وت ال������زؤام21. 
زي��اد ب��ن��و  أراه  م��ا  وأع��ج��ب  األن�����ام22.  دون  م����ن  األم������ر  والة 
عليهم  هت��م��ي  حم��م��د  وآل  رزاي������ا ال���ده���ر ه���ام���ا ب��ع��د ه��ام23. 
إف��راس إىل  ض��ب��اع  ي��ا  وث��وب��ا  ون����وم����ا ي����ا س���ب���اع ع����ى إغ�����رام24. 
معليات  النبي  بني  رؤوس  ع����ى األرم���������اح هت�����دى ل��ل��ش��آم25. 
ب���ردا  ل��ل��اء  ي����ذق  مل  وظ����ام  وم����ن ك��ف��ي��ه م����اء ال��ب��ح��ر ط��ام��ي26. 
ف��ط��ام ل���ه  ب��ال��س��ه��ام  وط��ف��ل  وك���ي���ف ف���ط���ام ط��ف��ل ب��ال��س��ه��ام27. 
حتى األم��الك  له  عجبت  لقد  خ�����دود احل�����ور ت���دم���ى ب��ال��ل��ط��ام28. 
وعاف صعقا  هوى  موسى  لذا  إب����ن م���ري���م ن��ط��ق��ه ب��ع��د ال��ك��الم29. 
ان إىل  حي��ي��ى  ب��اس��ا  ي���ر  ومل  س���ق���اه احل������زن أك�������واب احل����ام30. 
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موسى أم  كزينب  وجدت  فهل  وه���ل ب��ات��ت ك��زي��ن��ب يف إه��ت��ض��ام31. 
خليا م��ن��زهل��ا  ب����ات  ع��ش��ي��ة  حم���ام32.  أو  ك���ف���ي���ل  م����ن  ت����ر  ومل 
دوام��ي  رصع��ى  وه��م  تنادهيم  وت���دع���وه���م وه����م ف����وق ال���رغ���ام33. 
إنتظاري  ط��ال  لقد  أم��ي  بني  ق��ي��ام��ك��م ل���ن���ري وإح����رام����ي34. 
ب��ع��ادا  ك��ن��ت��م  م��ت��ى  أم���ي  ب��ن��ي  ع���ن ال��ش��اك��ي امل�����روع امل��س��ت��ض��ام35. 
رحيل  امل��ن��ه��وب  أن��ا  أم��ي  بني  خ��الف��ك��م أن����ا ال����واه����ي ق��وام��ي36. 
جسمي املنهوك  أن��ا  أم��ي  بني  خ��الف��ك��م أن����ا ال����ب����ادي س��ق��ام��ي37. 
قناعي  سلبوا  لقد  أم��ي  بني  ب��ن��ي أم����ي ل��ق��د ح���رق���وا خ��ي��ام��ي38. 
ضعافا  كنتم  متى  أم��ي  بني  ل��ب��ي��ض م���ق���ارع وس���ه���ام رام���ي39. 
ف��راق��ي ع��ى  ع��ازم��ن  أراك����م  م��ق��ام��ي40.  ف��ي��ك��م  ت���ع���رف���وا  مل  ك����أن 
حجبتموه ال����ذي  اخل����در  يل  ب��ب��ي��ض اهل��ن��د واألس�����ل ال���دوام���ي41. 
ش��ي��دمت��وه ال����ذي  ال��ب��ي��ت  يل  ع���ى ال���ع���ي���وق م���رف���وع ال���دع���ام42. 
رصي��ر هل���ا  وال��س��ي��اط  ف���ايل  ب��م��ت��ن��ي غ����ر خم����ف����ور ذم���ام���ي43. 
غلييل الي��ش��ف��ي  واهلل  ف���ال  س���وى ق���رع احل��س��ام ع��ى احل��س��ام44. 
فيه األم�����الك  ت��زع��ق  ب��ي��وم  ال���ك���رام45.  إب����ن  ال��ك��ري��م  ظ��ه��ر  أال 

ويل  هل��ا  ل��ي��س  ال��ث��أر  ط��ل��وب  س������واك ف���ق���م ب��س��ي��ف اإلن���ت���ق���ام46. 
تشفت إذا  العفاء  الدنيا  عى  ب���ك���م أك����ب����اد أب����ن����اء ال���ط���غ���ام47. 
غضا الدين  روض  تعيد  عساك  ب��غ��ي��ث م���ن ن����دى ك��ف��ي��ك ه��ام��ي48. 
يل فجد  أطلبها  منك  ن��ج��ايت  هب���ا ي���ا م���ن ب���ه أم��س��ى إع��ت��ص��ام��ي49. 
عليكم اهل��ادي  بني  يا  سالمي  ع��ل��ي��ك��م ي���ا ب��ن��ي اهل�����ادي س��الم��ي50. 
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التعليقات:

2. يف نسخة: نفادى )النارش(. 
24. إغرتام: الغرامة / أوجب عىل نفسه. 

26. طامي: البحر اململوء. 
    يف نسخة: لذاك )النارش(. 

33. الرغام: الرتاب. 
42. العيوق: نجم أمحر ميضء يف طرف املجرة األيمن يتلو الثريا. 

47. الطغام: أوغاد الناس الواحد فيه واجلمع سواء. 
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)67(
سيف الشرك يعبث

من الكامل الثاني: 
قاهلا يف األحداث اليت املت باألمة بعد وفاة الرسول وينتهي 

بأحداث عام 61هـ:
لوعتي وغرامي لو كنت صاحب  هيامي1.  ب��ذك��ره��ن  ك��ي��ف  لعلمت 
ب��ص��ارخ  ل��أس��ق��ام2. م��ا م��ر ذك���ر زم��اهن��ن  ح���ش���اي  أب���ح���ت  أال 
لنا ج���دده  ال��ده��ر  أن  ل��و  زم���ن  ص��ح��ت ب��رغ��م ع�����واذيل أح��الم��ي3. 
درى ل��و  قلبي  ب��ال��ل��وم  وم���روع  مالمي4.  ك��ف  األش�����واق  م��ن  يب  م��ا 
كالمه  ب��ق��ب��ح  ي��ل��ق��اين  زال  م��ا  زج������را وأل�����ق�����اه ب���ل���ن ك��الم��ي5. 
هواهم ألفت  مذ  أدري  كنت  أنا  ل��وام��ي6.  ف��ي��ه��م  ي��ك��ث��ر  س����وف  أن 

بسامع  ل��س��ت  وأب��ي��ك  لكنني  سهامي7.  امل����رام  دون  إذا  ط��اش��ت 
ف��راق��ه��م ي���وم  ب��ع��د  أر  مل  واهلل  ي���وم���ا ل���ه أج���ف���و ل���ذي���ذ م��ن��ام��ي8. 
يل ق���ال  امل���ح���رم  ذك���ر  إذا  إال  م��ق��ام9.  دار  ل��ل��ح��زن  إخت����ذ  ق��ل��ب��ي 
يسأموا  أن  الوفا  أهل  عى  حقا  ك��ل طعام10.  ول��ذي��ذ  ال��ك��رى  ط��ي��ب 
ال��ن��ب��ي حم��م��دًا  ن���ال  مل��ا  م���ن م����ف����ردات م��ص��ائ��ب وت����ؤام11. ح��زن��ا 
تزل فلم  البتول  عزيزته  أم��ا  اآلالم12.  وف��ض��اض��ة  ال��ض��ن��ا  ح��ل��ف 
ش���م اجل���ب���ال ل��س��خ��ن ب��ع��د ق���وام13. قاست مصائب لو تقايس بعضها
م��آمت��ا ت��س��ت��ج��د  ي���وم  ك���ل  يف  ع��ظ��م��ت م��واق��ف��ه��ا ع���ى اإلس���الم14. 
هن���ب���ا ل���ك���ل م���ث���ق���ف وح���س���ام15. أسفي لعرهتا األطايب أصبحوا
كأهنم ال��دي��ار  ع��ن  متباعدون  هب��ي��ام16.  ال��������ردى  ي���وك���ل���ه  رسب 
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وي��ب��ع��ده��م م���ن م��ق��ص��د وم��ق��ام17. ما زال سيف الرك يعبث فيهم
فيهم  أمية  وط��را  قضت  حتى  وم���ض���ت ف���ق���ام هل���ا ب��ن��و األع����ام18. 
تراثهم  إنتهاب  عى  يتسابقون  س��ب��ق اجل���ي���اد ال��ض��م��ر ل���إق���دام19. 
أض��غ��اهن��ا  هت���ج  مل  أم��ي��ة  أم���ا  واألص����ن����ام20.  ال������رك  ت������راث  إال 
أضغاهنا  للسا  هاجت  فعالم  واألرح�����ام21.  األن���س���اب  ذوو  وه���م 
قبلهم أمية  إرتكبت  وم��ا  ه��ذا  م��ع��ش��ار م���ا إرت��ك��ب��وا م���ن اآلث���ام22. 
هاشم  من  قرهبم  حقا  ك��ان  لو  م����ا ض���ي���ع���وا ل��ب��ن��ي��ه ع���ه���د ذم����ام23. 
حشاشة  النبي  لبني  يركوا  مل  ب�����رام24.  ب�����ره�����ا  أش�����ب�����وا  أال 
لدهيم للنبي  س��ج��ن  ك��ل  يف  دام25.  آخ������ر  ق�����ف�����راء  ويف  ث������او 
األح��ك��ام26. ولقد عجبت وكيف مل أعجب وقد مضيع  ال��رش��اد  أض��ح��ى 
ينخفض مل  التي  اهلل  وخ��الف��ة  السامي27.  ذراه���ا  اهل���ادي  بني  لسوى 
منعة ال��ث��ري��ا  م��ن  أع��ز  ك��ان��ت  وال���ي���وم ص����ارت م��وط��ئ األق����دام28. 
حكمه إماما  هبا  الرشيد  يدعى  م����اض وخ����ر اخل���ل���ق غ���ر إم���ام29. 
ال العباس  بني  عني  ناشد  من  ج��ف��ت ب���رق���م ه��ج��ائ��ه��م أق��الم��ي30. 
واراه��م ملكهم  إدع��وه��ا  أّن��ى  ح����زام31.  ب���ش���د  ف��ي��ه��ا  ي���س���ع���دوا  مل 
كفه أرس���ل  ال���رك  ب��اع  أي���ام  وإق����ت����اد ش��ام��س��ه��ا ب���غ���ر زم����ام32. 
للورى يوضح  كان  عيل  أسوى  م���ا ك����ان م��ن��ه��ا ط���ام���س األع����الم33. 
غ��ش��ى ال���ظ���الم س���ف���وره ب��ظ��الم34. حتى إنجلت كالصبح أسفر بعدما
إسالمه بمن  ذا  يقابل  ذا  م��ن  م���ا ك���ان ل���وال خ��ي��ف��ة ال��ص��م��ص��ام35. 

أيامكم إن  ي��اق��وم  تفرحوا  ال  ودوام36.  م�����رة  ب���ط���ول  ط���ال���ت 
وكأنكم بكم  إنقلبت  قد  فكأن  م����رام37.  ب��ن��ي��ل  م��ن��ه��ا  ت���ظ���ف���روا  مل 
ظلمهم  يف  ولعتم  ال��ذي��ن  إن  هل����م م����ع����ادن ك����ل ف���ض���ل ن���ام38. 
ض��ل��ت حت���ر خ���واط���ر األوه�����ام39. وهم الذين بوصف بعض عالهم
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ما  جيد  متلك  رام���وا  أهن��م  ل��و  م����رام40.  أذل  هل����م  ل���ك���ان  رم���ت���م 
ذل��ة ع��ل��ي��ه��ا  ن���ظ���روا  ل��ك��ن��ه��م  ال��ذام��ي41.  إجتناب  فعافوها  األدن���ى 
لكم  ينمي  عارها  أصبح  فلذاك  ب�����اق م�����دى األي�������ام واألع�������وام42. 
كفاية  الغدير  ي��وم  يف  ك��ان  قد  األي�����ام43.  س���ائ���ر  ع����ن  ه���وهل���م  يف 
دينه أك��م��ل  اجل��ب��ار  ب��ه  ي���وم  اإلمت�������ام44.  أح�����س�����ن  يف  وأمت���������ه 
عى  والءه����م  ب��ه  ال��ن��ب��ي  ع��ق��د  م��ن ك���ان يف األص����الب واألرح����ام45. 
ينكثوا  أن  الغوى  أهل  فتعاقدوا  م����ا ك�����ان أب������رم غ���اي���ة اإلب������رام46. 
تراثهم خيضمون  عليهم  وعدوا  خ��ض��م ال���س���وائ���م ن��ب��ت��ة ال���رم���رام47. 
وآل���ه ب��ال��ن��ب��ي  ألق���س���م  إين  ال���ع���الم48.  ال���س���ا  رب  ع����ى  ق���س���ا 
من يّف  م��ا  ع��ى  ي��غ��رين  ال  أن  ح�����ب ال���ن���ب���ي وآل�������ه األع������الم49. 
عيّل الشهيد  أن��ت  كن  رب  يا  أقسامي50.  هب��ا  وإس��م��ع  ع��ب��ده��م  أين 

التعليقات:

11. تؤام: توائم. 
12. يف نسخة: ومصاحة )النارش(. 

16. هيام: بالضم العطش الشديد واجلنون من العشق. 
18. بنو األعامم: بنو العباس. 

19. يف نسخة: يف اإلقدام )النارش(. 
 .31. بشد حزام: مل حياربوا من أجل اإلسالم أيام الرسول

ويصعب  ظهره  يمنع  الذي  الفرس  والشموس  الشامس  شامسها:   .32
مقاده. 
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35. بمن إسالمه خيفة الصمصام: هو العباس جد بني العباس. 
41. الذام: إسم فاعل من ذم فهو ذام. 

45. من كان يف األصالب واألرحام: أي عىل األجيال القادمة أيضا. 
47. خيضمون: يقضمون. 

 47. الرمرام: حشيش الربيع. 
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)68(
معروف املناقب

من الطويل الثاني: 
أنشأها يف رثاء السيد حسني اجملاهد احلائري:

مغرما باملجد  دهر  يا  تكن  مل  متى  م��ت��ى مل مت���ل م��ن��ه ال���ع���اد امل��ق��وم��ا1. 
مظلا2. نسيت الذي أرديت باألمس يف الثرى  ال��ده��ر  ي��رى  ال  شهابا  وك��ان 
حملال  ك���ان  اهلل  أح���ل  ق��د  وم���ا  وم����ا ح����رم ال���رمح���ن ك����ان حم��رم��ا3. 
حجه فرائض  من  عليه  ما  قى  ف��ل��ا ل���واه ال��ش��وق ب��ال��ط��ف أح��رم��ا4. 
مغطمطا  ي��زال  ال  بحرا  وج��اور  الظا5.  جم����اوره  ي��وم��ا  يشتكي  وال 
حامتا العرب  جوده  بأدين  ألنسى  رستا6.  العجم  بأسه  ب��أدن��ى  وأن��س��ى 
رعيتها  العزيز  العلم  حرمة  أال  ت��ك��رم��ا7.  ال��ط��ال��ب��ن  أف�����اد  م���ا  إال 
إهل��ه  أع����د  ق���د  م���ا  رأى  ومل����ا  ميما8.  ال��ن��ب��ي  إب����ن  ق���ر  مل���ن ج����اء 
ق��ره  ي���ب���ارح  ال  أن  رب���ه  دع���ا  قيا9.  امل��ج��د  ع���ى  ي����رك  ومل  ف����ات 
تقدما10. سوى الصاحلن الرابحن كالمها  ال��ف��خ��ار  م��ن ح���از  ع��ى ك��ل 
شبله  املناقب  ومعروف  أخ��وه  مها11.  مه��ا  قلت  للمجد  م��ن  قيل  إذا 
ترى وهل  وكيف  عنه  أعزهيا  السا12.  يف  الكواكب  البدر  عن  يعزي 
مشيدا الرشاد  أبيات  كان  وكم  ال��ض��الل مهدما13.  أب��ي��ات  ك��ان  وك��م 
وصيه العابدين  زي��ن  أق��ام��ك  ب��ال��ف��ض��ل معلا14.  ك��ن��ت  ع��ن��ه  ألن���ك 
تر ومل  املكرمات  عيون  بكته  عندما15.  الفضل  أع��ن  عليه  تصب 
العمى16. وما هو إال الشمس غابت وكل من ن��واظ��ره  تشكوا  ب��ع��ده  ن��رى 
أسقا17. وكم من نفوس اتلف السقم حاهلا م��ات  وم��ذ  ب��ج��دواه  شفاها 
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أتيته  ق��ب��ال  ك��ن��ت  أين  متنيت  ق��ري��ض منظا18.  م���ن  ف��ي��ه  ب���ا ج��ئ��ت 

نواله  من  حظى  فيه  با  ألحظى  فا19.  ل��ي��س��أل��ه  ي��ف��ت��ح  ومل  س�����واي 
ألنني وم��ي��ت  حيا  س��ام��دح��ه  حم��ت��ا20.  ع����يل  ح���ق���ا  م����دح����ه  أرى 
مآثرا  العاملن  أع��ى  ك��ان  لقد  واس���اه���م ق�����درا وأمح���اه���م محى21. 
ت�����راه ب���زي���ن ال���ع���اب���دي���ن م��ق��وم��ا22. عمود اهلدى بعد احلسن إذا هوى
مسلا  حييت  م��ا  عليه  أص��يل  وس��ل��ا23.  ص����ى  اهلل  ع��ل��ي��ه  وك������ان 

التعليقات:

املرثي هو السيد حسني إبن السيد حممد املجاهد الطباطبائي ويظهر أنه 
كان مصاحبا لوالده يف جهاده ضد روسيا القيرصية بداللة العجز يف البيت 
العابدين  السادس. أخوه هو السيد حسن والد أبو القاسم وشبله هو زين 

املتوىف 1291. البيت 17 يدل عىل أنه كان يتعاطى الطب إنسانيا. 
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)69(
هذا علي فإعرفوه

من البسيط األول: 
قاهلا يف نصب الرسول عليًا يف مؤمتر الغدير:

وما  الغدير  يوم  من  القوم  أنكر  ما  نقموا1.  فعله  م��ن  اهل���دى  ن��ب��ي  ع��ى 
سمعوا  وم��ا  ينادهيم  ق��ام  ي��وم  يف  ب���آذاهن���م م���ن ع����ارض صمم2.  وم���ا 
ب��ك��م3. ي��ا ق��وم ه��ذا ع��يل ف��إع��رف��وه كا  م��ن��ك��م  أوىل  ع���رف���ت���م���وين 
دع��وت��ك��م  ف��ي��ا  أك��رم��ك��م  اهلل  وإغتنموا4.  اخل���رات  فإستبقوا  إليه 
للحمته عندي  قربه  من  ن��ال  ما  الرحم5.  دوهن���ا  ول��ك��ن ألخ���رى  ك��ال 
له ب����أن  ع��ل��ا  وي��ل��ك��م  ق��رب��ت��ه  ع��ل��ا ت��ع��ل��م م��ن��ه ال���ل���وح وال��ق��ل��م6. 
ق��دم��ه  اهلل  ف�����إن  ف���ق���دم���وه  ق��دم7.  ل���ه  ت��ث��ب��ت  مل  ي��ق��دم��ه  مل  م���ن 
هبا ال���ورى  يف  لكنتم  ع��يل  ل��وال  البهم8.  عدت  إن  ال��رى  كأسد  وهل 
فقبلكم  ف��ي��ه  م��ت��ه��ا  ك��ن��ت  إن  إهتموا9.  ق��وم��ه  قبيل  هب���ارون  م��وس��ى 
ببيعته  وأرض��وا  بطاعته  قوموا  إعتصموا10.  هب��ا  الوثقى  ال��ع��روة  فإنه 
ف��ي��ك��م ف��ال ب��ع��ده ي��ع��روك��م ال��س��أم11. هارون كان أخا موسى وكان أخي

ع��يل أي��دي ال��ع��دى وإش��ت��دت األزم12. من كان أفصح يل منه إذا إختلفت
ع���يل أج��ن��اده��ا ك��ال��س��ي��ل ت��زدح��م13. من رد عني أعادي الرك حن عدت
وك��ل��ك��م م��ن��ه م��ص��ف��ر وم��ن��ك��ت��م14. من رد عمرو بن ود يوم صاح بكم
والغنم15. لواله ما أصبحت ترعى سوارحكم ال���غ���زالن  رع��ي��ه��ا  م��أم��ون��ة 
بيوتكم يوما  إرتفعت  ما  لواله  النغم16.  ح��وهل��ا  ت��ت��ن��اغ��ى  م��س��م��وك��ة 
مرتفعا  الرك  دين  اصبح  لواله  الصنم17.  ف��ي��ك��م  ج��ه��را  ي��ع��ب��د  وع����اد 
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يوازنه  ال  أمي  وإب��ن  أخي  هذا  الدنيا وإن رغموا18.  بني  الفضل جل  يف 
جرمهها  جرته  با  كعاد  ع��ادت  وغ����ودرت ب��ج��دي��س أخ��ت��ه��ا طسم19. 
آث����اره����ا وحم���اه���ا س��ي��ل��ه��ا ال��ع��رم20. وكان من سبأ ما كان فإنطمست
م���ن ال���ع���ذاب وأن���ت���م م��ن��ه��م وه��م21. وسوف يقرضكم ما كان أقرضهم
أزي��دك��م  ال  إين  ألع��ل��م  إين  بلوتكم22.  قدما  وك��م  بنصحي  هديا 
جارحة كل  يف  لكم  وجدت  فا  تنحسم23.  ل��ي��س  داء  ع��ق��اب��ي��ل  إال 
خالقه غ��ر  ع��يل  ق���در  ي���در  مل  ع��دم24.  ك��ل��ه��م  ع��ل��ي��ا  إال  ال���ن���اس 
يأكله املشوي  بالطائر  فاز  من  ينكتم25.  ل��ي��س  وه����ذا  س����واه  م��ع��ي 
بيعته الغر  األنبياء  شاهد  ل��و  ل���ه خ��دم26.  مل جي���ح���دوا أهن����م ط����را 
لكم  قلته  م��ا  تفهموا  مل  ع��الم  رخ���م27.  أن����ت����م  أم  رج�����م  أأن����ت����م 
هلا فليس  خلوها  اخلالفة  خلوا  نعتصم28.  ف��ي��ه  م���ن  ح��س��ن  أب���و  إال 
وذا الباهرين  النّرين  أبو  هذا  النعم29.  ل��ه  مت��ت  وم���ن  ال��ن��ب��ي  أخ���و 
ومل قبل  م��ات  نبي  أي  ق��وم  ي��ا  ي���رك وص��ي��ا س��ل��وا خت��رك��م األم��م30. 
فعلوا  ما  مثل  إال  أنا  فاعل  هل  ه��ل ع���ازم أن���ا إال م��ث��ل م��ا ع��زم��وا31. 
ك����ا ظ���ل���م���ت وب�������اهلل ص��ره��م32. وكلهم مات مظلوما وما ظلموا 
كفاطمة بنت  بناهتم  يف  ه��ل  علم33.  ك��امل��رت��ى  رج���اهل���م  يف  أم 
إنتهبوا ماله  مايل  مثل  منهم  من  إصطلموا34.  آل��ه  آيل  مثل  منهم  م��ن 
إقتسموا35. من منهم مثل رحيل رحله إغتنموا ماله  م��ايل  مثل  منهم  م��ن 
شتموا36. من منهم مثل قدري قدره جهلوا  صهره  صهري  مثل  منهم  من 
عندكم37. هب أنني مل اكن منكم وكنت لكم ل��ل��ج��ار  ح��رم��ة  أم���ا  ج����ارا 
احل��ك��م38. أنا اخلصيم لكم يف يوم ال حكم احل���اك���م  ون��ع��م  اإلل����ه  إال 
بذمكم39. سيحرق الذكر من بعدي ألن به  م��ق��رون  ع��م��ي  إب���ن  م���دح 
وويلكم  بعدي  به  ستغدرون  ويلكم40.  احل���ق  ي���وم  ح���ق  إذا  م��ن��ه 
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بينكم  ال��زه��راء  حبيبتي  ه��ذي  ق���وم حمتشم41.  ي���ا  ودي��ع��ت��ي ه���ل هل���ا 
وفيكم كل ذي كبد أنى وكيف  تضطرم42.  وه���ي  ح��ق��ودا  ع��يل  ت��غ��يل 
كواهلكم يف  ثقال  كنت  كأنا  وروده���م43.  أه���يل  فإجتحتم  فغبت 
بكيدكم قتيل  رم��ت��م  ط��امل��ا  ي��ا  كيدكم44.  اهلل  ورد  إس��ت��ط��ع��ت��م  ف���ا 
غ��دروا  مثلا  ببنتي  ستغدرون  وإهت��م��وا45.  ال��ي��وم  قبل  ع��م��ران  ببنت 
وذي  اجلنيب  قود  كا  يقاد  أخي  ث��م هتتضم46.  ف��ي��ه��ا  ت��ل��غ��ى وص���اي���اي 
وجانبها ترى  بيتها  يف  النار  مضطرم47.  ب��ال��ب��اب  هل��ا  وأي���ن  ي���رض 
مجعكم  اهلل  أب���اد  اجل��ن��ن  حتى  ت��س��ت��أص��ل��ون ف���ا ش���أين وش��أن��ك��م48. 
منتظم49. يا خر كل الورى بعدالنبي ومن وال���دي���ن  ق��ائ��م  اهل����دى  ب���ه 
ضائقة  األرض  ملئ  لك  مناقب  العلم50.  امل���ف���رد  وأن����ت  ال���س���اء  هب���ا 
سلموا51. ما أنصفوك ولوال أنت ما عرفوا م��ا  أن��ت  ول���وال  رع���وك  وال 
ع���ن اإلل����ه ف��ه��ال ع��ن��ك��م ح��ل��م��وا52. حلمت عنهم وحلم اهلل حلمك يا
ف��رع��ون م��ر وم��ن ك��ان��ت ل��ه إرم53. لكن صفحك عنهم صفح ربك عن 
إذ حسبك  اهلل  وكان  أمرت  كذا  وعموا54.  خافيا  عنهم  كان  ما  أبرت 
رم��م55. من هم ومن غرهم لو شئت قلت هلم هل��م  تشهد  ومل  ف��ات��وا  م��وت��وا 
لطموا56. كان إصطبارك بالرمحن يوم ترى  خ��ده��ا  ج��ه��ارا  النبي  بنت 
مقالتها انسى  وما  إليك  تشكو  ينسجم57.  وال���دم���ع  ه��ات��ف��ة  ه���ن���اك 
معتديا  ال��ذب��ان  آكلة  إب��ن  ه��ذا  أرث���ي وط��ف��يل ب��م��رأى م��ن��ك خي��رم58. 
خطر  ن��ال��ه  ع���دي  زن��ي��م  ه���ذا  يقتحم59.  م��ن��ك  ب���م���رأى  ب��ي��ت��ي  ع���ى 
عهدكم  ك��ان  ه��ذا  قيلة  أب��ن��اء  وع��دك��م60.  ك����ان  وه�����ذا  ال��ن��ب��ي  إىل 
شيعتنا  قبل  وكنتم  نرمتونا  لكم61.  ب���دا  م��ا  علينا  رصت���م  وال��ي��وم 
حربكم62. من كان حربكم باألمس صار لكم ص��ار  سلا  ك��ان  وم��ن  سلا 
حيتكم63. هذي بناتكم خلف الستور وذي ال��رج��س  عليها  النبي  بنت 
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ويرهبا  خسفا  ت��ارة  يسومها  منتقم64.  ل��ل��دي��ن  ف��ي��ك��م  أم���ا  أخ����رى 
حارضنا  والطيار  محزة  كان  لو  عجلكم65.  ن��ال  ما  نحلتي  من  ن��ال  ما 
ث��ارك��م  ت��ب��غ��ون  جئتم  ك��أن��ا  حقدكم66.  واحل��ق��د  ن��ع��م  ق��دي��ا  م��ن��ا 
األنام خذوا  ازكى  يا  أمحد  آل  يا  بمدحكم67.  زينت  عبدكم  م��ن  غ��راء 
كفضلكم فضل  فا  تقبلوها  إن  كعدلكم68.  ع���دل  ف��ا  ت��رف��ض��وه��ا  أو 
لقدركم  رفعا  مدحتكم  أن  ما  بإمتداحكم69.  ق����دري  ل��رف��ع��ة  ل��ك��ن 

ف��خ��را ع��ى أحد ب��ه  أري���د  ع��ب��دك��م70. وم��ا  ال��ع��ب��د  أن  ل��ي��ع��ل��م  ل��ك��ن 
أبدا غركم  ومايل  سواكم  مايل  أمل71.  م��س��ن��ي  أو  زم���ن  يب  ض���اق  إن 
لكم  خييب  أن  وأغ��ى  أعز  أنتم  أث��م72.  خ��اط��ئ  ه���ذا  ق��ي��ل  وإن  ع��ب��د 

التعليقات:

وأراح  عيل  قتله  املرشكني  جانب  من  اخلندق  يوم  بطل  ود  بن  عمرو   .14
املسلمني. 

19 - 20. عاد وجرهم وسبأ وجديس وطسم كلها أقوام من العرب البائدة، 
ويف نسخة: كجديس )النارش(. 

 22. بلوتكم: جربتكم. 
23. عقابيل: مصحفة عن عراقيل وهي بقايا العراء. 

25. حديث الطائر املشوي معروف ومعرتف به. 
27. رجم: احلجارة. 

         رخم: طائر يشبه النرس. 
 39. الذكر: القرآن الكريم. 

46. يف نسخة: اخلبيب )النارش(. 
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 60. أبناء قيلة هم أبناء املدينة، األنصار وقد وعدوا النبي بالذب عنه يف بيعة 
العقبة. 

 65. محزة عم النبي، بطل اإلسالم، الطيار هو جعفر بن أيب طالب بطل 
يوم احلبشة وشهيد مؤتة. 

)70(
عجبا حللم اهلل

من الكامل الثاني: 
قاهلا يف هجو بعض من إقتفى أثر األوائل يف الظلم وحذا حذوهم 

يف الغصب واحلرام:
حجة مثلك  ل��إس��الم  ك��ان  إن  ف��ل��ي��ب��ك ب��اك��ي��ن��ا ع����ى اإلس�����الم1. 
عظيمة أي  اهلل  حل����اك  ف��ك��ر  األي������ام2.  س����ال����ف  يف  ت����أهت����ا  مل 
بالتي ه��ي  ف��ا  تنساها  كنت  إن  واألع����وام3.  اإلع��ص��ار  م���دى  تنسى 
حجة  تسمى  أن  ت��رج��و  ال��ي��وم  الصمصام4.  ض��ب��ة  ب��رأس��ك  غ��ص��ت 
فاطم ساللة  م��ن  حقا  كنت  ل��و  األي���ت���ام5.  ول����ده����ا  يف  ل���رمح���ت���ه���ا 
أبنائها م��ن  لست  إن��ك  وأظ���ن  ه��ج��ام6.  أم  أب���ن���اء  م���ن  أن����ت  ب���ل 
به غ��ذي  م��ا  ول��دت  ي��وم  غذيت  احل����ج����اج ك����ي ت���ل���ت���ذ ب����اآلث����ام7. 
إح����رام8. وحججت بيت اهلل كيف حججته وال  ن��س��ك  م���ا  غ���ر  م���ن 
هاشم ذؤاب����ة  م��ن  إن���ك  وت��ظ��ن  ك����ال ول���ك���ن م����ن ب���ن���ي ال���ع���وام9. 
العال يف  لك  ثلمة  ي��وم  كل  يف  وش����ام10.  ب���ي���ذب���ل  ت���س���د  أن  م����ا 
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ن��ادي��ت��ه��ا إذا  إال  ه��اش��م  م���ا  غ��ام11.  وف��ي��ض  م��ن  أرسع  ج��اءت��ك 
هلقام12. ولسوف تلقى من فعالك ما لقي ي���دي  م���ن  ال��ث��الث��ة  األول 
قتاله ولو شهدت  تبكي احلسن  م����زق����ت ج���ث���ت���ه ب���ك���ل ح���س���ام13. 
سهامه  اللعن  حرملة  وسلبت  وك��ف��ي��ت��ه ق��ت��ل ال��رض��ي��ع ال��ظ��ام��ي14. 
جعلته  ث��م  اهلل  م���ال  ول��ي��ت  ال��ع��ج��ان غ��الم15.  يف ك���ف م��ط��ع��ون 
وجهه فأصبح  أسافله  الن��ت  رج��ام16.  صخور  م��ن  وأص��ل��ب  أقسى 
عبادة  فيك  اهلجو  أن  واق���ول  وامل��������دح إث�����م ل���ي���س ك����اآلث����ام17. 
أبرزهتا لو  أشياء  عن  وسكت  االج����ام18.  األط����ي����ار يف  هب���ا  غ��ن��ت 
وبغرهم  فإعتر  برمك  وب��آل  األفهام19.  ذوي  م��ن  حتسب  كنت  إن 
ودنيها قصيها  ال��ب��الد  ملكوا  وم��ض��وا وم��ا ت��رك��وا س��وى األع��الم20. 
هب����رام21. إن كنت ال ختشى اإلله ومل ختف إىل  ط����ر  ف���ش���أن���ك  أح������دا 
ف���رع���ون ق��ب��ل��ك رصح���ة األه����رام22. وإصعد ألعى اجلو وإبن كا بنى

أتى أرأيت ما ف��ي��ه��ا م����ن اإلي����ث����ار واإلط����ع����ام23. أقرأت سورة هل 
فتية  ي��م��دح  اهلل  كيف  ارأي���ت  ج�����ادوا ل���ه ب��ال��ق��رص ب��ع��د ص��ي��ام24. 
والذي ال  أكفائها  من  أنت  ما  ج��ع��ل ال���س���ا س��ق��ف��ا ب��غ��ر دع���ام25. 
الذي يأتيك  سوف  قليال  إصر  ت����رك امل���ل���وك م���واط���ئ األق�����دام26. 
خلقه هتلك  اهلل  حللم  عجبا  وت���ب���ي���ت س���ك���ران���ا ب���غ���ر م����دام27. 
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التعليقات:

هذه القصيدة الوحيدة باهلجو ما عدا بعض أبيات أخر. 
4. ضبة الصمصام: يد السيف. 

9. بني العوام هم آل الزبري وكان عبداهلل بن الزبري يكره بني هاشم جدا. 
10. يذبل وشامم: جبالن. 

12. هلقام: اهللقام األسد والبطل. 
15. مطعون العجان: األست. 
18. اآلجام: غياض القصب. 

تقم هلم  فلم  الرشيد وقد غدر وفتك هبم  الربامكة، وزراء  برمك:  آل   .19
بعد قائمة. 

21. هبرام: إله الربمهية يف اهلند. 
 .َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا 22. رصحة األهرام: إشارة إىل قوله تعاىل 
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)71(
قرت عني اجملد

من البسيط األول: 
أنشأها يف عزيز إلتقاه: 

والكرم  املجد  عن  برؤياك  قرت  اخليم1.  يف  احلور  حتى  بك  وإستبرت 
أنعشنا الفطر  هالل  مثل  فكنت  نصم2.  ومل  ن��ف��ط��ر  ومل  ال��ص��ي��ام  ب��ع��د 
قمر  يا  رؤي��اك  إىل  إنتظارا  صمنا  العلم3.  الطاهر  ال��زك��ي  يابن  األق���ار 
آون��ة  ول��أع��ي��اد  ع��ي��د  ف��ال��ي��وم  ت���دم4.  ومل  ف��ي��ن��ا  ت���ق���م  مل  ل��ك��ن��ه��ا 
له  زوال  ال  ع��ي��د  رؤي����اك  وإن  واهل��رم5.  الشيب  ح���دود  جت��وز  حتى 

التعليقات:

مع األسف املمدوح غري معروف. 
4. لألعياد آونة ومتر ببضعة أيام ثم تنتهي. 
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)72(
يف كل يوم ثلمة

من البسيط األول: 
قاهلا يف رثاء من إستشهد يف معركة الطف احلزينة:

ب���ات يف سقم1. كم فيك يا دار من دمع جرى ودم ف���ؤاد وج��س��م  وك���م 
أمج�����ع م����ن ب���ي���ض وم�����ن س��ح��م2. أعنيك يا كربال إذ ليس غرك لأرزاء
عمري يف  اهلل  أج��د  ما  هلا  أبكي  رممي3.  الثرى  حتت  هلا  تبكي  وس��وف 
أرق يف  اهلل  ورس���ول  ال  وكيف  ينم4.  ومل  هي��ج��ع  مل  ه���و  وه���ا  م��ن��ه��ا 
قلق  ال��ع��ال  ذو  وع��يل  ال  وك��ي��ف  ندمي5.  وا  آه  ت��دع��و  وف��اط��م  م��ن��ه��ا 
أبادهم  أوالدي  ذن��ب  ما  رب  يا  سلم6.  ذي  غ��ر  ب��واد  هند  إب��ن  سيف 
تدرين كم فيك من حكم ومن حكم7. تدرين كم فيك من علم ومن علم 
فيك كا  اجلنان وفخر احلور  واحل��رم8. فخر  البيت  وف��خ��ر  ال��س��اء  فخر 
فإفتخري باألزهار  الروض يفخر  ي����ا ك����رب����الء ب��م��ن��ث��ور وم��ن��ت��ظ��م9. 
النعم10. من الآليل التي يف العرش معدهنا ذو  اجل��ب��ار  بمقدارها  أدرى 

وصحبته وأهلوه  احلسن  فيك  ف���أي ف��خ��ر ك��ه��ذا ال��ف��خ��ر يف األم��م11. 
الشموس هم األقار والشهب الظلم12. هم  حالك  يف  هيتدي  هب��ا  ال��الئ��ي 
الرياض هم األجبال واهلضب  األزم13. هم  يف  الناس  إلتجاء  إليها  ال��اليت 
ذك���روا  ك��ل��ا  ع��يل  آل  ب���ال  م��ا  ع���ج���ت هب����م ال���دن���ي���ا ب���ك���ل ف��م14. 
هنضوا  ك��ل��ا  ع��يل  آل  ب���ال  م��ا  كالغنم15.  ل��ل��ذب��ح  ق���رب���وا  ب��ح��ق��ه��م 
وظ��ه��ره��ا ب���ن م���ط���رود وم��ن��ه��زم16. بطن الثرى غص من قتالهم جثثا
الصمم17. خرس إذا نطقوا عمش إذا نظروا ع��ارض  من  وحاشاهم  صم 
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شهبا للهدى  يكونوا  مل  كأهنم  ال��ك��رم18.  أب��ح��ر  ي��ك��ون��وا  ك��أهن��م مل 
ناحية  ك��ل  يف  شملهم  م��ب��دد  ملغتنم19.  ال��دن��ي��ا  يف  م��غ��ان��م  ك��أهن��م 
ألهن��م  إال  ذن��ب��ه��م  وم���ا  ه���ذا  رحم20.  ذي  كل  من  املصطفى  إىل  أدنى 
ال��وخ��م21. مل ينزلوا بسوى األوعار إن نزلوا امل���رب���ع  إال  م���راب���ع  وال 
ألمته ليست  املصطفى  شفاعة  األمم22.  يف  الشنعاء  األم��ة  ذي  بئس  يا 
وباعثه ال  عنهم  م��ات  أراضيا  النسم23.  ب����ادي  ن����ورا  اخل���الئ���ق  إىل 
والنقم24. أعمى اإلله عيون اخللق هل علمت ال��وي��الت  م��ن  فيها  ح��ل  م��ا 
رمي25. ألقى اإلله عليها الذل مذ علمت ال��ن��ائ��ب��ات  بسهم  احل��س��ن  أن 
دعا ي��وم  تنره  ومل  جتبه  فلم  ال��ن��دم26.  إىل  ت��ف��زع  ومل  غ��رب��ت��اه  وا 
ق��دم هل��ا  أق����وام  أج��اب��ت��ه  ب��ى  يف امل��ك��رم��ات وع���ز ث��اب��ت ال��ق��دم27. 
دره��م  هلل  وف����وا  ال��ذي��ن  ه��م  نمي28.  األن����ام  يف  وىف  س��واه��م  وم���ا 
ملكوا  أصحابه  أخ��وت��ه  بنوه  الكلم29.  ص���ادق  ل��س��ان  ك��ل  ب��امل��دح 
هلم جاء  اهلل  رسول  لسان  حتى  والقلم30.  اللوح  لسان  مع  ال��ورى  دون 
ارؤسهم  رع��اك  رأي��ت  ه��ل  ي��ا  كالعمم31.  السمر  رؤوس  يف  معقودة 
جالبها اهلل  رع���اك  ال  حملوبة  ب��ي��ض��ا ول��ك��ن��ه��ا خم��ض��وب��ة ال��ل��م��م32. 
خضاهبم احل��ن��ا  أم  ه��ن��اك  دم  دم33.  أي  أف����ت����دي����ه  دم  ب�����ل  ال 
يرهبا  حن  يزيدا  رأي��ت  ول��و  يلم34.  ومل  ي��م��ق��ت  ومل  ب���اخل���ي���زران 
به  أم���رت  م��ا  ه���ذا  أك���ر  اهلل  ي���ا أم���ة م��ث��ل��ه��ا م���ا ج���اء يف األم���م35. 
أمكم ويل  حالل  النفوس  قتل  الصنم36.  ع��اب��د  يف  ك���ذا  فعلتم  ه��ال 
رسم  عى  كأسارهم  رأى  ومن  رسم37.  م��ن  ال��ع��رى  ع��داك  ال  مهزولة 
كاخلدم38. كم حرة من بنات الوحي خيدمها األك��وار  عى  سيقت  جريل 
منقلب والكون  مضطرب  العرش  كالنعم39.  س��اه��ون  غمرة  يف  وال��ن��اس 
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حمرما  ص��ار  ط��را  الناس  ف��األم  وأك�����رم ال���ن���اس ط����را غ���ر حم��رم40. 
حشم41. والعبد يف الناس حر صار ذو حشم  ذي  غر  عبدا  الناس  يف  واحلر 
حرم هل��ا  أمست  ف��اج��رة  وك��ل  وك����ل زاك���ي���ة أم���س���ت ب���ال ح��رم42. 
كالعدم43. واجلهل فاش وخر الناس جاهلهم  ال��ن��اس  ب��ن  أه��ل��وه  والعلم 
أعلمهم  الناس  مجيع  وخر  هذا  البهم44.  م��ع  فلرتع  العلم  ف��ات��ه  م��ن 
منثلم غر  سيفا  أملك  كنت  لو  منحطم45.  غ��ر  رحم��ا  أم��ل��ك  كنت  أو 
عدد  له  ج��رارا  أملك  كنت  أو  الفعم46.  السبعة  غ��م��رات  ع��ى  ي��وىف 
النهم47. رأيتني من فجاج األرض أختطف  اجلائع  اإلزل  خطف  األبطال 
ملك  من  بد  ال  بأن  علمت  وإن  واهل��رم48.  ال��ده��ر  شيب  بعد  هل��ا  ي��أيت 
ب��ال��واين ل��ه زجل واللجم49. ي��أيت وم��ا ه��و  اخليل  حلبات  من  كالرعد 
والديم50. جتري عى األرض أهنار الدماء كا األن���واء  م��ن  السيول  جت��ري 
يلحظنا  زال  ما  غائب  من  أفديه  ي��ن��م51.  ومل  هي���ج���ع  مل  م���ن���ه  ب���ن���اظ���ر 
ذهبوا  ل��ه  آب��اء  ب��ث��ارات  يدعو  منكتم52.  غ���ر  ع��ظ��ي��م  ي����وم  ك���ل  يف 
عجم53. يا أطيب الناس من عجم ومن عرب ومن  عرب  من  الناس  وأنجب 
بضاعته تنفق  مل  عبدك  واف��اك  تسم54.  ومل  ت��ع��رض  ومل  ع��ل��ي��ك  أال 
له  فأنت  فضال  تقبلها  كنت  إن  ن��دم��ي55.  وي����ا  وي����يل  ف��ي��ا  وإال  أه����ل 
أؤمله م��ا  فهبني  وهبت  وإن  معتصمي56.  اليوم  ففيك  النشأتن  يف 

التعليقات:

2. سحم: السحمة السوداء واألسحم األسود. 
32. اللمم: مجع ملة بالكرس وهو الشعر املنسدل عىل األذن. 

34. ومل يمقت مل يلم: يذكرين يف هذا / يقول الباقر: من إنتقد الثالثة 
فهو كافر أما من سب عليا ريض اهلل عنه يسكتون عليه. 
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40 - 44. ال أعلق عىل شكوى الشاعر من زمانه بأكثر من قول املتنبي: 
ال��زم��ان ذا  قبلنا  ال��ن��اس  وع���ن���اه���م م���ن أم�����ره م���ا ع��ن��ان��اصحب 

إذ شكوى الشاعر ال تزال قائمة. 

46. السبعة الفعم: األبحر السبعة. 
47. األزل: الذئب. 

 )73(
احلسني فيك رهني

من اخلفيف: 
قاهلا يف رثاء أبي الشهداء احلسني بن علي وخياطب بها 

أرض كربالء:
كلوم  بقلبي  ك��رب��الء  ي��ا  ل��ك  كليم1.  ع��م��ري  ع��ش��ت  م��ا  منها  أن���ا 
ترعرعت  م��ذ  م��ريت  فارقتني  ف����ح����زين ح���ت���ى امل�������ات م��ق��ي��م2. 
رهن  فيك  واحل��س��ن  ال  كيف  وب����ن����وه وامل������اج������دون ال���ق���روم3. 
الدهر أج��دب  إذا  أبحر  كلهم  ن��ج��وم4.  ال�����زم�����ان  أظ����ل����م  وإن 
نائبات هب��م  ح��ل��ت  ح��ل��وا  أي���ن  ب��ع��ض��ه��ا ي�����وم ك���رب���ال امل��ع��ل��وم5. 
ع��ظ��ام  م��ن��ه��ا  ل��ل��س��ب��اع  ت��رك��ت  ول����ط����ر ال�����س�����اء م����ن����ا حل����وم6. 
حسن عليك  مصطفى  ي��ا  ه��ان  امل���ح���روم7.  ط��ف��ل��ه  أو  ن���ف���وه  إذ 
ق���راه  أم  ن��ح��ره  أم  ح��ش��اه  أم  امل��ح��ط��وم8.  ص������دره  أم  ي������داه  أم 
مح��اه أم  رح��ل��ه  أم  ن��س��اه  أم  امل����ه����دوم9.  ب���ي���ت���ه  أم  خ����ب����اه  أم 
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حريقي  يا  لفقدهم  حريقي  يا  ل��ي��س ي��ط��ف��ي��ه دم���ع���ي امل��س��ج��وم10. 
بأخرى جي��يء  أن  الدهر  عقم  م����ث����ل ه�������ذي وإن���������ه ل��ع��ق��ي��م11. 
فإين ال  أو  ده��ر  ي��ا  بعذر  ج��ئ  خصيم12.  ال��زم��ان  يف  ع��ش��ت  م��ا  ل��ك 
حسينا  فيه  سقيت  ك��أس  أي  م��ل��وم13.  ف���أن���ت  ال  أو  ج���واب���ا  ح���ر 
فيه  مات  الذي  الكأس  ذاك  هو  ح���ي���در ال��ط��ه��ر وإب���ن���ه امل��س��م��وم14. 
قبل من  أمحد  فيه  مات  وال��ذي  م���ك���ت���وم15.  أم�����������ره  أن  ع�������ى 
املسقط البتول واملحسن  وك��������ل ل������ه م�����ص�����اب ع��ظ��ي��م16. وكذاك 
ن��دي��م17. هاج ما هاج من غرامي فهل من ي����ا  م���ع���اض���د  أو  م��س��ع��د 
ولكن احل��زي��ن  يسعد  م��ن  ق��ل  ح�����ال�����ة ي���ب���ت���ى هب������ا امل�����أل�����وم18. 
أم��ر ه��ن��د  إب���ن  ف��ي��ه  ده���ر  اي  ح����اك����م وإب�������ن أمح������د حم���ك���وم19. 

واألم���ر اخل��الف��ة  يملك  إن���ا  ك���ري���م20.  أو  م�����اج�����د  أو  أيب 
يزيد ك��ان  ال��ن��اس  يف  يشء  أي  وأب�������وه ل�����وال ال���ن���ف���اق ال��ق��دي��م21. 
كيزيد الشقا  يف  فرعون  ليس  ال��ك��ل��ي��م22.  ك����ان  ك��احل��س��ن  وال  ال 
ول��ك��ن  ويص  وذا  ن��ب��ي  ذا  م���أم���وم23.  وذا  ل������ذا  إم��������ام  ذا 
موسى  راح  التي  النار  نور  هو  هبيم24.  داج  وال���ل���ي���ل  ي��ص��ط��ل��ي��ه��ا 
ال�������ذي ف���ي���ه ذل������ك امل����خ����دوم25. فخر جريل أن يرى خادم البيت 
وأذك��ر أم��ي��ة  وح��ده��ا  تلم  ال  م���ا ج��ن��ى ق��ب��ل��ه��ا ال��ع��ت��ل ال��زن��ي��م26. 
هييم27. هو أعمى الورى عن احلق حتى ام���س���ى  ال���ض���الل  يف  ك��ل��ه��م 
عليه  وإس��ت��م��ر  ال��ك��ف��ر  ال���ف  ف��ه��و ش��ي��ط��اهن��ا ال���ق���وي ال��رج��ي��م28. 
ق��دي��ا وال��ن��ب��ي  اهلل  ح����ارب  وح���دي���ث���ا وك���احل���دي���ث ال��ق��دي��م29. 
منهج إىل  ال���ورى  ه��ادي  ذاك  احل����ق وه�����ذا رصاط�����ه امل��س��ت��ق��ي��م30. 
ويمي ي��أيت  اراه  جيل  ك��ل  ي���روم31.  ال��رف��ي��ع  ال��ب��ي��ت  ذاك  ه���دم 
إال  ال��ده��ر  يف  يسل  ح��س��ام  م��ا  م��ش��ي��م32.  ف���اط���م���ي  ن���ح���ر  يف  وه�����و 
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وعبد ح��ر  ب��ن  م��ا  ط��ه  إرث  وإب�����ن�����ه م�����ن ت�����راث�����ه حم�����روم33. 
هم وها  بالنبي  الناس  خصموا  خ��ص��وم34.  األن��������ام  دون  ل��ب��ن��ي��ه 
بنيه م���ن  ق���ائ���م  ق����ام  ك��ل��ا  أق������ع������دوه وم������ا ل�����ه خ��ي��ش��وم35. 
حسن قتل  ق��وم  ي��ا  حتا  ك��ان  امل��ح��ت��وم36.  ذل�����ك  ك�����ان  ال  ل���ي���ت 
اهلل  ح��ك��م  ب��س��ي��ف��ه  ق��ت��ل��وه  ع��ل��ي��ه��م وه����و ال���ع���زي���ز احل��ك��ي��م37. 
ص��دور  ش��ف��اء  قتله  زع��م��ت  س��ق��ي��م38.  ب���رئ���ت  ال  م���ن���ه  س��ق��م��ه 
وج��دي وهيج  هاجني  ولقد  ح���ري���م39.  ك�����رب�����الء  يف  حل����س����ن 
عويال أص���واهت���ن  راف���ع���ات  مح��ي��م40.  ع���ن���ده���ن  ي���ب���ق  مل  ي������وم 
أس��ر عليه  يبكي  أس���ر  ك��م  وي���ت���ي���م ي���ش���ك���و إل����ي����ه ي��ت��ي��م41. 
الغاب اسد  يا  الكفاح  الكفاح  ح����ي����زوم42.  أق�����دم�����ن  ق����ي����ل  إذا 
رساعا  وإمتطوها  اخليل  قربوا  ت��ع��وم43.  ق����ان  ب��ح��ر  وإت���رك���وه���ا يف 
كريا  اجل���ال  يعقر  م��ن  ليس  ك��ري��م44.  ال����رج����ال  ي��ع��ق��ر  م���ن  إن 
الطر  الفلك  له  ثأر من لو هوى  ح���زن���ا م����ا ق���ي���ل خ���ط���ب ج��س��ي��م45. 
ورس��ول ال  وك��ي��ف  وريب  اي  م����أل����وم46.  وق����ل����ب����ه  أم����س����ى  اهلل 
فإنا  ال��ع��وي��ل  ف��اط��م  إرف��ع��ي  ل����ك م����ا ق���م���ت ب���ال���ن���ي���اح ن��ق��وم47. 
ويغدو ي��روح  ال  من  منا  ليس  وه�����و ل���ل���ن���وح وال���ب���ك���اء ن��دي��م48. 

نجايت خطب  كل  من  كراما  يا  والرميم49.  كهفهم  اخلطب  دج��ى  م��ا 
بدنياي  اهل��م��وم  م��ن  خلصوين  وأخ�������������راي إن�����ن�����ي م���ه���م���وم50. 
خيفى ليس  عاداكم  قد  من  كفر  رش����د م���ن ق���د واالك������م م��ع��ل��وم51. 
بسياه  امل��يء  امل��ج��رم  يعرف  ال��ذم��ي��م52.  ال���وج���ه ذل���ك  وي���ب���دو يف 
ان��اس��ا  األل�����ه  ي���رح���م  ب��ك��م  م���رح���وم53.  وال  راح�������م  ال  ي�����وم 
وول���دي ووال����دي  ف��إرمح��وين  رميم54.  ال����راب  ع��ظ��م��ي حت��ت  ي���وم 
دهر ن��وائ��ب  أش��ك��و  وإل��ي��ك��م  أق����وم55.  ب��ع��ض��ه��ن  مح����ل  يف  ل���س���ت 
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التعليقات:

6. تركت أي النائبات. 
7. أذنف وأذنفوه. لعلها نعوه. املهملة. 

9. خباه أي اخلباء أو البيت. 
15. أمره املكتوم: قد يكون السم الذي أعطته إياه اليهودية أو مؤامرة من 

بعض من وااله ظاهريا. 
27. هو أعمى الورى أي غشهم وساقهم للعمى. 

والسيف  أيضا  أغمده  بمعنى  وتأيت  سله  أي  السيف  شام  من  مشيم.   .32
مشيم اي مسلول أو مغمد. 

34. إشاة إىل قول اخلليفة األول خماطبا األنصار نحن أهل النبي. 
35. خيشوم، أي أنف، أي مرضوب عىل رأسه ووجهه. 

42. حيزوم إسم ملك سمع يف بدر. 
44. إال الذين عقروا اجلمل يوم اجلمل فأهنوا احلرب. 

49. يف نسخة: ما دهى )النارش(. 
بالدعاء  احلسيني  املنرب  شعراء  هبا  يأيت  التي  الروتينية  األبيات   .55  -49

والتوسل إىل اهلل والتشفع إليه بآل البيت. 
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)74(
أيام عاشوراء

من الكامل الثاني: 
أنشأها يف رثاء من سقطوا على أرض الطفوف يوم عاشوراء عام 61هـ:

وعيونا أك��ب��دا  تفجر  ج���اءت  أي������ام ع�����اش�����ورا ب���ك���ا وح��ن��ي��ن��ا1. 
مالءة الساء  وج��ه  عى  رضب��ت  جونا2.  ح��وال��ك  زواه���ره���ا  صبغت 
الثرى فأمطرت  سحبا  وتراكمت  غ��ي��ث��ا ف��أن��ب��ت��ه��ا ش���ج���ى ورن��ي��ن��ا3. 
وإن��ا  ال��زم��ان  ع��م��ر  ينقي  م��ا  ي���ق���ي هب����ا ك����ل إم������رئ حم���زون���ا4. 
إنثنى إال  حم���رم  ه���ل  ق��ي��ل  م���ا  ق��ل��ب��ي ب��ت��ج��دي��د األس�����ى م��ف��ت��ون��ا5. 
يل ك���ان  إال  م��ن��ه  ي���وم  ك���ان  أو  سنينا6.  ال���ب���ك���اء  ط����ول  إىل  س��ب��ب��ا 
ت��دع مل  حم���رم  ي��ا  ب��ك  م��رح��ب��ا  ال  ق���ل���ب���ا ع�����ى ب�����ر ب�����ه م���أم���ون���ا7. 
األسى إن  سلوة  قلبي  غر  سل  أم��ي��ن��ا8.  ع��ل��ي��ه  غ�����ري  ي��ت��خ��ذ  مل 
يرحا ال  أن  ع��ي��ن��ّي  ع��ى  ح��ق��ا  ي���ن���ث���رن ف���ي���ه ال���ل���ؤل���ؤ امل��ك��ن��ون��ا9. 
عفى احل��س��ن  قتل  ق��د  أي��ق��ال  يبغينا10.  م��ا  ش��د  ال��ل��ي��ايل  ه���ذي  ع��ى 
آل��ه يف  حم��م��د  ق��ل��ب  روع����ن  أت������رى هل����ن ع����ى ال���ن���ب���ي دي���ون���ا11. 
متأسفا  ك��ف��ه  يقلب  اض��ح��ى  أك�����ذا جي��رع��ن��ي ال����زم����ان اهل��ون��ا12. 
الضبا أشفار  تسل  بني  عى  أ  فسقينا13.  دم���اءه���م  إس��ت��ق��ن  ح��ت��ى 
جرعوا عطاشى  بفتياين  يل  من  ب����دال م���ن امل�����اء ال������زالل م��ن��ون��ا14. 
الثرى يف  عرايا  بفتياين  يل  من  ت��ك��ف��ي��ن��ا15.  وال  ت��غ��س��ي��ال  ت���ل���ق  مل 
قسوة  ت���ؤمل  ب��ن��س��واين  يل  م��ن  م��ن��ه��ا ال��س��ي��اط م��ع��اص��ا وم��ت��ون��ا16. 
محاهتا ق��ت��ل  ب��ع��د  ب��ن��ايت  ه���ذي  ع�����اد ال����ع����دو ل��س��ل��ب��ه��ا م���أذون���ا17. 
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هبا يل  وأّن���ى  يب  مسترخات  ألك������ون ع��ن��ه��ا داف����ع����ا وم��ع��ي��ن��ا18. 
إنني إال  رب  ي��ا  يل  ذن���ب  ال  مبينا19.  ل��ل��رش��اد  هن��ج��ا  أوض���ح���ت 
ول��ده  يف  م��راث��ه  إم����رئ  ك��ل  مل ص����ار إرث����ي ع���ن ب��ن��ي م��ص��ون��ا20. 
كوكب  بيثرب  يوما  يل  الح  ما  م���دف���ون���ا21.  ب���ك���رب���ال  وع�������اد  إال 
ق��وارص امل��ط��ي  أع��ض��اد  ال��ي��وم  م��ئ��ي��ن��ا22.  ب���ك���رب���الء  ي���ث���رن  مل  م����ا 
صدورنا  ملء  والوجد  حيملننا  ح��ت��ى ي��ل��ج��ن رواق����ه����ا امل��أم��ون��ا23. 
السا حمسود  أصبحت  كربال  يا  قرينا24.  العظيم  ل��ل��ع��رش  رصت  إذ 
ميمونة  ب��ق��ع��ة  ت��ك��وين  مل  ل��و  امليمونا25.  ال��ط��ي��ب  ذاك  إخ���رت  م��ا 

حبهم إال  ال��رمح��ان  اب��ى  من  يا  حصينا26.  ال��ب��الء  م��ن  ي��ك��ون  حصنا 
يكن ومل  البالء  يروعني  مل  ما  ح���ب���يل ب���غ���ر والئ����ك����م م��ق��رون��ا27. 
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)75(
جاء عاشوراء

من اخلفيف: 
رثاء آلل الرسول املستشهدين بكربالء:

وي����ع����ي����د ال����ب����ك����اء آن�������ا ف���آن���ا1� ج���اء ع��اش��ور جي��ل��ب األح��زان��ا
سعد أم  ي��ا  اق���ول  م��ا  فإسمعي  ال��ب��ي��ان��ا2.  م���ق���ايل  يف  إن  وإع���ل���م���ي 
ال��ن��وح س��ن��ن  ب��ه  ي��ق��م  مل  م��ن  إن  وي�����دم�����ن ب�����ه ال���ب���ك���ا إدم����ان����ا3. 
عيل آلل  ال�����ورى  أج��ف��ى  ه���و  وه�����و أع������دى ع��ل��ي��ه��م ع���دوان���ا4. 
وه���ذي ال���س���اء  أع����ن  ه����ذه  ت��وان��ا5.  م���ا  دم��ع��ه��ا  األرض  أع����ن 
درت م���ذ  ب��ك��اءه��ا  ت���ب���ارح  مل  ظ��م��آن��ا6.  ال�����ردى  ذاق  ح��س��ي��ن��ا  أن 
وإن  ع����ذرا  ل��ل��ف��رات  أرى  ال  غضبانا7.  م����اؤه  ال��ده��ر  م���دى  غ���ار 
قتيال رأي���ن���ا  وال  س��م��ع��ن��ا  م���ا  م�����ات وامل�������اء ح���ول���ه ع��ط��ش��ان��ا8. 
قلوب إزدادت  مهجة  هل��ا  ي��ا  ال���ن���اس م���ن مل���ع ن���اره���ا ن��ران��ا9. 
هليب  ف��ي��ه��ا  ي��ش��ب  ي���وم  ك��ل  دخ��ان��ا10.  وال����س����اء  األرض  ي��م��أ 
واحسيناه  ن��ادب  غ��ر  ت��رى  ال  واخ�����رى ت��ب��دي ال��ش��ج��ى أحل��ان��ا11. 
أفاضت  حسن  ي��ا  قيل  كلا  أع����ن ال���ن���اس دم��ع��ه��ا غ���دران���ا12. 
طوع  أنفسهم  الباذلون  سعد  رض������اه وادرك����������وا ال���رض���وان���ا13. 
اهلل طاعة  ع��ى  وقفا  جعلوها  وم�������ا ح������اول������وا هل������ا أث����ان����ا14. 
ملا الطريقة  ع��ى  وإس��ت��ق��ام��وا  ق����رب����وه����ا ل����وج����ه����ه ق���رب���ان���ا15. 
إال  اهلل  أب�����ى  ف��ت��ي��ة  أهن�����م  أع����وان����ا16.  ل���دي���ن���ه  ي���ك���ون���وا  أن 
ان  إىل  ناكلن  غ��ر  ج��اه��دوا  ع��ان��ق��وا ال��ب��ي��ض وال��ق��ن��ا امل��ران��ا17. 
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اخللد جنة  يف  حي��رون  ومضوا  وع���������اد إب�������ن أمح�������د ح����ران����ا18. 
ان إىل  ال��ك��ف��اح  يلتقي  بينا  ق��ي��ل ك��ف��ك��ف ف��ك��ان م���ا ق���د ك��ان��ا19. 
الليايل ه��ذي  وج��ه  اهلل  س���ّود  ف��ت��ن ال���راغ���ب���ون ف��ي��ه��ا إف��ت��ت��ان��ا20. 
وأق��ذت امل���راد  ح��رب  بلغت  م���ن ب��ن��ي خ����رة ال�����ورى أج��ف��ان��ا21. 
طعانا22. يا موايض القضاء جودي رضابا ج����ودي  ال��ف��ن��اء  ع����وايل  ي���ا 

إن��س��ان��ا23. وإحصدي من عى البسيطة حتى ف��وق��ه��ا  ال���ده���ر  أرى  ال 
عيل  آل  ب��ع��د  م��ن  وريب  أي  أح������دا أخ���ت���يش ع��ل��ي��ه ال���زم���ان���ا24. 
عليهم نبكي  ق��وم  ي��ا  فتعالوا  ف����ع����ى م���ث���ل���ه���م حي�����ق ب���ك���ان���ا25. 
رس��ول آل  ق���وم  ي��ا  أح��ق��ي��ق  وه�����وان�����ا26.  ذل�������ة  ي����ل����ق����ون  اهلل 
حسينا أن  ق���وم  ي��ا  أح��ق��ي��ق  ي��ش��ت��ك��ي م���ن ع��ب��ي��ده اخل���ذالن���ا27. 
ال��ع��وادي إن  ق��وم  ي��ا  أحقيق  خت�����ذت ف�����وق ص�������دره م���ي���دان���ا28. 
إال اهلل  هل���ا  ي���أب���ى  ون���س���اء  ت��ص��ان��ا29.  أن  خ��ل��ق��ه  دون  ع���ف���ة 
حتى احلوادث  أيدي  صافحتها  أب�����رزهت�����ا ت���ص���اف���ح ال���ب���ل���دان���ا30. 
جهرا يسحب  الوثاق  يف  بينها  م��ه��ان��ا31.  وال����س����اء  األرض  م��ل��ك 

التعليقات:

القصيدة ليست كاملة:
9. يف نسخة: تزداد )النارش(. 

17. املرانا: الرماح الصلبة اللدنة. 
 18. حيربون: ينعون. 
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)76(
السن تؤمل

من الوافر: 
قال يف سن كان يؤمله فقلعها:

ك��ث��را ي���ؤمل���ن���ي  س����ن  ويل  وي����ذه����ب ل�����ذة امل����أك����ول ع��ن��ي1. 
عن ق��ري��ر  ف���رت  ف��ف��ارق��ن��ي  ف�����ال أت����أس����ف����ن ف��������راق س��ن��ي2. 

التعليقات:

هذان البيتان: أمالمها عيل شفاها ثم كتبهام السيد قاسم اخلطيب، خطيب 
اهلندية، ونحن يف مقهى األدباء بكربالء. 
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له يف الناس شأن

من الوافر األول: 
أنشأها يف مدح إبين السيد كاظم الرشيت احلائري ويرثي أباهما:

ل��س��اين م��دحي��ك��ا  ع���ن  ق��ص��ر  ب���ي���اين1.  ث����ن����ائ����ك����ا  يف  ق���ل���ي���ل 
نظا  األرض  م���أت  أين  ول���و  ب���م���دح���ك���م ون����ث����را م����ا ك��ف��اين2. 
خضوعا ه��وى  امل��ع��ز  ك��ان  إذا  ل���ع���زك���ا مل����ا م������دح إب������ن ه���اين3. 
عليه امل��ث��ن��ى  م���ن  ل���ه  أل���ي���س  امل��ث��اين4.  ال��س��ب��ع  ال���وح���ي يف  ل��س��ان 
دي��ن  ال��ع��ل��ي��اء  ل���ه ع���ى  ال��ي��س  ن���ع���م ه����و ك�����ان ل��ل��ع��ل��ي��اء ث���ان5. 
حم��ال ال����س����اء  ف�����وق  أرى  ي���ل���وح ك����ا ي���ل���وح ال���ف���رق���دان6. 
إليه ش��اخ��ص��ة  األب���ص���ار  ت���رى  وم�����ا ه����و م����ن روام���ق���ه���ا ب����دان7. 
ج��اري��ت��اه  إذا  ع��ج��ب  وال  ب����ا وك���ف���ت ب���ع���ارض���ه���ا ي����دان8. 
شوقا  ث���راك  لثم  الشمس  متنى  وك���م ق��ع��دت ب��ص��اح��ب��ه��ا األم���اين9. 
وأخ���رى  ط��ائ��ف��ة  ف��ي��ه  ل��ف��ازت  دان10.  اهل���ل���ك���ات  م���ن  ع���ى ج����رف 
فإفخر  شئت  إن  ق��ره  ي��ا  أال  ب����ه رشف�����ا ع����ى غ�����رف اجل���ن���ان11. 
ف��رد أن����ت  وأم����ي  ب����أيب  أال  ث��اين12.  ال���ن���اس  يف  ت���دع  ومل  ح��ف��ي��ت 
ان إىل  متي  تكن  ومل  مضيت  ب���امل���ك���ان13.  أوىل  ب���ن���ي���ك  رأي�������ت 
شهيدا  إال  ت���رح  ومل  ف��رح��ت  مل���ا الق���ي���ت م���ن ع��ص��ب ال��ش��ن��ان14. 
أه��ال  ل��ل��خ��رات  اهلل  رآك  ف��ك��ن��ت ون��ي��ل��ه��ا ف�����ريس ره����ان15. 
قدما ال��ب��ذل  ال��ك��رام  س��ن  لئن  ف���س���ن���ت���ك احل�����ي�����اة ل���ك���ل ف���ان16. 
ش���أن17. ليهنك يف إبنك املحروس عرس  أي  ش�����أن  ال����ن����اس  يف  ل����ه 
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برا الناس  مجيع  عى  أف��اض  ن���س���وا ف���ي���ه أع���اج���ي���ب ال���زم���ان18. 
رسورا ج��ام��دة  ك��ل  وع���ادت  مت���ي���س ك����أهن����ا أغ�����ص�����ان ب���ان19. 
أن��ا  ف��ي��ه  رأي��ن��ا  م��ا  وأع��ج��ب  اجل��ن��ان20.  يف  تضحك  احل���ور  سمعنا 
إشتياقا ميامنها  م��ن  تطالع  ال��ت��ه��اين21.  م���ن  ف��ي��ه  ن��ح��ن  م���ا  إىل 
وب��در ت��ط��رب  مل  للحور  وم��ا  اهل���دى وال��ش��م��س ع���ادا يف إق���ران22. 
حي ب��ك��ل  ال��وف��اء  ذه���ب  أال  ال���زم���ان23.  س���ل���ي���ان  يف  م����ا  س�����وى 
قبال وك���ان  ال��وف��اء  أح��ي��ا  فتى  ع���ف���ت م���ن���ه امل�����راب�����ع وامل����ث����اين24. 
عليه تثني  ال����ورى  ك��ل  ف��ه��ا  ب����ا أس��������داه م����ن إن�����س وج����ان25. 

التعليقات:

يف رثاء كاظم الرشتي وبنفس الوقت هتنئة بزواج إبنه امحد الرشتي. 
1. املخاطب مها أمحد الرشتي وحسن الرشتي أوالد كاظم الرشتي 
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)78(
أخوة الرفض

من الطويل الثاني: 
إعرتض عليه بعض النواصب يف هذه األبيات قائال:

يكن  إن  الرفض  إخوة  إلينا  تعالوا  كديننا1.  دينوا  اإلنصاف  رشع��ة  لكم 
متدحونه م��ا  ف��وق  عليا  مدحنا  وس��ب��ب��ت��م أص���ح���اب أمح����د دون��ن��ا2. 
تدعونه م��ا  احل���ق  ب���أن  وق��ل��ت��م  أض��ّل��ن��ا3.  م��ن��ا  ال���رمح���ن  ل��ع��ن  أال 

زيارة  قاصدا  النجف  طريق  يف  عنه  باجلواب  إخوانه  بعض  عيل  فإقرتح 
وأمر  إيابا فجاء بيشء عجيب  أمتها  فيها حاال حتى  فأخذ  الغدير 1299هـ 

غريب قال:
مثلنا1. دعوتم إىل اإلنصاف ويل أمهاتكم  ك��ان  م��ن  اإلن��ص��اف  أخ��ا  وإن 
حممدا ن��ح��ب  أن  مجيعا  أم��رن��ا  دن��ا2.  وم���ن  منهم  ش��ط  م��ن  وأب���ن���اءه 
وصيه  األن���ام  ه��ادي  ومدحكم  بينا3.  ذاك  يف  ال��ق��ول  وك����ان  ن��ف��اق 
تقربا  ل��ع��ن��ا  م���ن  ل��ع��ن��ا  ون��ح��ن  رب��ن��ا4.  ال���ق���وم  ح����ارب  إذ  رب��ن��ا  إىل 
فتصفحوا  تعلموا  ال  كنتم  ف��إن  ومعلنا5.  خفيا  خت��رك��م  الصحايف 
فاطم  ال��زك��ي��ة  بيت  حي��رق��وا  أمل  حمسنا6.  نفي  وي��ح  ال  يسقطوها  أمل 
بعلها  ال��ري��ة  خ��ر  يسحبوا  أمل  ل��ي��خ��ض��ع ف��ي��ه��م ل���ل���دين وي��ذع��ن��ا7. 
أعينا  الرشد  عن  أعاكم  كان  فا  ألسنا8.  احل��ق  منطق  ع��ن  وأخرسكم 
له  موقفا  وأذكروا  يشء  كل  دعوا  ب��خ��م وم����ا ق���د ق����ال ف��ي��ه وأع��ل��ن��ا9. 
مبطنا10. ومن قام من بن األلوف مبخبخا  ق��ال  م��ا  غ��ر  لعمري  وك���ان 
وب��اهب��ا  ط��ه  اهلل  ع��ل��م  م��دي��ن��ة  نعتنا11.  ف��ي��ه  واض�����ح  وه�����ذا  ع���يل 
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فتمسكوا  عريت  فيكم  خلفت  غ��ره��م غنى12.  ع��ن  اهلل  وك��ت��اب  هب��م 
مشحنا13. ولو شئت أن أحي مناقب حيدر منهن  واألرض  السا  مأت 
أن��ا14. ومل أحص منها عر معشار عرها ف��م��ن  ي��ع��د  م��ن��ط��ي��ق  ك���ل  وال 

كلهم  الصحابة  أب��واب  سد  ومل  ممعنا15.  ب��ذل��ك  ف��أن��ظ��ر  ب��اب��ه  س���وى 
ال��ردى ب��ادرة  اهلل  كفاك  ال  أال  املعنعنا16.  احل��دي��ث  أن��ك��رت  أن��ت  إذا 
كله وامل���دح  اهلل  كتاب  كفاك  هنا17.  م��ن  ي��أخ��ذه  ي��أخ��ذه  فمن  ه��ن��اك 
أنه غ��ر  للمصطفى  أخ  ع��يل  مذعنا18.  ال��رش��د  فأستشعر  ل��ه  ويص 
أحسنا19. كهارون من موسى وناهيك رفعة كان  وما  عيسى  من  وشمعون 
هينا ك���ان  فيكم  ع��يل  ق��ت��ل  أ  جنا20.  ذل��ك��م  م��ن  وي��ل  حسن  وق��ت��ل 
كافر  غر  عندكم  ه��ذا  وقاتل  حمسنا21.  ع���د  ف��ي��ك��م  ه����ذا  وق���ات���ل 
ونسجها  كالعنكبوت  فدينكم  ف���ا ك���ان أوه���اه���ا ب��ي��وت��ا وأوه��ن��ا22. 
تصنعونه  م���ا  هلل  وذك���رك���م  والغنا23.  يعبد  البيت  رب  وب��ال��دف 
وربحتم لكم  طوبى  فزتم  إذا  قبلنا24.  األوائ����ل  خ���اب  ك��ا  وخ��ب��ت��م 
وضيعوا  األنبياء  مجيع  وخ��اب  والعنا25.  واخل����وف  ب��اجل��وع  ح��ي��اهت��م 
يدع ومل  مات  اهلل  رسول  وقلتم  خصمنا26.  ن��دف��ع  وب���اإلمج���اع  وص��ي��ا 
وشغفتم املصطفى  بآل  شغفنا  أضلنا27.  ف��ال��ع��ن  رب  ي��ا  ب��أع��دائ��ه��م 
أحبه م��ن  م��ع  وامل���رء  نحبهم  ف��ش��أن��ك��م ي����وم امل���ع���اد وش��أن��ن��ا28. 
قلوبكم ولكن  ي��دري  وكلكم  ومكمنا29.  كنا  الشيطان  هب��ا  أص���اب 
أمهاتكم يف  الشيطان  رشك  لقد  وحزبنا30.  ح��ارب��ت��م��ون��ا  إن  غ���رو  ف��ال 
فأنتم ظلمتم  ق��دم��ا  أئمتنا  ظلمنا31.  أوق��ب��ل  ال��ي��وم  ب��ع��د  هت��اب��ون 
وكلكم  تظلمون  ال  لكم  وم��ا  بنى32.  أو  اس��س  وال��ع��دوان  الظلم  عى 
حممدا  وال��ي��ه��ود  عليا  سببتم  ف��أن��ت��م هي����ود ب��احل��ق��ي��ق��ة ع��ن��دن��ا33. 
اهلدى علم  الورى  خر  بسبكم  اخلنا34.  عصب  ي��ا  اهلل  رس���ول  سببتم 
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سبه  امل��ن��اب��ر  اع��ى  ع��ى  نسيتم  ديدنا35.  الناس  يف  ص��ار  أن  إىل  جهارا 
سبه  مت��ل��ون  ال  ع��ام��ا  ث��ان��ن  مؤمنا36.  هلل  واحل���ك���م  ي��ك��ن  مل  ك���أن 
ع��ل��ي��ا وق����د أورث���ت���م ق��ل��ب��ه ال��ع��ن��ا37. مدحتم عليا ويلكم كيف مدحكم
مواطن يف  أع���داءه  تنروا  أمل  ث���الث ل��ه يف ك��ل��ه��ا احل��م��د وال��ث��ن��ا38. 
ليلة  ملجم  ب��اب��ن  ت��دمه��وه  أمل  معلنا39.  ي����رخ  ج���ري���ل  راح  هب���ا 
حممد حب  اإلنصاف  من  كان  أ  معدنا40.  ال��ن��اس  أط��ي��ب  بنيه  وب��غ��ض 
هالك ب��ن  أب��ن��اءه  ت��رك��وا  أمل  س��م��ي��م وم���ق���ت���ول مت���زق���ه ال��ق��ن��ا41. 
مسكنا42. وأن يقتلوا أو يسجنوا أو يصلبوا  األرض  هذه  يف  ي��روا  ال  وأن 
نفوسنا43. أما كان أوىل الناس بالناس جدهم م��ن  ب��ن��ا  أوىل  ب��ع��ده  ف��ه��م 

زمامها خلوا  الويالت  ألمكم  م��ع��ط��ن��ا44.  أمح�����د  آل  يف  هل����ا  ف�����إن 
عامل أن��ك  لو  فيه  ما  الغار  ويف  حتصنا45.  منها  تستطيع  ال  ف��ض��ائ��ح 
منهم  كان  لو  اهلل  حزب  أن  إال  ي��ض��ي��ق وحي��زن��ا46.  أن  ي��وم��ا  مل���ا ك���ان 
نائا وأصبح  أمسى  كمن  أهذا  موطنا47.  امل��رس��ل��ن  خ���ر  ب��م��ض��ج��ع 
حقيقة  يقلها  مل  ع��يل  ول���وال  متكنا48.  م���ا  ج��ح��ده��ا  م���ن  ول��ك��ن��ه 
هبا وكفى  فلتة  كانت  قال  ومن  ويطعنا49.  ي���ذم  أن  ي��وم��ا  ش���اء  مل���ن 
وغرها  إعترها  احلق  مع  عيل  السنا50.  واض��ح��ة  العيوق  م��ن  جت��ده��ا 
حججتنا51. ولو كنت حاججت اليهود حججتهم  منصفن  مجيعا  وق��ال��وا 
حممد بعد  الناس  إنقالب  وأين  أم����ا ن��ط��ق ال����ق����رآن ف��ي��ه وأع��ل��ن��ا52. 
ألن����ك م��ي��ت ف���إخت���ذ ل���ك م��دف��ن��ا53. إذا أنت أنكرت الغدير فال تسل 
لينا54. فا كل قلب يقبل النصح صادقا  ال��ص��وت  تسمع  أذن  ك��ل  وال 
تفرعنا55. وما بعد نصح املصطفى نصح ناصح إال  ال��ن��ص��ح  يف  زاده����م  ف��ا 
قائل أنت  ما  املشوي  الطائر  ف����إن ك����ان ح��ق��ا ف��إت��ب��ع��ن��ا ودي��ن��ن��ا56. ويف 
حممد بعد  الناس  خر  كان  إذا  ع���يل ف���ال ت��ت��ب��ع ل���ك ال���وي���ل غ��رن��ا57. 
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لنا  املصطفى  سنه  ما  عى  فإنا  رب��ن��ا58.  ن���الق���ي  ح��ت��ى  ن��ث��ن��ن��ي  وال 
غره  سيف  أم  ق��ام  عيل  بسيف  وإنحنى59.  مال  بعدما  من  العال  عمود 
وم���ن ذا ال���ذي ل��ب��ى دع���اه وأذع��ن��ا60. ويوم إبن ود من دعا املصطفى به
كله للرك  اإلس��الم  ب��رز  وم��ذ  أجبنا61.  ك��ان  وم��ن  أجراهم  ك��ان  فمن 
يعتنى62. لنا اخلمسة األشباح يستدفع البال واخل��ر  العرش  رب  عند  هبم 
والثنا63. أليس عى األعراف ويلك منهم  احل��م��د  ينتهي  إليهم  رج���ال 

التعليقات:

مع األسف مل يذكر من هو املعرتض. 
عيل  دار  حلرق  التهيؤ  يف  احلكم  جالوزة  أحد  قنفذ  به  قام  ما  إىل  إشارة   .6

وفاطمة. 
9. يوم غدير خم ويوم تنصيب عيل لييل األمر بعد النبي. 

لقد  عيل  يا  لك  بخ  بخ  قائال  عليا  هنأ  اخلطاب  بن  عمر  أن  املشهور   .10
أصبحت موالنا وموىل كل مؤمن ومؤمنة. 

11. إشارة إىل احلديث: أنا مدينة العلم وعيل باهبا. 
12. إشارة إىل احلديث: إين خملف فيكم الثقلني: القرآن وعرتيت آل بيتي ال 

يفرتقا حتى يردا عيل احلوض. 
عىل  مفتوحة  كانت  التي  الصحابة  بيوت  أبواب  سد  النبي  إىل  إشارة   .15

املسجد إال بيت عيل وفاطمة. 
عيل  وعالقة  وموسى  هارون  عالقة  حول  النبوي  احلديث  إىل  إشارة   .19

بالنبي إال أنه ال نبي بعده. 
20. نعم مل يؤمن العامل اإلسالمي ملؤامرة معاوية وقتل عيل. 
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26. إشارة إىل القول أن النبي مل يوص أحدا باألمر بعده، لذلك أمجعوا عىل 
مبايعة يوم السقيفة. 

إبن  ما عدا سنتي عمر  أمية  بني  أيام حكم  اإلمام كل  33. إشارة إىل سب 
عبدالعزيز. 

أبا بكر كان خائفا وراح  الغار وإىل أن  النبي يف  45. إشارة إىل أيب بكر مع 
النبي يسكن من روعه وخوفه. 

قد  إهنم  يعرف  يوم هاجر وهو  النبي  فراش  مبيت عيل عىل  إىل  إشارة   .47
يقتلوه إشتباها. 

49. إشارة عمر بن اخلطاب إىل أن بيعة أيب بكر كانت فلتة وقى اهلل املسلمني 
منها. 

 .َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِكْم50. إشارة إىل اآلية الكريمة

53. غدير خم وقد مضت اإلشارة إليه. 
56. إشارة إىل قول النبي عندما شووا له الطائر املهدى إليه »ريب أرسل أحب 
عائشة  وكانت   عيل فقدم   » الطعام  يف  ليشاركني  ويل  إليك  الناس 
تتمنى أن يأيت ابوها كام أن حفصة كانت تتمنى أن يأيت أبوها ليناال ذلك 

الرشف. 
ــن أيب  ــه عــيل ب ــدق: وعــنــدمــا بــرز ل ــن ــن ود اخل  61. يــوم عــرب عــمــرو ب
يوم  عيل  ورضبة  كله،  الرشك  إىل  كله  اإلســالم  برز  النبي  قال  طالب 

اخلندق تعادل عبادة الثقلني. 
 .62. اخلمسة: هم أهل الكساء، حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني

 .َوَعَى اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل 63. إشارة إىل اآلية الكريمة



226

ديوان الشيخ حمسن ابو احلب )الكبري)

)79(
موت املرتضى

من الكامل األول: 
قاهلا يف رثاء الشيخ مرتضى األنصاري املتوفى 1282 وهو املرجع 

األعلى يومذاك، وجمدد ومعيد نظام احلوزة العلمية:
احلاهنا امل��رت��ى  ب��م��وت  أب���دت  لساهنا1.  اخل��ط��وب  أخ��رس��ت  ع��ج��اء 
حل��ادث تفيق  أحسبها  كنت  م��ا  ح��ت��ى س��م��ع��ت ب��م��وت��ه إع��الهن��ا2. 
نعيه  يف  ال��ن��وى  غ��رب��ان  صدقت  م���ا ك��ن��ت ق��ب��ل م��ص��دق��ا غ��رب��اهن��ا3. 
كيواهنا هوى  وقد  النجوم  هوت  ف���ه���وت ل���رف���ع ل��ل��س��ا ك��ي��واهن��ا4. 
ب��اهل��ا م���ا  أمح����د  أم����ة  ع���ل���اء  م����رزي����ة أخ�����ذ ال�������ردى ل��ق��اهن��ا5. 
وفاته ي��وم  أب��ي��ك  لعمر  ف��ق��دت  م����ق����داده����ا ع�����اره�����ا س��ل��اهن��ا6. 
حممد  دي����ن  أن���ص���ار  آب������اؤه  خ�����را س��م��ع��ن��اه وك������ان ع��ي��اهن��ا7. 
تقيمها اإلل���ه  ح��ج��ج  أس��ب��اط��ه  ب��ره��اهن��ا8.  ذا  وك�����ان  األن������ام  ب���ن 
دل��ي��ل��ه��ا  وك�����ان  إال  آي����ة  م���ا  ب��ي��اهن��ا9.  وك�������ان  إال  ح���ج���ة  م����ا 
العراق سوادها له أرض  لبست  ح��ت��ى ك��س��ت ب���س���واده���ا إي���راهن���ا10. 
بالبكاء  عليه  رع��اي��اه  عجت  سلطاهنا11.  ع��ج��ي��ج��ه��ا  أراع  ح��ت��ى 
نبيها م��ات  ي��وم  ال��ري��ع��ة  إن  ص��ي��اهن��ا12.  ال��ع��امل��ن  ورب  ف���ق���دت 
خباءها  يصون  أن  نرجو  اليوم  صاهنا13.  م��ن  ال���ورى  م��ن  ق��ل  هيهات 
فإنه م��ات  ب��األم��س  ال��ذي  إال  سناهنا14.  وك����ان  ص��ارم��ه��ا  ك���ان  ق��د 
التي  ال��ن��ف��س  أن���ه  ي��ع��ل��م  اهلل  ع��ن��اهن��ا15.  اجل��ل��ي��ل  اهلل  ي���د  م��ل��ك��ت 
به سكنوا  من  وحي  الغري  حي  أرض��������ا حي���ي���ي رهب������ا س��ك��اهن��ا16. 
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قره ألصبح  هب��ا  ال��ويص  ل��وال  روض�����ا ي���الع���ب ع��ش��ب��ه غ��زالهن��ا17. 

بدت إذا  النجوم  ختفي  لكنا  ش��م��س وأم�����ا أظ���ه���رت اق���راهن���ا18. 
بنيانه  ال��ن��ه��ى  ف���وق  ب��ان��ي��ا  ي��ا  وال���ن���اس ت����ريس ل��ل��ث��رى ب��ن��ي��اهن��ا19. 
وه��ذه ال��ب��ن��اء  ع��ام��رة  هاتيك  أرك��اهن��ا20.  ال�����ردى  ي��وه��ي  أن  الب���د 
أه�����ل ال����س����اء ل���رهب���ا أذع���اهن���ا21. صعدوا بروحك للساء فأظهرت
مغلق باب  كل  لروحك  فتحوا  ح���ت���ى امل���ق���اب���ر ف��ت��ح��ت ب��ن��ي��اهن��ا22. 
قرها وتسكن  حفرهتا  لتحل  ع����الك ج��ن��اهن��ا23.  ت��ف��اخ��ر يف  ك��ي��ا 
تطايرت يوم  املشحون  فكأنك  ش���م اجل���ب���ال ل��ك��ي حي���ل ق��ن��اهن��ا24. 
فاقها حتى  اجل��ودي  وتصاغر  رشف����ا ون���ال���ت ب���ع���ده ح��رم��اهن��ا25. 

التعليقات:

5. إشارة إىل النبي لقامن احلكيم وبيانه. 
يارس، وسلامن  بن  الكندي، عامر  بن األسود  مقداد  الصحابة  إىل  إشارة   .6

الفاريس. 
7. إشارة إىل لقب الشيخ مرتىض وهو األنصاري. 

11. وصل اخلرب إىل أصفهان وإسطنبول. 
16. إشارة إىل مدفنه بالنجف. وقربه يف باب قبلة الصحن الرشيف عىل يمني 

اخلارج وصورته ال تزال موجودة هناك رأيتها قبل 1991. 
24. قناهنا: مجع قنة وهي قمة اجلبل. 

25. اجلودي: اجلبل الذي آوت إليه سفينة نوح. 
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)80(
بيضة اإلسالم

من الكامل الثاني: 
 جارى الشاعر الكبري صاحل الكواز يف رثائه لإلمام احلسني

فقال: 

دعيني ع��يل  مشفقة  ك��ن��ت  إن  يغريني1.  اهل���وى  يف  ل��وم��ك  زال  م��ا 
سامع ل��ل��وم��ك  أين  حتسبي  ال  أم���ن2.  غ����ر  احل�����ب  يف  إذا  إين 
كلا ع��ه��د  احل���ب  وب���ن  ب��ي��ن��ي  ت��رك��وين3.  ن��ق��ض��ه  ال����ع����واذل  رام 
جتمال ال���وق���ار  ث���وب  أل��ب��س��ت��ه  امل��ج��ن��ون4.  ح���ال���ة  يب  ت����ري  ال  ك���ي 

يافعا  ال��ع��ام��ري��ة  خ��ل  ج��ن  إن  تكويني5.  حي���ن  ومل  ج��ن��ن��ت  ف��ل��ق��د 
تعقلت  احل���ام  ص��ادح��ة  أن  ل��و  ت��أب��ي��ن��ي6.  ال��غ��ن��ا  ألب���دل���ت  م���ا يب 
مستمطرا  املنحنى  ض��ال  أن  أو  دم����ع����ي ألب����ق����اه ب���غ���ر غ��ص��ون7. 
صعدت ه��ي  إذا  أن��ف��ايس  ال��رق  حنيني8.  وال���رع���ود  دم��ع��ي  وال��غ��ي��ث 
مذهبي هو  ما  قلت  التجلد  قالوا  ق���ال���وا ال��ت��وج��د ق��ل��ت ه���ذا دي��ن��ي9. 
وإن��ا  رب���اب  وال  س��ع��اد  يف  ال  ه���و يف ال��ب��ق��اي��ا م���ن ب��ن��ي ي��اس��ن10. 
به  تاهت  كمن  ال  ه��ذا  احل��ب  ال��غ��ي س����ود ذوائ�����ب وع��ي��ون11.  يف 
الذي يومهم  بذكر  سمعت  ملا  شجوين12.  أل��ف��ت  ج���رى  ك��رب��الء  يف 
كربال  وقعة  ذك��راك  من  غوثاه  وح���زي���ن13.  ح���زي���ن���ة  ك����ل  ام  ي����ا 
أم����س����ى ي���ك���اب���د هن���ش���ة ال��ت��ن��ن14. ليس اللديغ سوى لديغك ال الذي
ح��ن15. وعسى اللديغ أصاب حينا راقيا  م����ن  ل����ه  م����ا  ل���دي���غ���ك  إال 
عذابه دون  وهي  القيامة  حتى  سجن16.  ل��ظ��ى  ال  مه���وم���ك  ب��ل��ظ��ى 
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وإنني املنون  بك  احلسن  القى  منوين17.  احل��س��ن  ع��ن  ف��ي��ك  الق��ي��ت 
حرية  أن��ت  اإلس���الم  بيضة  ي��ا  ب��ع��د احل���س���ن ب��ص��ف��ق��ة امل��غ��ب��ون18. 
إهله ي��داه  ملكت  ال��ذي  أعطى  ح���ت���ى اجل���ن���ن ف������داه ك����ل ج��ن��ن19. 
نفسه  للمهالك  ألقى  ي��وم  يف  ك���ي���ا ت����ك����ون وق�����اي�����ة ل��ل��دي��ن20. 
بعدما  م��ن  لنفسه  ق��ال  وب��ي��وم  ب��ي��ن��ي21.  امل����ع����ايل  ح����ق  هب����ا  أدى 
ينقي ال  موثقا  ريب  أعطيت  وذري���ن���ي22.  ف���إص���ع���دي  ب��ق��ت��يل  إال 
يستقم  مل  حممد  دي��ن  ك��ان  إن  خ��ذي��ن��ي23.  س���ي���وف  ي���ا  ب��ق��ت��يل  إال 
الظبا صادية  فلرو  دم��ي  ه��ذا  م���ن���ه وه�������ذا ل���ل���رم���اح وت��ي��ن��ي24. 
حرة  يميني  ملكة  ال��ذي  نفذ  وألت���ب���ع���ت���ه ي������ريت وي��م��ي��ن��ي25. 
هبا  ت��رىض  هدية  إليك  خذها  دوين26.  م���ن  ول��ي��ه��ا  ان����ت  رب  ي���ا 
أرا وال  رضاك  يف  نفي  أنفقت  معيني27.  وأن����ت  ش��ي��ئ��ا  ف��اع��ال  ن�����ي 
ما نظر  اخلليل  قربان  ك��ان  ما  ال���ن���ون28.  ذا  وال  ك�����ال  ق���رب���ت���ه 
ذبائح رض��اك  يف  رج��ايل  ه��ذي  م����ا ب����ن م���ن���ح���ور وب�����ن ط��ع��ن29. 
مبن30. رأيس وأرؤس أرسيت مع نسويت ال���ض���الل  يف  ل��رج��س  هت���دى 
أشكو خالقي من عصبة وإليك  ج��ه��ل��وا م��ق��ام��ي ب��ع��دم��ا ع��رف��وين31. 
خليوهلم موطئا  عظامي  جعلوا  أخ�����ذوين32.  ب����ه  ذن�����ب  م����ا  رب  ي����ا 
لكالهبم حم��ل��ل  ال��ف��رات  م���اء  م��ن��ع��وين33.  ورده  م���ن  ال�����ذي  وان�����ا 

دوهنم يل  خالص  جدي  مراث  م����ا ب���اهل���م ع����ن إرث������ه ط�����ردوين34. 
آل��ه يف  ق��وم��ه  ن��ب��ي��ك  أوىص  وان�����ا إب���ن���ه ح��ق��ا وم����ا ح��ف��ظ��وين35. 
عليهم الرقيب  كنت  وقد  هذا  ي���ؤذي���ك م���ا م���ن ف��ع��ل��ه��م ي��ؤذي��ن��ي36. 
منهم يل  وإنتقم  بثأري  يل  خذ  ظلموين37.  ال����ذي  ال��ق��ن  ع��ب��دك  أن���ا 
نفيسه  أع���د  يشء  يل  ي��ب��ق  مل  وام��ي��ن��ي38.  وارث�������ي  إال  ل����رض����اك 
حتركا  يطيق  ال  علييل  ه���ذا  ل����و ي��س��ت��ط��ي��ع ب��ن��ف��س��ه ي��ف��دي��ن��ي39. 
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موضحا  بعدي  ليكون  أبقيته  امل��ك��ن��ون40.  رسك  غ���ام���ض  ل��ل��ن��اس 
أدي��ت��ه��ا  أمح����د  أم���ان���ة  ه����ذي  ف��إش��ه��د ع���يل هب���ا وان�����ت أم��ي��ن��ي41. 
وثبة  املحجب  امل��ل��ك  أهي��ا  ي��ا  ي��ع��ن��و هل����ا ب����ال����ذل ك����ل ح����رون42. 
فتقها رات��ق  اليوم  س��واك  أت��رى  ه��ي��ه��ات ل��ي��س س�����واك ب��امل��أم��ون43. 
امل��س��ن��ون44. ذهب احلسن بطخية مل تنكشف ح��س��ام��ك  ب���ض���وء  إال 
قلوهبا السباع  حتى  له  خشعت  وت��رق��رق��ت ح��ت��ى ال��ع��ي��ون ال��ع��ن45. 
صالح  ناقة  لعقر  اإلل��ه  غضب  ح���ت���ى أذاق����ه����م ع������ذاب اهل����ون46. 
حجره يف  رضيعه  النبي  وإب��ن  رض���ع ال��س��ه��ام ب��ن��ح��ره امل��ط��ع��ون47. 
منيتي ت��زور  بأن  خشيت  ولقد  ق���ب���ل إن���ت���ص���ارك���م ب���ن���ي ي��اس��ن48. 
يكن مل  ما  الفتى  عمر  يف  خر  ال  ي��ف��ن��ى ب��ن��رة ص��اح��ب وخ��دي��ن49. 
أدرك��ت��ه��ا  أن��ن��ي  ل��و  بغية  ه��ي  ب��امل��غ��ب��ون50.  ل���س���ت  أين  ل��ع��ل��م��ت 
كربال  مرابع  يا  ذك��رك  هيهات  ينسيني51.  وق���رب���ه  ال����زم����ان  ب��ع��د 
مم��ط��ورة  روض���ة  إال  أن���ت  م��ا  ب���دم األح��ب��ة ال ال��س��ح��اب اجل��ون52. 
وإهبجي ب���دورا  إال  تنبتي  ال  هب���م إب��ت��ه��اج ال�����روض ب��ال��ن��ري��ن53. 
نفيسة ب��ك��ل  ل��رهب��م  ج����ادوا  وف��������دوا إم���ام���ه���م ب���ك���ل ث��م��ن54. 
محاية  األل����وف  مل��ق��رع  ث��ب��ت��وا  ال��س��ب��ع��ن55.  ع���ى  زادوا  وم����ا  ع��ن��ه 
القضا ول��ك��ن  نيتهم  مثل  يل  واجل������د أخ������رين وه�����م س��ب��ق��وين56. 
عدوهم وبغض  بحبهم  من  يا  حتصيني57.  غ���د  يف  ال��ق��ي��ام��ة  ي����وم 
توغيل الكاتبن  ال��ك��رام  أعيا  ال��ت��دوي��ن58.  ب��ك��ث��رة  امل���وب���ق���ات  يف 
توبة أح��اول  ذنب  من  قمت  ما  ح��ن59.  م����ن  ب��م��ث��ل��ه  وق����ع����ت  إال 
فإنني ع��يل  بلطفكم  ُم��ن��وا  متوين60.  ص��غ��اره��ن  بحمل  ع��ج��زت 
ذي لغر  تشفعون  ال  كنتم  إن  امل��س��ك��ن61.  ل��ل��خ��اط��ئ  ف��م��ن  ورع 
يعتصم مل  بوالئكم  يعتصم  من  م���ت���ن62.  ل������إل������ه  ب����ح����ب����ل  إال 
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التعليقات:

صالح  الشيح  قــاهلــا  لقصيدة  جمــاريــا  القصيدة  ــذه  ه الشاعر  ــال  ق
مطلعها:  والــتــي  الــشــهــداء  سيد  راثــيــا  1290هــــ  ــام  ع املــتــوىف  ــكــواز   ال

من الكامل الثاين: 

ضننه����ل ب���ع���د م��وق��ف��ن��ا ع����ى ي��ري��ن ب���ال���دم���وع  ب���ط���رف  أح���ي���ا 

وممن جاراها أيضا الشيخ سامل الطرحيي بقصيدة من. الكامل الثاين. 
مطلعها: 

ج���رون  ع���ى  أم  وج�����رة  ع��ق��ل��وا خ��ف��اف رك��ائ��ب وض��ع��ونأب������دار 

6. يف نسخة: بأنني )النارش(. 
8. صّعد بالتشديد كأصعد بمعنى مىض وإنحدر / وهنا بمعنى فارقتني. 

9. التوجد الشكوى قالوا توجد السهر بمعنى شكاه. 
العقرب  أو  احلية  رضبته  من  وهو  وامللسوع  كامللدوغ  اللسيع  اللديغ:   .14

واللسع لذوات اإلبر وهنش عض، والتنني كسكيت: احلية العظيمة. 
18. بيضة اإلسالم حوزته وساحة املسلمني. 

21. بيني األمر من الفعل بان كباع واألبيات بعد هذا البيت إىل قوله: هذي 
أمانى أمحد أديتها مقول لقوله وبيوم قال لنفسه من بعدما. 

عىل  منصوبة  وثبة  وقوله   الزمان صاحب  هو  املحجب  امللك   .42
التحريض عىل تقدير دونك وثبة. 

44. الطخية والطخياء بفتح الطاء فيها الظلمة أو الليلة املظلمة. 
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49. احلدين واخلدين الصاحب وقوله كصاحب وخدين عطف اليشء عىل 
نفسه مثل قوهلم جاء بالدمقس وباحلرير. 

52. اجلون بالضم مجع جون بالفتح وهو األسود أو األبيض أو األمحر وقوهلم 
سحاب جون مجع سحابة وإنام وصفت بالسواد ألن الغيم األسود يكون 

ممطرا. 
ليلة  ببغداد،  ــدوة  ن يف  قدمها  القصيدة  هلــذه  توثيقية  دراســة   للمحقق 
اإلمــام  أربــعــني  هــو  الــيــوم  ذلــك  ــان  وك  ،2000  /5/25 اخلميس 

احلسني أي 20 صفر 1421هـ. 
كربالء  تراث  كتابه  يف  بأمجعها  القصيدة  طعمة  آل  هادي  سلامن  نرش  وقد 

الطبعة الثانية 1983م. 
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 )81(
القرب يف كربالء

من الكامل الثاني: 
قاهلا يف رثاء أبو األحرار سيد الشهداء ومن أستشهد معه 

بكربالء: 

كربالء يف  ال��ذي  القر  زينة  م��ا  ق����د ض����م إلب�����ن حم���م���د ج��ث��ان��ا1. 
أهن��م زع���ا  ب��ال��ع��ق��ي��ان  زان�����وه  ط���اف���وه م���ن إح���س���ان���ه إح��س��ان��ا2. 
بنهلة ال��ف��رات  م��ن  عليه  شحوا  ح���ت���ى أذاق��������وه ال�������ردى ظ��م��آن��ا3. 
ما  ببعض  يطلبون  ج��اؤوا  واليوم  أخ������ذوه م��ن��ه ع���ن���ده ال���رض���وان���ا4. 
إذ  ق���وم  ي��ا  م��ل��ك��ه  ع��ل��ي��ه  ردوا  ك��ان��ا5.  ق����د  م���ث���ل���ا  ح���ي���ا  ردوه 
وإن فيها  وم��ا  الدنيا  أرت��ي  ال  ج���ل���ت ل���ش���س���ع ن���ع���ال���ه أث���ان���ا6. 
من مدح  من  قارصا  لساين  وأرى  واألب����دان����ا7.  األرواح  ل���ه  ب���ذل���وا 
بائعا  أر  ومل  نفوسهم  ب��اع��وا  خ���ران���ا8.  إش���ت���ك���ى  إال  ه����م  إال 
با إال  اهل���دى  ب��ي��ت  يستقم  مل  أرس������وا ل���ه م���ن ب��أس��ه��م ب��ن��ي��ان��ا9. 
لبانا10. لو كان خلف السر غر أولئك ال� ال���ك���رام  م���ن  ال���ك���رام  ���ن��ف��ر 
للحمة النبي  سبط  ينروا  مل  إخ����وان����ا11.  ل����ه  ك����ان����وا  وال  ك����ال 
ومل  بضائعهم  نفست  لكنهم  م��ك��ان��ا12.  احل���س���ن  إال  هل���ا  جي�����دوا 
فأتاهم ل��ه  أه��دوه��ا  فلذلك  األذه����ان����ا13.  ي���ط���رق  مل  ب����ا  ع��ن��ه��ا 
مسلم وامل��ه��ذب  حبيب  منهم  وك����المه����ا ب���ط���ال ل����ق����اٍء ك��ان��ا14. 
له  قالت  الذي  الفضل  أبو  منهم  فكانا15.  مح���اي  ح��ام��ي  ك��ن  ال��ع��ل��ي��اء 
رأى بن احلسن ومن  منهم عيل  ك��إب��ن احل��س��ن ع��ى ال��ع��ال غ��ران��ا16. 
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كلهم عقيل  من  أطايب  منهم  ك���ان���وا ل���دوح���ة امح����د أغ��ص��ان��ا17. 
معر من  وأهله  العراق  تعس  الرمحانا18.  واس��خ��ط��وا  ي��زي��د  ارض���وا 
به وغ���دره���م  ن��ف��اق��ه��م  ل���وال  م����ا ب�����ات ق���ل���ب حم���م���د ح���ران���ا19. 

زي��ادة  أص���اب  فقد  ي��زي��د  أم��ا  ط��غ��ي��ان��ا20.  ث��م��ة ج�����ازه  ال��ك��ف��ر  يف 
ما  فكان  النبي  آل  ع��ى  وع��دا  ك��ان��ا21.  ل���ي���ت���ه ال  م���ن���ه  ك�����ان  ق����د 
س������ار أرم�������ح ب���ال���دم���ا ري���ان���ا22. كم صارم اضحى بلحم بني اهلدى
البيت الذي ف���ي���ه امل��ه��ي��م��ن أن������زل ال���ق���رآن���ا23. حرق الكتاب وأحرق 
أح��ي��ي��ت أن���ت ال����رك واألوث���ان���ا24. يوم السقيفة ال مررت عى الورى
فخرها غاية  ي��وم  تيا  أّم���رت  ب����ن ال����ري����ة أك���ل���ه���ا ال���ذب���ان���ا25. 
عدهيا الكرام  بالنجب  وعددت  وال��ط��غ��ي��ان��ا26.  ال���غ���ي  إال  ك��ن��ت  م���ا 
ال��ت��ي��ج��ان��ا27. وغدت تقلب أرؤسا بن الورى  م��ن��ذ ح��ي��اهت��ا  ت����در  مل 
حممد بالنبي  تفاخر  ص���ارت  أب������ن������اءه وت����زي����ده����م ش��ن��آن��ا28. 
مناقبا األن��ام  أزك��ى  ما  أفديك  وأع����زه����م ق������درا وأع������ى ش��ان��ا29. 
عبيده  عليه  ملك  من  أفديك  ع��دوان��ا30.  وإع���ت���دوا  ص��ال��وا  بالبغي 
الفنا  عى  الذين  والنفر  أفديك  وامل�����وت دون����ك ع���ق���دوا اإلي��ان��ا31. 
قدمته ال��ذي  والطفل  أفديك  ك���ي���ا ي��������ذوق مح����ام����ه ظ��م��آن��ا32. 
رب��ي��ت��ه م���ا  واراك  رب��ي��ت��ه  ل��ب��ان��ا33.  امل�����ن�����ون  ل���رض���ع���ه  إال 
أدركته ليتني  يومك  ف��ات  قد  آن��ا34.  ب��ع��دك  ع��ش��ت  م���ا  ل��ي��ت��ن��ي  أو 
ال� يظهر  أن  إىل  ابقى  ليتني  أو  إع��الن��ا35.  امل����ال  ب���ث���ارك يف  ����داع���ي 
ومثقفي لصارمي  ث��م  ف��أق��ول  طعانا36.  س��ن��ان  ي���ا  رضب���ا  س��ي��ف  ي���ا 
بأقلها ال��ت��ي  اهلل  ق���درة  ل��ك  ق��ه��ر ال���ع���ب���اد وك�����ون األك���وان���ا37. 
الذي بموقفك  الرائي  فليعجب  أص��ب��ح��ت ف��ي��ه ت��ش��ت��ك��ي اخل��ذالن��ا38. 
اخلنا  إبن  بأن  الرائي  وليعجب  ش���م���ر حي����ث ع����ى ل���ق���اك س��ن��ان��ا39. 
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ظافرا ب��ك  منها  ك��ل  وي��ع��ود  هي���ت���ز م�����ن ف������رح ب�����ه ج���ذالن���ا40. 
وكلا  فيك  بعد  م���اذا  ف��أق��ول  خ���ل���ق اإلل������ه ل���ع���ز جم�����دك دان����ا41. 
بالذي لك عنده ب��ي��ان��ا42. ما خص غرك  ت��ط��ي��ق  ال  ل���س���اين  أق�����ر 
فربا عنك  حبسوه  إن  وامل���اء  أح��ب��ب��ت م���وت���ك ص���ادي���ا ظ��م��آن��ا43. 
شاهد اك��ر  اهلل  عند  ليكون  ف��ي��ك��ف��ر م����ن ع����اداك����م وأه���ان���ا44. 
وإن��ا قتلت  وإن  يقتلوك  مل  ق��ت��ل��وا ب���ك اإلس������الم واإلي���ان���ا45. 
القنا فوق  خاطبا  رأسك  ورقي  ي��ت��ل��و ع���ى أه����ل ال���س���ا ال��ق��رآن��ا46. 
ذا  قبل  من  راكبا  ج��دك  كرقي  م��ت��ن ال�����راق ك���ا رك��ب��ت س��ن��ان��ا47. 
اخلنا إبن  قرع  العن  دمع  واراق  أسنانا48.  ال����ذرى  ال��س��ام��ي  اهي���ا  ل��ك 

اهل��دى علم  سبه  ذل��ك  ووراء  ص���ن���و ال���ن���ب���ي وص����ه����ره إع���الن���ا49. 
إنا  ل��ك  قتلهم  جهال  ك��ان  م��ا  ال��دي��ان��ا50.  ي��ع��دب��وا  ق��ت��ل��وك ك���ي ال 
ي��ش��ك��و ال��ظ��ل��ي��م��ة واهل�����ا ح��ران��ا51. بسواد أرض الكوفة الوحي إغتدى
صدورهم  الذين  معارشه  يبكي  أك��ن��ان��ا52.  ال�����ورى  دون  ل���ه  ك���ان���ت 
زينبا  تنسى  أراك  ولست  وأذكر  وع���س���اك ت���ذك���ر ق��ل��ب��ه��ا احل���ران���ا53. 
وهتكها  اخلدور  بعد  وسفورها  ث���وب ال����رور ول��ب��س��ه��ا األح��زان��ا54. 
حم��رم ع��يل  س��ل��واين  أح��س��ن  ال��س��ل��وان��ا55.  أع����رف  ف��ق��دك  ب��ع��د  أم 
ح���ويل واش��ك��و ال��ص��د واهل��ج��ران��ا56. أخشى البعاد وأنت أقرب من أرى
كسنيننا  ط��وهل��ا  يف  أي��ام��ن��ا  كمسانا57.  وص��ب��ح��ن��ا  ع��ل��ي��ك  ح��زن��ا 
حي���م���ي ي���ت���ام���ان���ا وم�����ن ي��رع��ان��ا58. القوم قد عزموا الرحيل فمن ترى
حتركا  يطيق  ال  عليلك  ه��ذا  مم����ا ده������اه م����ن ال���ض���ن���ا وده���ان���ا59. 
ورأسك  عليك  رحلتنا  وهت��ون  ال��س��ام��ي ن����راه ع���ى ال��ق��ن��ا وي��ران��ا60. 
بقرهبم وكنت  كانوا  أخ��وة  يل  أمح����ى ال��ن��زي��ل وام���ن���ع اجل��ي��ارن��ا61. 
التي البيض  عنهم  أسأل  واليوم  ص�����ارت ن���ح���وره���م هل���ا أج��ف��ان��ا62. 
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التي السمر  عنهم  أسأل  واليوم  ص�����ارت رؤوس����ه����م هل���ا ت��ي��ج��ان��ا63. 
التي اخليل  عنهم  اسأل  واليوم  ص�����ارت ص���دوره���م هل���ا م��ي��دان��ا64. 
وكأنني  خيلقوا  مل  ك��أن  ذه��ب��وا  م����ا ك���ن���ت آم����ن����ة هب����م أوط����ان����ا65. 
القرى دار  تكن  مل  داري  وك��أن  ال��ض��ي��ف��ان��ا66.  أع�����رف  ال  وك���أن���ن���ي 
خائبا  وي��رج��ع  ب��ايب  إىل  ي��أوي  م��ن ك���ان ي��أم��ل ع��ن��دي اإلح��س��ان��ا67. 
ل��و ان��ص��ف ال��ده��ر ال����ذي ع��ادان��ا68. أنا بنت من أنا أخت من أنا من أنا
العى هام  عى  بنوا  الذين  قومي  ب��ي��ت��ا ي����زاح����م س��م��ك��ه ك��ي��وان��ا69. 
قبيلة  ك��ل  أع��ي��ان  وه���م  ه���ذا  ام����ا ع�����ددو األع��ي��ان��ا70.  ال���ن���اس  يف 
أقراهنا ع��ددت  القبائل  وإذا  ك����ان����وا ع����ى أق�����راهن�����ا أق����ران����ا71. 
فإ  التيجان  عى  عائمهم  فاقت  التيجانا72.  بعدها  م��ن  ال���ورى  حتقر 
السا  يف  من  التي  اهلل  كعبة  يا  الغفرانا73.  ع��ن��ده��ا  ي��س��أل  واألرض 
عال وإن  العتيق  البيت  ما  تاهلل  ق�����درا ب�����أرشف م���ن حم��ل��ك ش��ان��ا74. 
زاره  ق��د  م��ن  إن  يعلم  البيت  وج���ف���اك ن����ال اخل����ر واحل��رم��ان��ا75. 
بيته  رشف  اهلل  أن  ي���در  مل  ب���ك ي����وم أظ���ه���ر ف��ض��ل��ه وأب���ان���ا76. 
بمدحيكم ن��اط��ق  أول  اهلل  لسانا77.  ب��ع��د  ال��ف��ص��خ��اء  ف��ل��ت��خ��رس 

جيد ومل  العظيم  بالذبح  س��ّاك  أح������دا س������واك ل���دي���ن���ه ق��رب��ان��ا78. 
حبه يف  صابرا  نفسك  فبذلت  وب��ن��ي��ك واألص���ح���اب واإلخ���وان���ا79. 
رأى إال  زائ���ر  ق���رك  زار  م��ا  م��ن��ك ال���ك���رام���ة واحل���ب���اء ع��ي��ان��ا80. 
خائف  جنابك  واىف  وال  ك��ال  أم���ان���ا81.  أح�����ب  ك����ا  اص������اب  إال 
ترى فهل  املستكن  الفقر  وأنا  أخ��ش��ى ل��دي��ك ال��غ��ب��ن واخل��ران��ا82. 
ملن  كهفا  ت��زل  مل  إن��ك  حاشاك  واف�����اك ي��أم��ل ع��ن��دك اإلح��س��ان��ا83. 
ارى فا  عيل  فأمنن  خائف  أن��ا  منانا84.  ال�����ورى  م���ن  س����واك  أح����دا 
ب���ي���دي وق����ول����وا ع��ب��دن��ا م��والن��ا85. يف هذه الدنيا ويف األخرى خذوا 
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بكم  خم��ل��وق  ك��ل  ي���راين  حتى  ي����وم ال��ق��ي��ام��ة راج���ح���ا م��ي��زان��ا86. 
املصطفى  آل  عبد  ه��ذا  فيقال  ج��ن��ان��ا87.  وأس���ك���ن���وه  األن������ام  دون 

التعليقات:

هذه أطول قصيدة يف الديوان. . . 
3. النهلة: اول الرشب وهنل من باب طرب. 

األصابع ويسمى  بني  يكون  الذي  النعال  زمام  املعجمة  الشسع سكون   .6
القبال وبالكرس بغية املال. 

11. اللحمة بالضم القرابة. 
20. جازه قطعه وسلكه وخلفه. 

33. اللبان بالكرس اللبن أو الرضاع قالوا هو أخوه بلبان أمه. 
39. هو سنان بن أنس النخعي أحد من شارك بدمه صلوات اهلل عليه. 

60. عىل تقدير حذف اإلستفهام أي أ هتون رحلتنا عليك ومثله يف التقدير 
البيت السابع والستون. 

يف نسخة: عابانا )النارش(. 
69. كيوان هو زحل. 

64. يف النسخة األم كان هناك البيت التايل: 
التي ال��ري��ح  عنهم  أس���أل  ص����ارت ع��واص��ف��ه��ا هل���م أك��ف��ان��اوال��ي��وم 

81. اجلناب بالفتح املحل أو ما يقرب من حمل القوم. 
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)82(
أكفر خلق اهلل

من البسيط الثاني: 
يبدو أنه هجا يزيد بن معاوية قائال:

منتقال اهلل  خلق  بأكفر  س���اروا  وهت������واه1.  هي�����واه�����ا  ج���ه���ن���م  إىل 
جثته ال��ب��ول  برشيح  غسال  ي��ا  وح��ن��ط��ا ب��ف��ت��ي��ت اخل�����رء أع��ض��اه2. 
ناسجه ق���ال  ب��ي��اض��ا  وك��ف��ن��اه  حكناه3.  احل��ي  ك��الب  موتى  شعر  من 
هبا أن  ب��ره��وت  إىل  وش��ي��ع��اه  م��ث��واه4.  ال���رمح���ن  م���ث���واه ال ط��ي��ب 
سوى ال��ص��الة  عليه  تقيا  وال  م���واله5.  اهلل  دون  ك���ان  إذ  إب��ل��ي��س 
ممتثال ي��دع��وه  أن  ق��ب��ل  أط��اع��ه  م����ا ك�����ان ي����أم����ره ف���ي���ه وي��ن��ه��اه6. 
يبلغه ع��ن��ي  م��ال��ك��ا  م��ب��ل��غ  م��ن  ب����أن ش��ي��خ ش���ي���وخ ال���غ���ي واف����اه7. 
وصاحبه  ف��رع��ون  ب��ن  فليلقه  ك���ي���ا ي���زي���ده���م ح���زن���ا ب���م���رآه8. 
بعدمها  الغي  عمود  إال  ك��ان  ما  م����زاي����اه9.  إال  م����زاي����امه����ا  وال 

التعليقات:

4. برهوت: وادي حترش فيه ارواح األرشار بعد موهتم. 
7. مالك امللك عىل باب جهنم. 

8. فرعون وصاحبه: يقصد هامان. 
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)83(
بضعة أمحد

      من الكامل اخلامس: 
نظم يف فاطمة الزهراء وما حل بها بعد الرسول وآله 

ثم بآهلا:
ع��ل��ي��ه  وج����ه����ا  ت���ع���ب���ي  ال  ري���ه1.  ال���ق���ل���ب  م���ن���ك  راع  م�����ا 
ق��رب��ا ح����اول����ت  وال  ك����ال  م�������ن م�����ن�����ازل�����ك ال���ق���ص���ي���ه2. 
ت��ب��ع��دي أو  ت����ق����ريب  إن  س�������ي�������ان أم��������رمه��������ا ل����دي����ه3. 
ي���ق���ول أن  آلن�������ف  إين  ال�����ن�����اس ف���ي���ك ه��������زوا وف���ي���ه4. 
ق��ي��ل��ه��م ع���ج���ي���ب  يشء  ش�����ي�����خ ت����ع����ش����ق����ه����ا ص���ب���ي���ه5. 
يل  أن  ل������و  ح�����ب�����ذا  ي������ا  ن���ف���س���ا م�����ن ال����ب����ل����وى خ��ل��ي��ه6. 
واس���� ك���ب���دي  اق��ل��ق��ت  ه���ي  ����ك���ن���ت ال�����ق�����ذا م�����ن ن���اظ���ري���ه7. 
ون���ص���� ن���م���ي  ب���ئ���س���ا  ي�����ا  �����ب����ح ف����ي����ه م�����ن ف����ع����ل ون���ي���ه8. 
ي���ص���ول ه������ذا  ع�����ى  ه������ذا  ف��ي��ه9.  ذاك  ي���غ���ض���ب  وذاك 
وال���ن���ب���ي أق����س����م  ب������اهلل  ول�������ي�������س ب�����ع�����دمه�����ا إل����ي����ه10. 
ال���  األرض  يف  ش����اع  م���ا  ���ف��س��اد وأظ���ه���ر ال���ب���دع اخل��ف��ي��ه11. 
ال���ويص  ج���ح���دوا  األىُل  إال  ال����وص����ي����ه12.  يف  ون���������ازع���������وه 
عى  ع�����دوا  ال���ذي���ن  وه����م  ال����زك����ي����ة13.  امل�����ط�����ه�����رة  دار 
وج���� ح��ط��ب��ا  هل����ا  مج���ع���وا  ����������اؤوا ي���ت���ب���ع امل�����غ�����وّي غ��ي��ه14. 
ال��س��ا رب  حي���ف���ظ���وا  مل  ن��ب��ي��ه15.  ح����ف����ظ����وا  وال  ف���ي���ه���ا 
ي��ب��ق��وا  ال  أن  ع����ى  آل������وا  م������ن ب����ن����ي اهل������������ادي ب��ق��ي��ه16. 
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ال��ن��ب��ي  ق���ص���ده���م  ال����ق����وم  وم������ذ م�����ى ق�����ص�����دوا وص���ي���ه17. 
أق����ول م����ا  ت���ص���دق  مل  إن  ف����س����ل ع�����ن ال�����ق�����وم ال���ث���ن���ي���ه18. 
ول��ك��ن س��ه��ا  هل���ا  ن���زع���وا  أخ�����ط�����أ ال����س����ه����م ال����رم����ي����ه19. 
أمح���د  ب���ض���ع���ة  ت���ن���س  ال  وأذك����������ر م���ص���ي���ب���ت���ه���ا اجل���ل���ي���ه20. 
حت��ف مت����يش  أق���ب���ل���ت  إذ  هب���������ا ن�������س�������اء ه����اش����م����ي����ه21. 
إرث���ه���ا ل��ت��ط��ل��ب  ج������اءت  غ���ن���ي���ه22.  ع�����ن�����ه  ت���������زل  مل  إذ 
أن ال���ن���اس  ل��ت��ن��ب��ي  ل��ك��ن  ال������ن������اس ع�����������ادوا ج���اه���ل���ي���ه23. 

ن��ف��وس��ا  هت�����دي  ول��ع��ل��ه��ا  ع��������ن غ�����واي�����ت�����ه�����ا غ����وي����ه24. 
دع���اؤه���ا  وك������ان  ودع������ت  أج������ى م�����ن ال���ش���م���س امل��ض��ي��ه25. 
ي��س��م��ع��وا مل  ف���ك���أهن���م  وك������������أن دع�������وهت�������ا خ���ف���ي���ه26. 
سكتم  ل��ك��م  م���ا  ق����وم  ي���ا  ع�������ن ظ�����الم�����ت�����ي ال���ش���ن���ي���ه27. 
ب��ن��و ب�����ه  ي����ف����وز  إرث��������ي  ال���ل���خ���ن���ا وحي����ب����س ع�����ن ب��ن��ي��ه28. 
ق��ح��اف��ة أيب  ي����اب����ن  اهلل  ك�������م ت�����������روم ب�����ن�����ا األذي���������ه29. 
ن��ح��ل��ت��ي  مت����ن����ع����وين  ال  ودع����������وا ح����ق����ود اجل���اه���ل���ي���ه30. 
هب���ا  يل  حي�����ك�����م  اهلل  وجي�����������ور ح����ك����م����ك����م ع���ل���ي���ه31. 
هب���ائ���م  إال  ك���ن���ت���م  م�����ا  رزي����������ه32.  ع������اي������ت������ه������ا  يف 
ال���س���ا  رب  ب���ن���ا  ح���ت���ى  أع�����ط�����اك�����م ه�������ذي ال���ع���ط���ي���ه33. 
م��ن جت����ن����ون  ف����غ����دومت����وا  ث����م����ر ال�����ع�����ال ف����ي����ن����ا ج��ن��ي��ه34. 
ي����دا  ب����ك����م  يل  أن  ل�����و  ف������ي������ا أح����������اول����������ه ق����وي����ه35. 
ب����در أي���������ام  ل���ن���س���ي���ت���م  واحل���������������������روب األول��������ي��������ه36. 
يب خ������ان  ده�������ري  ل���ك���ن  ق��������را وأوه������������ن س����اع����دي����ه37. 
ال������رب ره��������ن  ه��������ذا  ال����رزي����ه38.  ره������ن  وذا  م���دف���ون���ا 
سلبتم م���ذ  ل��ل��خ��الف��ة  م���ن  ج�����ي�����ده�����ا احل������������ايل ح���ل���ي���ه39. 
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هل��ا ح����س����ن  أب�������و  ه�������ذا  أك����������رم ب������ه راع����������ي رع���ي���ه40. 
خ���رك���م  ع������يل  ه��������ذا  ح���س���ب���ا وأح���س���ن���ك���م س��ج��ي��ه41. 
أش��د وه���و  م��ن��ه  نقمتم  م���اذا  ال�����ق�����ض�����ي�����ه42.  يف  ح�������ك�������ا 
خلقت م���ا  ال��س��ق��ي��ف��ة  ي����وم  ب���ل���ي���ه43.  إال  ال�������������ورى  ع�������ى 
م��ن��ك أده�������ى  ك������ان  م�����ا  ال����غ����ارضي����ه44.  يف  حم�������رم  ي�������وم 
ث��وب أل��ب��س��ت  ال����ذي  أن���ت  ال����ث����ك����ل ف����اط����م����ة ال���رض���ي���ه45. 
ول��ي��س  ب���ات���ت  ل��ي��ل��ة  ك����م  س��������وى احل�����ن�����ن هل������ا ح��ش��ي��ه46. 
وم���ا م����ات����ت  إذا  ح���ت���ى  م����ات����ت م����ك����ارم����ه����ا ال��س��ن��ي��ه47. 
وع��ف��ي دف���ن���ت  ال���ت���ي  ب����أيب  ق������ره������ا ال������س������ام������ي ت���ق���ي���ه48. 
ض��ل��وع��ه��ا  وب�����ن  دف���ن���ت  األص���ب���ح���ي���ه49.  رضب  آث����������ار 
ال��ع��امل��ن  خ����ر  ب���ن���ت  ي����ا  ال���ص���ف���ي���ه50.  اهلل  وص�������ف�������وة 
غ���وث���ا يل  أرج������������وك  إل���ي���ه51.  ي������دا  ال�����زم�����ان  م�����د  إذا 
ف���اق���ة  أو  وحل������اج������ة  ف��ي��ه52.  األع������������داء  ي���ش���م���ت  ال 

التعليقات:

1. أصل العجز ما راع القلب ريه منك وريا مقصور مؤنث ريان ولكن هنا 
بمعنى الريح الطيبة. 

5. صبيه حال من الضمري يف تعشقها. 
10. اإلليه بالتشديد اليمني وآىل باملد وأتيل تأىل بمعنى أقسم. 

املنافقني  من  عدة  هم  تبوك  غزوة  من   النبي إنرصاف  عند  الثنيه:   .18
العقبة فحال اهلل  بالثنيه وهم املعروفون بأصحاب  بإغتياله ليال وإلقائه 

بينهم وبني ما ارادوا واظهر عليهم. 
املصدر: املسعودي يف كتابه التنبيه واإلرشاف، ص 252. 

 منشورات دار ومكتبة اهلالل. بريوت. لبنان. 1981. 
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 خرب ليلة العقبة: عندما رجع النبي سنة 9 للهجرة من غزوة تبوك 
ومر بعقبة ويف اسفلها وادي تسري القوافل منها فأمر اجليش أن يسريوا من 
بطن الوادي وسار هو ليال من طريق العقبة فتآمر بعض املنافقني عىل )نفر( 
ناقة الرسول ليال ليقتلوه فمنعهم من ذلك الصحابيان عامر بن يارس وحذيفة 

إبن اليامن اللذان كانا يف صحبة الرسول. 

 املصدر: كتاب إمتاع األسامع ص 477. 

 وأنا أنقله من كتاب »معامل املدرستني« جزء 1 ص 365. سنة 1994 
للسيد مرتىض العسكري. 

 21. األصل نساء هاشميات ولكنه أفرده للمعنى. 
30. النحلة بالفتح والضم العطية وتريد هبا إرثها. 

32. العاميه بالفتح مثل العمية بالتشديد الغواية واللجاج. 
 .38. هذا إشارة إىل أبيها صلوات اهلل عليه وذا إشارة إىل زوجها

46. احلشيه كغنية الفراش املحشو أو املرفقة. 
48. تقيه مفعول ألجله وقف عليه للقافيه. 

49. األصبحيه نسبة إىل األصبحي وهو السوط. 
ال  لكي  منها  بوصية  ليال   الزهراء فاطمة  السيدة  دفن  جرى  لقد 
فهناك  جمهوال  بقي   قربها أن  كام  آذوهــا.  من  يشيعها  من  بني  يكون 
املنرب والرضيح أو مايسمى  عدة روايات عن موقعه، بعضها يقول إهنا بني 

بالروضة وبعضها يقول إهنا بالبقيع. 
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)84(
ما يدريك ما يف الطفوف

من البسيط الثاني: 
أنشاها يف قتلى يوم الطفوف وما جرى على أرضها:

فيها ما  يدريك  وما  الطفوف  هي  أحصيها1.  لست  ح��زن  م���وارد  فيها 
أصاغره  ع��ّدت  لو  مصائب  فيها  مراسيها2.  م��ن  ح��زن��ا  ال��ش��م  ل��زال��ت 
وأحسبها  ع���والت  آلدم  فيها  دواعيها3.  عجت  إذا  ال��رع��ود  ه��ذي 
سائلها  س��ال  ن��وح  م��دام��ع  فيها  جارهيا4.  بعض  م��ن  ط��وف��اهن��ا  ف��ص��ار 
هبا اخلليل  ع��ّد  ما  النار  من  فيها  مصاليها5.  أدن���ى  م��ن  ن��م��رود  ن���ران 
منعقدا اهلل  كليم  أع��ي��د  فيها  فيها6.  ج����رى  مم���ا  ده���ش���ة  ل��س��ان��ه 
يسعده  بات  رصاخ  لعيسى  فيها  ويشجيها7.  تشجيه  م��ري��م  رصاخ 
حمتشد واألم��الك  الرسل  من  فيها  حيصيها8.  اهلل  غ���ر  ل��ي��س  م���ع���ارش 
سيدها  امل��خ��ت��ار  حم��م��د  ف��ي��ه��ا  ت��غ��ري��ه ب��ال��ن��وح أح��ي��ان��ا وي��غ��رهي��ا9. 
م��راع��ي��ه��ا10. وكلهم نادب يبكي الذي غدرت ط���اب���ت  أم���ي���ة ال  ف��ي��ه 
ف��ي��ه أم���ي���ة ي���ا ض��ل��ت م��س��اع��ي��ه��ا11. ذاك احلسن وما أدراك ما فعلت 
حيكيها12. هذا الراب الذي إمحرت حلمرته حت��ك��ي��ه  ك���ا  ف��ه��و  اآلف�����اق 
حتييها13. من ناشد يل قبورا بالعراق غدت ال��ع��ظ��م��ى  ال��ك��ع��ب��ة  م��ش��اع��ر 
جمانيها14. لو أنصف الناس طافوا حوهلا وسعوا يف  ن��س��ك��ا  اهل����دي  وق���رب���وا 
ال��رمح��ن ل��ل��ن��اس ق��دم��ا يف أوال��ي��ه��ا15. هذا لعمر أيب البيت الذي وضع
وزاده�������ا م��ن��ه ت��ري��ف��ا وت��ن��وهي��ا16. أما ترى كيف رب العرش زينها 

الساء به أما ترى من فدى رب  ذب��ي��ح��ه ب����ات م��ذب��وح��ا ب���وادهي���ا17. 
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حمييها18. هو الذبيح هو الذبح العظيم هو اهلل  أح��ي��ا  ال��رس��ال��ة  امل��ح��ي��ي 
مواليها19. قرت عيون بني حرب با فعلت اهل����ادي  املصطفى  ب��ع��رة 
ملتهبا  اهلل  رس��ول  قلب  يبيت  فيها20.  وم��ن  والدنيا  ال��دي��ن  ح��رة  ي��ا 
واعية اهلل  رس���ول  ع��ز  عليك  ناعيها21.  العرش  بأعى  ق��ام  الطف  يف 
مأ وم��ن  فيها  ملك  من  يبق  مل  ب��واك��ي��ه��ا22.  س���اق  ع���ى  وق���ام���ت  إال 
آفلة أظ��ن��ه��ا م��ه��ج ال����زه����را ذرارهي�����ا23. اي الشموس بوادي الطف 
لفقدهم  ت��رح  مل  هي  وه��ا  نعم  مآقيها24.  جت����ري  ب��ال��دم��ا  م��ذه��ول��ة 
يف حم��ف��ل ودع����ي ل��ل��ح��زن داع��ي��ه��ا25. ما عذر من مجدت عيناه إذ ذكروا
نواظرنا ق��رت  ال  فاطم  تبكن  نعميها26.  ب��اإلمه��ال  ل��ك  ن��ك��ن  مل  إن 
مجامجنا ع��زت  ال  فاطم  تبكن  نفدهيا27.  ح����وراء  ي��ا  ل��ك  ن��ك��ن  مل  إن 
معذرة اهلل  خلق  أك��رم  بنت  يا  كمحييها28.  البغيا  م���درك  م��ا  إل��ي��ك 
هبا نعيش  اي��ام��ا  اهلل  ق��ب��ح  ي��ا  لياليها29.  ت��زه��و  ب��ك��م  ي��ك��ن  مل  إن 
بنركم نفني  أن  نؤمل  كنا  أع����ارن����ا ف����ل����اذا ب���ع���د ن��ب��ق��ي��ه��ا30. 
عى  الثابتن  بنيك  ف��داء  أرس��ى  مبانيها31.  زال���ت  وق���د  امل��ع��ايل  ح��ف��ظ 
أنفسنا كل  بالنفوس  هلا  جادوا  ف�����داؤه�����ا وق���ل���ي���ل م����ا ن��ف��دهي��ا32. 
نفسه غرضا  يلقى  املرء  ترى  أما  يالقيها33.  م���ا  ي��ب��ايل  ل��ي��س  ل��ل��م��وت 
بعد مهلكها  املاء حيلو  أرى  مروهيا34. مايل  األوداج  دم  وفيض  عطشى 
ساقيها35. ماتت وواهلل ما ماتت وال ظمأت ال���ك���رار  ووال���ده���ا  أن���ى 
مراقيها36. منهم أبو الفضل فأنظر كيف طاب هلا ادن���ى  ال��س��ا  ن��ج��وم  أع���ى 
هبا  تقاس  ال  بنفس  أخ��اه  فدى  ن��ف��س م��ن ال��ن��اس ق��ارهي��ا وب��ادهي��ا37. 
له  حق  الكرار  وال��ده  ك��ان  من  يفدهيا38.  بالنفس  إذ  الفضل  أبو  يدعى 
ب����امل����اء ه���ات���ف���ة ب������اد ت��ل��ظ��ي��ه��ا39. أهاجه من بنات الوحي صارخة 
رصختها عند  س��واه  جيبها  فلم  يلبيها40.  م���ن  ل��ع��م��ري  ذاك  وم��ث��ل 
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وما  القضاء  لوال  ووىف  أجاهبا  ي��روهي��ا41.  ك����ان  وإال  اإلل�����ه  ش����اء 
أع��ادهي��ا42. يدي وايدي الورى طرا فداء يد  أي����دي  تقطعها  أض��ح��ت 
ب���ارهي���ا43. وال أرى البحر إال بعض ما سمحت اهلل  يف  أن���ام���ل���ه���ا  ب�����ه 
جي��رهي��ا44. ولو شهدت حبيب املصطفى وله  راح  ص���ب  ع����رة  ع��ل��ي��ه 
يسليها45. عمود بيت اهلدى ال مر بينك يب م��ن  امل��ع��ايل  ن��ف��س  ع��ل��ي��ك 

وال  ال  قلبي  احل���زن  ب���ارح  م��ا  مراميها46.  جمارهيا  عن  عليك  بخلت 
وه��ادهي��ا47. هيهات أنسى ليالينا التي سلفت ال��س��ام��ي  كوكبها  وان���ت 
تسليها48. املوت أشهى لقلبي من فراقك يا  داع���ي  وي���ا  روح���ي  م���زاج 
ما  فقدك  بعد  ت��راين  ت��راك  أخي  أعانيها49.  وال��ب��ل��وى  امل��ص��ائ��ب  م��ن 
تقذفه البحر  كغريق  تركتني  ودان��ي��ه��ا50.  عاليها  ب��ن  م��ا  األم����واج 
مواضيها51. ما جاد مثلك قبل اليوم من أحد أم���ى  ي��ا  ج���دت  ب��ه  ب��ا 
يل  كونك  مثل  جلدي  كان  أبوك  ك��الك��ا ق��ص��ب ال��ع��ل��ي��اء ح��اوهي��ا52. 
ساقيها53. ابوك ساقي الورى يف احلر كوثره ال��ط��ف  يف  أطفالنا  وأن���ت 
ورشعته جدي  عن  اهلل  جزاكا  مبانيها54.  أع���ى  ش��دمت��ا  اجل����زا  خ���ر 
م��وال��ي��ه��ا55. تدعوا الرجال إذا ريعت جوانبها أو  ب��ن��ي��ه��ا  أو  إخ���واهن���ا 
وكلكم أدعو  ومن  أن��ادي  فمن  ضواحيها56.  يف  ض��واح  ال��رم��ول  ف��وق 
ي��ع��زهي��ا57. أضحت بنو هاشم غرى منازهلا ذا  م���ن  ن���ره���ا  غ����اب  ق���د 
عادتنا  القتل  إن  القتل  رضنا  ما  مساعيها58.  تفنى  وال  ال��ك��رام  تفنى 
مهلكنا  اهلل  يف  أن��ن��ا  عابنا  م��ا  م���ه���دهي���ا59.  هلل  روح��������ه  وك����ل����ن����ا 
حرمي ارى  أن  عزيز  عيل  لكن  اي����دي أع��ادهي��ا60.  ب��ع��دي غ��ن��اي��م يف 
ح��رق اخل��ي��ام وهن��ب ال��ق��وم م��ا فيها61. وليس يشء عيل اليوم أعظم من
أودعها العرش  رب  ودائع  فيها  ل��ب��ي��ت��ه ف������راين ل���س���ت أك��ف��ي��ه��ا62. 
حيميها63. لسوف أدفع عنها ما حييت وإن ال��ع��رش  إل��ه  فسوف  أهلك 
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نازلة  ك��ل  يف  كافيا  ب��ه  كفى  أك���اف���ي���ه���ا64.  ال  أي��������اد  ع�����يل  ل�����ه 
ال  بعدك  اهلل  رسول  بنات  اخي  ي���وارهي���ا65.  خ�����در  وال  ي���ل���ط  س����ر 
قائدها األٌقتاب  عى  تراها  ولو  الرجس حادهيا66.  قيس وشمر  بن  زجر 
حرقا هلا  يا  سبايا  هند  إبن  إىل  وارهي���ا67.  اهلل  ب��ق��ل��ب رس����ول  أم��س��ى 
ترميها68. عليك عز أخي يف الشام موقفها  ال��ن��اس  رشار  وب��ال��ع��ي��ون 
ي��راع��ي��ه��ا69. تشكوا احلبال وتشكوا ما أمض هبا خ���ل  وال  ال��س��ي��اط  م���ن 
رشفا هبا  قدري  عال  قد  أرسة  يا  مواليها70.  من  أدعي  الناس  يف  فرت 
ق��ص��ي��دة ل��ك��م ج��ل��ت م��ع��ان��ي��ه��ا71. خذوا إليكم من املسكن عبدكم
حسنا منكم  قبوال  تقبلوها  إن  فيها72.  أم��ل��ت��ه  ال����ذي  أق����ى  ف����ذاك 
أم��ل ب��ع��ده  م��ن  أم���ال  يل  ل��ك��ن  وك�����ل آم���ال���ن���ا م��ن��ك��م ن��رج��ي��ه��ا73. 
مظلمة  عمياء  معضلة  ورب  دياجيها74.  جت��ى  أن  رج��ائ��ي  م��ن��ك��م 

قلق  ل��ف��ي  إين  هب��ا  ع��يل  م��ن��وا  دواهيها75.  من  وإعصموين  ذكرها  من 
تنجزها  يف  شفيعي  أنت  عباس  ختليها76.  أو  ع��ن��ه��ا  ت��ع��ج��ز  ت�����راك 
ال��دن��ي��ا وط��ل��ق��ه��ا زه����دا وت��ن��زهي��ا77. هيهات هيهات أنت إبن الذي ملك 
جتليها78. صى عليكم إله العرش ما غربت يف  صباحا  وع���ادت  شمس 

التعليقات:

هذه آخر قصيدة يف الديوان وهي ثاين أطول القصائد. 
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تنبيه مهم 

لقد إستعملت نسخة مرزا صادق واعظ وإستعنت بنسخة السيد صدر 
الدين آل احلكيم يف كتابة نسختي التحقيق. 

شكر وتقدير 

     أود أن أشكر األستاذ احلاج إبراهيم الشبوط ملا أبداه يل من مساعدات 
ثمينة يف التحقيق. 

 املحقق
د. جليل كريم جواد حمسن أبو احلب

2000 / 9 / 17
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توثيق بعض القصائد يف الروضة احلسينية

املقدمة: 

يف العرشة األوىل من حمرم عام 1360هـ   )1943م( أقام طلبة متوسطة 
تتألف  اللجنة املرشفة  العباس وكانت  العزاء يف روضة  كربالء جمالس 

من:

 1. السيد شمس الدين حممد حسن آل ضياء الدين. 
2. السيد جعفر عباس احلائري الشاعر. 

3. السيد حممد عيل عبود العواد. 
4. السيد جليل كريم ابو احلب. 

الروضة  ســادن  الدين  ضياء  آل  حسن  حممد  املرحوم  هلم  سمح  وقد 
العباسية يومذاك بإستعامل قاعة إسالة ماء الروضة للحفل كام تربع املرحوم 
الشيخ حمسن أبو احلب احلفيد أن يكون اخلطيب يف هذه املجالس وكان بعض 

التالميذ يقرأون املقدمة يف كل ليلة. 

إحدى  فإخرتت  املقدمة  قارئ  أكون  أن  نصيبي  كان  الليايل  إحدى  يف 
قصائد ديوان الشيخ حمسن أبو احلب اجلد املتوىف )1305هـ( وكان املرحوم 

الشيخ حمسن أبو احلب احلفيد قد أهداين إياه. 
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كان مطلع القصيدة: 

طلل ي��ا  أق��ف��رت  وإن  فيك  اجل���دلال��ش��وق  ال���ع���اذل  ي��ف��ي��د  يشء  وأي 

بأن  نوه  املنرب  احلفيد  حمسن  الشيخ  املرحوم  وإرتقى  املقدمة  إنتهت  عندما 
هذه القصيدة أو أجزاء منها مكتوبة عىل القاشاين يف اإليوان الضيق يف سور 
الروضة احلسينية املطل عىل الصحن من جهة الرأس الرشيف. كام أنه أشار 
إىل أن هناك قصيدة أخرى للشيخ حمسن اجلد مكتوبة عىل القاشاين يف اإليوان 
الضيق يف السور الشاميل املطل عىل الصحن الرشيف واملقابل إليوان الوزير 

)وهو اآلن باب من أبواب الصحن املسامة باب الصاحلني(. 

ويف اليوم التايل ذهبت لإلطالع عىل هاتني القصيدتني وبالفعل وجدهتام. 
كانت األوىل يف منطقة احلزام من اإليوان والذي كان به شباك إلضاءة رواق 
السيد إبراهيم املجاب يقع حتت احلزام. أما الثانية كانت أيضا يف منطقة احلزام 
والذي كان حتته شباك إلضاءة الرواق الشاميل. قرأت بعض األبيات من كلتا 
القصيدتني وقد وجدت بعض ما قرأته من القصيدة األوىل يف الديوان ولكن 
مل أجد اي بيت من القصيدة الثانية يف الديوان وكانت قافيتها »فها« ومذيلة 

حمسن 1305هـ يف الكتابة عىل القاشاين. 

واعطاها  إستنسخها عىل ورق  أن  اخلطاط  للشيخ جواد عيل  وقد سبق 
للشيخ حمسن احلفيد الذي أعطانيها بدوره. إىل هناك مل جير أي يشء آخر عن 
املوضوع ولكن اخلرب إنترش بحيث أن سلامن آل طعمة أثبته بكتاباته والسيد 
عاد آل طعمة أثبته بمقدمته لكتاب جده عبداحلسني آل طعمة واملعروف بـ 

»بغية النبالء يف تاريخ كربالء«. 
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خمطوطة  يف  أشار  الصفار  هادي  سعيد  السيد  أن  ذلك  بعد  وصلني  ثم 
له أن القصيدة عند الرأس تعود للسيد حممد مهدي بحر العلوم املتوىف عام 
1212هـ مصدره بذلك كتاب الذريعة الغا بزرك الطهراين وكتاب سامراء 

لذبيح اهلل املحاليت. 

سيد  مقتل  يف  العربى  العيون  كتاب  أن  طعمة  آل  سلامن  يل  ونقل   كام 
الشهداء إلبراهيم امليانجي أيضا يذكر أن القصيدة الالمية عند الرأس ملحمد 

بحر العلوم. 
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اهلدف من الدراسة:

عائدية  لتوثيق  املوضوع  بدراسة  أقوم  أن  إىل  دفعتني  املعلومات  هذه 
القصيدتني ال سيام األوىل والتي سيطلع عليها القارئ يف الصفحات التالية.

 
 مادة الدراسة والطريقة: 

لقد قمت بدراسة املواد التالية والتي هلا عالقة بالقصيدتني: 

القاشاين  أزيل  مبارشة وقد  القاشاين  املكتوبة عىل  األوىل  القصيدة  أبيات  أ. 
واألبيات يف )1991( لتلفه. 

ب. ديوان الشيخ حمسن أبو احلب اجلد املخطوط، بحوزيت. 
ج. ديوان السيد حممد مهدي بحر العلوم املخطوط، بحوزيت. 

د. كتاب العيون العربى يف مقتل سيد الشهداء إلبراهيم امليانجي املطبوع. 
هـ. كتاب تاريخ سامراء لذبيح اهلل املحاليت. 

و. خمطوطة الكتابات عىل اسوار روضة احلسني كتابة الشيخ جواد عيل 
املعلم اخلطاط. 

ز. كتاب تراث كربالء، سلامن هادي آل طعمة. الطبعة الثانية. 
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أ. دراسة القصيدة املكتوبة على القاشاني مباشرة:

ذهبت أنا وسلامن هادي آل طعمة يف إحدى زيارايت إىل كربالء إىل حيث 
توجد القصيدة عىل القاشاين وقد حاولنا كتابة وإستنساخ ما متكنا من قراءته 

وكان ذلك قبل عام 1991. 

مل يكن من السهل القراءة من القاشاين وكانت بعض الكتابات والقاشاين 
التثبت وكتابة عدد ال  والنقوش قد تساقط وتلف ومع ذلك فقد متكنا من 

بأس به من األبيات وهي هذه )قراءيت وكتابة سلامن(. 

اجللل  احل����ادث  م���اذا  اك���ر  اهلل  واجلبل1.  األرض  سهل  ت��زل��زل  لقد 
الزفرات الصاعدات أسى ك���أهن���ا ش���ع���ل ق����د م����ّده����ا ش��ع��ل2. ما هذه 
ثمل3. كأن نفخة صور احلر قد فجأت  وال  مخ��ر  وال  سكرى  فالناس 
حفظوا  عهده  كانوا  اهلل  راقبوا  لو  إمتثلوا4.  أم���ره  ك��ان��وا  أط��اع��وه  ول��و 
والعمل5. قامت قيامة أهل البيت وإنكرت العلم  وفيها  النجاة  سفن 
بالغه احل���زن  فليس  اإلل���ه  ج��ل  ق��ل��ب��ا ح�����واه ح���زن���ه جلل6.  ل��ك��ن 
ومن املعاد  يف  يسلم  فيه  إلتجا  من  عمل7.  ل��ه  ي��رف��ع  ومل  ي��ن��دم  جي��ح��ده 
به  أن  فيه  م��ا  وإع��ت��ر  عنده  ق��ف  دي��ن اإلل��ه ال��ذي ج��اءت ب��ه الرسل8. 
سفه  من  تأتيه  ما  أعظم  ك��ان  ما  األول9.  أش��ي��اخ��ه��ا  أو  ال��س��وء  أم��ي��ة 
غيبته ب��ع��د  خ��ل��ف��وه  م��ا  واهلل  يف قطع من قطعوا أو وصل من وصلوا10. 
وصيته يف  ضيعوه  م��ا  رسع��ان  ال��رج��ل11.  ب��ن��ي��ه حي��ف��ظ  أه���ك���ذا يف 
مقلدها مسلوب  زينب  أتلك  اجل��ل��ل12.  ال����ف����ادح  ه����ذا  أك����ر  اهلل 
ال��رذل13. من كان خادمها جريل كيف ترى الفاجر  فيها  حيكم  أضحى 
لفاطمة تنمى  تكن  مل  ك��أهن��ا  ت��ن��ت��ح��ل14.  اهلل  دي�����ن  إهن����اغ����ر  أو 
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منسدل15. لئن بدت وحجاب الصون منهتك اهلل  ح��ج��اب  ف���إن  ع��ن��ه��ا 
هلا  نسيت  إن  قلبي  اهلل  ي��رد  ال  والوجل16.  ال��وج��د  فيه  ت��ع��ارض  قلبا 
ابدا  أورثتني  واحدي  يا  حسن  يرحتل17.  ل��ي��س  ووج����دا  مقيا  ح��زن��ا 
تندمل18. حسن يا واحدي أورثت يف كبدي ليس  وج��رح��ا  ع��ض��اال  داء 
هتكوا  أستارها  حرائره  هذي  وه��������ؤالء ب���ن���ي���ه ب����ع����ده ق��ت��ل��وا19. 
يعتدل20. لو قام يرخ بالبطحاء صارخها املجد  إعوجاج  كيف  رأي��ت 
ما م���درك  اهلل  إن  أم��ي��ة  م��ه��ال  أدرك���ت���م���وه ف���ال ت��غ��ررك��م امل��ه��ل21. 
حاصلها  يدر  مل  من  يعلم  هناك  وم��ن��خ��ذل22.  م��ن��ص��ور  ال��ف��ري��ق��ن  أي 
الذي ال خلق يعدله فيه احلسن  وف��ي��ه ن���وح وم���ن ح��ن��ت ل��ه اإلب��ل23. 
قبلها وإبراهيم  وعيسى  موسى  اجلبل24.  ب��ال��ررضاض��ة  ي��ع��ادل  وه���ل 

مل نتمكن من قراءة اجلزء األول من صدر البيت رقم )7( وكل األبيات 
من )20- 24( وقد أكملتها هنا نقال عن خمطوطة كتابات الروضة احلسينية. 
اإليوان  من  جانب  كل  عىل  إثنان  بيتا   24 القاشاين  عىل  مكتوبا  كان  الذي 
وعرشون عىل صفحة احلزام املقابل للناظر. كانت األبيات مكتوبة باألبيض 
عىل خلفية زرقاء والقاشاين مجيعه باإليوان منقوش بزخارف مجيلة كام كان 
التايل »عمل إستاذ أمحد شريازي عام 1296هـ أي قبل وفاة  التوثيق  هناك 
الشيخ حمسن اجلد بـ 9 سنوات«. وجاء يف كتاب بغية النبالء يف تاريخ كربالء 
عن  ييل  ما   165 الصفحة  ويف   1966 عام  طعمة،  آل  عبداحلسني  للسيد 

اإليوان املذكور:

الصحن  عىل  املطل  احلرضة  من  الغريب  اجلدار  غطي   1296 سنة  ويف 
اخلارج من  البديع  اإليوان  العمل يف  إمتام  تاريخ  النفيس ويوجد  بالقاشاين 
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املقابل للرضيح املقدس وهذا اإليوان آية من آيات الفن املعامري اإلسالمي، 
يزدان بعقد بديع تتدىل منه املقرنصات ذات األشكال اهلندسية الرائعة ويف 
هذه  واسفل  والياقوت  بالزبرجد  حمىل  تاج  صورة  يف  القاشاين  يف  أسفلها 
سنة  )املتوىف  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  الكبري  للشاعر  عصامء  قصيدة  توجد 

1305هـ( كتبت عىل القاشاين بخط فاريس بديع، مطلعها: 

اجل��ل��ل احل�����ادث  ذا  م���ا  أك����ر  واجلبلاهلل  األرض  سهل  ت��زل��زل  لقد 

من  التالية: )2، 3، 5، 6، 7، 8، 21، 22، 23، 24(  األبيات  ويعدد 
القصيدة املذكورة آنفا. 

ب. ديوان الشيخ حمسن أبو احلب اجلد املتوفى سنة 1305 هـ املخطوط:

ييل  وفيام  واحد.  أصل  من  نسخ  بعدة  ولكن  خمطوطا  الديوان  يزال  ال   
القصيدة الالمية موضوع البحث مأخوذة من الديوان بأكملها. 

طلل يا  أقفرت  وإن  فيك  الشوق  اجل���دل1.  ال���ع���اذل  ي��ف��ي��د  يشء  ف���أي 
رقصت ال  ال��ع��ذال  آف��ت��ه  احل��ب  ال��ذل��ل2.  األي���ن���ق  غ��اي��ت��ي��ه  إىل  هب���م 
احليل3. هيهات ما أنا بالشاكي وإن قرت  يب  ض��اق��ت  أو  املطاليب  يّف 

أول��ه ال��ص��ر  إن  بالصر  عليك  العسل4.  طعمه  م��ن  آخ���ره  و  ص��ر 
أمل  ومن  وجد  من  تشكيت  وهب  العلل5.  ب��ه  تشفى  ال���ذي  أي���ن  ف��أي��ن 
فواضله  ترجى  من  بالناس  يبق  مل  ه��زل6.  ج���ده���م  ط���غ���ام  ب��ق��اي��ا  إال 
فاطمة  أب��ن��اء  م��ن  البقية  ل���وال  م��ا ك���ان ي��وم��ا ل��ط��الب ال��ع��ال أم��ل7. 
آث���اره���ا وحم���اه���ا احل�����ادث اجل��ل��ل8. أحيوا رسوم اهلدى من بعد ما طمست 
وال ك��رب��الء  يف  يومهم  ك��ان  ال  والرسل9.  ال��رك��ب��ان  ب��ه  علينا  طافت 
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مقوده  اهل���دار  أسلس  ب��ه  ي��وم  وإسرنب الليث حتى إصطاده الوعل10. 
نوائحه تفر  مل  الدهر  من  ي��وم  غلل11.  هل���ا  ت����رد  ومل  امل���ن���اح  ع���ن 
تكتحل12. أما ترى الشمس هتوي نحو مغرهبا  ب��ال��دم��ع  حت��س��ب��ه��ا  مح����راء 
مظلمة اجلو  صفحات  ترى  أما  ك���أهن���ا ب�������رداء احل������زن ت��ش��ت��م��ل13. 
شعل14. نعم وحقك ما يف الدهر من كبد  ذك�����ره  ب��ق��اي��ا  م���ن  ب���ه  إال 
شغل15. أصبحت غر خيل البال اشغلني  الطال  بيض  ع��ن  فيه  ك��ان  م��ا 
مؤتلف واإلمه��ال  دمعي  بن  ما  معتزل16.  واألف������راح  ص����دري  وب���ن 
سفه من  تأتيه  ما  أعظم  كان  ما  األول17.  أش��ي��اخ��ه��ا  أو  ال��س��وء  أم��ي��ة 
عدت النبي  آل  عى  حتى  اهلل  فعلوا18.  م��ا  بئس  ي��ا  طغياهنم  خ��ي��ول 
إمتثلوا19. لو راقبوا اهلل كانوا عهده حفظوا  أم���ره  ك��ان��وا  أط��اع��وه  ول��و 
غيبته  ب��ع��د  خ��ل��ف��وه  م��ا  واهلل  يف قطع من قطعوا أو وصل من وصلوا20. 
ودائعه يف  ضيعوه  ما  رسع��ان  ال��رج��ل21.  ب��ن��ي��ه خي��ل��ف  أه���ك���ذا يف 
هتكوا أستارها  حرائره  هذي  وه��������ؤالء ب���ن���ي���ه ب����ع����ده ق��ت��ل��وا22. 
أهن���م عقلوا23. تلك التي هان فيهم سلب معجرها ل��و  وال��ده��ا  ك���ان  م��ن 
مقلدها  مسلوب  زينب  أتلك  اجل��ل��ل24.  ال����ف����ادح  ه����ذا  أك����ر  اهلل 
لفاطمة  تنمى  تكن  مل  ك��أهن��ا  تنتحل25.  اهلل  دي����ن  غ���ر  أهن����ا  أو 
منسدل26. لئن بدت وحجاب الصون منهتك اهلل  ح��ج��اب  ف���إن  ع��ن��ه��ا 
هلا نسيت  أن  قلبي  اهلل  ب��رد  ال  والوجل27.  ال��وج��د  فيه  ت��ع��ارض  قلبا 
لدعوهتا  يصبو  احد  وال  تدعو  حمتفل28.  ال���ق���وم  يف  هب���ا  ول��ي��س  أيّن 
أبدا أورثتني  واحدي  يا  حسن  يرحتل29.  ل��ي��س  ووج����دا  مقيا  ح��زن��ا 
يندمل30. حسن يا واحدي أورثت يف كبدي ليس  وج��رح��ا  ع��ض��اال  داء 

ال��رذل31. من كان خادمها جريل كيف ترى الفاجر  فيها  حيكم  أضحى 
يعتدل32. لو قام يرخ بالبطحاء صارخها املجد  إعوجاج  كيف  رأي��ت 
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ما م���درك  اهلل  إن  أم��ي��ة  م��ه��ال  أدرك���ت���م���وه ف���ال ت��غ��ررك��م امل��ه��ل33. 
ب��ك��م ع��ى ط��وهل��ا األي����ام وال����دول34. طولوا ألمكم الويالت ما بلغت
غنائمها يف  شئتم  أين  وحلقوا  ف���إن���ا الح�����ق ه���ي���ج���اءه���ا مج��ل35. 
وم��ن��خ��ذل36. هنالك يعلم من مل يدر حاصلها م��ن��ص��ور  ال��ف��ري��ق��ن  أي 

بالنسيب  تبدأ  العرص  ذلك  شعراء  أسلوب  حسب  متكاملة  القصيدة 
والتشبيب ثم تعرج عىل احلكمة والنصيحة والتوصيات بالصرب وعمل اخلري 
وتدخل يف فاجعة كربالء وما جرى عىل احلسني وأهله وهذا ما أسميه باملقتل 

تنتهي بعدها متوعدة الظلمة واملسيئني. 

ليست موجودة يف  القاشاين  القصيدة عىل  األبيات 7، 8، 23، 24 يف   
ليست  والتوصيات  واحلكم  النسيب  أبيات  أن  كام  الديوان  من  القصيدة 

موجودة عىل القاشاين. 

كل األبيات الباقية يف القصيدة عىل القاشاين، ما عدا األبيات )1، 2، 3، 
5، 11( موجودة يف قصيدة الديوان. هذه األبيات اخلمسة املذكورة آنفا هي 

من قصيدة السيد بحر العلوم. 

يف  موجودة  هو  والتي  القاشاين  عىل  الكتابة  من   )24  -20( األبيات 
بمحتويات  إستعنت  ولكني  وكتابتها  قراءهتا  من  نتمكن  مل  الديوان  قصيدة 
يأيت احلديث عنها كذلك  والتي سوف  القصيدة يف خمطوطة جواد اخلطاط 
إستعنت هبذه املخطوطة بقراءة اجلزء األول من صدر البيت )7( والذي هو 

غري موجود يف قصيدة الديوان ولكنه موجود يف القصيدة عىل القاشاين. 
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ج. ديوان السيد حممد مهدي الطباطبائي احلسين امللقب حبر العلوم 
واملتوفى سنة 1212 هـ املخطوط: 

وقد  /1350هـــ   1/  4 يف  الطباطبائي  صادق  حممد  يد  عىل  النسخ  تم 
إستنسخت يل نسخة من هذه النسخة والقصيدة هي: 

اجللل احل����ادث  م���اذا  اك���ر  اهلل  واجلبل1.  األرض  سهل  ت��زل��زل  لقد 
الزفرات الصاعدات أسى  ك���أهن���ا ش���ع���ل ق����د م���ده���ا ش��ع��ل2. ما هذه 
جارية  الدمع  عيون  للعيون  ما  تنهمل3.  ح���ن  خ�����دودا  خت���د  م��ن��ه��ا 
والزجل4. ما ذا النواح الذي عط القلوب وما  الضوضاء  وذي  الضجيج  هذا 
ثمل5. كأن نفخة صور احلر قد فجأت وال  مخ��ر  وال  سكرى  فالناس 
به اهل��الل  غم  لو  عاشور  هل  قد  ك���أن���ا ه����و م����ن ش�����ؤم ب����ه زح���ل6. 
دامه��ه  م��ن  الثقلن  ده���ى  ش��ه��ر  ث��ق��ل ال��ن��ب��ي ح��ص��ي��د ف��ي��ه وال��ث��ق��ل7. 
والعمل8. قامت قيامة أهل البيت وإنكرت  العلم  وفيها  النجاة  سفن 
الوجل9. وإرجتت األرض والسبع الشداد وقد العال  السموات  أهل  أصاب 
اجلليل  عرش  دهش  من  وإهتز  امليل10.  ب��ه  أه���وى  ماسكه  اهلل  ال  فلو 
بالغه احل��زن  فليس  اإلل��ه  جل  ق��ل��ب��ا ح�����واه ح���زن���ه جلل11.  ل��ك��ن 
األج��ل12. قى املصاب بأن تقي النفوس له يسبق  ال  أن  اهلل  ق��ى  لكن 

  القصيدة كلها 12 بيتا وهي من القصائد اإلثني عرشيات يف الرثاء للسيد 
بحر العلوم. 

 إن ديوان السيد بحر العلوم كله يف املدح والرثاء آلل البيت ويضم زهاء 
ألف بيت ال أكثر والنسخة التي رأيتها وإستنسختها هي كل الديوان، أي إن 

القصيدة موضوع البحث كاملة. 
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مل يرش ناسخ الديوان، حممد صادق بحر العلوم إىل أن هذه القصيدة أو 
نسخها  وقت  يف  أنه  مع  الرشيف  الرأس  عند  القاشاين  عىل  مكتوبة  بعضها 

كانت هي أو أبيات منها مكتوبة عىل القاشاين كام ذكرت قبل اآلن. 

 وملا كان كتاب الذريعة ألغا بزرك هو مصدر السيد سعيد الصفار حول 
العلوم وليست أليب احلب، رجعت إىل هذا  لبحر  الرأس  القصيدة عند  أن 
املصدر )وهو الذريعة يف تصانيف الشيعة 1: 113. 114، سنة 1367هـ. 

1968م( فوجدت ما ييل:

 )549(: اإلثنا عرشيات املراثي يقال هلا أيضا العقود اإلثني عرش آلية اهلل 
بحر العلوم السيد حممد مهدي بن املرتىض الطباطبائي الربوجردي األصل 
النجفي، املتوىف 1212هـ وهي إثنتي عرشة قصيدة كل قصيدة إثني عرش بيتا 
يف املراثي وهو جزء من ديوانه املخطوط نظم فيها بالعربية مضامني )دوازده 
الثانية عرشة  بند( الفاريس للشاعر امللقب حمتشم وقد تلفت منها القصيدة 
واملوجودة اآلن إحدى عرشة قصيدة، جمموع أبياهتا مائة وإثنان وثالثون بيتا. 

أول قصيدة الرثاء هو: 

اجل��ل��ل احل�����ادث  ذا  م���ا  أك����ر  واجلبلاهلل  األرض  سهل  ت��زل��زل  فقد 

إن آغا بزرك مل يرش إىل ان هذه القصيدة أو بعضها مكتوب عىل القاشاين 
عند الرأس الرشيف وقد يكون من املناسب أن أشري هنا إىل ان أحد األدباء 
املرموقني علق عندما قرأ قصيدة بحر العلوم هذه وقصيدة الشيخ حمسن ابو 
احلب اجلد املذكورة قبال إن قصيدة بحر العلوم نظم وقصيدة حمسن أبو احلب 
شعور من القلب وقد حتقق قول هذا األديب حيث ظهر أن بحر العلوم نظم 

بالعربية مضامني شعر حمتشم بالفاريس. 
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د. كتاب العيون العربى يف مقتل سيد الشهداء: 

يروي الكتاب يا ييل يف الصفحة 199:

 قال الراوي فأبكت واهلل كل عدو وصديق وهلل در القائل: 

اجللل احل����ادث  م���اذا  اك���ر  اهلل  واجلبل1.  األرض  سهل  ت��زل��زل  لقد 
الزفرات الصاعدات أسى ك���أهن���ا ش���ع���ل ق����د م���ده���ا ش��ع��ل2. ما هذه 
والعمل3. قامت قيامة أهل البيت وإنكرت العلم  وفيها  النجاة  سفن 
بالغه احل���زن  فليس  اإلل���ه  ج��ل  ق��ل��ب��ا ح�����واه ح���زن���ه جلل4.  ل��ك��ن 
مقلدها مسلوب  زينب  أتلك  اجل��ل��ل5.  ال����ف����ادح  ه����ذا  أك����ر  اهلل 
لفاطمة ت��ن��م��ى  ت��ك��ن  مل  ك��أهن��ا  تنتحل6.  اهلل  دي����ن  غ���ر  إهن����ا  أو 
منسدل7. لئن بدت وحجاب الصون منهتك  اهلل  ح��ج��اب  ف���إن  ع��ن��ه��ا 
ال��رذل8. من كان خادمها جريل كيف ترى الفاجر  فيها  حيكم  أضحى 
صارخها بالبطحاء  يرخ  قام  لو  يعتدل9.  املجد  إعوجاج  كيف  رأي��ت 
ما  م���درك  اهلل  إن  أم��ي��ة  م��ه��ال  أدرك���ت���م���وه ف���ال ت��غ��ررك��م امل��ه��ل10. 
حاصلها  يدر  مل  من  يعلم  هناك  وم��ن��خ��ذل11.  م��ن��ص��ور  ال��ف��ري��ق��ن  أي 

وعندما يشري املؤلف إىل القصيدة يف فهرس الكتاب يذكر إن قائلها حممد 
بحر العلوم بينام قال يف املتن فقط »وهلل در القائل«. 

إن املؤلف مل يعطنا املصدر الذي اخذ منه القصيدة ومل يقل اهنا مكتوبة 
عىل القاشاين عند الرأس الرشيف ومن يطالع القصيدة هنا جيد أنه قد يكون 
أو مصدره قد نقلها من القاشاين ألهنا ال تضم أي بيت غري موجود هناك كام 
متناثرة من  أبياته  القراءة بكل سهولة لذلك جاءت  يتمكن من  مل  أنه  يظهر 
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أول ووسط وآخر الكتابة. األبيات )1، 2، 3، 4( للسيد حممد مهدي بحر 
العلوم بينام األبيات )5- 11( كلها للشيخ حمسن أبو احلب اجلد. 

من هنا يظهر جليا إن صاحب العيون العربى مل يكن دقيقا فيام كتبه حول 
القصيدة وكذلك سلامن آل طعمة عندما إعتمده يف نفي عائدية القصيدة.

 
هـ. كتاب تاريخ سامراء للعالمة ذبيح اهلل احملالتي:

 الشيخ ذبيح اهلل املحاليت نزيل سامراء يف كتابه )مآثر الكرباء يف تاريخ 
سامراء( املجلد الثاين ص 172- 173 واملطبوع يف النجف عام 1368هـ يف 
)مطبعة الزهراء( نسب األبيات التالية للسيد حممد مهدي بحر العلوم املولود 

يف كربالء عام 1155هـ واملتوىف يف النجف األرشف عام 1212هـ. 

اجللل احل����ادث  م���اذا  اك���ر  اهلل  واجلبل1.  األرض  سهل  ت��زل��زل  وق��د 
الزفرات الصاعدات أسى تشعل2. ما هذه  ال��ق��ل��ب  هل��ي��ب  م���ن  ك��أهن��ا 
جارية الدمع  عيون  للعيون  ما  تنهمل3.  وه���ي  خ�����دودا  خت���د  م��ن��ه��ا 
ثمل4. كأن نفخة صور احلر قد فجأت وال  سكر  وال  سكرى  فالناس 
ك���أن���ا ه����و م����ن ش�����ؤم ب����ه زح���ل5. ق��د ه��ل ع��اش��ور غ��م اهل���الل به 
والعمل6. قامت قيامة أهل البيت وإنكرت العلم  وفيها  النجاة  سفن 
الوجل7. وإرجتت األرض والسبع الشداد وقد العال  السموات  أهل  أصاب 
امل��ي��ل8. وإهتز من دهش عرش اجلليل فلو  ب���ه  أه�����وى  م��اس��ك��ه  اهلل  ال 
بالغه احل���زن  فليس  اإلل���ه  ج��ل  ق��ل��ب��ا ح�����واه ح���زن���ه جلل9.  ل��ك��ن 

بعض  وجود  مالحظة  يمكن  للخونساري.  اجلنان  روضات  ومصدره 
اإلثني  من  وهي  بأمجعها  القصيدة  ينقل  مل  أنه  ثم  الكلامت  يف  اإلختالفات 
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عرشيات يف الرثاء. كام أنه مل يقل أهنا مكتوبة يف اإليوان بالصحن احلسيني 
الرشيف مع العلم أن تاريخ طبع الكتاب متأخر عن تاريخ الكتابة. 

كل األبيات تعود للسيد حممد مهدي وليس هبا من أبيات الشيخ حمسن 
أو الشاعر املجهول، مما يدل فعال أنه مل يأخذها من الكتابة عىل اإليوان بل من 

مصدر وهو روضات اجلنات. 

و. خمطوطة الكتابات على أسوار روضة احلسني كتبها 
الشيخ جواد املعلم اخلطاط:

 ص 6 بدون تاريخ هذه املخطوطة يف احلقيقة تشمل مجيع القصيدة التي 
وردت يف هذه الدراسة وقد كانت هي املصدر يف تكملة البيت )7 وكذلك 

األبيات 7، 8، 20، 24( وهي اآلتية: 

ومن  املعاد  يف  يسلم  فيه  إلتجا  من  عمل7.  ل��ه  ي��رف��ع  ومل  ي��ن��دم  جي��ح��ده 
به  إن  مافيه  وإع��ت��ر  ع��ن��ده  ق��ف  دي��ن اإلل��ه ال��ذي ج��اءت ب��ه الرسل8. 
يعتدل20. لو قام يرخ يف البطحاء صارخها  املجد  إعوجاج  كيف  رأي��ت 
ما  م���درك  اهلل  إن  أم��ي��ة  م��ه��ال  أدرك���ت���م���وه ف���ال ي��غ��ررك��م امل��ه��ل21. 
خاصلها  يدر  مل  من  يعلم  هناك  وم��ن��خ��ذل22.  م��ن��ص��ور  ال��ف��رق��ن  أي 
الذي ال خلق يعدله فيه احلسن  وف��ي��ه ن���وح وم���ن ح��ن��ت ل��ه اإلب��ل23. 
قبلها وإبراهيم  وعيسى  موسى  اجلبل24.  ب��ال��ررضاض��ة  ي��ع��ادل  وه���ل 

بسبب  قراءهتا  من  أمتكن  مل  ولكني  القاشاين  عىل  كانت  األبيات  هذه 
سقوط بعض الكاشيات )البالطات( أو تلف الكتابة. تعود األبيات )20. 
21. 22( لقصيدة الشيخ حمسن. أما األبيات )7، 8، 23، 24( فلم اجدها 
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من  بالرغم  األربعة  األبيات  وهذه  حمسن.  الشيخ  عند  أو  العلوم  بحر  عند 
مجاهلا وسمو مضموهنا تبدو خمتلفة عن سياق قصيديت بحر العلوم وأبو احلب 
كام أهنا جاءت متباعدة عن بعضها وقد يكون ذلك أن اخلطاط الذي كتبها 
عىل القاشاين قد كتبها متباعدة او أن الذي قرأها وكتبها يف املخطوط قرأها 

متباعدة ومن الطريف أين وجدت يف قصيدة للشيخ حمسن مطلعها: 

عذباأح��ب��ت��ي م���ا ل��ك��م ح��ال��ف��ت��م ال��ث��ري��ا وال  عييش  بعدكم  ط��اب  ال 

وجدت البيت: 

ي��ع��دل��ه احل���س���ن ال خ��ل��ق  أن����ت  ج����دا وجم�����دا وع�����زا ش���اخم���ا وأب���ا

صدر هذا البيت يشبه متاما صدر البيت 23 والذي يعود للشاعر املجهول. 

  
ز. كتاب تراث كربالء للسيد سلمان هادي آل طعمة الطبعة الثانية:

وقد يكون من املناسب أن أذكر أن السيد سلامن آل طعمة أثبت القصيدة 
الروضة  كتابات  بمخطوطة  جاءت  كام  أي  منها  بيتا   24 وب  القاشاين  من 
احلسينية وذلك يف الطبعة الثانية من كتابه تراث كربالء عام 1983م وقال 
أهنا للشيخ حمسن أبو احلب اجلد ومل يعطنا مصدره ألننا هو وأنا مل نسجلها 
كاملة عند دراستنا هلا ميدانيا كام أسلفت وكان ذلك بعد نرش كتابه يف الطبعة 

الثانية. 
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نتائج الدراسة:

مشرتكة  القصيدة  أن  جليا  يظهر  والتعليق  القصائد  عرض  من  سبق  مما 
لثالث شعراء هم:

1. الشيخ حمسن أبو احلب اجلد وله 16 بيتا. 
2. السيد حممد مهدي بحر العلوم وله فيها 5 أبيات. 

 3. شاعر جمهول وله فيها 4 أبيات، وقد تكون للشيخ حمسن من قصيدة مفقودة 
فيكون جمموع ما هو مكتوب عىل القاشاين 24 بيتا. 

 األبيات 1، 2، 3، 5، 6 للسيد بحر العلوم. 

 األبيات 7، 8، 23، 24 للشاعر املجهول. 

 األبيات الباقية للشيخ حمسن أبو احلب.
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القصيدة الثانية:

الرشيف  الرأس  عند  الالمية  القصيدة  عن  درسناه  ما  أهنينا  وقد  اآلن 
والتي كانت حمل اخلالف واملناقشة نعود إىل القصيدة الثانية وهي التي كانت 
الفاء واهلاء). . .  مكتوبة يف اإليوان الضيق عىل السور الشاميل وهي بقافية 

فها(.

 من حسن احلظ إنني عثرت عليها يف خمطوطة الشيخ جواد املشار إليها 
سابقا يف صفحتها الرابعة وقد كان هذا اخلطاط قد إستنسخ مجيع القصائد 
والكتابات وأشار إىل السور القرآنية عىل أسوار وجدران وأبواب وصندوق 
روضة احلسني كام أن سعيد الصفار قد صور عددا كبريا من األبواب 
واألواوين والنقوش والزخارف والصور والكتابات عىل القاشاين وبذلك 
أسدى خدمة جليلة لرتاث كربالء وقد ينتفع به الدارسون، كام إنتفعنا نحن 
يف الشكلني 1، 2 هبذه الدراسة بعد ما أزيل احلقيقي هلا عام 1991 وقبله، 
مذيلة حمسن  اجلد وقد كانت  أبو احلب  للشيخ حمسن  كلها  الثانية  القصيدة 

1305هـ عىل القاشاين وقد رأيتها بعيني قبل إزالتها للرتميم.

من  إستنساخ  هو  عندي  اآلن  املوجود  احلب  أبو  حمسن  الشيخ  ديوان   
النسخة األم املفقودة اآلن قام بإستنساخه مرزا صادق واعظ تلميذ الشيخ 
ليست من حمتوياته  القصيدة  احلفيد، عام 1357هـ ولكن  أبو احلب  حمسن 

والقصيدة هي: 

ق��ط��وف��ه��ا دان����ي����ة  ج���ن���ة  م����ا  م�����ا دي����م����ة ه���ام���ي���ة خ��ل��وف��ه��ا1. 
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عارها وم��ا  السبع  األب��ح��ر  م��ا  وم������ا آلل���ي���ه���ا وم������ا ص���دوف���ه���ا2. 
حطيمها  وم��ا  البيت  كعبة  م��ا  خيفها3.  م��ا  ح��ج��ره��ا  م��ا  زم����زم  م��ا 
س��ت��وره م��ا  امل��ع��م��ور  بيتها  م��ا  وم�����ا س�����واري�����ه وم�����ا س��ق��وف��ه��ا4. 
ورض��ة م��ن  منظر  وأهب��ى  أزه��ى  ت���زه���و هب���ا ط��ف��وف��ه��ا5.  ك���رب���الء  يف 
وال  ي��وم��ا  ممحلة  أص��ب��ح��ت  م��ا  م���ي���ز م�����ن رب���ي���ع���ه���ا خ��ري��ف��ه��ا6. 
ع���ب���داهلل خ���ان غ��ره  م���ا خ���ان  ح��ل��ي��ف��ه��ا7.  ال���ع���ال  ي�����أيت  أن  حي����ق 
حم��م��د  ص����ادق����ا  ف��ي��ه��ا  ق�����ام  ح���س���ب امل����ع����ايل أن������ه أل��ي��ف��ه��ا8. 
الثنا م��ن��ي  مستوجب  ك��المه��ا  ردي��ف��ه��ا9.  ذا  ال��ع��ل��ي��اء  وراك������ب 
أمح��د  ن��ائ��ب  أن���ت  ت���زال  وال  م���راب���ع���ا أه�����ل ال���س���ا ض��ي��وف��ه��ا10. 

طريقها ذي  الفردوس  جنة  ذي  سجوفها11.  ذي  اجل��ن��ان  غ���رف  ذي 
عريفها ب��ال��رش��اد  إرت��ق��ى  إذا  ت���ارخي���ه���ا حم���س���ن ق����ل ت��ارخي��ه��ا12. 

القصيدة من )12( بيتا، )1، 6( األبيات مناسبة أن تكتب عىل القاشاين 
وعىل واجهة السور املطلة عىل الصحن الرشيف أما بقية األبيات فمع األسف 
مل أمتكن من فهمها ولوال اهنا جاءت ضمن ما حصل عليه الشيخ جواد والتي 

إستنسخها من األسوار لقلت إهنا غري مالئمة. 

صدور األبيات )10، 11، 12( أثبتها كام وجدهتا يف املخطوطة وكلها 
ليست سليمة وهبا خالف يف الوزن واملعنى وقد يكون الناسخ والناقل هلا من 

السور مل حيسن نقلها. 

 إين رأيت التذييل حمسن 1305 هـ ومما يزيد يف توثيق أن القصيدة للشيخ 
حمسن أبو احلب اجلد ما ييل:

1. جاء يف بغية النبالء يف تاريخ كربالء يف ص 79 ما ييل:
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 ويستفاد من أبيات منظومة بالفارسية فوق شباك املقربة الشاملية املقابلة 
نفقة احلاج حممد صادق  القوام عىل  أنه بمبارشة احلاج عبداهلل بن  للرضيح 
التاجر الشريازي األصفهاين قد قام بتكميل تعمري رسداب الصحن احلسيني 
وتطبيق األروقة الثالثة الرشقي والشاميل والغريب بالكاشاين سنة 1300هـ. 

هذان اإلسامن مذكوران يف القصيدة. 

2. ويف خمطوطة كتابات الروضة احلسينية يف ص )5( وبعد إكامل القصيدة 
خان  عبداهلل  حاج  إهتامم  أيضا  تذكر  بالفارسية  قصيدة  جاءت  العربية 
وكام  املسكن  واألصفهاين  األصل  الشريازي  صادق  حممد  حاج  ونفقة 

سبق أن هذين اإلسمني موجودان بالقصيدة العربية. 
 فقد يكون حمسن يف هذا التذييل هو من ضمن البيت األخري وقد ترصف 
يعطي  ال  تارخيها  بعد  احلــروف  حساب  ولكن  بوضعه،  القاشان  خطاط 

1305هـ. 

ولكن  اجلد  للشيخ  وأهنا  القصيدة  توثيق  من  نتمكن  هذه  واحلالة  فإننا 
تبقى أبياهتا من 10-12 غامضة. 

أسوار  عىل  القصيدتني  لتوثيق  دراستي  يف  توفقت  قد  أكون  أن  أرجو 
الروضة احلسينية واهلل ويل التوفيق. 
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شكر وتقدير

سعيد  السيد  الرتاثي  للباحث  شكري  جزيل  أقــدم  أن  إال  يسعني  ال 
جواد  للشيخ  احلسينية(  الروضة  )كتابات  خمطوطة  إلعاريت  الصفار  هادي 
للشكلني                    الفوتوغرافية  الصور  بإستنساخ  يل  لسامحه  وكذلك  اخلطاط  عيل 

)1، 2( من جمموعته اجلميلة. 
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دراسة ميدانية للقصيدة الالمية، غري منشورة. 

 2. أبو احلب، حمسن املتوىف سنة 1305 هـ. 
الديوان. خمطوط، بحوزة الكاتب. 

 3. آغا بزرك، الشيخ حمسن الطهراين 1968 م. 
الذريعة يف تصانيف الشيعة 1: 113: 114 بريوت. 

4ـ املحاليت ذبيح اهلل 1966م.                                                                                                                                      
مآثر الكرباء يف تاريخ سامراء 2: 172. 173 مطبعة الزهراء النجف 

األرشف. 
 5. امليانجي، إبراهيم 1964م. 

العيون العربى يف مقتل سيد الشهداء. املطبعة اإلسالمية طهران. 
 6. آل بحر العلوم، حممد مهدي. املتوىف 1212هـ. 

الديوان خمطوطة، نسخة بحوزة الكاتب من النسخة التي كتبها حممد 
صادق الطباطبائي عام 1350هـ. 

 7. اخلطاط الشيخ جواد عيل بدون تاريخ. 
كتابات الروضة احلسينية 1350هـ خمطوطة ص 4، 6. 

 8. آل طعمة، سلامن هادي 1983م. 
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تراث كربالء ط بريوت ص 155. 
  9. آل طعمة، عبداحلسني الكليدار 1966م. 

بغية النبالء يف تاريخ كربالء حتقيق عادل الكليدار مطبعة الرشاد بغداد 
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الشكل األول: اإليوان من السور الغريب وتظهر القصيدة الالمية يف 
 احلزام، اخلط أبيض واخللفية زرقاء. 
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الثانية يف احلزام.
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