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الملّخص
ابن َعلَويَّة الكاتب هو أحد شعراء الشيعة في العصر العباسّي؛ الذين لم يُسلّط المداد 

عليه كثيراً في مظاّن القدماء، على الرغم من جودة قريضه الشعري وكثرته؛ إذ ُولَِد في 

القرن  الثالث من  الَعقد  الهجرّي، وتُوفّي في أوائل  الثالث  القرن  العقد األول من  نهاية 

الرابع الهجرّي.

وأشار بعُض ما وصل إلينا من شعره إلى مدى ارتباطه الوثيق بمذهب التشيّع لإلمام 

حماُه،  عن  والذود  مناقبه،  إظهار  َمهّمة  عاتقه  على  آخذاً  بعده،  من  وذريته    عليٍّ

واإلشادة ببطوالته.

تُعنى هذه المحاولُة بجمع ما وصل إلينا من شعره، وشرحه، والتعريف به، وبيان 

عالقاته ببعض أعالم عصره، واإلطاللِة الُموجزِة على أهّم الخصائص الموضوعية والتشكيلية 

لشعره، ُمستعيًنا بما تيّسر لي من مصادر ومراجع.

وال يفوتُني في هذا المقام  أْن أكّرر اإلشارة إلى قيامي باستقراء بعض ما تيّسر لي 

من المظان، تعليًقا على بعض النصوص الشعرية التي أفردها الشاعُر كغيره من ُمعاصريه 

وسابقيهم والحقيهم من شعراء الشيعة، مدًحا أو رثاًء لإلمام علّي بن أبي طالب وآله، 

الشيعة، واألحاديث  إليها  تستند  التي  القرآنية  اآليات  صادًرا في ذلك ونحوه عن بعض 

النبوية، والمأثورات، والمرويات المبثوثة في كتب التفسير، وأسباب النزول، والتراجم، 

يَر، والحديث، وما يتصل به. والسِّ
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Abstract

Ibn Al-elwiyah is a Shiite poet during the Abbasid period whom he 
wasn’t shed the light on in the old references, despite the quality and 
abundance of his poetry. He was born at the end of the first decade 
of the third century AH, and he died in the early third decade of the 
fourth century AH. 

Some of his poetry indicates to the extent of his close loyalty with 
the doctrine of Shiism of Imam Ali )p.b.u.h( and his progeny. Taking 
upon himself the task of showing Imam Ali's talents , defending him, 
and praising his heroism. This attempt is meant to collect, explain, and 
define his poetry. It shows his relations with some of his contemporary 
scholars. It has a brief overview of the most important objective and 
formative characteristics of his poetry, using some resources and 
references. 

I'd like to point out that I did some induction to available references 
I have. Commenting on some of the poetic texts that the poet wrote, 
like others of his contemporaries of the Shiite poets, praising or 
lamenting for Imam Ali bin Abi Talib )p.b.u.h(. Issuing interpretations 
of Qur'anic verses of scholars , Hadiths, legacies, narrations , Causes 
of descent of the Qur'an, biographies and so on. 
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المقّدمة
الُة والّسالم على المبعوث رحمًة للعالمين، سّيدنا  الحمُد لله رّب العالمين، والصَّ

محّمد النبّي األُمّي المصطَفى الكريم، وعلى آله إلى يوم الدين... 

َم في هذه المحاولة المتواضعة األُولى حبًّة من حبّات ِعقد  وبعُد، فُيسعدني أْن أقدِّ

)ديوان األدب العربي(، مّما أخذُت على عاتقي قبل عقود النهوض به، ما وسعني الجهُد. 

الكاتب(،  َعلَويَّة  بن  )أحمد  شعر  من  إلينا  وصل  ما  بجمع  المحاولُة  هذه  وتُعنى 

وشرحه، والتعريف به، وبيان عالقاته ببعض أعالم عصره، واإلطاللِة الُموجزِة على أهّم 

الخصائص الموضوعية والتشكيلية لشعره ُمستعيًنا بما تيّسر لي من مصادر ومراجع، آماًل 

أْن تُتاح لي فُرصُة النهوض بها، وإتمام بعض نواقصها في وقٍت الحق، إن شاء الله تعالى.

وال يفوتُني في هذا المقام أْن أكّرر اإلشارة إلى قيامي باستقراء بعض ما تيّسر لي من 

ُمعاصريه  الشاعُر كغيره من  أفردها  التي  الشعرية  النصوص  تعليًقا على بعض  المظان، 

وسابقيهم والحقيهم من شعراء الشيعة، مدًحا أو رثاًء لإلمام علّي بن أبي طالب وآله، 

الشيعة، واألحاديث  إليها  تستند  التي  القرآنية  اآليات  صادًرا في ذلك ونحوه عن بعض 

النبوية، والمأثورات، والمرويّات المبثوثة في كتب التفسير، وأسباب النزول، والتراجم، 

ثقافيًا وفكريًا، يواكب بعض  )إطاًرا(  رأيتُه  يتّصل به، ونْقلي ما  والسير، والحديث، وما 

مذهبيًة  أو  فكريًة،  قناعًة  ونحوه  ذلك  يمثّل  أن  دون  والنصوص،  والتعبيرات،  الُجَمل، 

خاّصة بي. 

الرشيد  الصالح  الطيّب  والصديق  الُمبِْدع،  واألديب  َة،  والُحجَّ الثَّبَْت  المحّقَق  وأشكُر 

أبا ليال شاكراً العاشور )أعزّه الله( وبارك فيه وفي سعيه المحمود، وجزاه عّني كّل خير.

كما ال يفوتُني التقّدم بأسنى آيات ُشكري وتقديري وعرفاني لكلِّ َمن ساعدني على 

إنجاز هذه المحاولة، داعيًا المولى )تبارك وتعالى( أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، 

ويجزيهم عّني كّل خيٍر وتوفيق وفالح.

والله من وراء القصد، وهو الموفّق والمستعاُن... والحمُد لله رّب العالمين.
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الدراسة 

أ-ترجمُته: 
وفتح  المهملة،  العين  )بفتح  َعلَِويَّة  بن  أحمد  األســود)3(  أبو  جعفٍر)2(،  أبو  هو)١( 

في  الدهر  يتيمة   ،3١١/١ النديم:  ابن  إسحق  بن  محّمد  الفرج  أبو  الفهرست:  بالتفصيل:  )١( يُنظر 

محاسن أهل العصر: أبو منصور الثعالبّي: 349/3 الرجال: أبو العباس أحمد بن علي النجاشّي: ٨٨،  

معالم العلماء وأسماء المصّنفين منهم قديًما وحديثًا: أبو جعفر محّمد بن علي بن شهرآشوب، 

79، مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، صفحات كثيرة،روح الروح: مؤلّف مجهول من القرن 

بن  الحسن  االشتباه:  إيضاح   ،77-72/4 الحموّي:  ياقوت  األدباء:  معجم   ،479 الهجرّي:  الخامس 

 ،4١-40 الحلّّي:  داود  بن  الحسن  الدين  تقي  داود:  ابن  ١05،رجال  الحلّّي:  المطّهر  بن  يوسف 

الوافي بالوفيات: صالح الدين الصفدّي: 253/7 -254، بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة: 

 ،٨44 النراقّي:  مهدي  بن  محّمد  بن  أحمد  األيام:  عوائد   ،337-3٦٦/١ السيوطّي:  الدين  جالل 

الشيعة وفنون اإلسالم: السيّد حسن الصدر: ١١9، الكنى واأللقاب: عباس القّمّي: ١/2١2 – 2١3، 

الطليعة من شعراء الشيعة: محّمد بن طاهر السماوّي: ١05/١-١09، أعيان الشيعة: السيّد محسن 

األمين العاملّي: ٦7/9-٨3، جانب أحكام أمير المؤمنين: السيّد محسن األمين العاملّي: 5٦، الغدير 

في الكتاب والُسنة واألدب: عبد الحسين األميني: 347/3-359، قاموس الرجال: آية الله التسترّي: 

5٨9/١١.  مستدركات علم رجال الحديث: علّي النمازّي الشاهرودّي: 3٦٦، معجم المؤلّفين: عمر 

الخوئّي:  القاسم  أبو  السيّد  الرواة:  الحديث وتفصيل طبقات  كّحالة: ١95/١،  معجم رجال  رضا 

١٦١/2، تاريخ التراث العربّي: د. محّمد فؤاد سزكين: 244/4/2، كّشاف معجم المؤلّفين: فراج 

عطا سالم )١449(: ١١9/١،  علٌي في الكتاب والسنة واألدب: حسين الشاكرّي: 7٦/4-77، موسوعة 

اإلمام علّي في الكتاب والسنة والتاريخ: محّمد الريشهرّي: 27/9-30، الشعراء الُكتاب في العراق 

في القرن الثالث الهجرّي: حسين العاّلق: 4٨٦، المؤدبون الشعراء في العصرين األُموّي والعباسّي: 

عبد المجيد اإلسداوّي: 43-4٦. 

واألدب:  والسنة  الكتاب  في  والغدير   ،١٦١/2 الرواة:  طبقات  وتفصيل  الحديث  رجال  )2( معجم 

34٨/3، وعليٌّ في الكتاب والسنة واألدب: 4/7٦.

)3( معالم العلماء: 59، ورجال ابن داود الحلّّي: 40، وقاموس الرجال: 5٨9/١١، وأعيان الشيعة: ٦7/9، 

والغدير: 34٨/3، والطليعة: ١05/١، وفي القاموس، والمناقب: ١٦١/2 ومعالم العلماء، والرجال، 

يعرف ب)ابن األسود الكاتب( 

وفي المناقب نفسه، ١55/3: ويعرف أيضاً)األسود(.
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اُل )بالحاء المهملة،  )3(، الرحَّ
)2(، الكرمانيُّ

م، وكسر الواو، وتشديد الياء()١( األصفهانيُّ الالَّ

والتضعيف()4(؛ الكاتب)5(. 

ُولَد في نهاية العقد األول من القرن الثالث الهجرّي / التاسع الميالدّي ألبوين سكتت 

الشخصية واألدبية-  النقاَب عن بعض معالم سيرتهما  التي كشفت  والمراجُع-  المصادُر 

العرقية، وبعض جوانب حياتهما االجتماعية،  عن كّل ما يساعدنا على معرفة أصولهما 

واالقتصادية، والدينية، والثقافية، وما يتّصل بها. 

والظاهر من انتساب ابنهما الشاعر أحمد إلى كّل من )كِرْماَن(، و)أصفهاَن( -وهما 

مدينتان فارسيّتان كبيرتان، انتشر التشيُّع ألهل البيِت النبوّي الشريف بين أبنائهما- 

)١( إيضاح االشتباه: ١05، وأعيان الشيعة: ٦7/9، وعوائد األيام: ٨44، وروح الروح: 479. 

وفي )الروح(: بفتح العين، وتشديد الالم المضمومة. 

)2( رجال النجاشّي: ٨٨، ويتيمة الدهر: 349/3، ورجال الطوسّي: 447، والفهرست: 3١١/١، ومعجم 

األدباء: 72/4، ومعالم العلماء: ٨9، ومناقب آل أبي طالب: 2/4١، ٨٦، ١4٨، 320، 337، 35٨، 

404، و١4/3، 394، و 40/4، ورجال ابن داود: 40، والوافي بالوفيات: 253/7، والبغية: 33٦/١، 

وغيرها... 

وهذه النسبة إلى )أصفهان(، وهي مدينة فارسية عريقة كانت تسمى في الماضي )أسبادنا(، وتقع 

على بعد قرابة )400( كم جنوب )طهران(، على نهر )زندرد( الذي يصل ضفتيه معبٌر طويل طوله 

)34( قوًسا، وأصفهان في واٍد خصيب، دخلها اإلسالم بَُعيد وقعة )نهاوند( سنة )2١ ه/ ٦4١ م(، 

تجاريًا،  مركزًا  وجعلوها  بتعميرها،  وقاموا  لدولتهم،  عاصمًة  و)الصفويّون(  )السالجقة(  واتخذها 

وثقافيًا كبيرًا .)المعجم الكبير، حرف الهمزة: 324 – 325، وموسوعة )١000( مدينة إسالمية: 55-54(. 

الشيعة: ٦7/9،  والكنى واأللقاب: 2١2/١، وأعيان  االشتباه ١05،  األدباء: 72/4، وإيضاح  )3( معجم 

والغدير: 34٨/3، ومعجم المؤلّفين: ١95/١ وتاريخ التراث العربي: 244/4/2، والمؤدبون: 43. 

)روح  وحاشية   ،١١9 اإلسالم:  وفنون  والشيعة   ،33٦/١ والبغية:   ،253/7 بالوفيات:  الوافي  وفي 

الروح(: 479 )الكرانّي( وهو تصحيف. 

وفي )الطليعة(: ١05/١ )البصرّي( . 

بآخر بعض  أو  البصرة، وإقامته فيها بسبب  إلى  انتقاله  النسبُة دّل ذلك على  وإن صّحت هذه 

الوقت، ويقّوي هذا االحتمال ما ُروي من خبر)ميميته( في حضرة أبي حاتم السجستانّي البصرّي.

)4( رجال ابن داود: 40. 

وفيه: “ ُسّمي بذلك؛ ألنّه رحل خمسين رحلًة، من حّج وغيره..” 

)5( الفهرست: 3١١/١، وتاريخ التراث العربي: 244/4/2، والشيعة وفنون اإلسالم: ١١9.
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المزدهرة،  التجارية  الشهرة  ذات  )كِرْماَن(  مدينة  إلى  ينتميان  كانا  األبوين  هذين  أّن 

إضافًة إلى كونهما شيعيّين، يحمالن في صدريهما جذوة اإلجالل والوالية والتقدير لإلمام 

علّي بن أبي طالب وذّريته، فضالً عن تمتّعهما بحياٍة اقتصادية ميسورة نسبيًا؛ مّما 

أعانهما على إلحاقه بمراكز التعلُّم والتأدُّب الموجودة في ُمحيطهما طفاًل وصبيًّا، ودفِْعِه 

من  نطاقًا  واألوسع  شهرًة،  األكثر  المدينة  )أصفهان(،وهي  مدينة  صوَب  االنتقال  إلى 

)كِرمان(، وخاصًة في المجاالت الثقافية، وما يرتبط بها من أنشطة. 

وفي )أصفهان( ظهرْت مواهُب أحمد بن َعلَويَّة، ونمت قدراتُه فصار < صاحب لغٍة، 

يتعاطى )التأديب(، وكان من أصحاب أبي عليٍّ الحسن بن محّمد األصفهانّي المعروف 

بلُْكزة، أو لكذة، أو لُْغدة )ت 3١١ه()١(، وروى عن إبراهيم بن محّمد بن سعيد بن هالل 

الثقفّي )ت 2٨3ه( كتبه كلَّها>)2(. 

ثم رفض صناعَة التأديب، وصار في نُدماء كلٍّ من ُدلف بن أبي ُدلف عبد العزيز 

)ت 2٦5ه(، وأحمد بن عبد العزيز )ت2٨0 ه( العجليّين)3(. 

والظاهر أَنَّ انصرافه عن مزاولة هذه المهنة )التأديب( كان في العقود األخيرة من 

سنّي حياته عندما أصبح شيًخا، وخاّصًة بعد وفاة هذين الَعلَميْن الَعرِبيَّين، مدفوًعا برغبته 

القوية في العكوف كثيرًا على التأليف والتصنيف في )األدعية(، وما يتصل بها، إضافًة 

إلى )الرسائل( ونحوها من الُفنون التي دفعت بعض المؤرّخين إلى وصفه بـ)الكاتب(، 

وحّفزْت كثيرين من طاّلب العلم واألدب في عصره إلى لزوم حلقات علمه وأدبه، وفي 

)١( معجم األدباء: 72/4-73، والبغية: 33٦/١، والوافي بالوفيات: 253/7، والشعراء الكتّاب في العراق 

في القرن الثالث الهجرّي: 4٨٦، والمؤدبون: 43. 

الرواة،  ابن داود، 4١، ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات  ورجال  )2( رجال الطوسّي، 44٨، 

 .١٦١/2

المغازّي، والرّدة، والشورى،  إليها مترجموه:  التي أشار  الثقفّي(  )إبراهيم بن محّمد  ومن كتب 

ورسائل علّي بن أبي طالب، وأخباره وحروبه، والجامع الكبير في فقه اإلمامية، واإلمامة، وَمْن 

قُتل من آل محّمٍد )ص(، والسيرة، واألشربة، والُخطب، وفضل الكوفة وَمن نزلها من الصحابة ... 

)األعالم: خير الدين الزركلّي: ١/٦0(.

)3( معجم األدباء، 73-72/4.
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مقّدمتهم: الحسين بن محّمد بن عامر)حيًّا بعد 300ه(، ومحّمد بن أحمد الرّحال؛ اللذان 

رويا له كتاب )دعاء االعتقاد()١(، أو )االعتقاد في األدعية()2(، وقد نقله عنه الشيخ إبراهيم 

الكفعمّي )905ه(، وجعله في آخر كتابه )البلد األمين()3(، وأحمد بن يعقوب األصبهانّي 

سعد  بن  أحمد  الحسين  وأبو  الركعات()4(،  بين  الدعاء  )باب  في  كتابه  عنه  روى  الذي 

الكاتب األصفهانّي )ت نحو 350ه( الذي دوَّن )رسائله المختارة( في كتابه المصّنف في 

الرسائل)5(...، وربّما كانت رسالته )في الشيب والخضاب()٦( إحدى هذه الرسائل المختارة 

التي تضّمنها هذا المصنَُّف أو غيره.

ومنهم:  عنه؛  رووا  مّمن  آخرين  بأسماء  المؤرّخين  بعُض  يزّودنا  هؤالء  إلى  وإضافًة 

بن  الحسين  بن  ومحّمد  300ه()7(،  بعد  عامر)حيًّا  بن  محّمد  بن  الحسين  بن  محّمد 

الوليد)٨(، وسعد بن عبد الله بن أبي خلف األشعرّي )ت نحو 300 ه()9(، وعبد الله بن 

الحسين المؤّدب، والحسين بن محّمد بن عمران األشعرّي القّمّي)11(، وأبو جعفر محّمد 

ابن الحسن بن الوليد القّمّي )ت 343ه()11(، وغيرهم.

)١( رجال الطوسّي: 44٨، ورجال ابن داود: 4١، وأعيان الشيعة: 97/9، ٨2، ومستدركات علم رجال 

الحديث: 3٦٦.

)2( الغدير: 350/3.

)3( أعيان الشيعة: ٦٨/9، والغدير: 350/3.

)4( الغدير: الصفحة السابقة نفسها.

)5( معجم األدباء: 73/4، والوافي بالوفيات: 35/7. 

وينظر في هذا المجموع وغيره، من مؤلّفات أحمد بن سعد الكاتب: بغية الوعاة: 30٨/١، وكشف 

الظنون: ١2٨0، ١4١3، ١4٦4، ١4١7، وأعيان الشيعة: ١٨4/١، وغيرها.

)٦( معجم األدباء: 73/4، والشيعة وفنون اإلسالم: ١١9، والشعراء الكتّاب في العراق في القرن الثالث 

الهجرّي: 4٨٦، وغيره.

)7( رجال ابن داود الحلّّي: 4١، ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: 2/١٦١.

)٨( معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: ١٦١/2، ومستدركات علم رجال الحديث: 3٦٦.

)9( الغدير: 349/3، وعلٌي في الكتاب والسنة واألدب: 4/7٦.

)١0( الغدير: 349/3 .

)١١( أعيان الشيعة: ٦7/9، وعلٌي في الكتاب والسنة واألدب: 4/7٦.
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ب-وفاته: 
عّمر أحمد بن َعلَويَّة طوياًل، وتشير الرواياُت إلى أنه قد تجاوز في سنة )3١2ه( المئة 

من ُعمره، ثم عاش بعد ذلك نحو عشر سنين، حتَّى لحق ببارئه األعلى في أوائل العقد 

ُر  الثالث من القرن الرابع الهجرّي/ العاشر الميالدّي)1(، ُمخلًّفا من قريضه الشعري ما يَُصوِّ

بعَض أحواله، وهو ابن ثمانية وتسعين عاًما)2(، ثّم وهو ابن مئة سنة)3(. 

جـ-عالقاته بأعالم عصره: 
أشار بعُض ما وصل إلينا من شعره إلى مدى ارتباطه الوثيق ُمؤّدبًا، ونديًما، ومادًحا 

بدلف بن أبي دلف عبد العزيز العجلّي )ت 2٦5ه(، وابنه أحمد )ت 2٨0 ه(؛ فقد أنشد 

ثالثة نصوٍص في مدحه)4(، منتقاًل إلى هجو الموفَّق بالله بن جعفر المتوكل )ت 27٨ه(؛ 

تعضيًدا لهذا المدح)5(. 

د-مذهبه الدينيُّ والسياسّي: 
تَدلُّ فحوى ما وصل إلينا من أبيات )نونيّته( المطّولة الشهيرة المعروفة بـ)األلفية(، 

أو )المحبّرة()٦(، إضافًة إلى ما تبّقى من بيتي بائيٍة)7( على مدى تشبّعه بمذهب التشيّع 

عن  والذود  مناقبه،  إظهار  َمهّمة  عاتقه  على  آخًذا  بعده،  من  وذّريّته    عليٍّ لإلمام 

)١( ذهب الطوسّي في )رجاله(: 44٨، والسماوّي في الطليعة: ١09/١، إلى أنّه توفّي سنة )320ه(. 

وفي الكنى واأللقاب: 2١2/١، والشيعة وفنون اإلسالم: ١١9، ومستدركات علم رجال الحديث(: 

3٦٦، و)الغدير(: 347/3: أنّه تُوفّي بعد نيّف وعشرين وثالثمائة، وفي علّي في الكتاب والسنة 

والسنة  الكتاب  في  علّي  اإلمام  موسوعة  وفي  933م(،  )322ه/  سنة  توفّي  أنّه   :7٦/4 واألدب: 

والتاريخ: 27/9: )أنّه من أئمة المحّدثين واألدباء في القرن الرابع الهجرّي(. 

ز واضح. وفي هذا األخير تجوٌّ

)2( مجموع شعره، النّص السابع.

)3( مجموع شعره، النّص الرابع .

)4( مجموع شعره، النصوص: )3، ٦، 9( .

)5( مجموع شعره، النّص الخامس.

)٦( مجموع شعره، النّص الثاني عشر.

)7( مجموع شعره، النّص األول.
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حماُه، واإلشادة ببطوالته. 

هـ- شعره: 
جيٌّد  شعر  <له  علويّة:  بن  أحمد  عن  حديثه  في  ٦2٦ه(،  )ت  الحمويُّ  ياقوُت  قال 

كثيٌر>)1(.

وربّما كانت كثرُة هذا الشعر وَجودتُه من دوافع ذكر عبد الملك بن محّمد الثعالبي 

)ت 429ه( إيّاه، ضمن )محاسن أشعار أهل العصر من أصبهان()2(. 

وفي الوقت نفسه يعّده محّمد بن إسحاق ابن النديم)ت 3٨5 ه( في عداد )الشعراء 

يقصد  ولعلّه  ورقًة)3(،   )50( من  نًا  مكوَّ كاَن  الشعرّي(  )ديوانه  أنَّ  إلى  ُمشيرًا  الُكتّاب(، 

)الورقة السليمانية( ذات العشرين سطرًا)4(، مّما يسمح لنا بالذهاب إلى أّن مجموع شعره 

ربّما جاوز ألف بيٍت على أقّل تقدير. 

وقد ضاع معظُم هذا )الديوان( فيما ضاع من تراثه األدبّي والعلمّي، ولم يتبقَّ منه إاِلَّ 

ا الذي يشهد على مدى شاعريته، وتنّوع اتجاهاتها.  القليُل جدًّ

المطّولة  النونية  تلك  أبياٌت من  المتبّقي من شعره هناك  )الجزء(  إلى هذا  وإضافًة 

، وهي المطّولة المكّونة من  الملقبة بـ)األلفية()5( و)المحبَّرة()٦( في مدح اإلمام عليٍّ

ثمانمائة ونيّف وثالثين بيتًا، وقيل: إنّها كانت في ألف بيٍت؛ ولذلك لُّقبْت بـ)األلفية(. 

وقد شاعت هذه )النونيُة( في عصر الشاعر، وذاع صيتُها في أوساط مجتمعه األدبية 

)١( معجم األدباء: 73/4، وينظر أيًضا: الكنى واأللقاب: 2١2/١ – 2١3، وأعيان الشيعة: ٨٦/9، ومعجم 

المؤلّفين: ١/١94 .

)2( ينظر: يتيمة الدهر: 349/3.

)3( الفهرست: 3١١/١ .

)4( الفهرست: ١/300.

أبي طالب: 324/١، 79/3، ١١٦، 30١، 324، 325، ومعالم  آل  الطوسّي: 447، ومناقب  )5( رجال 

العلماء: 59.

)٦( معالم العلماء: 59، والمناقب: 93/2، 2١7، و 30/3، 47، 99، ١25، 244، 2٦7 .
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وغيرها، وُعرضْت على أبي حاتم سهل بن محّمد السجستانّي )ت 24٨ه(؛ فأعِجَب بها، 

وقال ألصحابه البصريين: يا أهل البصرة، غلبكم والله شاعُر أصبهاَن في هذه القصيدة، 

في إحكامها، وكثرة قوافيها)١(...

وقد وصل إلينا )2١١( بيتًا من هذه النونية)2( في مواضع ُمتفرقٍة من كتاب )مناقب آل 

أبي طالب( البن شهرآشوب؛ الذي يبدو أنّه سلَك صاحبَها في الشعراء المجاهرين لذلك)3(. 

وأيًا ما كان األمُر في شأن هذه )النونية( وما وصل منها، فإّن خبَري شيوعها وعرضها 

قُبيل  أنشدها  علويّة  ابن  أّن  على  يداّلن  فإنّهما  صّحا،  إن  السجستانّي  حاتم  أبي  على 

منتصف القرن الثالث الهجرّي، وهو زمٌن كـان عمـُر الشاعر فيه لم يتجاوز أربعين عاًما؛ 

مّما يشي بمدى تمـكُّنه من فّنـه الشـعـرّي، وثقافته التاريخية التـي اعتمد عليـها عند 

نظمها.

موضوعات شعره وخصائصه الفّنية: 
والفقه،  العلم  طلُب  عليها  غلب  التي  المعيشية  مواقفه  علويّة  بن  أحمُد  واكب 

الدين والدنيا، فضاًل عن ُمزاولة مهنتي )التأديب( و)المنادمة(  وما يتّصل به من علوم 

اتجاهات  واكب  وكذلك  والتحبير،  الكتابة،  فّن  وممارسته  أعمال،  من  تستوجبانه  وما 

من  لنا  تيّسر  مّما  األكبَر  الجزَء  إنشاده  بخاّصة  الشيعة  شعراء  من  وسابقيهم  معاصريه 

شعره في مدح اإلمام علّي بن أبي طالب، وأهل بيته، إضافًة إلى مدح أحد أعالم 

)١( رجال الطوسّي: 447، ومعالم العلماء: 59، وإيضاح االشتباه: ١05، والشيعة وفنون اإلسالم: ١١9، 

والكنى واأللقاب: 2١3/١، وأعيان الشيعة: 7٦/9 – ٦٨، 70 وما بعدها. 

في  الكتّاب  والشعراء   ،34٨/3 والغدير:   ،254/7 بالوفيات:  والوافي   ،7٦/4 األدباء:  معجم  وفي 

العراق في القرن الثالث الهجرّي: 4٨٦: يا أهل البصرة، غلبكم أهل أصبهان ...

)2( في أعيان الشيعة: 7١/9: إّن مجموع ما وصل إلينا منها هو )224( بيتًا. في حين لم يتجاوز عددها 

في المصدر نفسه: 7١/9 – 72 – على ما تيّسرْت لي معرفتُه –)2١١( بيتاً . 

وجاء في ُمستهل هذه )النونية( قول مؤلّف الكتاب: وصاحب )الطليعة( يقول: إنّه جمع منها ما 

يقرب من )250( بيتًا، ولعلّه وجد منها في غير )المناقب( أيًضا، أو بقي في )المناقب( شيء لم 

يقع عليه نظرنا بعد طول التفتيش .

)3( ينظر: معالم العلماء: 59.
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عصره ونديمه وهو أحمد بن عبد العزيز العجلّي، وهجاء خصومه، ُمتطرّقًا- إلى جانب 

ذلك – إلى هجاء زامر داعر، وخبيث؛ بوصفهما وجًها قميئًا من ُوُجوه مجتمعه وعصره 

الذي بات يُعاني –كغيره من أطراف الدولة آنذاك– ترف المعيشة، وفساد بعض أبنائها- 

ُمنكفئًا على ذاته، ُمتأّخرًا، شيًخا، يراوح ويالت الهرم، وتقّدم الُعمر بأعراضهما القاسية 

ُمتساميًا بها نحو استيحاء بعض الِحَكم الجليلة، والنصائح العملية السديدة من ثمرات 

م السّن وضعف األحوال، ُمرتديًا ثوب بعض رجال الدين،  هذه المعايشة المضنية لتقدُّ

وصًفا  الفتيات  )البقرات(  وُمفرًِدا إلحدى  جوانب شعره،  من  ما  جانبًا  للفتوى  ُمخّصًصا 

تفصيليًّا ضافيًا. 

 بوصفه)الغائب الحاضر(، والثناء عليه، واإلشادة ببطوالته،  ويحتّل مدُح اإلمام عليٍّ

أكبر مساحٍة فيما تيّسر لنا من )مجموعه الشعرّي(، آتيًا في نّصين اثنين)١( من نُصوصه 

االثني عشر، ُمتابًعا سابقيه من شعراء الشيعة ومعاصريهم في ُمواالته التاّمة، والتغنِّي 

بأمجاده، والرّد على ُمخاصميه وُمنكري فضله.

من  حيويًا  جانبًا  بهما  بيتين)2(؛ وصف  من  بائيٌة   ) الشعريَّ )المجموَع  هذا  وتتصّدر 

 يوم )خيبر(، مشيرًا إلى تساقُط أبراجها، هّشًة، بُعيد دفعه  جوانب شجاعة اإلمام عليٍّ

بابها بقوة، وإلى ما ُروي عن قتاله الِجنَّ في البئر، ُمتسائاًل بتَحدٍّ وإصرار، بقوله: 

ــلموا ــاة فأسـ ــّن الطغـ ــَل الِجـ ــْن قاتـ َمـ

ـــاب ؟!  ـــي األلب ـــا ُأول ـــا ي ـــر ُكرًه ـــي البئ ف

ــاقطت ــّزًة فتسـ ــَر( هـ ــّز )خيبـ ــْن هـ َمـ

ــاِب؟!  ــا بالبـ ــا دحـ ــا لّمـــ أبراُجهـــ

وفي )النونيّة( المطّولة)3( بدأ حديثه الشعريَّ بالتساؤل، وإبداء مظاهر القلق والحيرة 

عن أسباب غزارة دموعه، وُسقم عينيه، رائيًا في )ممدوحه األسنى( نوًرا تُضيُء به البالُد، 

)١( مجموع شعره، النّصان: )١، 2(.

)2( مجموع شعره، النّص األول.

)3( مجموع شعره، النّص الثاني عشر.
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وُجنًَّة تحفظ الخائفين، وعصمة الملهوفين بنهجه ِعبَْر األزمان، ُمنتقاًل إلى اإلشادة بعدٍد 

من مناقبه وكراماته التي تناقلتْها األجياُل، وسطّرتْها المصّنفاُت المختلفة، وخاصًة كُتُب 

نة، وأسباب النزول، والتفسير، و التاريخ، ونحوها، ُمعتمًدا على دالالت )الروايات  السُّ

يكشف  فيما  خاّصًة  النبوية،  واألحاديث  القرآنية،  اآليات  لعشرات  الخاّصة  الشيعية( 

)بدر،  أيام  النادرة  وبطوالته  ُسّنته،  وإحيائه   ، النبيِّ من  قرابته  من  كلٍّ  النقاب عن 

وواليته،  شأنه،  وُسُمّو  وعْدله،  علمه،  إلى  إضافًة  ونحوها،  مكة(  وفتح  وخيبر،  وأحد، 

وأقضيته، وأهل بيته، وفضلهم في الدنيا واآلخرة، ومن ذلك قوله: 

مـــا بـــاُل عينـــك ثـــرَة اإلنســـاِن

ــان؟!  ــقيمة األجفـ ــاظ سـ ــرى الّلحـ عبـ

ُنـــوٌر ُتضـــيُء بـــه البـــاَد وُجنَّـــٌه

للخائفيـــــن وعصمـــــة اللهفـــــاِن 

ختـــُن النبـــّي وعّمـــِه أكـــرْم بـــه

ــواِن  ــي الّصنـ ــِه فـ ــو أبيـ ــا وصُنـ خْتًنـ

أحيـــا بـــه ُســـَنن النبـــّى وعدلـــه 

فأقـــــام دار شـــــرائع اإليمـــــاِن 

وســَقى مــواَت الديــن مِــن َصــْوِب الُهــَدى 

بعـــد الُجـــُدوب فقـــْرَن فـــي الُعْمـــَراِن 

 .......

فإنّنـــي  : النبـــيُّ قـــال  لـــه  أمَّـــْن 

وأخـــي بـــداِر الُخْلـــِد ُمجتمعـــاِن؟! 

ــٍد ــكاِن واحـ ــي مـ ــُع فـ ــى ونرتـ نرعـ

شمســـاِن  كأنّنـــا  العبـــاد  فـــوق 

أمـــْن بســـّيدةِ النســـاِء َقَضـــى لـــُه

ــي فأصبـــَح أســـعَد األختـــاِن؟  ربـّ
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ــُم ُهـ ــْوُه َفَردَّ ــاٍب أتـ ـ ــِد ُخطَّ ــْن َبعـ مِـ

ــجاِن؟  ــَر األشـــ ــن ُمضمـــ ا يبّيـــ َردًّ

.....

وفي الوقت نفسه حظي نديُمُه أحمُد بن عبد العزيز العْجليُّ بثالثة )مدائح( ُموجزٍة)١(، 

تشبه كّل منها )شذرة تقدير(، أو )بطاقة ُشكر(، وصفه فيها بسعة الصدر، وتهلّل الوجه، 

والعفو والرفق الفطريين، اللذين يُحسن بهما ُمعاملة ُمخالطيه بقوله: 

ــًة ــه جنايـ ــا جنـــى الجانـــي عليـ إذا مـ

عفـــا كرًمـــا عـــن ذنبـــه ال تهيُّبـــا 

لبســـِطِه يـــكاُد  رفًقـــا  وُيوســـُعه 

يـــودُّ بـــريُء القـــوم لـــو كاَن ُمْذنبـــا
وقوله: 

ــًة ــِه ِجَناَيـ ــا جَنـــى الجانـــي عليـ إذا مـ

ــا  مـ ــِه ال تكرُّ ــن ذنبـ ــا َعـ ــا كرًمـ عفـ

لبســـطه يـــكاد  رفًقـــا  وُيوســـُعه 

ـــا.. ـــو كان ُمجرم ـــوم ل ـــريُء الق ـــودُّ ب ي

وفي النّص اآلخر َرأَى في الممدوِح نفِسه رجاًل شجاًعا، قوّي البصيرة، عليًما بعواقب 

األمور، قوّي الشكيمة، ال يترّدد، وال يخاف، قائاًل)2(: 

يـــرى مآخيـــَر مـــا يبـــدو أوائُلـــُه

ـــَزال... ـــد َن ـــي ق ـــه الوح ـــى كأّن علي حت

ُركـــٌن مِـــَن العلـــم ال يهُفـــو لُمْحِفظـــٍة

َجـــَدال  أبرْمَتـــــُه  وإن  يحيــــُد  وال 

)١( مجموع شعره، النصوص )3، 7، ١١( .

)2( مجموع شعره، النّص السابع .
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إذا مَضـــى العـــزُم لـــم ينكـــْث عزيمَتـــُه

ـــا  ـــا َفَت ـــُض م ـــه نق ـــَف مْن ـــٌب، وال ِخي ري

بـــل ُيخـــِرُج الحّيـــَة الصمـــاَء ُمْطِرقـــًة

ـــا  ـــَم الوع ـــطُّ األْعَص ـــا وَيُح ـــن ُجْحره ِم

وفي المقابل نراُه يُنشُد ثالثَة نصوٍص ُموجزة أخَرى)١(، تحمل رسائل )هجاء( ُمقذعًة، 

استهلّها بالتعرُّض للموفّق بعد إنفاذه )األصبغ( رسواًل إلى ممدوحه أحمد بن عبد العزيز 

ًها رأيه الذي لم يجْد له قبُواًل لدى  ؛ لكي يُنفَذ قطعًة من جيشه؛ لُنصرته، ُمسفِّ العجليَّ

ممدوحه؛ بسبب ما قد يُعرّض ُملكه- بأصبهان- لخطر األعداء الطامعين، بقوله: 

أّدى رســـــالته وأوصـــــل ُكْتَبـــــُه

ـــِل ـــك – ُمْعِض ـــا ل ـــٍر –ال أب ـــى بأم وَأت

ـــا ه ـــاَن( وعزَّ ـــَك )أصبه ـــِرْح ُمْل ـــال: اّط ق

ـــل  ـــِس الَجْحف ـــكرك الخمي ـــْث بعس وابع

ــــُه وِخطابـَ ــُه  َجَوابـَ َأنَّ  فعلمـــــُت 

ــل الُمْرِسـ ُأمِّ  بــــ...  ــول  الرُسـ ــضُّ  َعـ

وانتقل في النّص الثاني إلى هجاء أحد الزامرين الداعرين، - واقًعا أو تخيُّاًل- واصًفا 

إيّاه بالنهم الشديد في اقتراف الفواحش، مدفوًعا بَسْورة شهوته الضارية، ُمنقاًدا لطبعه 

الدنيء، غير ُمكترٍث بَمن تقع عليه نزواتُه الضروُس، محّذًرا من مغبّة االنسياق وراء ِشباك 

فتنته، وحبائل إغوائه، قائاًل:

ـــوا ـــا قـــوم، مـــن )حمـــداَن( وانتبُه حـــذاِر ي

ـــي!!  ـــٍر زان ـــن زام ـــادتي م ـــا س ـــذاِر ي ح

ُمغتلًمـــا دبَّ  مـــا  إذا  ُيبالـــي  فمـــا 

ـــاِن  ـــب داٍر أو بضيف ـــدا بصاحــــ بـــ

)١( مجموع شعره، النصوص: )5، ١3، ١4( .
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ُيلهـــي الرجـــاَل بمزمـــاٍر فـــإْن ســـكروا

ثانـــي!!  لـــُه   ... النســـاَء  ألهـــى 

السريع  اإليقاع  هّمه  كُلُّ  ضحاياه،  في  التأثير  شديد  ماهرًا  دبّابًا  خبيثًا  ووصف 

بفرائسه من طاّلب المتعة الحرام، دون االكتراث بجرائرها المهلكة، وعواقبها المدمرة، 

بقوله: 

فـــاَق البريـــَة ُطـــًرا فـــي )قيادتـــه(

وَســـْكراِن نـــــْوٍم  ذوي  و...ُكــــلَّ 

يســـتنزُل الُعْصـــَم جهـــًدا مـــن معاقلهـــا

ـــان ـــب والض ـــَن الذي ـــع بَْي ـــا ويجم ِحْذًق

ونراه في وصفه جانبًا من جوانب)ذاته( شيًخا، عجوزًا يصارع أحوال ضعفه وهزاله، 

قم والتهالك في كّل عضٍو من أعضاء بدنه ومفاصله،  وانحناء ظهره، وانتشار عالمات السُّ

فبدا ُمستسلًما لُسّنة الدهر في الخلق، بيقين راسٍخ وانشراح صدٍر قائاًل)١(: 

ـــد اســـتقامته ظهـــري ـــن بع ـــر م ـــى الده حن

ـــري  ـــِه ُعم ـــى َضْحضـــاِح َغايت وأفضـــى إل

وَدبَّ البلـــى فـــي ُكّل ُعضـــٍو ومِفصـــٍل

وَمــن ذا الــذي يبقــى ســليًما علــى الدهــر

ويستمّد من هذا اليقين قدرته على معايشة هذه األهوال الُمضنية، مكابًدا آالمها، 

يستنبط منها مجموعًة من الِحَكم الجليلة، والنصائح العملية الغالية، وخالصتُها اإليماُن 

بزوال الدنيا ومتعها، والتسامي على أحالمها الُمخاِدعة، وبريقها الكذوب، رائيًا أّن المرء 

ًها أَنظَاَر ُمَخاطبيه في  ر دون جْدوى، ُموجِّ ال يجني من دنياه غير كؤوس الندم و التحسُّ

كلِّ زماٍن ومكان إلى أهّميّة االستفادة من ثمرات تجربته الطويلة الممتّدة أكثر من قرٍن 

من الزمان، والتفّكر في حقيقة الموت وأحواله؛ فوزًا بخير الزاد الذي يساعد على الحياة 

)١( مجموع شعره، النّص الرابع.
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بما قسمه  برًضا، وقلب سليم،  والقناعة  )تعالَى(، وحسن عبادته،  الله  بطاعة  الكريمة 

الجاه واألُبّهة والسلطان ونحوها مّما يؤول  )سبحانه( من رزٍق، وعدم االغترار بمظاهر 

مصيرُه إلى زواٍل، بقوله)١(: 

ــَدُم ــا َعـ ــْن أثـــرى بهـ ــُة َمـ ــا مغّبـ دنيـ
ــَدُم  ــا نـَ ــْن بعدهـ ــي مِـ ــذٌة تنقضـ ولـ

ــٌر ــب ُمعتبـ ــل اللُّـ ــون ألهـ ــي الَمُنـ وفـ
ــُم  ــى َغَنـ ــا التَُّقـ ــم منهـ دهـ ــي تزوُّ وفـ

ـــًدا ـــرزِق ُمجته ـــِل ال ـــعى لفض ـــرء يس والم
ـــُم  ـــُه الَقَل ـــد َخطَّ ـــا ق ـــُر م ـــه غي ـــا ل وم

ـــُره ـــاس منظ ـــون الن ـــي ُعي ـــع ف ـــم خاش ك
واهلُل يعلـــُم منـــه غيـــَر مـــا علمـــوا...

ومواكبة لذلك ونحوه، نراه يجلس فوق منّصة )الفتوى(؛ إرشاًدا لبعض ُمريديه في شأن 

الغناء والُمغنِّين وما يصاحبهما غالبًا من مفاتن ومفاسد تفتن بعَض الناس، وتُوقعهم في 

شراٍك مرذولٍة من اآلثام والمعاصي، آخًذا على عاتقه َمهمة التحذير من مغبّة هذه األجواء، 

وما ينتابها من مخاطر، ُمشيرًا إلى مدى الُحرمة التي تتهّدد سالكي طريقها، قائاًل)2(: 

وُمـــداُم ٌع  تســـمُّ الغنـــاء  ُحكـــُم 

ــاُم  ــِث( نظـ ــَع )الحديـ ــاِء مـ ــا للغنـ مـ

لـــو أنّنـــي قـــاٍض َقضيـــُت َقضّيـــًة

إنَّ )الحديـــَث( مـــع الغنـــاِء َحـــراُم 

وامتّدْت بعض جوانب شاعريته إلى َمْعلٍَم بارٍز من معالم )بيئته الزراعية(، بثروتها 

شامخة،  فتية  قويٍة  )بقرة(  لوصف  أبيات  عشرة  من  )بائية(  مخّصًصا  الغنية،  الحيوانية 

عالية،  وهضبة  أترابها،  بين  باقورٍة(  )عروس  فيها  رائيًا  الشهية،  وُمشتّقاته  اللبن  وفيرة 

)١( مجموع شعره، النّص التاسع .

)2( مجموع شعره، النّص العاشر.
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متماسكة الَخلْق، تزهو بأعضائها الدقيقة في مواضعها، بقوله)1(: 

ــا ــا ورائُبهـ ــذا مخُضهـــ ــا حّبـــ يـــ

صاحُبهـــا  الرجـــال  فـــي  وحّبـــذا 

ــٌة ــمحٌة مباركـــــ ــٌة ســــ ـــ َعُجولـَ

ميُمونــــــٌة ُطفَّــــــٌح محالُبهـــــــا 

َعَســـــٍل َجَنـــــى  ألبانهـــــا  كأن 

شـــارُبها  اإلنـــاء  فـــي  هـــا  يلذُّ

إذا بـــــرَزْت باُقـــــورةٍ  عـــــروُس 

ترائُبهـــا  أحبالهـــا  بيـــــن  مـــــن 

انتســـــبْت إذا  َهْضبـَــــٌة  كأّنهـــــا 

أو بكــــرٌة قــــد أنــــاَف غارُبهـــا 

ُتزَهـــــى بروقْيــــِن كاللَُّجْيـــــن إذا

بِالبنـــــــاِن طالُبهـــــــا  ــــهما  َمسَّ

لــــو أّنهـــا ُمهــــرٌة لمـــا عدمـــْت

ـــروَر راكُبهـــا  مِــــن أْن يضــــمَّ السُّ

ويبقى وقوفنا على )آفاق موضوعية( أخرى ُمرتبطًا بالوقوف على بعض ما غاب عّنا 

في عالم الضياع أو النسيان، مّما قد تكشف عنه األيام القادمة إن شاء الله. 

على  بالعزف  شغفه  مدى  )شعره(  من  الباقية  البقية  قارئُ  يطالع  أخرى  جهٍة  ومن 

أوتار الروّي المكسور الذي يَرِد في )23٨( بيتًا، معظمها أبيات )المحبّرة( موازنة بالرويِّ 

المضموم الذي يجيُء في )١2( بيتًا، والروّي المفتوح في )٨( أبياٍت فقط. 

، تتقّدمها النون في )2١٦(  كما أنشد الشاعر هذه النصوص على خمسة حروف َرِويٍّ

بيتًا، والباء الموصولة بالهاء في )١0( أبياٍت، والميم في )٨( أبياٍت، والالم في )7( أبياٍت، 

)١( مجموع شعره، النّص الثاني .
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والراء في بيتين، والغين في بيتين آخرين.

واإلسالم  الجاهلية  شعراء  من  وسابقيهم  معاصريه  اتجاه  مواكبته  مدى  يخفى  وال 

خمسة  في  )التصريع(  على  حرصه  ومدى  وحركاتها،  الحروف  هذه  أوتار  على  بالعزف 

نصوٍص من هذه النصوص االثني عشر، تتقّدمها )المحبّرة( التي يستهلّها بقوله: 

مـــا بـــاُل عينـــك ثـــرَة اإلنســـاِن

ــان؟  ــقيمة األجفـ ــاظ سـ ــرى اللحـ عبـ

تليها )البائية( التي يقول في مطلعها: 

ورائُبهـــا َمخُضهـــا  حبـّـــذا  يــــا 

ـّـــذا فـــي الرجـــال صاحُبهـــا  وحب

و)رائيته( الذاتية التي صّدرها بقوله: 

ـــد اســـتقامته ظهـــري ـــن بع ـــُر م ـــى الده حن

وأفضـــى إلـــى ضحضـــاح غايتـــه ُعمـــري!! 

و)ميميته( التي أنشدها قريبًا من المئة من ُعمره، مستهاًل بقوله: 

ــَدُم ــا َعـ ــُة مـــن أثـــرى بهـ ــا مغبَّـ دنيـ

ــَدُم!!  ــا نـَ ــن بعدهـ ــي مـ ــذٌة تنقضـ ولـ

و)ميميته( األخرى التي بدأها قائاًل: 

وُمـــداُم ع  تســـمُّ الغنــــاء  حكــــم 

ــاُم  ــث( نظـ ــع )الحديـ ــاء مـ ــا للغنـ مـ

اثنين،  بيتين  على  منهما  كّل  تحتوي  اثنتين؛  )نتفتين(  في  التصريع  وقوع  ويطرح 

األبيات،  عشرة  ذات  )البائية(  جانب  إلى   - فقط  أبيات  أربعة  من  شعرية  ومقطوعٍة 

و)النونية( المطّولة – سؤااًل أو أكثر عن َمَدى تعرُّض هذه النصوص الُمصرَّعة الثالثة األولَى 

المشار إليها هنا بخاصة إلى نقٍص أو ضياع بقية أبياتها بسبٍب أو آخر؛ وذلك نظرًا لما قد 
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يطالعه قارئُ عيون الشعر العربي القديم بعامة، وفي شعر شعراء عصره بخاّصة من ارتباٍط 

قوّي بين تصريع مطالع القصائد المتوّسطة والمطّولة من جهٍة، وكثرة عدد أبياتها من جهة 

أخرى، وهو االحتمال القوّي لدينا؛ تفسيرًا لغياب كثيٍر من النصوص الشعرية التي ترتبط 

بصورٍة أو أخرى بمواقف الشاعر وذويه، شابًّا ذا مشاعر وأحاسيس فيّاضة تترجم بعض 

ا وابنًة، وتجاه )الطبيعة(  خلجاته الوجدانية والعاطفية تجاه المرأة، محبوبًة، وزوجًة، وأُمًّ

الخاّلبة في )كرمان( و)أصبهان( جنبًا إلى جنب مواقفه كطالب علم، كثير األسفار، يجوب 

البالد؛ بحثًا عّما يُروِّي ُغلّته الصادية من معارف عصره وعلومه وآدابه، ثم مواقفه مؤّدبًا، 

ونديًما، وكاتبًا، ذا عالقات إنسانيٍة متنّوعة ببعض أعالم عصره، ومجتمعه.

أّما االحتمال اآلخر الذي يواكب مجيَء هذه النصوص ُمصرَّعًة مع قلّة عدد أبياتها، 

فيجنح بنا إلى الظّن بأّن الشاعر ربّما أنشدها كغيرها من نصوصه الموجودة والُمغيَّبة 

األُخرى بصورتها التي وصلت إلينا بها )نُتًَفا( و)مقطوعاٍت( دون تغييٍر بسبب من نقص 

أو ضياع، ويسمح لنا في الوقت نفسه بافتراٍض ال تنقصه األدلُّة عن مدى شغف الشاعر 

بمحاكاة بعض شعراء عصره وسابقيهم في االحتفال بعوامل )البناء اإليقاعّي( المكتملة 

المتوسطة  )القصائد(  في  أمثالها  من  قريبة  أو  هي  كما  و)المقطوعات(،  )النتف(  في 

والمطولة على السواء. 

بعض  على  نقف  الخمسة  النصوص  هذه  بدايات  في  )التصريع(  هذا  جانب  وإلى 

الحروف  المقصودة، لالستفادة من تكرار بعض  أو غير  المقصودة  اإليقاعية  المحاوالت 

أو الكلمات في نهايات )صدور( بعض األبيات وفي )أعجازها(، كما يتضح لنا من إعادة 

إنشادنا األبيات )4، 5، 7، ٨، ١0( من )بائيته(، وهي قوله: 

بـــــــٌة ُمهذَّ فتيـــــــة ســـــــنُّها 

ـــا  ئبهـ عا ـــديِّ  لنــ ا ـــي  فــ ـــف  ُمعنَّـــ

ّينــــــٌة ُمز لُعبـــــــٌة  ّنهـــــــا  كأ

ــا  ُماعبهـ ــا  بهـــ ــا  ُعجًبـــ ــر  يطيـــ

ْت  ـــرَز بـَ ا  َذ إ ة  ُقــــور با وُس  َعـــُر

ئُبهـــا  ا تر لهـــــا  حبا أ بيـــــن  مـــــن 
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انتســـــبْت إذا  َهْضبـَــــٌة  كأّنهـــــا 

أو بكــــرٌة قــــد أنــــاَف غارُبهـــا 

عدَمـــْت لمـــا  ٌة  ُمهـــر ّنهـــا  أ لـــو 

ــا  كُبهـ ا ر َر  ــرو لّسـ ا ــّم  يضـ ْن  أ ــْن  مـ

فقد عزف الشاعُر هنا على تكرار كلٍّ من)التاء( المنّونة في البيتين األّولين، وتكرار 

)التاء( الساكنة في األبيات التالية لهما، إضافًة إلى عزفه على تكرار )كأنّها(، ومزاوجته 

بينها وبين )لو أنّها( في األبيات )2، 4، 5(، وأفاَد من )حسن التقسيم( في قوله: )كأنّها 

هضبٌة... أو بكرٌة...(، و)رّد األعجاز على الصدور( في البيت الثاني بقوله: )كأنّها لعبة.... 

مالعبها(. 

كما رّد )المصدر( الثالثي )جناية( على كلٍّ من )اسم فاعله(، و)فعله( الثالثيّين بصدر 

البيت األول، ورّد )اسم الفاعل( الرباعيَّ في البيت الثاني على )مصدره( الثالثي في )عجز 

سابقه(، بقوله: 

ــًة ــه جنايـ ــا جنـــى الجانـــي عليـ إذا مـ

عفـــا كرًمـــا عـــن ذنبـــه ال تهيُّبـــا 

لبســـِطِه يـــكاُد  رفًقـــا  وُيوســـعه 

ــريُء القـــوم لـــو كان ُمذنبـــا  يـــودُّ بـَ

ورّد كلمة )الدهر( آخر كلمات )عجز( البيت الثاني على ثاني كلمات )صدر( سابقه 

بقوله: 

ـــد اســـتقامته ظهـــري ـــن بع ـــر م ـــى الده حن

ـــري  ـــه عم ـــى ضحضـــاح غايت وأفضـــى إل

وَدبَّ الِبلـــى فـــي كّل ُعْضـــٍو ومِْفَصـــٍل

وَمــْن ذا الــذي يبقــى ســليًما علــى الدهــر 

و)قضيُت(،  و)قاٍض(  )قضيٍة(  من  كلٍّ  بيَن  وزاوَج  مرّاٍت،  ثالث  )الغناء(  كلمة  وكّرر 
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بقوله: 

وُمـــداُم ٌع  تســـمُّ الغنـــاء  ُحكـــُم 

ــاُم  ــث( نظـ ــع )الحديـ ــاء مـ ــا للغنـ مـ

لـــو أننـــي قـــاٍض قضيـــُت قضيـــًة

الغنـــاء حـــراُم الحديـــث مـــع  إّن 

وسار في االتجاه نفسه، معّضًدا حرصه على المجانسة الصوتية التاّمة، وشبه التاّمة، 

بما  أكثر،  أو  داخلية  قافيٍة  بناء  بمحاولة  الصدور،  على  األعجاز  ورّد  التقسيم،  وحسن 

نواكب أصداءه بمعايشة قوله في )المحبّرة(: 

ــوا ــلمون وأجفُلـ ــه المسـ ــضَّ عنـ وانفـ

الِخيفـــــاِن  تطاُيـــــَر  متطايريـــــن 

وربِّنـــا النبـــيُّ  ُقتِـــَل  ونداؤهـــم: 

ُقتِـــَل النبـــيُّ فـــكاَن غيـــَر ُمعـــاِن

ياليتنـــــا أال  قائُِلُهـــــم:  ويقـــــول 

ــفياِن ــي ُسـ ــْن أبـ ــا مِـ ــ ــا َأمانـً نِْلَنـــ

فقد جمَع بيَن كُلٍّ ِمن اسِم الفاعل )متطايرين( ومصدره )تطاير(، وكّرر جملة )قُتل 

النبي(، وجمع بين )يقول( واسم فاعله )قائلهم(، وجانََس بين كلٍّ من )وربّنا( و)ياليتنا(، 

و)نلنا( سالًكا ذلك في عدة مواضع أخرى من هذه النونية المطّولة، وخاّصة فيما نطالعه 

في قراءتنا األبيات)١( )٦3، ٦4، 90، 9١، ١09، ١١0، ١١3، ١١4، ١35، ١3٦، ١37، ١٨2، 

١٨3، 204، 205، 209، ١١١( وغيرها.

ر بحر  الوقت نفسه ندرك في مطالعتنا ما تبّقى من )مجموعه الشعرّي( تصدُّ وفي 

)١( وهي قوله: 

ــوا  ُل ــٍد وتبدَّ ــوا ورّب محّم وَجــَرْوا إلــى َعَمــٍه وضــّد بيــان كذب

ــروا  ــّي وصيَّ ــد النب ــوا ُوْل انوتجّنب عهــد الخافــة فــي يــدْي خــوَّ
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)الكامل( بتفعيالته الست في الجزء األكبر من شعره، بمجيئه في )2١٨( بيتًا، معظمها 

بيتًا،   )١3( في  التاّمة  بتفعيالته  )البسيط(  بحر  يليه  )النونية(،  المطولة  أبيات  من 

الذي جاء  فـ)الطويل(  البقرة،  بها  التي وصف  العشرة  )بائيته(  أبيات  في  فـ)المنسرح( 

ا يدعونا إلى التساؤل عن سّر  في ثالث نُتَف؛ ومجموعها )٦( أبياٍت وهو قدر ضئيل جدًّ

هذا التأّخر، وعن أسرار اختفاء أبحٍر أُخرى شاعْت في دواوين ُمعاصريه وسابقيهم، وفي 

)المجزوءات(،  من  كلٍّ  إلى  إضافًة  والخفيف(،  والمتقارب،  والرجز،  )الوافر،  مقّدمتها: 

و)المشطورات(، و)المنهوكات( التي يبدو أنّه لم يهمل استعمالها كغيره من شعراء الشعر 

السياسّي، والمذهبّي، والتعليمّي الذي ينضّم معظم )مجموعه الشعرّي( تحت مظلّته، 

ولكن ضياع الجزء األكبر من ديوانه ربّما َغيََّب عنَّا وقوفنا على هذه األوزان التامة، وغيرها 

من المجزوءات، ونحوها، واألياُم القادمة وحدها كفيلٌة بالقطع في شأن هذه المسألة 

ونحوها من الظواهر الفنية في شعره.

ومن جهٍة أخرى يتّضح لقارئ ما تبّقى من هذا )المجموع الشعرّي( مدى تأثُّره بالتشيّع 

ألهل البيت ومواكبته لعصره ما أفرد نصوصه لتناوله من أغراض، ومضامين، وخاصًة 

التي تتجه بقّوٍة نحو )الِحَجاج(  الواضحة  الشيعية  شعره السياسّي المذهبّي ذا الطوابع 

الشيعّي  الفكر  مبادئ  الناشئة  وتعليم  جهة،  من  إفحامهم  ومحاولة  الُخصوم  وُمقارعة 

 ،ومعالمه المستندة إلى تسليط كّل األضواء المتاحة على اإلمام علّي بن أبي طالب

أخرى،  جهٍة  من  والحرب  السلم  في  وكراماته  ومناقبه،  وأقضيته،  وبطوالته،  وسيرته، 

فضالً عن مواكبة كّل اآلفاق النّصيّة الدينيّة، وما يتّصل بها من أحداٍث ومواقف واقعية 

ا، واقتباًسا، وُمقابلًة، وتضميًنا ونحوه، ما نََرى  حقيقية أو ُمهوَّلة أو أُسطورية ُمتخيَّلة، تناصًّ

بعض مظاهره جليّة في مدى حرص الشاعر على االستعانة بعدٍد غير قليل من األلفاظ 

والتعبيرات ذات الدالالت الدينية اإلسالمية في شتى مواقفه الشعرية التي سبقِت اإلشارُة 

إلى بعض آفاقها؛ وفي مقّدمتها )اإلسالم، وأولو األلباب، وأهل اللُّّب، و التزوُّد بالتُقى، 

وخّط القلم، ونُزول الوحي، وُسنن النبّي، وعدله، وشرائع اإليمان، وسقاية الدين، وَصْوب 

الُهدى، وإشراق الحرمين، وصلوات الله )تعالَى(...( ونحو ذلك، مّما نطالعه ُموظًَّفا في 

 :مواضعه خير توظيف في قراءتنا قوله في شأن اإلمام علّي

ــلموا ــاَة فأسـ ــْن َقاَتـــل الِجـــنَّ الطغـ َمـ

ـــاب ـــي األلب ـــا ُأول ـــا ي ـــر ُكْرًه ـــي البئ ف
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وقوله في الَحضِّ على أخذ العبرة من أحوال الموت: 

ــٌر ــب ُمعتبـ ــل اللُّـ ــون ألهـ ــي الَمُنـ وفـ

ــُم  ــى َغَنـ ــا التُّقـ ــم منهـ دهـ ــي تزوُّ وفـ

ـــًدا ـــرزِق ُمجَتِه ـــِل ال ـــَعى لفض ـــرُء يس والم

ـــُم ـــُه الَقَل ـــد َخطَّ ـــا ق ـــر م ـــُه غي ـــا ل وم

وقوله مادًحا أحد أعالم عصره: 

يـــرى مآخيـــَر مـــا يبـــدو أوائلـــه

ـــزال... ـــد ن ـــَي ق ـــه الوح ـــى كأنَّ علي حت

وقوله مادًحا اإلمام َعلِيًّا: 

ــُه أحيـــا بـــه ُســـَنَن النبـــيِّ وعدلـَ

اإليمـــاِن  َشـــرائِع  داَر  فأقـــاَم 

وسـقى مـواَت الديـِن مـن َصـْوِب الُهـَدى

بعـــَد الُجـــُدوِب فقـــْرَن فـــي العمـــراِن 

وتفرََّجـــْت ُكـــَرُب النفـــوِس بِِذْكـــرِه

لّمـــا اســـتفاَض وأشـــرَق الحرمـــاِن 

صلـــى اإللـــُه علـــى ابـــن عـــمِّ محّمـــد

ـــــٍد بحنـــــاِن... منـــــه صــــاَة تغمُّ

المفردات،  هذه  ببعض  المقصودة  وشبه  المقصودة  االستعانة  هذه  إلى  وإضافًة 

غاياتها  أقصى  إلى  بأغراضه  الوصول  في  الوّضاءة  والتاريخية  الدينية  دالالتها  واستثمار 

المنشودة نراه ينهل من معين بعض األقباس القرآنية، سوًرا وآياٍت، ومروياٍت؛ يستوحي 

من فُيوضها المتجّددة الخالدة ما يتسامى بغرضه األكبر على صفحات شعره، وهو االحتفاء 

 إلى أقصى درجات االحتفاء، واإلجالل، واإلطراء، ُمعتمًدا على  بممدوحه اإلمام عليٍّ

دالالت بعض السور واآليات أو أسباب نزولها، ُمشيًِّدا بها وبنحوها لبناِت َصرْحه األكبر في 
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الثناء واإلشادة، ومن ذلك ما يتضح بقراءة قوله: 

ــُه ــي وحُيـ ــزل: إن ُأذنـــ ــه تنـــ وبـــ

َفَمـــْن ســــاواني واعيــــٌة  للعلـــم 

َواِعَيٌة﴾.  ُأُذٌن  َوَتِعَيَها  َتْذكَِرًة  َلُكْم  ﴿لِنَْجَعَلَها  قوله سبحانه:  آفاق  إلى  تسامى  الذي  وهو 

)الحاقة / ١2( 

ومثل هذا البيت ومنهله القرآني قوله: 

ـــوى ـــد ه ـــم ق ـــث )نج ـــون حدي أو تعلم

فــــي داره مــــن دون كــــّل مـــكان( 

وهو الذي يستشرف جانبًا من آفاق مطلع )سورة النجم(، بكّل ما يواكبها من أسباب 

نزول وتفسيرات، وهو قوله)سبحانه(: ﴿َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى )1( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى )2(﴾ 

)النجم/١-2(.

وقوله الذي يستلهم آفاق سورة )اإلنسان(: 

ــه ــاد بُقوتـ ــكين جـ ــى المسـ ــْن علـ أمَّـ

ــير العانـــي  وعلـــى اليتيـــم مـــع األسـ

حتـــى تـــا التالـــون فيهـــا ُســـورًة

ُعنوانهـــا )َهـــلََ اتـــى علـــى اإلنســـان(

وقوله الذي يستوحي آفاق )آية التطهير(: 

إذ ذاك أذهـــب ُكلَّ رجـــٍس عنهـــُم

ــــي وطهَّرهـــــم مـــــن األدران ربـّ

وواكب هذه المواقَف التي تناّص فيها الشاعُر مع نُصوٍص قرآنيٍة كريمٍة مواقُف أخرى 

ُدها وتستلهُم بعَض نفحاتها النورانية المتجّددة،  تفرّعت عنها، وسارت جنبًا إلى جنبها، تُعضِّ

بعكوفه المتتالي على أقباٍس نبويٍّة شريفٍة تواترت الرواياُت المختلفة على إيرادها في كتب 
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الحديث، والسنة، والّسير والتراجم باختالف اتجاهات أصحابها، واختالف مذاهبهم الدينية 

  والسياسية على مّر األزمان، وهي األقباُس التي تسّجل جوانَب حيويًة من فوز اإلمام عليٍّ

ُمتفرًّدا بشرف صحبته النبّي الكريم )صلوات الله عليه(، وُمصاهرته إيّاه، وفوزه بتقريبه، 

ومؤازرته، وتزكيته، ورَفْع ِذكْرِه بين أقرانه من الصحابة األجاّلء بوصفه أًخا ووصيًّا، يخصف 

نعله، ويحمل رايته، ويُبلُِّغ عنه، ويقاتل بأمره على )تأويل القرآن( الكريم كما قاتل معه 

شديًدا علَى )تنزيله(، وعليًما أوتي الحكمة؛ فصار )باب النبّوة(، حكمتها، وِعلْمها على مّر 

الدهور، يطيب له ما يطيب للنبّي الكريم، ويسوؤه ما يسوؤه بقوله: 

إذ قـــال أحمـــُد: إن خاصـــَف َنْعلـــِه
الُقــــــرآِن  ل  لُمقاتــــــل بتــــــأوُّ

ــه ــن تنزيلـ ــُت عـ ــا قاتلـ ــوٍف كمـ ُمـ
نعـــان... بكفِّـــِه  الوصـــي  فـــإذا 

شأن  في  والسالم(  الصالة  )عليه  المصطَفى  لقول  ترجمانًا  جاء  الذي  القول  وهو 

: <هو خاصف النعل>.  عليٍّ

دار  أقضاكم> و<أنا  <عليٌّ  أو   ،)١(< <أقضاكم عليٌّ والسالم(:  الصالة  )عليه  قوله  ومثله 

الحكمة وعليٌّ بابها>، و<أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها، فَمن أراد العلم فليأِت بابه>)2(... وهو 

مّما استرشد به الشاعُر وصاغه نظًما بقوله: 

أقضاُكـــُم محّمـــٌد:  يقــــول  ولــــه 

التبيـــان  لـــدى  وأعلُمُكـــم  هـــذا 

ــا ــي لهـ ــم وأخـ ــُة علمكـ ــي مدينـ إنـّ

مصراعـــان  الركـــن  وثيـــُق  بـــاٌب 

كما صاغ بقوله: 

ـــا ـــل م ـــيُّ – كمث ـــا عل ـــي– ي ـــَت مّن أصبح
ــران  ــن فتـــى عمـ ــح مـ ــارون أصبـ هـ

)١( كشف الغّمة: ١/١١0.

)2( نفسه: ١/١07.
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إاّل النبــــــّوة إّنهــــــا محظــــــورٌة

مـــن أْن تصيـــر ســـواَي فـــي إنســـان 

معنى قول المصطفى يخاطب َعلِيًّا: <أنت مّني بمنزلة هاروَن من ُموسى، إاِلَّ أنَُّه 

ال نَبيَّ بعدي>)١(، وقوله: <أََما تَرَضى أْن تكون منِّي بمنزلِة هاروَن>)2( ؟! 

ونحو ذلك من االسترشاد بمعاني الحديث الشريف الدائر في فلك الثناء على اإلمام 

السّب،  أو  باإليذاء   التعرّض له كثيٌر، وخاصة فيما يحّذر من  الشاعر  عليٍّ في شعر 

وفيما ينّوه بجانٍب من حمل رايته المظّفرة، وجانٍب من تبليغه عنه، وأكله معه. 

وفضاًل عن هذين الرافدين المتجّددين- من منابع صوره – يطالعنا ابُن علويّة بعكوفه 

بطوالت  من  نادرٌة  مخايُل  فيها  بعينها، ظهرت  تاريخيٍة  وأحداٍث  مواقَف  على  المتجّدد 

ممدوحه، قبس منها روافَد ولبَناٍت، يشيد بها معالَم شامخًة وراسخًة من مكارم اإلمام 

علّي، بطاًل مغواًرا، يفدي النبّي بنفسه ليلة الهجرة، ويحّقق المعجزات الخالدة أيام 

)بدر(، و)أحد(، و)خيبر(، و)فتح مكة(، وغيرها، جنبًا إلى جنب بعض معالم من سيرته، 

قاضيًا، سديَد الفهم، حسَن اإلدراك، عاداًل، وخطيبًا حكيًما، بليًغا ُمفّوًها، يخلب األلباب، 

النبّي)عليه  اإلمام في فراش  الهجرة، ومبيت  ليلة  بقوله في شأن  األفئدة، وذلك  ويأسر 

الصالة والسالم(: 

نفســـه ُمهجـــة  هلل  شــــرى  أمَّــــن 

ــكان  ــه ذو تـــ ــي عليـــ ُدون النبـــ

هـــل جـــاد غيـــُر أخيـــه ثـــّم بنفســـه

كالنّصـــان يغـــطُّ  الفـــراش  فـــوق 

 فيه:  وقوله، في شأن يوم )بدر( وبالء عليٍّ

بـــاءه ذكـــرَت  إْن  ببـــدٍر  ولـــه 

ــدان  الِولـْ ذوائـــَب  ُيشـــيب  يـــوٌم 

)١( كشف الغّمة: ١/٦2.

)2( نفسه: ١/347.



47 يسدسلا.دجملا.دع .د .أ

كـــم مـــن كمـــيٍّ حـــّل عقـــدة بأســـه

ــان  ــع األركــ ــاَن مَمنَّـــ ــه وكــ فيـــ

فـــرأى بـــه َهْصـــًرا يهـــاب جنابـــه

كالضيغــــم الُمستبِســــل الغضبــــان 

منّيـــٍة بـــكأس  ُمَماِصَعـــُه  يســـقي 

ــان  ــاب والُخطبـ ـ ــم الصَّ ــيَبْت بطعـ ِشـ

ــًة ل ُعصبـ ــدَّ ــات َجـ ــن ذوي الرايـ إذ مـ

كانـــوا كُأْســـِد الغـــاب مـــن )ِخفَّـــان(

وقوله في شأن بطوالته يوم )خيبر(: 

ــاقطت ــّزًة فتسـ ــر( هـ ــزَّ )خيبـ ــن هـ مـ

بالبـــاب دحــــا  لمــــا  أبراُجهــــا 

وقوله في الشأن نفسه ُمفّصاًل: 

ــذي ــاب( الـ ــَر )البـ ــل بخيبـ ــن أقـ أّمـ

نفـــًرا مـــن األعـــوان بـــه  أعيـــا 

هـــل مـــدَّ حلقتـــه فصيَّـــر متنـــه

ترًســـا يفـــّل بـــه شـــبا القضبـــان

ترًســـا يصـــّك بـــه الوجـــود بُملتقـــى

حـــرٍب بهـــا َحمـــَي الوطيـــُس َعـــَوان 

وأمثال هذه المواقف البطولية التي أشاد بها في شعره كثيرٌة)١(.

)١( يُنظر في استلهام بعض مواقف اإلمام في )النونية( المطّولة األبيات )2٦-37( في شأن )أُحد(، 

واألبيات )١22-١34( في شأن يوم فتح )مكة(، واألبيات )3٨-4٨( في شأن يوم )تبوك(، واألبيات 

الغدير(، واألبيات )٨٦-9٨( في مدحه )قاضيًا(، واألبيات )75-٨5( في  )يوم  )49-5٦( في شأن 

اإلشادة به )خطيبًا( .
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وقد ضّمن الشاعر في هذه النصوص السابقة وغيرها من بعض مواضع قريضه رافًدا 

آخر سار جنبًا إلى جنب ما أسلفنا اإلشارة إليه من روافد؛ ونقصد به استيحاء بعض معاني 

األمثال، والتشبيهات، والكنايات التي تجري مجراها، وخاّصًة في قوله: )... حرب بها حمي 

ا  الحرب، وشّدة وطأتها، وَجلَبتها، متناصًّ إلى جانٍب من ضراوة  الوطيُس عوان(، مشيرًا 

مع ما تواتر على ألسنة بعض معاصريه، وسابقيهم من العرب: )حمي الوطيُس( أو )اآلن 

حمي الوطيس(، أو )قد حمي الوطيس(. 

إضافًة إلى استيحائه َمْعَنى قوله: )أجرأ من ليٍث بخفان()١(، مضّمًنا إياه قائالً: 

ــًة ل ُعْصبـ ــدَّ ــاِت َجـ ــن َذِوي الرايـ إْذ مـ

ــاِن ــْن خفـ ــاِب مِـ ــِد الَغـ ــوا كُأْسـ كاُنـ

اإلقرار  نحو  تنحو  التي  الشعبية  المعزوفة  هذه  أوتار  على  العزف  في  ذلك  ونحو 

والتصديق بقوله: 

فضيلـــٌة الغديـــُر  ُذكـــَر  إذا  ولـــه 

لـــم ننســـها مـــا دامـــِت الَمَلـــواِن 

اختلَف  ما  ذلك  أفعل  )ال  العربّي:  المثل  بدالالت  فيه  استعان  الذي  القول  وهو 

أبد  الدائم  د  التجدُّ الجديداِن والملواِن(؛ كنايًة عن  كّر  أفعل ذلك ما  أو )ال  الَملََواِن()2(، 

الدهر، وقوله الذي يحّض فيه على التزام جاّدة الصواب، والمحبّة البالغة، والقول الفْصل، 

ُصها في إشارته إلى  دون التهاوي في دركات التخرُّص واألكاذيب، وتُرَّهات القول التي يلخِّ

)حديث فاُلنٍة وفاُلن(، بقوله: 

أدُلـــوا بُحّجتكـــم وُقولـــوا قوَلُكـــم 

وُفـــاِن  ُفانـــٍة  حديـــَث  وَدَعـــوا 

من  الشعري  معجمه  مفردات  بعض  استيحائه  من  جانبًا  نلحظ  أخرى  جهٍة  ومن 

)١( مجمع األمثال: الميداني: ١/١97 .

)2( األمثال: ابن سالم: 3٨١/١.
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ع والُمدام،  آفاق بعض مجالس العلم والفتوى بإشارته إلى كلٍّ من )حكم الغناء، والتسمُّ

والحديث، والحرام..( إضافًة إلى بعض آفاق القضاء، والتعزير، والتأديب، وما يتّصل بها 

من ُذنوب، وجنايات، وخوف، وبراءة، ورفق، وكرم، ونحوه مّما يتجلّى في قوله: 

ــًة ــه جنايـ ــا جنـــى الجانـــي عليـ إذا مـ

عفـــا كرًمـــا عـــن ذنبـــه ال تهيُّبـــا 

لبســـِطِه يـــكاُد  رفًقـــا  وُيوســـعه 

يـــودُّ بـــريُء القـــوِم لـــو كان ُمذنبـــا 

وقوله: 

ــًة ــه جنايـ ــا جنـــى الجانـــي عليـ إذا مـ

ــا  مـ ــه ال تكرُّ ــن ذنبـ ــًا عـ ــا كرمـ عفـ

لبســـِطِه يـــكاُد  رفًقــــا  وُيوســــعه 

يـــودُّ بـــريُء القـــوِم لـــو كان ُمجِرمـــا 

وقوله: 

ٌع وُمـــداُم ُحُكــــم الغنــــاء تســــمُّ

ــاُم  ــاء مـــع الحديـــث نظـ ــا للغنـ مـ

لـــو أننـــي قـــاٍض قضيـــُت قضيـــًة

إّن الحديـــث مـــع الغنـــاء َحـــَراُم!! 

وتجذب أسماَع قارئ النّصين األّولين من هذه النصوص الثالثة اشتراكُهما في جميع 

ُمفرداتهما عدا كلمات القافية، وحرف رويّها في النّصين اللذين يتنّوعان من )الباء( في 

النّص األول، إلى )الميم( في النّص اآلخر، وإن صّح أّن الشاعر قد أنشدهما بُصورتيهما 

)التكرار(؛  توفير  على  الشاعر  حرص  إطار  في  ذلك  تفسيُر  لنا  جاز  إلينا  وصلتا  اللتين 

لإلفهام واإليضاح، وُهما غايتان يبدو أنّهما كانتا نُصب عينيه )شاعرًا ُمؤدِّبًا(، يمارس مهنة 

التعليم وتربية النشء، وما تستلزمه من وسائل تُساعد على نجاح الُمؤدِّبين في الوصول 
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التفسيُر  هذا  صّح  وإْن  و)التحصيل(،  )االستيعاب(  من  سامقة  درجاٍت  إلى  بتالميذهم 

في هذا الشأن؛ جاز لنا السيُر في اتّجاه هذه الظاهرة – وهي التكرار؛ تكرار األصوات، 

معالم  عند  بها  نتوقّف  متقّدمًة،  خطواٍت   – ونحوها  والجمل،  والكلمات،  والحروف، 

معلًَما  بوصفه  الجملة  يتصّدر  الذي  بـ)االستفهام(  مشفوعة  الظاهرة،  هذه  من  متنّوعٍة 

بارزًا من معالم عملية التعليم والتأديب بقوله: 

ــاَقَطْت ًة فتسـ ــزَّ ــَر( ِهـ ــزَّ )َخيبـ ــْن َهـ َمـ

أبراُجهــــا لمــــا دحــــا بالبــــاب

وهو القول الذي يتّضح فيه تكرار مادة )ه زز( فعاًل ثالثيًا ماضيًا، ومصدًرا، تنبجس 

منهما آياُت الحركة العنيفة التي تنبعث من الهّز، والتساقُط، ودحو الباب، إضافًة إلى ما 

يجذب أنظارنا وأسماعنا من )حركات( دؤوب تُواكب مدَّ الناظريِْن بإنعام، وبصيرٍة نافذة، 

فضالً عن كلٍّ من: نُزول الوحي، والحيد، واإلبرام، والنقض، والفتل، وإخراج الحيّة الصّماء 

من ُجْحرها، وَحّط الوعل، وغيره مّما يتراءى لنا بقوله مادًحا: 

يـــرى مآخيـــَر مـــا يبـــُدو أوائُلـــه

حتَّـــى كأّن عليـــه الوحـــَي قـــد نـــزال 

ُركـــٌن مِـــَن العلـــم ال يهُفـــو لُمحِفظـــٍة

َجـــَدال  أبرمَتـــه  وإن  يحيـــُد  وال 

إذا مَضـــى العـــزُم لـــم ينكـــْث عزيمتـــه

ـــا  ـــا َفَت ـــُض م ـــه نق ـــَف من ـــٌب وال ِخي ري

بـــل ُيخـــِرُج الحيـــَة الصّمـــاَء ُمطِرَقـــًة

ـــا  ـــَم الوع ـــطُّ األْعَص ـــا ويح ـــن ُجْحِره م

وفي موضع آخر من شعره يعكف الشاعُر على تصوير )بقرة( ولُود، َحلُوب، معطاء، 

من  المنبعثة  ودالالته  ومستوياته،  وشياته،  أنواعه،  باختالف  )اللون(  عنصر  من  متّخًذا 

)المْخض الرائب، والمحالب الطُفَّح، واللُعبة الُمَزيَّنة، واأللبان، وَجَنى العسل، والهضبة، 

االتجاهات،  متعّددة  )حركة(  من  يواكبها  وما  وغيرها،  واللُّجين(،  والروقيِْن،  والبكرة، 
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البيانية، واإليحائية، والكنائية  و)روائح(، و)أصواٍت(، إضافة إلى )التشبيه( بكّل طاقاته 

واألصوات،  والحركات،  باأللوان،  المفعمة  الفنية  لوحته  إبراز  إلى  تنزُع  فنيًة  أدواٍت 

والمشمومات بصورٍة مؤثّرٍة بقوله: 

ورائُبهـــا َمْخُضهـــا  حبَّـــذا  يـــا 

صاحُبهـــا  الرجـــال  فـــي  وَحبَّـــذا 

ــٌة ــْمحٌة ُمباركــــ ــٌة َســـــ ـــ َعُجولـَ

ميُمونـــــــٌة طفَّـــــــٌح محالُبهـــــــا 

تقبـــــُل للَحْلـــــِب ُكّلمـــا ُدِعَيـــْت

ـــا  ـــاِب حالُبهــــ ـــا للِحــــ ورامهــــ

ــة بــــــــ ــنُّها ُمهذَّ ــُة ســـــ فتيـــــ

ُمعنَّـــــٌف فـــي النـــــدى عائُبهــــا 

وقوله: 

ــٌة ــٌة ُمَزيَّنـــــــ ــا ُلعبـــــ كأّنهــــــ

ـــا  ـــا ُماعُبهــ ـــا بهــ ـــُر ُعْجًبــ يطيــــ

َعَســـٍل َجَنـــــى  ألبانهـــــا  كأّن 

شـــارُبها  اإلنـــاء  فـــي  هـــا  يلذُّ

ــَرَزْت بـَ إذا  باُقـــــورةٍ  عـــــُروُس 

مِــــــْن بيــــــن أحبالهــــــا ترائُبهــــــا 

انتســـــبْت إذا  َهْضبـَــــٌة  كأّنهـــــا 

أو بكــــرٌة قــــد أنــــاَف غارُبهـــا 

إذا كالُلجْيـــِن  برْوقْيـــن  ُتْزَهـــى 

ـــــهما بالَبَنــــــاِن طالُبهــــــا...  مسَّ

وفي موضعٍ آخر نراه يستعين بـ)المقابلة( ِبطاقاتها المتجّددة في إظهار المتضادات 
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المختلفة؛ توضيًحا لما يريد إظهاره من معنى، وهو الوقوف على َمَدى مناقضة الظاهر 

للباطن بقوله: 

ـــُرُه ـــاِس منظ ـــون الن ـــي ُعي ـــٍع ف ـــم خاش ك

ــوا  ــا َعلُمـ ــَر مـ ــه غيـ ــُم منـ واهلُل يعلـ

وفي الوقت نفسه نراه -وقد بلغ من العمر عتيّاً، ووصل إلى أقصى غاياته من تجارب 

تتتابع  ُجَماًل اسمية  الخبرية(  الدنيا وأسرارها – يعكف على استعمال )األساليب  الحياة 

إلى  وُمْدركاتهم  ُمخاطبيه  بأيدي  تأخُذ  واقعيًة،  ونصائَح  حَكًما،  تجربته  ُخالصة  لتقديم 

استشراف آفاق الحياة الكريمة الصالحة قائاًل: 

ــَدُم ــا َعـ ــُة مـــن أثـــرى بهـ ــا مغبَّـ دنيـ

ــَدُم ــا نـَ ــن بعدهـ ــي مـ ــذٌة تنقضـ ولـ

ــٌر ــب ُمعَتبـ ــل اللُّـ ــون ألهـ ــي الَمُنـ وفـ

ــُم  ــى َغَنـ ــا الُتقـ ــم منهـ دهـ ــي تزوُّ وفـ

ـــًدا ـــرزِق ُمجته ـــل ال ـــعى لفض ـــرُء يس والم

ـــُم  ـــه القَل ـــد خطَّ ـــا ق ـــُر م ـــُه غي ـــا ل وم

ومن الُجمل االسمية في أساليبه الخبرية المتوالية، إلى اإلخبار بالجمل الفعلية التي 

تواكب أساليب القيادة والسعاية في سبيل الُفحش، وارتكاب الرذيلة، والُمجون قائاًل: 

فـــاق البريـــَة طـــّرًا فـــي قيادتـــه

ـــْوم وســـــكران  نـَ َذوي  و...كــــلَّ 

يســـتنزل الُعصـــم جهـــًدا مـــن معاقلهـــا

ـــان  ـــب والض ي ـــن الذَّ ـــُع بي ـــا ويجم حْذًق

المزاوجة  إلى  المتعاقبة،  والصوتية  الَحركية  بدالالتها  الفعلية  بالجمل  اإلخبار  ومن 

الصوتية  بدالالتها  تتوالى  فعليٍة  بُجمٍل  واإلخبار  وأمرًا،  تحذيرًا  اإلنشاء،  من  كلٍّ  بين 

والحركية المتناغمة، كما في قوله يحّذر من مغبّة االطمئنان إلى حيل أحد الداعرين، 
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الَفَجرة:  والمغّنين 

ـــوا ـــداَن( وانتبُه ـــن )حم ـــوم م ـــا ق ـــذاِر ي ح

ـــي ـــٍر زان ـــن زام ـــادتي م ـــا س ـــذاِر ي ح

ُمغتلًمـــا دبَّ  مـــا  إذا  يبالـــي  فمـــا 

ــاِن  ــِب داٍر أو بِضيفـــ ــدا بصاحـــ بــ

وفي مطلع )المحبّرة( نراه يستهّل بسؤاٍل إنشائّي، معّقبًا عليه بأكثر من خمس عشرة 

بسؤاٍل  ختمها  متواصاًل،  بيتًا  عشر  اثني  في  خبرية  دالالت  ذات  وفعليًة،  اسميًة  ُجملًة 

 إنشائّي يتّفق وسابقه مع مضمون هذه الجمل الخبرية في اإلشادة بمكانة ممدوحه

بقوله: 

مـــا بـــاُل عينـــَك ثـــّرَة اإلنســـاِن

عبـــَرى اللحـــاظ ســـقيمَة األجفـــاِن

ُنـــوٌر تضـــيء بـــه البـــاَد وُجنـــٌة

للخائفيــــــن وعصمــــــُة اللهفـــــان 

.....

ــُه ــي وحُيـ ــزل: إن ُأذنـــ ــه تنـــ وبـــ

َفَمـــْن ســــاواني واعيــــٌة  للعلـــم 

فضيلـــٌة الَفَخـــاُر  ُذِكـــَر  إذا  ولـــه 

َبَلَغـــْت مـــدى الغايـــات باســـتيقان 

....

هـــل بعـــد ذاك علـــى الرشـــاد داللـــٌة

ــي ــه ومعانــ ــل بخافــ ــن قائـــ مــ

أبعادها  امتّدت  فّنية،  لقارئ شعر أحمد بن علويّة ظاهرٌة  تتراءى  ومن جهٍة أخرى 
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التشكيلية لتشمل بعض مفردات معجمه الشعرّي، لغًة وتصويرًا، يجّسد فيها بعض مواقفه 

الشعرية المختلفة؛ ُمواكبًا بعض شعراء عصره وسابقيهم والحقيهم من الُكتّاب)1(، وهي 

تأليًفا،  الكتابة،  أعمال  بممارسة  المقصود  وغير  المباشر  وغير  المقصود  المباشر  التأثّر 

وتحبيرًا، وتصنيًفا في تشكيل عشرات المفردات ذات االرتباط الوثيق بهذه المهنة، وفي 

مقّدمتها: )الخّط، خّط القلم وصاحبُه، والرسائل والكتُب، والخطاُب، وجوابُه، وُمرسلُه، 

والوحُي، والعلُم، والحروُف وإمالُؤها، والكتابُة، واأللفاُظ، والشواهُد، والمعاني...(، وما 

يتّصل بها من أدوات معجٍم لغوّي مواكبًة وتجسيًدا لمواقفه األدبية واإلنسانية المختلفة 

كْر، مدًحا، وهجاًء، وبوًحا ذاتيًا، ونحوه.  السالفة الذِّ

ثمرًة من  فيه  يلّخص  راح  الذي  الرشيد  الوعظّي  بحديثه  أنظارنا  يوّجه  ما  ومن ذلك 

ثمرات رحلة عمره الطويلة، مشيرًا إلى ما )قد َخطّه القلم(؛ ويعني به اللوح المحفوظ 

كاتبًا،  المرء  ُخشوع  إلى  إضافًة  مشيئته،  وحسن  المكنون  الله  علم  في  العباد  بأرزاق 

ومنظره عند الكتابة والتحبير، واقًعا أو مجازًا بقوله)2(: 

ـــًدا ـــرزق ُمجته ـــل ال ـــعى لفض ـــرء يس والم

ـــُم  ـــه الَقَل ـــد خطَّ ـــا ق ـــُر م ـــه غي ـــا ل وم

ـــُره  ـــاس منظ ـــون الن ـــي عي ـــٍع ف ـــم خاش ك

ــوا ــا علمـ ــَر مـ ــه غيـ ــم منـ واهلُل يعلـ

بتقوُّس ظهره،  إلى مظهر من مظاهر ضعفه وشيخوخته وهرمه  اإليماء  يُعيد  ونراه 

ذاهبًا إلى أّن الدهر قد أتى على صّحته بالضعف والهزال، ُمتّخًذا من انحناء ظهر الكاتب 

)١( ينظر في تسجيل هذه الرؤية النقدية: 
العمدة في صناعة الشعر ونقده: ابن رشيق، 757/2، وآل وهب من األسر األدبية في العصر العباسي: 
يونس السامرائّي: ١١3، والشعراء الكتّاب في العراق في القرن الثالث الهجري، 4٦9-47١، وأحمد بن 
أبي طاهر وشعره: هالل ناجي، ضمن: )أربعة شعراء عباسيون(، 2٦3، تاريخ األدب العربي العصر 
يونس  والشاعر: محمد  الكاتب  بن يوسف  أدب أحمد  األول: شوقي ضيف، ١93، وفي  العباسّي 
عبد العال: ١90-١9١، وشعر آل أبي أميّة الكاتب: عبد المجيد اإلسداوّي 7٦-٨9، وشعر أحمد بن 
يوسف الكاتب: عبد المجيد اإلسداوّي: ٦4-77، وشعر الموسوسين في العصر العباسّي: عبد المجيد 

اإلسداوّي: 2١٨-22٦، وشعر اليوسفيين: عبد المجيد اإلسداوّي: ٨0-٨7.

)2( مجموع شعره، النّص التاسع.
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عند مزاولة الكتابة والخطابة أداًة يجسد بها جانبًا من معاناته قائاًل)1(: 

ـــد اســـتقامته ظهـــري ـــن بع ـــُر م ـــى الده حن

ـــري ـــه ُعم ـــى ضحضـــاح غايت وأفضـــى إل

وفي تعريضه برسول الموفّق بالله إلى نديمه أحمد بن عبد العزيز العجلّي، وسخريته 

من أمره، يطالعنا بالحديث عن كُلٍّ من: أداء الرسالة، وإيصال الكتُب والجواب، والخطاب، 

والمرسل، إضافًة إلى االطّراح واألمر المعضل، والبعث، والعلم، وما يتصل به بقوله)2(: 

ُكْتبـــــه وأوصـــــل  رســــالته  أّدى 

ــِل ــا لك-ُمْعضـ ــٍر –ال أبـ ــى بأمـ وأتـ

ـــِرْح ملـــك اصبهـــان وعّزهـــا قـــال: اطَّ

ـــِل  ـــِس الجحف ـــكرَك الخمي ـــْث بعس وابع

وفي رؤيته الفنية لممدوحه راح الشاعر يصّور ركًنا من العلم راسًخا، ذا نظٍر ثاقب، 

وبصيرة نافذة، يدرك جيًّدا أوائل ما يعنُّ له وأواخرُه، ال يُخطُئ جاّدَة المنطق، وال يحيد 

ُمتخًذا من مجالْي  تباًعا،  بالكتاب  الوحُي  يتنزّل عليه  كأنّه رسوٌل معصوٌم  الصواب،  عن 

الرؤية بدًءا ونهاية، ورسوخ العلم، وعدم الميل أو الحيْد عن الطريق المستقيم، إضافًة 

إلى )إطراق الحيّة( الذي يشبه إطراق الكاتب أحيانًا، وحّط األعصم الوعل الذي ينزع من 

حّط القلم ونحوه في الدواة بين فينٍة وأُخرى دالالٍت ناطقًة بانبثاقه عن إطار الكتابة، 

ودواوينها الزاخرة بالُكتّاب، وأدواتهم قائاًل)3(: 

يـــرى مآخيـــر مـــا يبـــدو أوائلـــه

حتـــى كأن عليـــه الوحـــَي قـــد نـــزال

ُركـــٌن مِـــَن العلـــم ال يهفـــو لُمحِفظـــٍة

َجـــَداَل  أبرْمَتـــُه  وإن  يحيـــُد  وال 

)١( مجموع شعره، النّص الرابع.

)2( مجموع شعره، النّص الخامس. 

)3( مجموع شعره، النّص السابع. 
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بـــل ُيخـــرج الحيـــَة الصّمـــاَء ُمطرقـــًة

ـــا  ـــم الوع ـــطُّ األعص ـــا ويُح ـــن ُجحره م

الكلمات  يُكثر من    التي خّصصها لمدح اإلمام عليٍّ المحبّرة(،  ونراه في )نونيته 

والُجمل واإليماءات، واإليحاءات المرتبطة صراحًة أو ضمًنا بالكتابة ومضامينها وغاياتها، 

وأحوال القائم بها )ثّر إنسان العين، عبرى اللحاظ، سقيم األجفان( بسبب طُول معاناته 

من  كّل  على  المتجّدد  العظيم  بنائله  الكريم  الممدوح  يبدو  في حين  عمله،  وُمداومة 

طلب وّده، ونهج سبيله على مّر العصور بحرًا زاخرًا بالفضل والنعمة والسؤدد، تتالطم 

حافّتاه بالخير والمعروف، ُمتخًذا من اإلشارة إلى كلٍّ من غزارة الحبر- مادة الكتابة األُولى 

التيبُّس،  وطول  الجدوب،  بعد  الدين  موات  يسقيان  اللذين  والهدى  بالعلم  وتدفّقها   -

م الزُعاف الذي يفتك بُخصومه من الفرسان واألبطال  إضافًة إلى كأس المنية المألى بالسُّ

الصناديد، بقوله)1(: 

مـــا بـــاُل عينِـــَك ثـــّرَة اإلنســـان 

عبـــَرى اللحـــاِظ ســـقيمَة األجفـــاِن

بنائـــٍل حافتـــاه  َتَاَطـــُم  بحـــٌر 

ــياِن  ــأى سـ ــْن نـ ــُب وَمـ ــه القريـ فيـ

وسـقى مـواَت الديـن مـن َصـْوب الُهـدى 

بعـــد الُجـــُدوب َفَقـــْرن فـــي العمـــراِن 

منيـــٍة  بـــكأس  ُمماصَعـــُه  يســـقي 

ــاِن  ــاب والُخطبـ ـ ــم الصَّ ــيَبْت بطعـ ِشـ

وإمالئه،  )الوحي  من  كلٍّ  من  يتخذ  نراه   اإلمام مناقب  إحدى  إلى  إشارته  وفي 

)وعي  من  كلٍّ  إلى  إضافًة  ممارستها(،  عند  رعدة  من  بها  القائم  يعتري  وما  والكتابة، 

ناطقة،  ومجاالتها( دالالٍت  الجلية  والرؤية  الفتّان،  األلفاظ، وسحرها  المسامع، وحالوة 

تنبثُق عن الكتابة ومحرابها معالَم بيّناٍت لسرد أحداِث تواُصل األمين جبريل واإلمام 

)١( مجموع شعره، النّص الثاني عشر. 
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 ذات يوٍم بحضرة المصطفى )صلوات الله وسالمه عليه( قائاًل)1(:  عليٍّ

ــا ــى واثًقـ ــُي أملـ ــه الوحـ ــْن عليـ أمَّـ

جبريـــُل وهـــو إليـــه ُذو اطمئنـــان

، اكُتـــْب وال  إذ قـــال أحمـــُد: يـــا علـــيُّ

ــي !!  ــُن أتانـ ــِه األميـ ــْح، وذاَك بـ ُتلِمـ

بخليلـــه  خليلـــِه  خليـــُل  وخـــا 

تكتنفـــاِن!!  الوحـــي  عنـــد  ويـــداه 

لفِظـــِه حـــاوَة  مســـامُعه  ووعـــْت 

ُرؤيـــاِن!!!  مـــا  غيـــر  رؤيـــة  ورآه 

.......

وتبقى  المراد،  بلوغ  في  كفاية  أسلفناه  وفيما  كثير،  شعره  في  وسابقه  هذا  ونحو 

الكلمُة الفاصلُة في هذا الشأن وغيره مرتبطًة بوقوفنا على صفحاٍت مطويٍّة من شعره، 

وهو ما نرجوه في المستقبل القريب، إن شاء الله.

)١( مجموع شعره، النّص نفسه.
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مجموع شعره

)1(

أوًل: الباء 

أ- قال يصف جانًبا من شجاعة اإلمام علّي بن أبي طالب  يوم )خيبر( وغيره: 

)الكامل( 

ـــلُموا ـــاة فأَس ـــنَّ الُطغ ـــَل الج ـــْن َقَاَت 1-َم

ـــاِب ـــي األلب ـــا ُأول ـــا ي ـــر كْرًه ـــي البئ ف

ــاَقَطْت ًة َفَتَسـ ــزَّ ــَر( هـ ــْن َهزَّ)خيبـ 2-َمـ

؟!! بِالبـــاِب  َدَحـــا  ـــا  لمَّ أبراُجهـــا 

)*( المفردات والتعليقات: 
١- األلباب: العقول الراجحة السليمة، وأُولو األلباب: أهل اإلدراك والتمييز. 

قتال -  الروايات من  بعض  ما ورد في   ).. الجنَّ )..قاتل  بقوله:  الشاعر  ويقصد 

اإلمام عليٍّ  الجنَّ في البئر، وزجره إيّاهم بالقرآن الكريم، وتخويفه إيّاهم 

بأسماء الله الحسنى؛ حتى سحقهم. )يُنظر-مثاًل- غزوات اإلمام علّي بن أبي 

طالب: جعفر النقدّي: 2/١٨(. 

2- األبراج: الحصون، واألبنية العظيمة 

دحا: دفع. - 

ويقصد الشاعر بهذا البيت ما رواه كلٌّ من ابن هشام )ت2١3ه(، و أبي نعيم - 

األصفهانّي )ت 430ه(، والبيهقّي )ت 45٨ه(، والهيتمّي المكّي )ت 974 ه( 

من معالم بطولة اإلمام في ذلك اليوم، <إذ دنا من حصن )خيبر(، فخرج 

اليهود، فطرح ترسه من يده، فتناول  إليه أهله، فقاتلهم، فضربه رجل من 
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عليٌّ بابًا عند الحصن، فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يُقاتل؛ حتَّى 

فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده، حين فرغ>. 

أنا -  معي  سبعة  نفر  في  رأيتُني  <فلقد   :الله رسول  مولى  رافع  أبو  وقال 

ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه>. 

وُروي عن جابر بن عبد الله األنصارّي )ت ١٨ه(: <إّن أربعين رجاًل لم - 

يستطيعوا أن يحملوا هذا الباب>. 

وفي روايٍة أخرى: <إّن سبعين رجاًل لم يتمّكنوا من حمل هذا الباب، فأعادوه - 

األولياء،  وحلية   ،4٦7/3 النبوية،  )السيرة  أجهدهم...>:  أن  بعد  مكانه  إلى 

٦2/١ -٦3، ودالئل النبوة، 2١2/4، والصواعق المحرقة، ٨٦، وأيام العرب في 

اإلسالم، 72- 75(، وينظر أيًضا: )صحيح ابن حبان ١200 – ١20١، األحاديث: 

الحديثان  علّي(  )مناقب   ،2٦٨/2 البخارّي،  وصحيح   ،)٦٨95  –٦٨93(

رقما:  الحديثان   ،١٨72  –  ١٨7١/4 مسلم،  وصحيح   ،)342٦ رقما:)3425– 

)2405 – 240٦(، وغيرها(.

)*( التخريج: 
مناقب آل أبي طالب، ١03/2. - 

)2(
ب-وقال يصف بقرًة:

)المنسرح( 

ورائُبهـــا مْخُضهـــا  حّبـــذا  يـــا   -1

وحّبـــذا فـــــي الّرَجـــال صاحُبهـــا 

2- َعُجولـــــٌة َســـــْمحٌة ُمَباركـــــٌة

ــا  ــٌح محالُبهـــــ ــٌة ُطفَّـــــ ميُمونــــ

3- ُتقبـــُل للَحْلـــِب ُكلَّمـــا ُدِعَيـــْت

ورامهــــــــا للِحـــــــَاب حالُبهــــا 
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ــــٌة بـَ ُمَهذَّ ِســـــنُّها  َفتِيَّـــــٌة   -4

ُمعنَّـــــٌف فــــي النــــدى عائُبهـــا 

ُمزيَّنــــــٌة ُلعبــــــٌة  5-كأّنهــــــا 

يطيـــــُر ُعْجًبـــــا بهـــا ُماعُبهـــا!! 

َعَســـــٍل َجَنـــــى  ألبانهـــا  كأن   -6

ــارُبها !! ــاء شـ ــي اإلنـــ ــا فـــ هـ يلذُّ

ــَرَزْت ــ ــورةٍ إذا بـَ ــروُس باُقـــ 7- عــ

ــا  ــا ترائُبهـ ــن أحبالهـــ ــن بيــــ مـــ

8- كأّنهــــــا َهْضَبـــــٌة إذا انتســـــبْت

ـــا !! ـــاَف غارُبهــ ـــد أنــ ـــرٌة قــ أو َبْكــ

9- ُتزَهــــى بروقْيـــــن كاللُّجْيـــــن إذا

طالُبهــــــا  بالَبَنــــــان  َمّســـــهما 

ــْت ــا عِدمـ ــرٌة لمـ ــا ُمهـ ــو أّنهـ 10- لـ

مِـــْن أْن ُيضـــمَّ الســـروَر راِكُبهـــا !!

)*( الروايات: 
١-في نهاية األرب: 

يا حبّذا مْحضها... )بالحاء المهملة( - 

5- فيه: )... تطير بها ُعجبًا...( 

)*( المفردات: 
١- المخض: استخراج الزبد من اللبن. 

المحض: اللبن الخالص، بال رغوة. - 

الرائب: اللبن الخاثر الفاتر. - 

2- الَعُجولة: أنثى العجول، وهي ولد البقرة. 
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السمح: الجواد المعطاء، والليّن غير المستصعب. - 

الميمون: المبارك الطيّب. - 

ح: المألى حتَّى الفيضان.. -  الطُفَّ

المحالب: األثداء فهي طافحة بالحليب. - 

ل.  3- رام: طلب، ورجا، وأمَّ

4- الُمعنَّف: الُمالم، والُمعاتَُب بشّدة. 

: مكان اجتماع القوم، ومجالسهم. -  النديُّ

5- الُعْجُب: الزهو، والكبْر. 

٦- الَجَنى: ما يُجَنى من العسل. 

7- الباقورة والباقور: جماعة البقر.

الترائب: جمع )التريبة(، وهي الَعظْمة من الصدر، وتُطلق على أعلى الصدر - 

بعاّمة، وتريبُة البقرة: منحرُها. 

بها  ويقصد  األرض.  من  ارتفع  ما  أو  األرض،  على وجه  المنبسط  الجبل  الهضبة:   -٨

-هنا- الكثيرة اللبن.

البكرة: البقرة الفتيّة العذراء. - 

وأناف: ارتفع، وأشرف. - 

والغارب: الكاهل، أو ما بين الظهر أو السنام والُعنق. - 

9- تُزَهى: تختال كِبْرًا وإعجابًا. 

الرَّْوق: القرن.- 

اللُجين: الفضة. - 

البنان: اإلصبع، أو العقدة العليا منه. - 

١0- الُمهرة: أُنثى الفرس، وأول ما ينتج من الخيول وغيرها. 
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)*( التخريج: 
مباهج الفكر ومناهج العبر، 337 – 33٨، ونهاية األرب في فنون األدب، ١0/١22 – 

١23. وعوائد األيام، ٨44، والغدير في الكتاب والسنة واألدب، 4/35١ – 352.

)3(

جـ-وقال يمدح أحمد بن عبد العزيز العجلّي)1(: 
)الطويل( 

ـــًة ـــه جناي ـــي علي ـــى الجان ـــا جن 1-إذا م

عفـــا كرًمـــا عـــن ذنبـــه ال تهيُّبـــا 

لبســـِطِه يـــكاُد  رفًقـــا  2-وُيوســـعه 

يـــوّد بـــريُء القـــوم لـــو كان ُمذنبـــا!!

)*( المفردات: 
١- الجاني: الُمذنب. والجناية: الذنب والُجرم الكبير. 

التهيُّب: الخوف، والخشية، والتحرُّج، والحياء. - 

2- أوسع: أكثر. 

الرفق: ليُن الجانب، ولُطف المعاملة. - 

والبسط: تهلُّل الوجه، والُمفاكََهة، و المداعبة. - 

)*(التخريج: 
معجم األدباء، 74-73/4. - 

: أميٌر من بيت مجٍد ورياسٍة، كان من الوالة في أيام  )١( أحمد بن عبد العزيز بن أبي ُدلٍَف العْجليُّ

الُمعتمد على الله )ت 279 ه(، والُمعتضد بالله )ت 2٨9 ه( العباِسيَّين، تُوفّي سنة )2٨0ه(: 

)األعالم، ١5١/١(. 
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)4(

ثانًيا: الراء: 

أ-وقال يصُف جانًبا من شيخوخته وهرمه بعد أْن أتت عليه مئُة سنٍة: 

)الطويل(

1- حَنـى الدهـُر مِـْن بعـد اسـتقامته ظهري

ـــري  ـــه ُعم ـــاِح غايت ـــى َضْحَض وأفضـــى إل

ـــٍل ـــٍو ومِْفَص ـــي كلِّ ُعض ـــى ف 2- ودبَّ الِبَل

وَمـن ذا الـذي يبقى سـليًما علـى الدهر؟!!

)*(الروايات: 
١-رواية البيت األول في )الطليعة(: 

حنى الضر... وأقضى إلى ضحضاح عيشته.. - 

)*( المفردات: 
١- أفضى: أوصل، وأقضى: أوفى. 

والضحضاح: الماء القريب القعر، ويقصد به: أّن غاية ُعمره أشبه بالضحضاح، - 

قريب النهاية. 

: سرى وتحرّك.  2- دبَّ

الِبلى: الفناء، والموت، والهالك. - 

)*( التخريج: 
معجم األدباء، 75/4-7٦، والوافي بالوفيات، 254/7، وبغية الوعاة، ١/337، - 

وأعيان الشيعة، ٦9/9، والغدير، 35١/4، وعوائد األيام، 25، والطليعة من 

شعراء الشيعة، ١/١05.
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)5(

ثالًثا: الغين: 

أ- وقال في الَمْطل وآثاره السّيئة

)الطويل( 

ــٍة ــرًأ بَِبليَّـ ــي امـ ــئَت أن ُتْبلـ 1- إذا شـ
وتحرَمـــُه َســـْيَب العطايـــا الســـوابِغ

بالـــٌغ فإنـــَك  وماِطْلـــُه  2-َفِعـــْدُه 

ـــِغ!! ـــى المبال ـــرَّ أْقَص ـــي األَذى والضُّ ـــه ف ب

)*( المفردات: 
١-أبلى: أصاب، وفجع. 

والّسيب: العطاء، والمعروف، والفضل. - 

والسوابغ: الوفيرة. - 

2- المبالغ: الدرجات. 

)*( التخريج: 
محاضرات األدباء، 4١0/2. - 
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)6(

رابعًا: الالم:

أ-قال يهجو الموّفق)1( لّما أنفذ األصبَغ)2( رسوًل إلى أحمد بن عبد العزيز 
العجلّي يأمره بإنفاذ قطعة من جيشه: 

)الكامل(

ُكْتبـــه وأوصـــل  رســـالتُه  أّدى   -1

ـــِل!!  ـــَك – ُمْعِض ـــا ل ـــٍر – ال أب ـــى بأم وأت

هـــا ـــَك )اْصبهـــان( وعزَّ ـــرْح ُمْل 2- قـــال: اطَّ

ـــِل!!  ـــس الجحَف ـــكرَك الخمي ـــْث بعس وابع

ــه وِخطابـَ ــه  جوابـَ أن  فعلمـــُت   -3

عـــضُّ الرُســـول ب... أّم المرِســـِل!! 

)*(المفردات: 
١- قوله: ال أبا لك: شتٌم موجٌع، وُدعاء على المخاطب بفقد والده. 

األمر الُمعضل: الشديد الصعب، القبيح. - 

2- اطَّرَح: ترك، ورمى، وتجنَّب، وتخلَّى. 

العسكر الخميس: الجيش العظيم؛ ألنّه خمس ِفرٍق، وهي: المقّدمُة، والقلُْب، - 

بالله  المعتِصم  ابن  الله  على  المتوكِّل  جعفر  بن  بالله  الموفَّق  طلحة  أحمد  أبو  هو  )١( الموفَّق: 

العباسّي، أمير من رجال السياسة واإلدارة والحزم، لم يِل الخالفة اسًما، ولكنه تواّلها فعاًل، ُولد 

ومات في )بغداد(، ابتدأت حياتُه العمليُة بتولية أخيه المعتمد على الله الخالفة سنة )25٦ه(، 

الموفُّق،  بها  فنهض  الخالفة،  بأعباء  القيام  عن  المعتمد  ضعُف  وظهر  العهد،  واليُة  إليه  وآلت 

وصدَّ عنه غارات الطامعين بالُملك، ثم حجر عليه، وُعرَف الموفُّق بأنّه كان شجاًعا، عالًما باألدب 

واألنساب والقضاء، حتَّى تُوفّي سنة )27٨ ه(: )األعالم، 229/3(. 

ال الموفّق، أو قادة جيوشه.  )2( األصبغ: قائد، أو وزير، لم تتيّسر لي معرفتُه، والظاهُر أنه كان أحَد ُعمَّ
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والميمنُة، والميسرُة، والساقة. 

الجحفل: الجيش الكثير، وال يكون كذلك حتى يكون فيه خيل. - 

)*( التخريج: 
معجم األدباء، 7٦/4 -77، وأعيان الشيعة، ٦9/9. - 

)7(

ب- وقال، يمدح أحمد بن عبد العزيز العجلّي:
)البسيط( 

ــه ــُدو أوائُلـ ــا يبـ ــَر مـ ــرى مآخيـ 1- يـ

ـــَزال..!! ـــد َن ـــَي ق ـــه الوح ـــى كأنَّ علي حت

ـــٍة ـــو لُمحِفظ ـــِم ال يهُف ـــَن الِعْل ـــٌن ِم 2- ُرك

َجـــَدال  أبرْمَتـــُه  وإْن  يحيـــُد  وال 

ـــه ـــْث عزيمَت ـــم ينك ـــْزُم ل ـــى الَع 3- إذا مَض

ـــا  ـــا َفَت ـــُض م ـــه نق ـــَف من ـــٌب وال ِخي ري

ـــًة ـــاَء ُمطِرق م ـــَة الصَّ ـــِرُج الحيَّ ـــل ُيخ 4- ب

ـــَا  ـــَم الَوِع ـــطُّ األعَص ـــا ويُح ـــن ُجْحِره م

)*(المفردات: 
١- المآخير: ضدُّ المقّدماِت واألوائِل، ويراد بها العواقُب واألواخُر. 

يبدو: يظهر، ويتّضح. وهو هنا يصف ممدوحه برجاحة العقل، وبُْعد النظر. - 

2- هفا: سارع. 

الُمحِفظُة: الُمغِضبة، الُمغيظة. - 

حاد: مال، وعدل، وانحرف. - 

وأبرم: أحكم العقد ونحوه. - 

في -  عليه  وألّح  أضجره  أي  أبرمته جدالً،  وإن  يحيد  ال  أنّه  هنا  المراد  جدل: 
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الجدال قاصداً إفحامه. 

3- العزم: النيّة، وعقد الضمير، والجد. 

ونكث: نقض، ونبذ، وأضعف، وصرف. - 

والريب: الشّك، والتُهمة، والظّنة. - 

فَتَل: عقد، وأحكم، وأوثق، فهو يصف ممدوحه بقّوة اإلرادة، وشّدة الحزم، - 

وعدم الترّدد، أو التوّجس. 

4- الحيّة الّصماء: الداهية الشديدة، الصلبة كثيرة األخطار. 

الُمطرُِق: الُمرِْخي عينيه، ينظر إلى األرض في ُشروٍد وضعف وُذهول. - 

حّط: أسقط. - 

األعصم: المنيع القوّي. - 

الوعل: تيس الجبل، يكون له قرناِن ُمنحنياِن، وهنا يصُف ممدوحه بالشجاعة. - 

)*(التخريج: 
معجم األدباء، 73/4، وأعيان الشيعة، 9/٦٨-٦9.- 

)8(
جـ- وقال ُمتدّبرًا: 

)مجزوء الكامل( 

ــِه ــا بزمانِــــ ــا واثًقــــــ 1- يــــــ

َفــــــُه ببالِــــــْك!! َأْخِطــــــْر َتَصرُّ

)*(المفردات: 
١- خطر: جال، وسرى. 

وتصرُّف الزمان: تقلّباته بالمصائب، والباليا والمحن.- 

)*( التخريج:
محاضرات األدباء، ٦3/4.
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)9(

خامسًا: الميم: 

أ- وقال بعد تجاوزه الثامنة والتسعين من عمره، يلّخص ثمرة تجاربه في 
الحياة:

)البسيط(

ـــَدُم ـــا َع ـــَرى به ـــْن أث ـــُة َم ـــا مغبَّ 1- دني

ــَدُم!! ــا نـَ ــْن بعدهـ ــي مِـ ــّذٌة تنقضـ ولـ

ـــٌر ـــبِّ ُمعَتَب ـــِل اللُّ ـــوِن أله ـــي الَمُن 2- وف

ِدِهـــْم منهـــا الُتقـــى َغَنـــُم!! وفـــي َتَزوُّ

3- والمـــرُء يســـَعى لَِفضـــِل الـــرزِق ُمجتهـــًدا

ـــُم!!  ـــه الَقَل ـــد خطَّ ـــا ق ـــُر م ـــُه غي ـــا ل وم

4- كـــْم خاشـــٍع فـــي عُيـــوِن النـــاِس َمنظـــُره

ــوا!! ــا َعلُمـ ــَر مـ ــُه غيـ ــُم منـ واهلُل يعلـ

)*( المفردات: 
١- المغبَُّة: العاقبة، والغاية. 

أثرى: كَثُر مالُه، وعدُده، واغتنى. - 

الَعَدُم: الُفقدان، واالفتقار. - 

2- الَمُنوُن: المصائُب الُمهلِكُة، والِمحُن الُمفِجَعُة. 

: العقل الُمْدرِك، والقلب السليم. -  اللُّبُّ

الُمعتبَر: الِعظة، والعبرة. - 

حرّكها -  التي  الساكنة  المتوسطة  بالنون  أصلُها  والمكسب،  الربح،  الَغَنُم: 

الشاعر؛ لضرورتي الوزن والقافية. 
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3- فضل الرزق: زيادتُه، ونماُؤه. 

4- الخاشع: الُمتذلِّل المسكيُن، ومراد الشاعر في البيت أنّه يُظِهُر التقوى وهو علَى 

عكِس ذلك. 

)*( التخريج: 
 - ،33٦/١ الوعاة،  وبغية   ،254/7 بالوفيات،  والوافي   ،75/4 األدباء،  معجم 

في  و)١-2(   ،35١/3 والغدير،   ،25 األيام،  وعوائد   ،٦9/9 الشيعة،  وأعيان 

الطليعة من شعراء الشيعة، ١/١07. 

)10(

ب-وقال يكشف عن جانٍب من رأيه في شأن الغناء والمغنِّين:
)الكامل( 

ٌع وُمـــَداُم 1- ُحكـــُم الغنـــاِء تســـمُّ

ــاُم  ــث( نظـ ــع )الحديـ ــاِء مـ ــا للغنـ مـ

2- لـــو أننـــي قـــاٍض قضيـــُت قضيـــًة

ــَراُم!! ــاِء َحـ ــَع الغنـ ــَث( َمـ إنَّ )الحديـ

)*(المفردات: 
ع: اإلصغاء، وتناقل المسموع، وإذاعته، والطرب له.  ١- التسمُّ

ر الجسَم. -  الُمدام: الخمر ونحوها؛ مّما يُذهُب العقَل، ويُعطّل الذهَن، ويُخدِّ

م )في الراواية الثانية للبيت(.-  ر والتندُّ والِنَدام: التحسُّ

الحديث المقصود – هنا- هو: علوم الدين بعاّمة، وطلب السّنة النبوية درايًة - 

بخاّصة. 

)*(التخريج: 
األدباء، ٦3/4. -  بالوفيات، 254/7، محاضرات  والوافي  األدباء، 74/4،  معجم 

محاضرات األدباء، 720/2.
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)*( الروايات: 
١- رواية األول في محاضرات األدباء: 

ونِـــَداُم ٌع  تَســـمُّ الغنـــاء  ُحكـــُم 

ــاُم ــاٍء نظـ ــا للحديـــِث مـــع الغنـ مـ

2- والثاني فيه: لو كان لي أمُر قَضيُت قضيًّة... 

)11(

جـ- وقال يمدح أحمد بن عبد العزيز العجلّي: 
)الطويل( 

ـــًة ـــِه ِجناي ـــي علي ـــى الجان ـــا َجَن 1- إذا م

ــا  مـ ــه ال تكرُّ ــن ذنبِـ ــا عـ ــا كرًمـ َعَفـ

2- وُيوِســـُعه رفًقـــا َيـــكاُد لبســـِطِه

ـــا!! ـــو كان ُمجرَم ـــوم ل ـــريُء الق ـــودُّ ب ي

)*(المفردات: 
ل، وسعة العطاء بتكلُّف.  ١- التكرُّم: التفضُّ

2- الُمجرِم: الجاني، الُمقترِف الذنوب واآلثام. 

)*( التخريج: 
 - ،٦9/9 الشيعة،  وأعيان   ،33٦/١ الوعاة،  وبغية   ،253/7 بالوفيات،  الوافي 

األدباء،  ومحاضرات   ،2١2/١ واأللقاب،  والكنى   ،١07-  ١0٦/١ والطليعة، 

720/2، وعّقب عليهما الصفدّي )ت 7٦4 ه( بقوله: 

هما من قول األول: 

ـــا ـــواِل وإط ـــذِل والن ـــي الب ـــَت ف ـــا زل م

ــِق  ــِه َعلِـــــ ــاٍن بُجرمــــــ ٍق لَِعــــ
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حّتــــــى َتَمنَّــــــى الُبــــــراُة أّنُهـــُم

ـــِق!! ـــدِّ والَحَل ـــي الق ـــْوا ف ـــدك أْضَح عن
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)12(
سادسًا: النون: 

أ-وقال في المنظومة المسّماة )األلفية(، و)المحّبرة(، يمدح اإلمام علّي 
: بن أبي طالب مستِهالًّ

)الكامل( 

ــاِن َة اإلنسـ ــرَّ ــَك ثـ ــاُل عينِـ ــا بـ 1- مـ

ــاِن؟  ــقِيمَة األجفـ ــاِظ َسـ ــَرى اللِّحـ َعْبـ

ومنها قوله: 

2- ُنـــوٌر ُتِضـــيُء بـــه البـــاُد، وُجنَّـــٌة

ـــاِن  ـــُة اللَّْهفـــ ـــن وِعْصمـــ للخائفيـــ

3- َبْحـــــٌر َتاَطـــــَم حافتــــاُه بنائـــٍل

ــيَّاِن  ــأى سـ ــْن نـ ــُب وَمـ ــه القريــ فيـ

ــِه ــِرْم بـ ــِه، أَكـ ــيِّ وعّمـ ــُن النبـ 4- َخْتـ

ختًنـــا وِصْنـــُو أبيـــِه فـــي الصنـــواِن!!

ــُه ــيِّ وعدلـَ ــَنَن النبـ ــه ُسـ ــا بـ 5- أحيـ

فأقــــــام داَر َشــــــرائِع اإلِيمــــــاِن 

6- وسـَقى َمـَواَت الديِن ِمْن َصـْوِب الُهَدى

بعـــَد الُجـــُدوِب فقـــْرَن فـــي الُعمـــراِن 

7- وتفرَّجـــْت ُكـــَرُب النفـــوِس بذْكـــِرِه

لّمـــا اســـتفاَض وأشـــَرَق الَحَرمـــاِن

ـــٍد ـــمِّ ُمحّم ـــِن َع ـــى اب ـــُه عل ـــى اإلل 8- صلَّ

ـــٍد بِجَنـــاِن  منــــــُه صــَـــاَة تغمُّ
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9- وبـــه تنـــّزل: إّن )ُأْذنـــي( وحُيـــُه

ــَاواني ؟! ــْن َسـ ــٌة( َفَمـ ــم )واعيـ لْلعْلـ

ــٌة ــاُر فضيلـ ــَر الَفَخـ ــُه إذا ُذِكـ 10- ولـَ

بلغـــْت مـــَدى الغايـــاِت باســـتيقاِن 

ـــِه ـــَف نعِل ـــُد(: إنَّ َخاِص ـــال )أحم 11- إذ ق

ل القــــــرآِن  َلُمقاِتــــــٌل بتــــــأوُّ

12- قومـــًا كمـــا قاتلـــُت عـــن تنزيلـــِه

نعـــاِن  بكفِّـــه   ) )الوصـــيُّ فـــإذا 

ـــٌة ـــى الرشـــاد دالل ـــَد ذاَك َعَل ـــل بع 13- ه

وُمَعانـــي؟! بِِخافـــه  قائـــٍل  َمـــْن 

ــُم ــٌد(: أقضاُكـ ــوُل )ُمحّمـ ــه يقـ 14- ولـ

التِّبيـــاِن  لـــِذي  وأعلُمكـــم  هـــذا 

ـــا ـــي له ـــم( وأخ ـــُة علِمُك ـــي مدين 15- )إّن

مْصَراعـــاِن الركـــِن  وثيـــُق  بـــاٌب 

ـــا ـــن أبوابه ـــِم م ـــوَت الِعل ـــوا ُبُي 16- َفْأت

ــَن الِحيَطـــاِن  فالبيـــُت ال ُيؤتـــى مـِ

ــي ــن أّمتِـ ــٍر مِـ ــُة ُمفتـ 17- لـــوال مخافـ

ـــن مريـــم( يفتـــري النْصرانـــي  مـــا فـــي )اب

ـــا ـــي َفْضلِه ـــا ف ـــَك مناقًب ـــرُت في 18- أظه

قلـــُب األديـــب يظـــلُّ كالَحْيـــراِن 

ـــا ـــِذ م ـــَك ألخ ـــواُم من ـــاَرَع األق 19- وتس

ــاِن  ــرى العقبـ ــن الّثـ ــُه منـــك مـ َوِطَئْتـ

كيـــَن بِـــذاك ترأمـــُه َلُهـــم 20- ُمتبرَّ

ـــاِن  ـــا رْئَمــ ـــِس أيَّمـ ـــمُّ الَمَعاِطــ ُشــ
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ــَاَءْه 21- ولـــُه بـ)بـــْدٍر( إْن ذكـــرَت بـَ

ــداِن  الِولـْ َذوائـــُب  َتشـــيُب  َيـــوٌم 

ـــِه ـــدة بأِس ـــّل ُعق ـــّي ح ـــن كم ـــم ِم 22- َك

ــاِن  ــَع اأَلركـــ ــه، وكاَن ُممنَّـــ فيــــ

23- فـــرأى بـــه َهْصـــًرا ُيهـــاُب َجَناُبـــه

ــاِن  ــِل الَغْضَبـــ ــِم الُمستبِســـ يغــ كالضَّ

ــٍة ــكأِس منّيـ ــُه بـ ــقي ُمَماِصَعـ 24- َيْسـ

ــاِن  ــاِب والَخْطبـ ـ ــِم الصَّ ــْيَبْت بطعـ ِشـ

ـــًة ـــّدل ُعْصب ـــاِت َج ـــن َذوي الراي 25- إذ ِم

ـــان(؟! ـــن )ِخفَّ ـــاِب م ـــِد الغ ـــوا كُأْس كاُن

26- ولـــه ب)ُأْحـــٍد( بعـــَد مـــا فـــي وجهـــه

ــفتاِن  ـ ــَم الشَّ ــيُّ وُكلَِّـــ ــجَّ النبـــ ُشــ

ـــوا ـــلُموَن وَأجفُل ـــُه المس ـــضَّ عن 27- وانف

ــاِن(  ــَر )الَخيَفـــ ــَن تطاُيـــ ُمتطايِريـــ

ــا ــيُّ وربِّنـ ــَل النبـ ــم )ُقتِـ 28- ونِداُؤهـ

ــاِن(!! ــَر ُمعـ ــكان غيـ ــيُّ فـ ــَل النبـ ُقتِـ

29- ويُقـــول قائُِلُهـــــم: )أال يـــا ليتنـــا

ــا مـــن أبـــي ُســـفياِن(!! نلنـــا أمانـً

ـــه ( وصيُّ ـــيُّ ـــة( و)الوص ـــو ُدجان 30- و)أب

بالـــُروح )أحمـــَد( منهمـــا يقِيـــاِن 

ا هنـــاَك وأدبـــُروا 31- فـــرُّوا ومـــا فـــرَّ

ــاِن  ــا بحبــــــل اهلل ُمْعتِصمــــ وهمـــ

ــا ــك ُمْثخًنـ ــَوى ُهنالـ ــى إذا ألـ 32- حتَّـ

ــَياِن  ــا َغَشـــ ُيْغَشـــــى عليـــــه أّيمــ
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ـــارٌب ـــٌن وُمَض ـــّي( ُمطاِع ـــو النب 33- و)أُخ

ــَداِن  ــى الَعُضـ ــد َوهـ ــُه قـ ــُه ومنـ عنـ

34- يدُعـــو: )أنـــا القضـــُم القضاِقَضـــُة الذي

ــاِن(!! ــا الزحَفـ ــدوَّ إذا دنـ ــي العـ ُيْصِمـ

ــى ــاِر وال فَتـ ــْيَف إاّل ُذو الفَِقـ 35- ال َسـ

الفِتيـــان!! َفَتـــى  َحَســـٍن  أبـــو  إالَّ 

ــُه ــا َعلمـــَت بَأنَـّ : َأمـ 36- قـــال النبـــيُّ

مِنَّـــي ومنـــه أنـــا؟ وقـــد أبانـــي ؟!!

ـــي منُكمـــا(! ـــُه: )وإّن ـــال َل ـــُل( ق 37- )جبري

ِن !! ــاَّ ــِة الِخـ ــِل ُخاصـ ــى بَِفْضـ َفَمَضـ

ـــُه ـــوَك( وإن ـــى )تُب ـــيُّ إل ـــل النب 38- َرَح

ــي  ــِر المانــ ــه بأمــ ــٌف عنــ لُمخلَّـــ

ــا ــا وِضَعافِهـ ــى أموالهـ ــذًرا علـ 39- حـ

وكرائـــــِم النُّْســـــواِن ِوالّصبيـــــاِن 

ــوا ــن تخلَّفـ ــَن ُمنافقيـ ــن ماكريـ 40- مـ

ــاِن  ــْرَف ِعَنـ ــِه صـ ــى أهليـ ــْوا إلـ فَثَنـ

ــِه ــي َتْرِكـ ــداوٌة فـ ــحيه عـ 41- ولكاشـ

خـــوٌض بـــا مـــرٍض وال نســـياِن 

ــؤاُدُه ــادًرا وفـ ( ُمبـ ــيَّ ــى )النَّبـ 42- َفَأَتـ

جفـــاِن ُمتخلِّـــٌع مــــن العـــــِج الرُّ

ـــي ـــَت ُمخلَّف ـــَن اهللِ( أن ـــا )أمي ـــَم ي 43-: ”ِل

ـــي؟!! ـــاِد بوان ـــن الجه ـــُت ع ـــا ولس عنه

ـــى ـــي الَوَغ ـــاٍء ف ـــي ذا ب ـــْم تِجْدن 44- َأَو َل

ــاِن؟! ــَح الكبشـ ــُث تناَطـ ــٍن بحيـ َحَسـ
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ـــي! ـــداك أحبت ـــه: )َف ( ل ـــيُّ ـــال )النب 45- ق

لـــم ُتـــْؤَت مـــن ســـاٍم وال اســـترزاِن

46- بأبـــي )أبـــا َحَســـٍن( ! أمـــا ترَضـــى بـــأن

ئـــــَت أكــــَرَم منــــزٍل ومـــكاِن ُبوِّ

47- أصبحـــَت مّنـــي يـــا )علـــّي( كمثـــِل مـــا

)هـــارون( أصبـــَح من)فَتـــى عمـــراِن(!! 

48- إالَّ )النبــــّوُة( إنَّهـــــا َمْحُظـــورٌة

مـــن أن تصيـــَر َســـواَء فـــي إنســـاِن!!

49- ولـــه إذا ُذِكَر)الَغديـــُر( فضيلـــٌة

لـــم نْنَســـها )مـــا دامـــِت الَمَلـــَواِن(!!

ـــٍة( ـــْرح )والي ـــه بش ( ل ـــيُّ ـــام )النب 50- ق

ــاِن ــن الديَّـ ــا مـ ــاُب( بهـ ــَزَل )الكتـ نـَ

ـــْق ـــِه وِث ـــْرَت ب ـــا ُأم ـــْغ م ـــال )بلِّ 51- إذ ق

ــان(!ِ! ــٍئ َحنَّــ ــِة كالــ ــُه بعْصَمــ منـــ

52- فدعـــا: )الصـــاُة جماعـــٌة( وأقاَمـــُه

ــاِن!! ــٍة وبََيــ ــل مقالــ ــا بفْضــ َعَلًمـــ

53- نـــادى: <ألســـُت وليَّكـــم>؟ قاُلـــوا: بلـــى

ــي!! ــيُّ الثانـ ــذا الولـ ــال: فـ ــا! فقـ حقًّـ

ـــِرِه ـــاَب بنص ـــْن أج ـــه ولم ـــا ل 54- فدع

ــْذالن  ــى َذِوي الُخـ ــَه علـ ــا اإللـ وَدَعـ

ـــا ـــّخ )أب ـــا: َب ـــُك كاِذًب ـــم ي ـــادى ول 55- ن

َحَســـن( ربيـــَع الشـــْيب والُشـــبَّان!!

ـــًة ـــَن جماع ـــى المؤمني ـــَت موَل 56- أصبح

ْكـــراِن!! مولـــــى إناثهـــُم مــــــع الذُّ
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ـــا ـــل ُهم ـــوزارُة ه ـــُة وال ـــن الخاف 57- لَِم

يتفقـــــاِن؟! وعليـــــِه  ــــُه  لـَ إاّل 

ــا ــاُه إلُهنـ ــا َتـ ــا فيمـ ــا ُهمـ 58- َأَوَمـ

فـــي ُمحَكـــِم اآليـــاِت مكُتوبـــاِن؟!

تُِكـــم وُقوُلـــوا َقوَلُكـــم 59- أدُلـــوا بُحجَّ

ــاِن(!! ــٍة وفـ ــَث ُفانـ ــوا )حديـ وَدُعـ

ـــُدوا ـــم أن تهت ـــلَّ ضاُلك ـــاَت ض 60- هيه

ــْلطاِن!! ـــ ــع السُّ ــوا لُمقّطـــ أو تفهُمـــ

61- حتَّـــى إذا َصَدَعـــْت حقائِـــُق أمـــِرِه

ــراِن  ــِد الُبْهـ ــوَر َطَرائِـ ــُروا ُنُفـــ َنَفـــ

62- زَعُمـــوا بـــأّن نبيَّنـــا اّتبـــَع الهـــَوى

ــْدواِن !! ــُم باإلِْفـــــِك والُعـــ َوَأتاُهـــ

ُلـــوا 63- َكذبـــوا وربِّ ُمحّمـــٍد وتبدَّ

ــاِن  ــّد بَيـ ــٍه وضـ ــى َعَمـ ــَرْوا إلـ وَجـ

ــُروا ــيِّ وصيَّـ ــَد النبـ ــوا ُولـْ 64- وتجنَّبـ

اِن  ــوَّ ــدي َخـ ــي يـ ــِة فـ ــَد الخافـ َعْهـ

65- َفَطـــوى َمَحاِســـَنها وأوَســـَع أهَلهـــا

ــْمعاِن!! ـ ــَب السَّ ــوِق وَواِجـ ــَع الُحُقـ َمْنـ

ـــَوى( ـــٍم إْذ َه ـــوَن حديَث)َنْج 66- َأَو تعلُم

مـــكاِن؟! كلِّ  ُدون  مـــن  داره  فـــي 

67- ُقالـــوا: أِشـــْر َنْحـــَو النبـــيِّ بنغمـــٍة

ــاِن!! ــُه باإلْذَعـ ــُه وُنِطْعــ ـ ــمْع لـَ نســ

ــُم ــتكفُروَن اْن َأنُتـ : سـ ــال النبـــيُّ 68- قـ

ــاِن ــِم الِعْصيـ ــِه بخاتـ ــم عليـــ مِْلُتـــ
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ــِه ــرّن بفضلِـ ــِن الُمـ ــتعلُمون َمـ 69- وسـ

باإلْرنـــاِن!! إليـــِه  المشـــاُر  وَمـــن 

70- قاُلـــوا: َأبِْنـــُه، فمـــا ُنخالـــُف أمـــَرُه

ــان!! ــن الُبرهـ ــه مـ ــيُء بـ ــا يجـ فيمـ

عامـــًة إنَّ  فقـــال:  َأْوِم،  فإليـــه   -71

ــي ــراد العانـ ــى ُمـ ــُل علـ ــا الدليـ فيهـ

ـــا( فـــي الُســـطوح فإّنهـــا ـــوا )الثرّي 72- فابُغ

مِـــن َســـْطِح صاحبكـــم كَلْمـــِع َيَمانـــي

ــُه ــلَّ وميُضـ ــُده وَقـ ــكَنْت رواعـ 73- َسـ

َفتبيَّنْتـــــه َحَســــــائُر الُعــــــَوراِن 

ـــه ـــِر بقلب ـــِن البصي ـــن العي ـــًا ع 74- فض

ـــاِن ـــياَء باألعيـــ ـــر األشـــ والمْبصـــ

75- َأَو يعلُمـــون ومـــا البصيـــُر كـــِذي الَعَمى

الثُّعبـــان(؟! )قّصـــة  آيـــِة  تأويـــَل 

ـــٍر ـــِب منب ـــى َمَراِت ـــَو عل ـــاَء وه 76- إَذ ج

العيـــداِن  مبـــارَك  العبـــاَد  َيِعـــُظ 

77- فَأَســـرَّ َنجـــواُه إليـــه ولـــم َيـــَرْوا

للجـــاِن  ُمناجًيـــا  ذاك  قبـــُل  ــن  مـِ

ـــه ـــْي قوم ـــَن حزَب ـــَة بي ـــَأَل الُحُكوم 78- َس

عنـــــُه، وداَن لُِحكِمـــــِه الجريـــــاِن!!

ـــه ـــي ُخفِّ ـــي ف ـــى( الت ـــة األفع 79- كـ)قضّي

ــان!! َكَمنـــْت ومنهـــا تصـــرف النَّابـَ

80- رقشـــاُء تُنفـــُث بالســـُموم ضئيلـــٌة

ــاِن  ــا قْرنــ ــٌة لهــ ــاُء عاديـــ صّمــــ
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ـــَرُه ـــم أم ـــو تَفهَّ ـــاَب( ول 81- ُتْدَعى)الُحَب

َمـــْن عابنـــي بَِهـــَوى الَوِصـــيِّ َشـــَفاني

82- مـــاذا دعـــاُه إلـــى الوُلـــوج لَحْينِـــِه

وضالِـــِه فـــي ذلـــَك الشـــنحاِن ؟!

ــِه ــَوى بـ ــه أهـ ــَم لبَسـ ـ ــا ُيتمِّ 83- لّمـ

ــاِن ــن الِغْربـ ــضٌّ مـ ــوِّ ُمنقـ ــي الَجـ فـ

84- حتَّـــى إذا ارتفَعـــا بـــه وتعّلَيـــا

أهــــواُه مثــــل ُمكابــــٍد َحــــْرَداِن 

ـــِه ـــن ُفُروِج ـــِح بي ـــويَّ الري ـــوى َه 85- فَه

اِن  ــوَّ ــى الَصـ ــا علــ ــا قلًقـــ ُمتقّطًعـــ

ـــه ـــادي َل ـــَدى اله ـــا اهت ـــُدون لِم 86- ال يهت

مّمـــــا بِـــِه الَحَكَمــــان يشــــتبهاِن

ًة ـــرَّ ـــْت ُمضط ـــٍة( َزَن ـــم جاري ـــي )َرْج 87- ف

خـــوَف الَممـــاِت بعّلـــة الَعْطَشـــاِن 

ـــا ـــَد م ـــُردَّْت بع ـــا ف ـــال: ُردُّوه 88- إْذ ق

كاَدْت تحـــــلُّ َعســـاكُر الَمَوَتـــاِن!!

ـــّتٍة ـــن س ـــٍد( ع ـــرى وال ـــِم )ُأخ 89- وبرْج

فأتـــــى بقّصتِهـــــا مِـــَن الُقـــرآِن

ــا ــه ُأخُتهـ ــَرى إليـ ــْت َحْسـ 90- إذ أقبلـ

ى الُفـــؤاِد َحَصـــاِن َحـــَذًرا علـــى حـــرَّ

ـــا ـــي َبطنِه ـــٍل( ف ـــم )ُأخـــرى ُمثِق 91- وبرْج

ِطفـــٌل ســـويُّ الَخْلـــِق أو ِطْفـــاِن

92- ُنـــودوا: أال انتظـــُروا فـــإن كاَنـــْت َزَنـــْت

فجنيُنهـــا فـــي البطـــِن ليـــَس بزانـــي!!
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ـــَرا ـــم يْحُض ـــا ل ـــاِن م ـــاِن ُمؤتلِف 93- َخْصم

يخَتلِفـــاِن  النـــاِس  وعنـــد  بأًســـا 

94- جهـــًرا لباطـــِن بغيـــِه ولباطـــٍن

يـــِق َيختصمـــاِن!! دِّ منهـــا إلـــى الصِّ

95- لـــم يجَهـــا ُحْكـــَم الَقضّيـــِة فـِــي الـــذي

ــاِن  ــاُروِق( َيصطِحَبـ ــى )الَفـ ــاءا إلـ جـ

ــا ــا بهـ ــٍة كانـ ــازم ُحّجـ ــن لـ 96- لكـ

يّتخـــَذاِن  األقـــواِم  علـــى  َذَهبـــا 

ـــى ـــا عل ـــا َدَخ ـــَرا َكَم ـــه َمَك ـــْواًل ب 97- ق

)داوَد( قـــااَل: ال َتَخـــْف َخْصَمـــاِن!!

98- فِـــي ِقّصـــة المـــأ الذيـــن نبيُّهـــم

!! َأْرَكان  ُملـــًكا أخـــا  ــه  لـَ ســـأُلوا 

ــي باعـــٌث : فـــإّن ربـّ 99- قـــال النبـــيُّ

)طاُلـــوَت( يقُدُمكـــم أخـــا أقـــراِن 

100- قاُلـــوا: وكيـــف يُكـــوُن ذاك وليـــَس َذا

ـــلطاِن؟! َســـَعٍة ونحـــُن أحـــقُّ بالسُّ

101- قـــاَل: اصطفـــاُه عليُكـــُم بمزيـــده

مـــن َبْســـطٍة فـــي الِعلـــِم والُجثمـــاِن!!

ـــن ـــم يُك ـــن يشـــاُء، ول ـــي َم 102- واهلُل ُيؤت

َمـــْن نـــاَل مِنـــُه كرامـــًة بُمهـــاِن

103- وكـــذاك كان وصـــيُّ )أحمـــد( بعـــَده

والُجثمـــاِن  الِعلـــِم  فـــي  متبّســـًطا 

ــى األمـــَر َشـــذَّ ِعصابـــٌة 104- لّمـــا تولَـّ

الثِّيـــراِن  نوافــــِر  ُشــــُذوَذ  عنــــُه 
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ـــُم ـــون، وال ُه ـــْم َيعقُِل ـــا ه ـــٌم، ف 105- ُبْك

مـــاِن  َكالصُّ َعُمـــــوَن  ـــون،  يتصفحُّ

: فـــإنَّ آيـــَة ُمْلِكـــِه 106- قـــال النبـــيُّ

ببيـــاِن  لــــُه  تاُبـــــوٍت  إتيـــاُن 

107- إتيـــاُن تاُبـــوٍت ســـتأتيُكم بـــِه

إتيـــاِن  َأّيمـــــا  ــــي  ربـّ أمـــاُك 

108- فيـــه َســـِكيَنُة َربُِّكـــْم وَبقّيـــٌة

اآلالِن  ُوّرَث  مّمـــا  قـــوُم  يـــا 

ـــُم ـــأ منُه ـــجِده توّط ـــل أرُض مس 109- ه

مـــن بعـــِد ذاك ســـواهُما جنبـــاِن!

110- إذ ذاك أذهـــَب كلَّ )رجـــٍس( عنُهـــُم

ــــي، وطهََّرُهــــم مـــــن األدراِن  ربـّ

ـــُه ـــْن أّن ـــه ِم ـــكٍّ ل ـــي َش ـــراَك ف 111- َأ ُت

للفضـــــِل ُخـــصَّ بفتحـــِه بابـــاِن؟!

(: كلُّ َمـــن 112- ولِمـــْن يُقـــوُل ســـوى)عليٍّ

آذى )أبـــا حســـٍن( َفَقـــْد آذانـــي؟!

ــه ــيَّ فإنـّ ــن آَذى النبـ ــا وَمـ 113- حقًّـ

ُمـــْؤٍذ لخالقــــي الــــذي أنشـــاني 

ــُه 114- حقًّـــا وَمـــن آذى المليـــَك فإنـّ

فـــي النـــاِر يرُســـُف أيَّمـــا َرَســـَفان!!

ـــي ـــا أِخ ـــَك ي ـــٌل وإّن ـــي وجبري 115- إّن

ــي  يـــوَم الحســـاب وُذو الجـــاِل يرانِـ

ـــٍز ـــاَز لجائ ـــا َمَج 116- َلعَلى)الصـــراِط(، ف

إاّل لَمـــْن مِـــْن ذي الجـــاِل أتانِـــي 
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ــي ــك( التـ ــراءةٍ( فيها)واليُتـ 117- بـ)بـ

ينجـــو بهـــا مِـــْن نـــاِرِه الثَّقـــاِن!!

118- هـــذا الـــذي دوَن الِجبلَّـــِة َنْصـــُرُه

ــي!! ــواُه َوقانِـ ــا حـ ــُه َومـ ــِس منـ بالنفـ

ـــم ـــُة رّبُك ـــا، ورحم ـــه أن ـــُل اإلل 119- فض

ــيطاِن!! ــِة الشـ ــُة طاعـــ ــذا، وآفـــ هـ

ـــي ـــى أِخ ـــم ناَج ـــٍف أّيُك ـــِف أل 120- وبأل

ناجانِـــي!! أخـــي  ُدونُكـــم  فيهـــنَّ 

ـــْرُحُه ـــاٍب ش ـــُف ب ـــْرٍف أل ـــكلِّ َح 121- ول

وبيـــاِن  ُحُكومـــٍة  بَِفْضـــِل  عنـــدي 

ـــا ـــواُه عندَم ـــُه ِس ـــَرى مع ـــْن س 122- أمَّ

ــدَران؟! ــْون اهلل يبتـــ ــا بَعـــ َمَضَيــــ

ـــذي ـــي ال ـــِه الَعال ـــة( بيت ـــو )البنيَّ 123- نح

الُبنيـــاِن  شـــامخ  ُيعـــَرف  زال  مـــا 

ــدفٍة ــه بُسـ ــا إليـ ــى إذا انتَهيـ 124- حتَّـ

وُهمـــا لمـــا َقَصـــَدا لـــه َوِجـــاِن 

ــِه ــن أركانِـ ــاُر َعـ ــرَّق الكّفـ 125- وتفـ

الَحيَّـــاِن  َم  وهـــوَّ المقـــاُم  وَخـــا 

ــه ــراه وصيُّـ ــُه قـ ــَوى ليحملـ 126- أهـ

ــذاِن  ــى َهـ ــِف ونـَ ــوى ألـ ــى َسـ فونـَ

127- إنَّ النبـــوَة لـــْم يكـــْن لَِيُقْلهـــا 

النهضـــــاِن  أيِّـــــُد  نبـــــيٌّ  إالَّ 

ـــْم ـــاُه وقـــال: ُق ـــه َمَط ـــى النبـــيُّ ل 128- فحَن

ــْياِن  ــه بالَخشـ ــُك عنـ ــْب وال تـ فارَكـ
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129- َفَعـــاه وهـــَو لـــه ُمطيـــٌع ســـامٌع

ـــي !! ـــاع الحان ـــع الُمط ـــُع م ـــي المطي بأب

ــُه ــُروم بََنانـَ ــه يـ ــه منـ ــو أنَـّ 130- ولـ

ــَراِن( !! َنْجًمـــا لنـــاَل مطالـــَع )الدبـْ

ـــُه 131- فتناوَل)الصنـــَم الكبيـــَر( فَزجَّ

اِن  مـــن فوقِـــــه ورمـــــاُه بالَكـــذَّ

ــه ــاُه ورأُسـ ــم منكبـ ـ ــى تحطَّ 132- حتـ

َوَوهـــــى القوائـــُم والتقـــى الَطرفـــان 

133- ونحـــا بُصـــمِّ جامـــٍد )أوثانهـــم(

فأبادهــــــا بالَكْســـــِر واإليهـــــاِن 

134- وغـــدا عليـــه الكافـــروَن بحْســـرٍة

وهـــــُم بـــــا َصَنـــــٍم وال أوَثـــاِن!!

ــِه ــَة َنْفِسـ ــرى هلل ُمْهَجـ ــْن َشـ 135- أمَّـ

ــْكان؟! ــه ُذو ُتــ ــيِّ عليـــ ُدون النبـــ

136- هـــل جـــاد غيـــُر )أخيـــه( ثـــمَّ بنفســـه 

ــان؟! ــطُّ كالنَّعسـ ــراِش( يُغـ ــوق )الفـ فـ

ـــِه ـــاَد بُقوِت ـــكين( ج ـــْن على)المس 137- أمَّ

ـــي؟! ـــيِر( العان ـــِم( مع)األس ـــى )اليتي وعل

ـــورًة ـــا ُس ـــون فيه ـــا التاُل ـــى ت 138- حتَّ

ُعنواُنهـــا )َهـــَل تـــى علـــى اإلنســـاِن(!

139- أمَّـــْن طـــوى يوميـــِن لـــم يطعـــْم، ولـــْم

ــناِن(  ــه، وال )الَحَسـ ــْم حليلُتـــ تطَعـــ

140- َفَمَضـــى لزوجتـــِه ببعـــِض ثيابِهـــا

كالعْجـــاِن  ـــوق  السُّ فـــي  ليبيعـــُه 
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ــِه ــَرادٍق لعيالِـ ــاَع َجـ ــوى ابتيـ 141- يهـ

ــْغباِن  ــن سـ ــاغبٍة ومـ ــِن سـ ــْن بيـ مِـ

ــه أنـّ ُيخبِّـــُر  جاء)مقـــداٌد(  إذ   -142

ُمـــْذ لـــم يـــذق أكًا لـــُه يومـــاِن 

ـــُه ـــاِل فصبَّ ـــِن المث ـــى ثم ـــوى إل 143- فه

ـــاِن  ـــَدي َغْرث ـــي َي ـــَض ِف ـــفِّ أبي ـــن ك م

ـــٍة ـــائُق ناق ـــراِب س ـــن األع ـــرا م 144- فط

حســـــناَء تاجـــــرٍة لـــه معســـاِن 

145- نادى: ” أال اشـتِرَها” فقال: “وكيف لي

بِشـــرا البعيـــر ومـــا معـــي فلســـاِن ؟!

ـــٌر ـــي ُمنِظ ـــا فإّن ـــى: ابتْعه ـــال الفت 146- ق

ــاِن؟! ــاِن َتصطفِقـ ــه الكّفــ ــا بــ فيمـــ

147- فبـــدا لـــه رُجـــٌل فقـــال: َأ َبائـــٌع

ـــي؟! ـــا رّبان ـــَت ي ـ ـــَرك أنـْ ـــي بعيــ مّن

148- أْخبِـْر ِشـَراك ُأَهـن رَبحـَك قـال: ها

ــاِن؟ ــا مئتـ ــال: فهاَكهـــ ــٌة فقـــ مِئـــ

ــه ــا فأهابـ ًبـ ( ُمعجَّ ــيَّ ــى )النبـ 149- َوَأَتـ

ــراِن!! ــى الخبـ ــد انتَهـ ــُل قـ ــه قبـ وإليـ

ـــذي ـــدُأ بال ـــن أ أب ـــا َحَس ـــادى: أب 150- ن

ــي؟! ــه؟! أم ُتْبَدانِــ ــَت ُتنبئنيـــ أقبلـــ

151- قـــال الوصـــيُّ لـــه: فأنبْأنـــي بـــه

ــاِن  ــي ربحـ ــاح لـ ــْرُت فتـ ــي اتََّجـ إنـّ

ــٌل ــٌح عاجـ ــي وربـ ــٌح آلخرتـ 152- ربـ

ــراِن!! ــي َفْخـ ــا أخـ ــي يـ ــا لـ وِكاهمـ
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153- فأبثَّـــه مـــا فـــي الضِميـــر وقـــال: هـــل

تـــدري- فـــداك أحّبتـــي- َمـــْن ذاِن؟!

154- )جبريــُل( صاحــُب بيِعها والُمشــتِري

ــعياِن!! ــح السـ ــَت وأنجـ ــكاُل( طبـ )ميـ

155- و)الناقـــُة الكومـــاُء( كانـــت ناقـــًة

ترَعـــى بـــدار الُخْلـــد فـــي )بطنـــاِن(!!

ـــا ـــى واثًق ـــه )الوحـــُي( أمَل ـــْن علي 156- أ مَّ

ــاِن  ــِه ُذو اطمئنـ ــو إليـ ــُل( وهـ )جبريـ

157- إذ قـــال )أحمـــُد(: يـــا علـــيُّ اكُتْب وال

تلمـــْح، وذاك بِه)األميـــُن( أتانِـــي!!

ـــا ـــي عنُكم ـــه فإّن ـــْن ِذي الجـــاِل ب 158- م

الغيطـــــان!! هــــذه  فـــي  ٌز  ُمتبـــرِّ

159- وَخـــا )َخليـــُل خلِيلـــِه( بَخليلـــِه

ويـــداُه عنـــَد )الوحـــي( تكتنفـــاِن 

160- ووَعـــْت َمســـامُعه َحـــَاَوَة لفظـــِه

ُرؤيـــاِن!! مـــا  غيــــِر  ُرؤيـــَة  ورآُه 

ـــه ـــال نبيُّ ـــِر( ق ـــي الطي ـــْن له)ف 161- أ مَّ

اأُلُفقـــاِن  بشـــرِحِه  ُينيـــُر  قـــواًل 

162-: يـــا َربِّ جـــْئ بأحـــبِّ خلقـــك ُكلِّهـــم

شـــخًصا إليـــك وخيـــر َمـــْن يغشـــاني

ـــِتي ـــَس وحش ـــي وُيؤن ـــا ُيواكَلِن 163- كيم

والشـــــاهداِن بقولـــــه َعــــــْدالِن 

ــِر َوَوْجُهـــُه ( كالهَزبـْ 164- فَبـــدا )علـــيٌّ

ــاِن  ــا َلَمعـــ ــُع أيَّمـ ــدِر يلمـــ كالبـــ
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ثـــا وتحدَّ واستأنســـا  فتـــواَكَا   -165

الَحدثـــاِن!! ذلـــَك  وُأّمـــي  بأبـــي 

( بُحّبـــه 166- أ مَّـــن لـــه َضَرَب)النبـــيُّ

ــاِن  ــَم( إنَّ ذاك لَشـ ــِن مريـ ــل )ابـ مثـ

167- إْذ قـال: يهلُك في هـواَك وفي القِلى

( جالـــًة جيـــاِن!! لـــك يا)علـــيُّ

168- كعصابـــٍة قاُلـــوا: المســـيُح إلُهنـــا

ــْن ثانـــي!! ــه مِـ ــرٌد، وليـــس أُلّمـ فـــ

169- وعصابـــٍة قاُلـــوا: كـــذوٌب ســـاحٌر

َخشـــَي الوقـــوَف بـــه علـــى ُبهتـــاِن!!

170- فكـــذاَك فـــرٌد ليس)عيســـى( كالـــذي

َص القـــوالِن!! جهـــًا عليـــه تخـــرَّ

( قـــد دعـــاُه إلهَهـــم 171- وكذا)علـــيٌّ

!! يســـتانِِ ولـــم  َفَأْحَرَقُهـــْم  قـــوٌم 

172- وأبـــاه قـــوٌم آخـــُرون قًِلـــى لـــه

مِـــْن بيـــن منتِكـــٍث وذي ُخـــْذالِن 

ــٍة ــاَم بخْصلـ ــَر األنـ ــم َفَخـ 173- أم أيُّهـ

ــان؟! ــروع كلِّ َعنـ ــوال ُفـ ــْت طـ طالـَ

174- مِــْن َبعــِد أْن بعــَث النبــيُّ إلــى )منًى(

ان!! ـــوَّ ـــان بالخ ـــْن كــ ـــراءٍة( َمـ بـ)بــ

ردَُّه )رُســـواًل(  فأتبَعـــُه  فيهـــا   -175

ــْرَحاِن  ــواء( كالسـ ــه )الَقْصـ ــُدو بـ تعـ

176- كانـــت لوحـــٍي ُمْنـــَزٍل وافـــى بـــه )الـــْر

ُروُح األميـــُن( فقـــصَّ عـــن تِبيـــاِن 
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ـــي ـــؤدي ُحّجت ـــي ُي ـــال: ال عنَّ 177- إذ ق

دانـــي!! نســـيٌب  لـــي  أو  أنـــا  إاّل 

ـــي ـــُأعطي رايت ـــه: س ـــول ل ـــْن يُق 178- أمَّ

َمـــْن لـــم يفـــرَّ ولـــم يُكـــْن بَجبـــاِن 

ــُه ــو ُيحبُّـ ــبُّ اهلَل وْهـ ــًا ُيِحـ 179- رُجـ

ــاِن  ــْوَم ِرهـ ــبَق َيـ ــاُل الّسـ ــا ينـ َقْرًمـ

ـــا ـــد م ـــُح بع ـــِه اهلُل يفت ـــى َيَدْي 180- وعل

الرُجـــاِن بردِّهـــا  النبـــيَّ  َواَفـــى 

ـــرى ـــُد ال ي ـــَو أرم ـــا( وْه ـــا )َعلِيًّ 181- فدع

ْجـــاِن الرَّ بمْشــــيِة  تســـــتمرَّ  َأن 

ـــا ـــُل فيهم ـــه يتُف ـــى عيني ـــوى إل 182- َفَه

ــاِن  ــَق الَجفَنـ ــد ُأطبـــ ــا قـ وعليهمـــ

183- َفَمَضـــى بهـــا ُمستبشـــًرا وكأّنمـــا

مرآتـــاِن!! َعينـــاُه  ريقـــِه  ــْن  مـِ

ـــْن ـــْم يُك ـــِح، ول ـــِح النجي ـــاُه بالفت 184- فأت

ــَراِن( !! ــِه )الُعَمـ ــِل ُفُتوحـ ــي بمثـ يأتـ

185- أمَّــن أقــلَّ ب)خيبــَر( )البــاَب( الذي

اأَلعـــواِن  ــَن  مـِ نفـــًرا  بـــه  أعيـــا 

186- َهـــْل مـــدَّ َحْلَقَتـــُه َفَصيَّـــر َمْتَنـــُه

ــاِن؟! ــبا الُقْضَبـ ــه َشـ ــلُّ بـ ــا يفـ تْرًسـ

ـــى ـــوَه بُملتَق ـــه الوُج ـــكُّ ب ـــا يُص 187- َتْرًس

َحـــْرٍب بهـــا َحِمـــَي الوطيـــُس عـــواِن 

188- أ مَّـــن لـــه فـــي الَحـــرِّ والبـــْرد اســـتوْت

ــِه الحـــــاالِن منــــه بنعمـــــِة َربـّ
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ـــًة ـــتاء ُغال ـــي الش ـــُس ف ـــراُه يلب 189- فت

ـــاِن(!! ـــي )خْفَت ـــِف ف ـــوَل الصي ـــراه ُط وت

190- هـــل كان ذاك أُلمـــٍة مـــن قبلِـــِه

الَعْصـــَراِن؟!! فأبانـــه  بعـــدِه،  أو 

ـــي : “ فإنّن ـــيُّ ـــال النب ـــه ق ـــْن ل 191- أ مَّ

ُمجتمعـــاِن  الُخْلـــد  بـــدار  وأخـــي 

ـــٍد ـــكاٍن واح ـــي م ـــُع ف ـــى ونرت 192- نرع

شْمَســـان”!! كأنّنـــا  العبـــاد  فـــوق 

ـــُه ـــْن بـ)ســـّيدة النســـاء( َقَضـــى َل 193- أ مَّ

ــي فأصبـــَح أســـعَد اأَلْخَتـــان؟! ربـّ

ـــم ـــْوُه َفردَُّه ـــاٍب أت ـــِد ُخطَّ ـــْن بع 194- ِم

رًدا يبيِّـــــُن ُمْضَمـــــَر األشـــــجاِن 

ــرٌة ــال: صغيـ ــا وقـ ــان منعُهَمـ 195- فأبـ

ــاِن!! ــم يـ ــنِّها لـ ــي سـ ــا فـ تزويُجهـ

( أجابـــه 196- حتَّـــى إذا خطب)الوصـــيُّ

اســـتئذاِن  وال  توريـــٍة  غيـــِر  ــْن  مـِ

ـــا ـــي الُع ـــهَد ف ـــُه وأش َج ـــاهلل زوَّ 197- ف

ان!! أماَكــــــه وجماعــــــة الُســـــكَّ

ــِه ــْن ُصلبـ ــَلُه مِـ َر َنْسـ ــدَّ 198- واهلُل قـ

ــان!! ــن بنتـ ــم تُكـ ــد لـ ــذا ألحمـ فلـ

ــا ق راكًعـ ــِه تصـــدَّ ــْن بخاتِمـ 199- أ مَّـ

ـــي؟! ـــِب الدان ـــذاَك رَضـــى الَقري ـــو ب يرُج

200- حتـــى تقـــرَّب منـــه بعـــد نبيِّـــِه

ــي؟! ــواهٍد ومعانـــ ــٍة بشـــ بواليــــ
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لوالتهـــا آيـــٍة  بِواليـــٍة فـــي   -201
واثنـــاِن  َحَصاُهـــم واحـــُد  نزلـــْت 

ـــُره ُس ذك ـــدَّ ـــُد الُمق م ـــاألوُل الصَّ 202- ف
ـــاِن  ـــه التبعــــ ـــُه ووصيُّـــــ ونبيُّــــ

203- هـــل فـــي تاوتهـــا بـــآي ذوي الُهـــَدى
ــان؟! ــا يليـ ــِث أهلِهـ ــِل ثالـ ــن قبـ مـ

ـــا ـــوَد عليهم ـــُة أن تُع ـــذي الوالي 204- ه
ــَماِن ــا ِقْسـ ــن عْقدهـ ــده مـ ــن بعـ مـ

205- أ مَّـــن عليـــه )الشـــمُس ُردَّْت( بعَدمـــا
ــْدراِن  ــَف الُجـ ــاُم معاطـ ــَي الظـ َكِسـ

206- حتَّـــى َقَضـــى مـــا فـــاَت مـــن صلواتـــه
ــاِن  ــرٍق َضْحيـ ــوٍم مْشـ ــر يـ ــي ُدبـْ فـ

ـــوا ـــٍب َرَأْوُه وَعايُن ـــن َعَج ـــاُس ِم 207- والن
ــْكراِن  ـــ ــَح السَّ ـــ ــوَن َتَرجُّ ُحـــ يترجَّ

ـــًة 208- ُثـــمَّ انثنـــْت لَمغيبهـــا ُمنحطَّ
الظهـــراِن  بريشـــِة  طـــاَر  ـــهم  كالسَّ

ـــا ـــان عليهم ـــوى الجن ـــد ُق ـــاه عن 209- وابن
ــاِن!! ــِه ُركنـــ ــَداِر مقامــــ ــا لِـ فُهمـ

ـــِه ـــوَن لِعْرِش ـــو يعلُم ـــا ل ـــا مًع 210- وُهم
ــنفاِن  ــا شـــ ــك كّلهـــ ُدون المائـــ

211- والـــدرُّ والُمرجـــاُن قـــد َنَحاُهمـــا
يلتقيـــاِن(!! البحريـــِن  مثـــًا )مـــن 

)*( الروايات:
١- رواية البيت األول في علّي في الكتاب والسنة: 

عبرى اللحاظ سقيمة اإلنسان؟!( - )ما بــاُل عينك ثــرة األجفان
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2- والثاني في المناقب: )نوٌر يضيء به البالد...(.

5- والخامس فيه: )أحيا له ُسنن النبّي...(. 

د بِجناِن(. ٨- والثامن فيه: )...منه صالَة تغمُّ

١0- والعاشر في )تحت راية الحق(: 

)... فضيلة لم ننسها ما دامت الملوان(. - 

١3- والثالث عشر في المناقب: )... َمن قائم بخالفة...(. 

١4- والرابع عشر فيه: )... وأعلُم ياذوي األذهان(. 

١٨- والثامن عشر في أعيان الشيعة وموسوعة علّي: 

)... قلب األديب يظّل كالحيران(. - 

١9- والتاسع عشر في المناقب و الموسوعة: 

)ويسارع األقوام...(. 	 

ويف األعيان: )وتسارع األقوام(. 	 

27- والسابع والعشرون في المناقب: )وانقّض منه المسلمون وأظهروا...(. 

32- والثاني والثالثون فيه: )حتى إذا ولي)سماك( ُمثخًنا فغشى...(. 

34- والرابع والثالثون فيه: 

)يدعـــو: أنـــا القضـــــم القضاضـــــة الـــذي

ـــوان( ـــا الرجــ ـــدو إذا دن ـــي الع يقمــ

وهي رواية تخّل بصّحة الوزن. 

3٨- والثامن والثالثون في األعيان: )وحل النبّي إلى تبوك( 

50- والخمسون في المناقب: )قال النبّي...( 

52- والثاني والخمسون في الغدير: )... علًما بفضل مقالة غران(. 

5٦- والسادس والخمسون فيه: )أصبحت مولى المؤمنين جماعٌة...(. 
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بالرفع خطأ. - 

5٨- والثامن والخمسون في المناقب: )أو ما هما فيما تاله إلهكم...( 

إذا هوى...(، وهي رواية  النجم  تعلمون حديث  فيه: )هل  ٦٦- والسادس والستون 

تخّل بصحة الوزن.

٦٨- والثامن والستون فيه: )... يخاطر العصيان(. 

٦9- والتاسع والستون فيه: 

)وســـتعلمون مـــن المـــزن بفضلـــه

باألزمـــان(  إليـــه  المشـــار  ومـــن 

70- والسبعون فيه: 

)قالـــوا أبنـــــه فلـــــن نخالـــــف أمـــــره

فيمـــــا يجـــــئ مـــــن البرهـــــان(

وهي رواية تخّل بصّحة الوزن. 

7٦- والسادس والسبعون فيه: )... يعطي العباد...( 

٨١- والحادي والثمانون فيه: )يدعى الحباب...( 

٨2- والثاني والثمانون فيه: )... إلى الولوج لخيبة...(. 

٨3- والثالث والثمانون فيه: )لما يتمم لبسه...(. 

٨9- والتاسع والثمانون فيه: )وبرجم أخرى والًدا...( 

90- والتسعون فيه: 

أختهـــا إليهـــا  أقبلـــت حـــّرى  )إذ 

حـــذًرا علـــي حـــد الفـــؤاد حصـــان(. 

93- والرابع والتسعون فيه: )... لم يحضرا ناًسا...( 

١١0- والعاشر بعد المئة في المناقب: )... من األرزان(. 
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١١3- والثالث عشر بعد المئة: )... مؤذن بخالقي...(. 

١١٨- والتاسع عشر بعد المائة فيه: )... بالنفس منه ماحواه وقاني(، وهي رواية تخّل 

بصّحة الوزن. 

١20- والحادي والعشرون بعد المئة فيه: )وبألف حرف أيّكم ناجى...(. 

١24- والخامس والعشرون بعد المئة فيه: )حتى إذا أتيا إليه...(. 

١25- والسادس والعشرون بعد المئة فيه: )ويفرق الكفار...(. 

١2٦- والسابع والعشرون بعد المئة فيه:

ــة ــرآه وصّيـ ــه فــ ــوى ليحملـــ )أهـــ

ــوى...(. ــى ســــ ــى ونــــــ فونـــ

١27- والثامن والعشرون بعد المئة فيه: )إّن النبّوة لم يكن ليقيلها...(. 

١3١- والحادي والثالثون بعد المئة فيه: )... ورماه بالكدان(. 

١32- والثاني والثالثون في األعيان: )... ووهى القائم...(، وهي رواية تخلُّ بصحة الوزن. 

رواية  )ونما صم جالمد...( وهي  الموسوعة  المئة في  بعد  والثالثون  والثالث   -١33

تخل بصحة الوزن. 

١35- والخامس والثالثون بعد المئة في المناقب: ).... دون النبي عليه ذا تكالن(. 

١4٦- والسابع واألربعون بعد المئة فيه: )قال الفتى: اتبعها فإنّك منظر...(. 

الوحُي أماله واثًقا...(، وهي  المئة فيه: )أمن عليه  ١5٦- والسادس والخمسون بعد 

رواية تخّل بصحة الوزن. 

١72- والثالث والسبعون بعد المئة فيه: )وأتاه قوم آخرون قلى له...(.

١٨5- والسادس والثمانون بعد المئة في األعيان: 

)... أعيا به نفر من األعوان(. 

١٨٨- والثامن والثمانون بعد المئة في المناقب: 

)... بنعمة ربّه المّنان...( 
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١9٨- والثامن والتسعون بعد المئة في األعيان: )... فلذا ألحمد لم يكن بتان(. 

تخّل بصحة  رواية  تعود...(، وهي  أن  الوالية  فيه: )هذه  المئتين  بعد  والرابع   -204

الوزن. 

205- والخامس بعد المئتين في الطليعة: )من ذا عليه الشمس...(.

فاته من صلواته...(، وهي رواية  ما  فيه: )حتَّى قضى  المئتين  بعد  والسادس   -20٦

تخّل بصحة الوزن. 

وفي األعيان: )... صلواته يا خير بأخير يوم...(، وهي مثلها في الخطأ. - 

20٨- والثامن بعد المئتين في الطليعة: )... بريشه الظهران(.

209- والتاسع بعد المئتين في المناقب: )وابناه عقد قوى الجنان...(. 

)*(المفردات والتعليقات واألعالم: 
١- البال: الشأن، والسبب 

الثرَُّة: كثيرة تساقط الدموع، غزيرتُها. - 

إنسان العين: سواُدها، وما يَُرى في سوادها - 

العبَرى: الحزينة كثيرُة العبرات، وهي الدموع. - 

ُر العين مّما يلي الصدغ. -  واللِّحاظ: مؤخَّ

سقيم األجفان: عليلُها؛ بسبب كثرة الدموع، وتوالي األحزان. - 

2- الُجنَّة: الُسترة، والواقي الحافظ. 

الِعْصمة: الحفظ، و الَمَنَعة. - 

ر، المكروب. -  اللهفان: الُمتحسِّ

3- تالطُم الحافتين: تزايُدهما، وارتفاُعهما، وضرب بعضهما ببعض. 

النائل: العطاء، والخير العميم. - 

نأى: بَُعد، حقيقًة أو مجازًا. - 

(، وهو: الِمثْل، والنظير، الُمساوي. -  يَّ والسيّان: مثنى )السَّ
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االبنة،  األب واألخ، ويُطلق على زوج  المرأة، مثل  ِقبَِل  كان من  َمن  كّل  الَختُْن:   -4

ويُجمع على )األَْختان(. 

نُو: األخ الشقيق، واالبن، والعّم، ونحوهم. -  الصَّ

٦- موات الدين: فساُده، أو بُْعُد الناس عنه. 

رمزًا -  وُهطوله  المطر  بَصْوب  التشبيه  على  ونهجه،  عطاُؤه،  الهدى:  وَصْوب 

للخير والعطاء الوارف المتجّدد. 

الُجُدوب: القلّة، واإلقفار، وقُِصَد بها – هنا- الكفُر والنفاُق. - 

7- تفرَّج: اتّسع بعد ضيق. 

كُرَُب النفوس: شدائُدها، وُهموُمها. - 

استفاض: انتشر، ووضح. - 

الله )سبحانه(، والَحرَُم -  الحرام شرَّفه  الله  بيُت  المكّي، وهو  الحرم  والحرََمان: 

المدنّي، موطُن النبّي بالمدينة المنورة. 

إشراقُهما: استضاءتُهما، وزيادُة أنوارهما المباركة. - 

د: تغمد الله فالناً برحمته أي غمره بها.  ٨- التغمُّ

9- يُشير الشاعر بقوله: )إّن أذني واعيٌة...( إلى األذُن الواعية، وهي التي عقلت عن الله 

)سبحانه(، وانتفعت بما سمعت من كتابه الكريم: ينظر: )الجامع ألحكام القرآن: 

243/١٨(، و)البحر المحيط: 25٦/١-257(، و)تفسير القرآن العظيم: 4١2/4 -4١3(.

الله العزيز: 4/ 404(: <أي حافظة يعني بذلك التذكرة، -  وفي )تفسير كتاب 

وهي أُذن المؤمن، سمع التذكرة؛ فوعاها بقلبه...>. 

 - ،)2٦7/٨ المنثور،  و)الدر   ،)٦00/4 )الكّشاف،  وفي  السابقة،  التفاسير  وفي 

و)تهذيب اآلثار، ١٦٨/4(، وغيرها عن مكحول بن أبي أسلم، ت ١١2ه( أّن 

النبّي عند نزول اآلية رقم )١2( من سورة )الحاقة(، وهي قوله )عّز شأنه(: 

﴿لِنَْجَعَلَها َلُكْم َتْذكَِرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة﴾، قال: <سألُت ربّي أن يجعلها أُذن علّي>. 

وعن مكحول أيًضا قال: فكان علّي يقول: <ما سمعُت شيئًا قَطُّ فنسيتُه - 
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إاّل حفظتُه>. 

ه( -   ٦3 األسلمّي)ت  الحصيب  بن  بُريدة  عن   ،)90/١0 المنثور:  )الدر  وفي 

قال: قال رسول الله لعلّي: <إّن الله أمرني أن أُدنيك وال أُقصيك، وأن 

َلُكْم  ﴿لِنَْجَعَلَها  اآليُة:  فنزلت هذه  أن تعي...>؛  أعلّمك، وأن تعي، وحقَّ لك 

َتْذكَِرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيٌة﴾. 

السامعُة، ولسانُه -  الناظرُة، وأُذنه  الله  <عليٌّ عيُن  ُسليم، 3٨3(:  وفي )كتاب 

الناطُق في خلقه...> !!

ح بالخصال الحميدة..  ١0- الَفَخار: الفضل، والعظمة، والتمدُّ

ومدى الغايات: ُمنتهاها، وغايتُها الُقصوى. - 

ما دامت الملوان: ما تعاقب الليُل والنهاُر وطرفاُهما؛ أي على الدوام، وهما - 

المثنيين:  نوعي  تمييز  الجنتين في  يُفرَُد واحُده: )جنى  الذي ال  المثنى  من 

وما  الَملَواِن  اختلَف  ما  ذلك  أفعُل  )ال  )الَمثَل(:  في  قولهم  من  وهو   ،)١0٨

األمثال  وقاموس   ،202/4 العربية،  األمثال  )معجم  والملواِن(.  الجديداِن  كّر 

العربية التراثية، ص357(. 

١١- خاصُف النعل: الذي يجمع بين طرفيه بخيٍط أو نحوه. 

ويشير الشاعر بقوله: )إّن خاصف نعله...( إلى فحوى ما رواه كلٌّ من الترمذّي - 

في  254ه(  )ت  حبّان  وابن   ،٦34/5 الصحيح(،  )الجامع  في  )ت279ه(، 

)المستدرك(، ١23/3،  في  والحاكم )ت405ه(  )صحيحه(، ١20١ – ١202، 

عساكر  وابن   ،١00/١ والمساوئ(،  )المحاسن  في  )ت320ه(  والبيهقّي 

شهرآشوب  وابن   ،455  –  453  -42 دمشق(،  مدينة  )تاريخ  في  )ت57١ه( 

)أُسد  في  ٦30ه(،  )ت  األثير  وابن   ،57-55/3 )المناقب(،  في  )ت5٨٨ه( 

الغّمة(، ١/343 – 344،  الغابة(، ١١4/4، واإلربلّي )ت٦93ه(، في )كشف 

 والقندوزّي )ت ١270ه( في )ينابيع المودة(، 70/١... وغيرهم، أّن النبّي

قال في )يوم الحديبية( سنة ٦ ه لسهيل بن عمرو )ت ١٨ ه(، وقد سأله رّد 

اللُه عليكم َمْن يضرُِب رقابكم  جماعة: <يا معشَر قُريٍش، لتنتُهوا أو ليبعثنَّ 

على الذي امتحن الله قلبه باإليمان !! 
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فقالُوا: َمن هو يا رسول الله؟! - 

قال: هو خاصُف النعل!! - 

وكان )عليه الصالة والسالم( أعطى َعلِيًّا نعله؛ يخصُفها...>- 

 - ،٨9 )الخصائص(،  في  303ه(  )ت  شعيب  بن  أحمد  النسائّي  رواية  وفي 

رسول  ننتظر  جلوًسا  كّنا  قال:  74ه(  )ت  الُخدرّي  سعيٍد  أبي  عن  بسنده، 

، فقال: <إّن  الله؛ فخرج إلينا قد انقطع شسُع نعله؛ فرمى به إلى عليٍّ

منكم رجاًل يُقاتُل الناس على تأويل القرآن، كما قاتلُت على تنزيله>...فقال أبو 

بكر: أنا ؟! قال )عليه الصالُة والسالُم(: ال.!! فقال عمُر: أنا ؟! قال )عليه الصالُة 

والسالُم(: ال...!!...ولكن خاصُف النعل>. 

)وقارن: البداية والنهاية، ٨/472..( - 

وتأّول القرآن الكريم وتأويلُه: تفسيره، وتفّهم أحكامه، ومعانيه، ودالالته. - 

١3- الرشاُد: االستقامة، والُهدى. 

الداللة: البرهان، والحّجة. - 

١4- لعلّه يشير بقول: )أقضاكم هذا...( إلى فحوى ما رواه ابن شهرآشوب في )المناقب: 

 < 4١/2، ١4/3، 29٦(، بسنده عن النبّي قال:<أقضاكُم عليٌّ

وفي )عيون أخبار الرضا: ٨0/١(، عن النبّي قال: <علّي أقضاكُم>، وكذلك - 

قال عمر بن الخطاب: <علّي أقضانا>. 

وَرَوى ابُن سعٍد )ت 230ه( في )الطبقات الكبير: 29١/2 -293(، بسنده عن - 

علّي قوله: <بعثني رسوُل الله إلى اليمن؛ فُقلُت: يا رسول الله، بعثتَني 

وأنا شاٌب أقضي بينهم، وال أدري القضاَء؟! فضرب )عليه الصالُة والسالُم( على 

فلق  الذي  اللِه  فو  لسانه!!  وثبّت  قلبه،  اهِد  اللهّم،  قال:  ثم  بيده،  صدري 

الحبّة، ما شككُت في قضاٍء بين اثنين>.

وقال: -  صدري،  على  يده  والسالم(  الصالة  )عليه  <فوضع  أخرى:  روايٍة  وفي 

فال  يديك،  بين  الخصمان  قعد  فإذا  لسانك؛  ويثبّْت  قلبك،  سيهدي  الله  إّن 

يتبيّن  أن  أحرى  فإنّه  األول؛  من  كما سمعت  اآلخر،  من  تسمع  حتَّى  تقِض 
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لك القضاء>؛ فما زلُت قاضيًا، أو ما شككُت في قضاٍء، بعُد>، وينظر أيًضا: 

)مسند ابن حنبل ١49/١-١50(، الحديث رقم )٦٦٦(، والحديث رقم )٦90( 

وغيرهما.، و)سنن أبي داود(، كتاب األقضية، الحديث رقم )35٨2(، و)السيرة 

النبوية في ضوء المصادر األصلية، ٦77-٦79(.

التبيان: ما يبين به الشيُء من الداللة والفصاحة.- 

ذوو األذهان: ذوو العقول الراجحة واألفئدة السليمة. - 

١5- قوله: )إنّي مدينة علمكم..( يعتمد على ما رواه الترمذيُّ )ت279ه( في )الجامع 

الصحيح: ٦37/5(، الحديث رقم: )3723(، والطبرّي )ت3١0ه( في )تهذيب اآلثار: 

-207 النبوية:  )المجازات  في  40٦ه(،  )ت  الرضّي  والشريف   ،)3٨2  –  379/2

20٨(، واألمينّي في )الغدير: ٦2/٦ – 79(، وغيرهم، بسندهم عن النبّي، أنّه 

قال: <أنا دار الحكمة وعلّي بابها> 

وفي )مجمع الزوائد: ١4/9(، و)أسد الغابة: ١00/4(: <أنا مدينُة العلم، وعليٌّ - 

بابها؛ فَمن أراَد العلَم؛ فليأِت بابه>. 

 --34٨ المجموعة،  و)الفوائد   ،)335  -329/١ المصنوعة،  الآللئ  )وقارن: 

.))349

وثيق الركن: قوّي راسخ متين، ال يضعف وال يتزعزع.- 

الِمْصراع من الباب ونحوه، و الجمع: المصاريع: أحُد ِظلْفيِه)جانبيِْه(. - 

١7- الُمفتري: الُمختلق الكذب، ونحوه. 

 - .ابن مريم: هو المسيح عيسى

يعتمد الشاعر في بناء هذا البيت وما بعده على فحوى ما رواه ابن شهرآشوب - 

اليعقوبية: هو  فقالت   ،اختلفوا في عيسى قال:  )المناقب: 3/30١(  في 

ثالُث  هو  اإلسرائيليُة:  وقالت   ،!! الله  ابُن  هو  النسطوريُة:  وقالت   ..!! الله 

اٌب ساحٌر !! وقال المسلمون: هو من عند الله،  ثالثة!! وقالت اليهوُد: هو كذَّ

؛ فقالت الُغالة:  كما قال عيسى: إني عبُد الله، واختلفت األُمة في عليٍّ

ُر!! وقالت  إنّه المعبُوُد!! وقال الخوارُج: إنّه كافٌر !! وقالت الُمرجئة: إنّه المؤخَّ
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: يدخل من هذا الباب رُجٌل أشبُه الَخلِْق  ُم !! وقال النبيُّ الشيعُة: إنه الُمقدَّ

ا ُضِرَب اْبُن  بعيسى؛ فضحُكوا من هذا القول !! فنزل قوله سبحانه: ﴿َوَلمَّ

وَن... َوَجَعْلنَاُه َمَثاًل لَِّبنِي إِْسَرائِيَل﴾ )الزخرف / 57(.  َمْرَيَم َمَثاًل إَِذا َقْوُمَك ِمنُْه َيِصدُّ

 -  وروى اإلربلّيُّ في )كشف الغمة: 303/١ – 304، 32٨(، عن اإلمام عليٍّ

أبغضتْه  مثاًل،   عيسى من  فيَك  <إّن  فقال:  الله؛  رسوُل  دعاني  قوله: 

اليهوُد حتى بهتُوا أُمه، وأحبّتْه النصارى حتَّى أنزلُوه بالمنزل الذي ليس له>، 

، وُمبِْغٌض يحمله  أال وإنّه يهلك فيَّ اثناِن: ُمِحٌب ُمطٍْر، يُقرِّظُني بما ليس فيَّ

شنآني على أن يبهتني>!! 

١٨- المناقب: األفعال الكريمة، والمفاخر الحسنة الجليلة. 

األريب: العاقل شديد البصر، الحاذق الماهر. - 

الحيران: الدِهش المذُهول غير الراسخ. - 

١9- تسارع: تسابق في سرعة. 

وطَّأ: هيّأ. - 

 - . الثرى: التراب النديُّ

الَعِقبان: مثنى)الَعِقب(، وهو ُمؤخُر القدم، وهو كّل شيء يجيء بعد آخر. - 

20- رام: أحّب، وأراد، وألف، وعطف. 

المعاطس: األنُوف. - 

الرئمان: الُحّب، واأللفة، واإليناس، والعطف. - 

2١- يوم بدر: هو اليوم الذي شهد الوقعة الكبرى التي فرّق الله )تعالَى( بها بين الحّق 

صناديد  على  واألنصار  المهاجرين  من  وصحبَُه   ،الله رسوَل  فنصر  والباطل، 

الشرك من )قُريش( في السادس عشر والسابع عشر من شهر رمضان من السنة 

من  القتلى  عدُد  وبلغ  الُفرقان(،  بـ)يوم  اليوم  هذا  ويُعرف  الهجرة،  بعد  الثانية 

قُريش )70( رجاًل، واألسرى منهم )70( رجاًل، و استُشهد من الصحابة )٦( نفٍر من 

المهاجرين، و)٨( من األنصار، وكان علّي صاحَب راية رسول الله فيه...
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)موسوعة الحروب، ١05-١07، وأيام العرب في اإلسالم، 7-33، والسيرة النبوية 

في ضوء مصادرها األصلية، 3٦3-327(. 

البالء: االختبار، والبأس. - 

َعُر الَمضُفور من َشَعِر الرأس. -  ؤابة(، وهي الشَّ الذوائب: جمع )الذُّ

قوله: )يُشيب..(: كنايٌة عن شّدة الهول، وضراوة القتال. - 

يستُرُها -  أي:  نفسه،  يكِمي  ألنّه  السالح؛  البُس  الشجاع،  الفارُس   : 22-الكميُّ

بالدرع، والبيضة وغيرهما من عّدة الحرب. 

البأس: الشجاعة، والقوة. - 

ن، المتين. -  وُممنَُّع األركان: الُمحصَّ

23- الَهْصر: شّدة الغمز، والدفع، والكسر. 

والَجَناُب: ما قرُب من َمَحلَّة القوم. - 

الضيغم: األسد الشرس الذي يُعضُّ عًضا شديًدا. - 

24- الُمماِصُع: الفارس المحارب، والُمقاتل الُمجالد. 

كأس المنيّة: سقاُء الموت والفناء. - 

ِشيَب: ُخلط وُمزَج. - 

، إذا اعتُِصَر خرَج منه كهيأة اللبن، فربّما -  الصاب جمع )صابة(، وهي شجٌر ُمرٌّ

نزت منه نزية، أي قطرة، فتقع في العين، فكأنّها شهاُب ناٍر، فربّما أعمتْها، 

)تهامة(.  أغواُر  ومنابتُه  فأحرقه،  الجلَد  أصاب  وربّما  البصَر،  أضعف  وربّما 

)معجم  بِْر.  الصَّ عصارُة  هو  وقيل:  الُمّر،  الشجِر  هذا  عصارُة  اُب  الصَّ وقيل: 

النباتات والزراعة، ٨٦/١(. 

إذا كبُر شيئًا؛ فصار له ُخطُوٌط وخالطْت خضرتَه ُصفرٌة، -  الحنظُل  الخطبان: 

أو غبرٌة، وقد أخطب الحنظُل، وحنظلة خطباُء وخطبانة. قيل: الخطباُن من 

الحشيش  آخر  في  ينبُت  نبٌت  هو  وقيل:  سوٌد.  ُخطوٌط  فيه  الذي  الحنظل 

أشدُّ  هو  أو  البنفسَج،  تُشبه  رقَاٌق  أطرافُه  الحيّات،  كأذناب  أو  كالهليون، 

منه َسَواًدا وما دون ذلك أخضُر، وما ُدون ذلك إلى أصله أبيُض، وهو شديُد 



يَم.وَلن نب دمحدجرعِش100 ت كلا

المرارة. )معجم النباتات والزراعة، ٦٦/١(، ضربُوا بمرارته المثل؛ فقالُوا: أمرُّ 

من الخطباِن: )قاموس األمثال العربية التراثية، 94، ومعجم األمثال العربية، 

 .)42/2

25- ذوو الرايات: كباُر قادة الجيوش من الُفرسان الصناديد الشجعان. 

ل: صرع، وغلب. -  جدَّ

الُعصبة: الجماعة من الفرسان. - 

الغاب: األََجمة التي طالت، ولها أطراٌف مرتفعٌة باسقٌة، وقد يَُخصُّ بها أَجمُة - 

القصب، وقد تُطلق على جماعة الشجر، ومفردها )الغابة(. )معجم النباتات 

والزراعة، ١/97(. 

اُن(: موضُع قرب )الكوفة( يسلكه الحاجُّ أحيانًا، وهو مأسدٌة. وقيل: هو فوق -  )خفَّ

)القادسية(. وقيل: قريتان من قرى )السواد(، من طّف الحجاز، يُضرُب بأسودها 

اَن(. )قاموس األمثال العربية التراثية، ١5،  المثُل، فيُقال: )أجرأُ من ليٍث بخفَّ

ومعجم األمثال العربية، ١40/4(. 

 -  يشير الشاعُر في األبيات الخمسة السابقة إلى جانٍب من بطولة اإلمام عليٍّ

في )بدر(، إذ يُروى أنّه بارَز شيبَة بن ربيعَة بِن عبد شمٍس؛ فقتلُه، وشارك مع 

عّمه حمزة في قَتِْل الوليد بن شيبة. 

2٦- أُُحد: هي الوقعُة التي ابتلى الله )سبحانه( فيها صبر النبّي، وصحبه بُمالقاة 

الرابع عشر من شهر شوال سنة )3 ه(،  السبت  يوم  )أُُحد(  عدّوهم فوق جبل 

بن  بن حرب، وعلى خيلهم خالُد  أبو سفيان  فيها  المشركين  رئيَس جيش  وكان 

الوليد، ومعهم مائُة فَرس، بخالف المسلمين الذين لم يكن معهم فرٌس واحٌد، أّما 

حامُل لوائهم فكان من بني عبد الدار، وهو طلحُة بن أبي طلحة العبدرّي، وكان 

الرماُة  ترك  )عاصًما(، وعندما  يُدَعى  المهاجرين  المسلمين رجاًل من  لواء  حامُل 

التّف )خالٌد(  بينهم؛  النزاُع  وثار  الغنائم  إلى جمع  الحرب، ومالُوا  مواقعهم في 

بالخيل على المسلمين واستحصدهم قتاًل، ولّما جرى هذا َصَرخ بعُض المسلمين 

على مؤّخرة جيشهم، وُسمع نداٌء بأّن الرسوَل )عليه الصالة والسالم( قُتل؛ فسقط 

في أيدي الُمقاتلة، فولّى َمن ولّى... والرسوُل ثابت يدعو الناس، وكان للمنافقين 
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دور في تفرقة الكلمة في أمر الرجوع، ومضى الرسول يلتمس أصحابه، فجاءه 

حمزُة  ه  عمُّ وقُِتَل  دعائه،  بعد  عنه  صرفَهم  الله  ولكّن  وجهه،  تلقاء  المشركُون 

واستُلبَْت كبده، وقُِتَل نفٌر من المتقّدمين من المسلمين، وعددهم )70( رجاًل، 

في ُمقابل )22( من المشركين. )موسوعة الحروب، ١١4/١١١، وأيام العرب في 

اإلسالم، 33-47، والسيرة النبوية في ضوء مصادرها األصلية، 379-40٦(. 

شّج: جرح، وأصاب. - 

وكُلِم: جرح، فأكثر جراحاته. - 

يستضيُء الشاعُر في بناء هذا البيت وما يليه بما رواه كلٌّ من الطبرّي في - 

في  واإلربلّي   ،١52-١47/3 المناقب:  في  وابن شهرآشوب   ،5١4/2 )تاريخه: 

كشف الغمة: ١94/١، وابن كثير )ت774 ه( في البداية والنهاية: ٨/439(، 

هو   ١05 ت  المدنّي:  البربرّي  الله  عبد  بن  عكرمة  عن  بسندهم  وغيرهم، 

غيره، قوله: )سمعُت َعلِيًّا يقول: لّما انهزم الناس عن رسول الله يوم أُُحد، 

لحقني من الجزع عليه ما لم أملك نفسي، وكنُت أمامه أضرُب بسيفي بين 

يديه وحملُت على القوم فأُخرُِجوا، فإذا أنا برسول الله وقد وقع مغشيًا عليه؛ 

وولَّوا  الله  رسوَل  يا  كفُروا  قلُت:  ؟!  عليُّ  يا  الناُس  فعل  ما  وقال:  إلّي  فنظر 

بَُر، وأسلُموك !! فنظر )عليه الصالة والسالم( إلى كتيبة، فقال: رُدَّهم عّني!!  الدُّ

فحملُت عليهم أضربُهم، يميًنا وشمااًل حتى فَرُّوا..> 

ونقل ابن شهرآشوب في )المناقب: ١49/3(: أنّه )انتهى أنُس بن النضر إلى - 

؟!  يُجلسُكم  ما  وقال:  رجال،  في  ه(   3٦ )ت  الله  عبيد  بن  وطلحة  ُعمر، 

قُوموا،  ؟!  بعده  بالحياة  تصُنعون  فما  قال:   !! الله  رسوُل  محّمٌد  قُِتَل  قالوا: 

فُموتوا على ما ماَت عليه رسوُل الله، ثم استقبَل الَقْوَم حتَّى قُتل. ورأى 

أبو سفيان النبيَّ مطروًحا على األرض فتفاءل بذلك ظفرًا، وحّث الناس على 

معاشَر  ونادى:  أحد،  إلى  النبّي  حمل  ثم  وهزَمُهم،  عليٌّ  فاستقبلهم   ، النبيِّ

، ويدُعون  المسلمين، ارجُعوا إلى رسول الله، فكانُوا يثُوبون ويُثُنون على عليٍّ

، فقال النبيُّ )عليه الصالة والسالم(: ُخذ هذا  له، وكان قد انكسر سيُف عليٍّ

السيف !! فأخذ )ذا الفقار(، وَهزم القوَم...>. 



يَم.وَلن نب دمحدجرعِش102 ت كلا

27- أجفل: فرَّ فزًعا، وهرب ُمسرًعا. 

الخيفان: الجراُد الالئي فيها نَُقٌط ُسوٌد تُخالف سائَر لونها. - 

29- أبو سفيان: صخُر بن حرب بن أُميَة، أحُد سادات قُريٍش، أسلم يوم فتح مكة )20 

من رمضان، سنة ٨ ه(، وتُوفّي بالمدينة – وقيل: بالشام – سنة )3١ه(: )األعالم: 

 )20١/3

الصحابيُّ   ، األنصاريُّ البياضيُّ  الخزرجيُّ  أوس  خرشة،  بن  سماُك  ُدجانة:  أبو   -30

بدًرا،  اإلسالم، شهد  النبيلة في  والمشاهد  األيام  ذو  المغوار،  والبطل  الُشجاع، 

وثبت يوم أحد، وأُصيب بجراحات كثيرة يُضرب بها المثل، وتُوفي سنة )١١ ه(: 

)األعالم: 3/١3٨-١39(. 

له،  له وحَده، وطاعتُه، واإلسالُم  أمرُه، وعهُده، واإلخالُص  )تعالَى(:  الله  3١- حبل 

)تلخيص  وأحكاٍم:  شرائَع  من  تضّمنه  وما  الكريم،  القرآُن  أو  ودينه،  وذّمتُه، 

البيان، 4٦(. 

وفي )الكّشاف: 394/١(: هو االستعانُة بالله )تعالَى(، والوثُوُق به، واالجتماُع - 

على التمّسك بعهده، واإليمان به وطاعته. 

المعاصي -  من  قدرتُه(  )جلّت  الله  بلُطف  الممتنع  الُمتمّسك،  والُمعتصم: 

واآلثام، والمتقوِّي بنصر الله، وُحسن توفيقه وهدايته. 

32- ألَوى: أمال، وثني، وطوى، واستتر. 

الُمثَخُن: الُموهن الضعيف من شّدة الجراحات. - 

ُغشي عليه: ألمَّ به، فأغشى فهمه، وأفقده الحسَّ والحركة، فهو مغشيٌّ عليه. - 

33- يشير، بقوله: )أخو النبي...( إلى فحوى ما رواه ابن سعٍد، في )الطبقات: 2/5٦(، 

بسنده عن النبّي يخاطب َعلِيًّا : <أنت أخي ترثني وأرثك>. 

الصحيح: ٦3٦/5، )3720(، والهيتمّي، في -  )الجامع  الترمذي في  وفي رواية 

الصواعق المحرقة: ١٨٨(: <أنت أخي في الدنيا واآلخرة>. 

وفي )االستيعاب: ١09٨/3، وأسد الغابة: 9١/4، ١09، و مناقب آل أبي طالب: - 

2١١/2(، أنّه )عليه الصالة والسالم( آَخى َعلِيًّا مرَّتين؛ إْذ آَخى بيَن الُمَهاِجرين، 
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واحدٍة  كّل  في  لعليٍّ  وقال  الهجرة،  بعد  واألنصار  المهاجرين  بين  آخى  ثُمَّ 

منهما: <أنَت أخي في الدنيا واآلخرة>!! 

الدنيا واآلخرة>. وينظر: -  <أنت أخي وأنا أُخوك في  وفي )كتاب سليم:١94(: 

)السيرة النبوية في ضوء مصادرها األصلية، 305-300(.

)وقارن: البداية والنهاية، ٨/٨39(. - 

الُمطاعن: كثير الطعن، ُمتواليه. - 

الُمضارُِب: كثيُر الضرب، ُمتتاِبُعه. - 

َوَهى الَعُضد: ضُعَف، وأُنِهك. - 

34- القْضم الَقَضاقضة: أسد األُسود، وفارُس الُفرسان. 

: أهلكه، وفرَّق شمله، وأفقده توازنه. -  أصَمى العُدوَّ

35- قوله: )ال سيف إاّل ذُو الفقار...( يستضيء بفحوى قول النبّي )عليه الصالة والسالم( 

يوم )أُحد( يخاطب َعلِيًّا: <أما تسمُع مديحك في السماء، إّن َملًَكا اسُمه )رضواُن(– 

ويُقال: جبريُل – ينادي: ال سيف إاّل ذُو الفقار وال فتى إاّل علّي> )السيرة النبوية: 

١0٦/3 وتاريخ الطبرّي: 5١4/2، ومناقب آل أبي طالب: ١4٨/3 – ١49، والرياض 

النضرة في مناقب العشرة: ١09/3، والبداية والنهاية: 439/٨، وكشف الغّمة: ١/١94( 

 - وفي )عيون أخبار الرضا: ٨2/١(: إّن العلماء قد أجمعوا على أّن جبرائيل

، قال: ألنّه منِّي وأنا  قال يوم أُحد: يا محّمُد، إّن هذه لهي المواساُة من عليٍّ

مْنُه، فقال جبرائيُل: وأنا منُكم يا رسوَل الله، ثم قال: )ال سيَف إاّل...(. 

وفي )االشتقاق: ١29(: قال أبو بكر ابن ُدريد)ت 32١ ه(: إّن النبّي قَتََل - 

أُبيَّ بن َخلٍَف يوم )أُحد( ُمبارزًة بَحْربٍة، وأخَذ سيفه )ذا الفقاِر(. 

وذكر البالذرّي )ت 279 ه( في )أنساب األشراف: 52١/١(: أّن مرزوقًا الصيقل - 

صقل سيف رسول الله )ذا الفقار(، فكانت قبيعته، وحلق في قيده، وبكر 

في وسطه من فضة. 

وقال الفيروزآبادّي )ت ٨١7 ه( في )القاموس المحيط مادة )فقر(: 5٨٨(: إّن - 

 ذا الفقار( سيُف العاص بن ُمَنبِّه، قُِتَل يوم )بدر( كافرًا، فصار إلى النبّي(
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 . ثم صار إلى عليٍّ

وفي )السالح في اإلسالم: 34(: إّن سيف )ذي الفقار( لعلّي بن أبي طالب، - 

، ثم الهادي، فالرشيُد.  توارثه آلُه، ثم المهديُّ العباسيُّ

( أّن األصمعّي رآه عند )الرشيد( في مدينة )طوس( -  ونقل )أحمد الفهد العريفيُّ

في فارس، فوصفه قائاًل: إّن به ثماني عشرة فقرًة من الجوهر.)معجم سيوف 

العرب: 55-5١((.

3٦- وقولُه: )... بأنّه مّني...( يستلهم ما ُرِوَي عن النبّي يُخاطب َعلِيًّا: <أنت مّني 

الصحيح:  و)الجامع  علّي،  مناقب  باب   ،3٦7/2 البخارّي:  )صحيح  منك>:  وأنا 

 .))37٦: )١٦35/5

وفي رواية ابن سعد: <أنَت أخي ترثُني وأرثَُك> )الطبقات الكبير: 2/5٦..( - 

وفي روية الهيتمّي: <أنت أخي في الدنيا واآلخرة> )الصواعق المحرقة: 2٨٨(.- 

)كتاب -  وأِطيُعوا>:  له  فيُكم، فاسمُعوا  <هذا أخي ووصيّي  وفي رواية أخرى: 

ُسليم: 222، وتهذيب اآلثار: ٦3/4..(.

أبلي: خلف.- 

  37- قولُه: )جبريُل قال...( ينّوه بجانٍب من حديث )الُمباهلة(، إذ ُروَي أّن النبيَّ

م َعلِيًّا وزوجه الزهراء وابنيهما الَحسَن والُحسيَن، وألقى عليهم عباءة  نام، ونوَّ

َأْهَل  ْجَس  الرِّ لُِيْذِهَب َعنُكُم  ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  ﴿إِنَّ الله )جّل شأنه( فيهم:  فأنزل  قطوانية، 

يا محّمد،  أنا منكم   :َتْطِهيًرا﴾ )األحزاب / 33(، وقال جبريل َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت 
فكان سادسهم )النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم، ١٨0 – ١٨١ وصحيح ابن حبان، 

 )3724(  :)٦3٨/5 الصحيح:  والجامع   ،)٦93٨  –  ٦937( رقما:  الحديثان   ،١20٨

والسيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ٦45-٦4٦(. 

: أّن النبّي قال: -  وفي )كتاب سليم: 429 و 430( عن سلماَن الفارسيِّ

، واألوصياء  ، وفي ابنتي فاطمَة، وفي ابَنيَّ ، وفي أخي عليٍّ نزلت هذه اآليُة فيَّ

ْجَس... ُه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ َما ُيِريُد اللَّ واحًدا بعد واحٍد، ُولْدى وُولْد أخي: ﴿... إِنَّ

في  يشكُّون  ال  الشّك   :قال ال.  قلت:  ؟  سلماُن  يا  الرجُس  ما  أتدرون   ﴾
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شيء، جاء من عند الله أبًدا، ُمطهَّرون في والدتنا وطينتنا إلى آدم، ُمطهَّرون 

معُصوُمون من كّل سوء>. 

3٨- تبوك: بلٌد بالحجاز على الطريق الممتد من دمشَق إلى المدينة المنورة، على 

مسافة )3٦0كم( من المدينة، وكانت في زمن النبّي )عليه الصالة والسالم( على 

بها  وكانت  البيزنطية،  الدولة  بعدها حدوُد  تبدأ  العرب،  لبالد  الشمالية  الحدود 

الغزوُة المعروفَة في شهر رجب من السنة التاسعة بعد الهجرة، قضى فيها رسوُل 

الله بضع عشرَة ليلًة، ثم انصرف قافاًل إلى المدينة من غير قتال، وهي آخر 

والسيرة   ،١4١-١29 اإلسالم،  في  العرب  الكريم.)أيام  الرسول  شهدها  غزوة 

النبوية في ضوء المصادر األصلية، ٦١3-٦3٨(. 

الُمَخلَّف: المتُروك، والُمستبَقى. - 

الماني: الله )ُسبحانه وتعالَى(. - 

40- ثنى: ارتّد كافرًا.

َصرْف الِعنان: إعراُض الوجِه ونحوه- 

4١- الكاشح: الُمعادي الُمضمر الشحناَء والبغضاء. 

42- المبادر: الُمسارع، والُمسابق. 

والُفؤاد المتخلِّع: الُمضطرِب الفِزع.- 

الِعج الرُّْجفان: شديُد الَحركة، ُمضطربُها. - 

44- الوغي: شدة صوت الحرب، وجلبتُها وسعيرُها. 

تناطُح الكبشين: تنازُع سيّدي القوم، وفارَسْي المعركة. - 

45- السام: المنقصة. 

االسترزان: النقص، والعيب. - 

4٦- بأبي: ُمفّدى بأبي، ُدعاُء مْدٍح وثناٍء. 

 - . بُوِّئ: نزل، وَحلَّ
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 :يُخاطب َعلِيًّا 47- قوله: )كمثل هارون...( يستلهم ما ُروي عن النبي

<أنَت مّني بمنزلة هاروَن من ُموسى، إاّل أنّه ال نبيَّ بْعدي>، وقوله: <أما ترَضى أن 
تكون مّني بمنزلة هاروَن من ُموسى، غير أنّه ال نبيَّ بْعِدي>: )صحيح البخارّي: 

2٦9/2، الحديث رقم )3430(، و صحيح مسلم: ١٨70/4- ١٨7١: )2404(، والجامع 

 ،١04-١03/2 الطبرّي:  وتاريخ   ،)373١  – و)3730   ،)3724(  ،٦4١/5 الصحيح: 

والرياض النضرة في مناقب العشرة: ٨2-٨4، ومناقب آل أبي طالب: 2/33٦، 4١9، 

والسيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية ٦23(.

بأخيه -  أزرَه  يُشدَّ  أن  )سبحانه(  ربّه  دعا   ،بن عمراَن ُموسى  فتَى عمران: 

هاروَن قائاًل: 

لَِّسانِي  ن  مِّ ُعْقَدًة  َواْحُلْل  َأْمِري )26(  لِي  ْر  َوَيسِّ لِي َصْدِري )25(  اْشَرْح  ﴿َقاَل َربِّ 
ْن َأْهلِي )29( َهاُروَن َأِخي )30( اْشُدْد  )27( َيْفَقُهوا َقْولِي )28( َواْجَعل لِّي َوِزيًرا مِّ
بِِه َأْزِري )31( َوَأْشِرْكُه فِي َأْمِري )32(﴾ )طه/ 25-32(، فاستجاب له )تعالَى(، 

وأيده بأخيه.

4٨- المحظُور: الممُنوع.

الحّج  من  قُُفوله  في طريق   المصطَفى فيه  الذي خطب  اليوم  الغدير: هو   -49

أولَى  َمْن  لصحابته:  وقال  )١0 ه(،  الحجة سنة  الثامن عشر من ذي  في  األكبر 

الصالُة  )عليه  فقال  أعلُم!!  اللُه ورسولُه  فقالوا:  ؟!  أنفسهم  بالُمؤمنيَن من  الناس 

والسالُم(: إّن الله موالي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فَمن 

كنُت موالُه؛ فعليٌّ موالُه )ثالثًا(، اللهّم واِل َمْن َواالُه، وعاِد َمن عاَداُه...!! ثم طفق 

متهم أبو بكٍر، وُعَمُر قائليِْن كُاًل على ِحدٍة: بٍَخ  القوُم يُهّنئون َعلِيًّا، وفي ُمقدِّ

بٍخ لَك يا بن أبي طالٍب!! أصبحَت وأمسيَت موالَي، ومولى كُلِّ مؤمٍن وُمؤمنٍة!! 

وقال عبُد الله بن العباس: وَجبَْت والله في أعناق القوِم!!.. )مسند ابن حنبل: 

2٨١/4(، صحيح ابن حبان: ١200، الحديث رقم)٦٨92(، وسنن ابن ماجة:١/43، 

 ،23٦/4 بغداد:  وتاريخ   ،2١7  –  2١٦ النبوية:  والمجازات   ،١09/3 والمستدرك: 

الغابة:  وأُسد  بعدها...  وما   ،٦2/42 دمشق:  مدينة  وتاريخ  و٨/290،  و277/7، 
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207/3، و205/5، واإلصابة: ١0٨/3والغدير: ١/١4-2١3(.

50- الوالية: الخالفُة، واإلمامُة. 

الكتاب – هنا – القرآُن الكريُم. - 

يان: من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الَحَكُم القاضي )ُسبحانه وتعالَى(. -  الدَّ

بعد -  األمة،  ديّان هذه  <كان  فقال:  ؛  عليٍّ اإلمام  السلف عن  بعُض  ُسئَل 

نبيّها> )المعجم الكبير: 7 / 732 )دين((. 

َها  َأيُّ ﴿َيا  )ُسبحانه(:  لقوله  الشيعيّة  الروايات  إلى  يستند  بلِّْغ...(  قال:  )إذ  قولُه:   -5١

 )٦7 / )المائدة  ِرَساَلَتُه﴾  ْغَت  َبلَّ َفَما  َتْفَعْل  لَّْم  َوإِن  بَِّك  رَّ إَِلْيَك ِمن  ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ
ففي )كشف الغمة: 32٦/١(، عن زيد بن عبد الله قال: <كُنا نقرأُ على عهد 

بَِّك﴾ )أّن َعلِيًّا مولى المؤمنين(  ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ رسول الله: ﴿َيا َأيُّ

ْغَت ِرَساَلَتُه﴾!!  ﴿َوإِن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ

عليه  والنّص   ، عليٍّ استخالِف  في  <يعني:   :324  ،3١٨ ،237/١ نفسه،  المصدر  وفي 

باإلمامة >!! 

الكالئ: الحارس الحاِفُظ الراعي األميُن. - 

الَغرّان: المخُدوع بالباطل. - 

الَحّنان: شديد التعطّف والرحمة )سبحانه(. - 

54- الُخذالن: الُقعود، والتخلِّي، والُجبُْن، وترُك الِجَهاد. 

55- بٍَخ: اسُم فعل ماٍض بمعنى: عظم األمُر وفُخم، يكون للرضا واإلعجاب بالشيء، أو 

الفخر والمدح، وقد يتكّرر، وجاء في النّص كذلك، حشًوا يخّل بصحة الوزن، كما 

جاء بتشديد الخاء؛ لضرورة الوزن. 

، وأظهر.  59- أدلَى: أحَضر، واحتجَّ

حديث فاُلنة وفالن: كناية عن التخرُّص، والكذب. - 

٦0- هيهات: اسم فعل ماٍض بمعنى )بُعد(، يأتي للنفي واالستنكار، وقد يتكّرر تأكيًدا 

للمعنى المنفي.
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ضلَّ الضالل: ضاع، وأزهق، وذهب، وبُِهَت. - 

وُمقطّع الُسلطان: ُمحطِّم قوى البغي والعدوان. - 

٦١-صدع: وَضح، وظهر، ومَضى، وكُِشف. 

نََفَر: شرَد، وبَُعَد، واستعَصى - 

الطرائد: جمع )الطريدة(، وهي: ما طُرَد من صيد ونحوه.- 

أنفاُسُهنَّ -  انقطعْت  مشيت  إذا  ونحوها،  الحيوانات  من  الثقيالت  البُهران: 

وتتابََعْت من اإلعياء. 

٦2-اإلفُك: الَكذُب والبُهتان. 

٦3- الَعَمُه: التردُّد في الضالل، وعمى البصيرة. 

 من ابنته الزهراء.  ٦4-ُولُْد النبّي –هنا– بُنو اإلمام عليٍّ

يُقصد بالَخوَّان –ُهنا– يزيُد بن معاوية بن أبي ُسفياَن الذي شهد عصرُه فجيعة - 

 .المسلمين بمقتل اإلمام الحسين

ْمعان: اإلدراُك، وُحسُن اإلنصات. ٦5-السَّ

٦٦-قولُه: )أو تعلَُمون حديَث نَْجم...( ربّما استند إلى بعض الروايات الشيعيّة التي 

في  )فصل  عنوان:  تحت   ،)302/3 )المناقب:  في  بقوله  شهرآشوب  ابن  لّخصها 

 : ولعليٍّ  )١/ )النجم  َهــَوى﴾  إَِذا  ﴿َوالنَّْجِم  َسّماه   :النبّي مع  )علّي(  ُمساواته 

﴿..َوَعالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن﴾ )النحل /١٦( !! 

٦7- اإلذعان: الخُضوع، واإلقرار، والطاعة. 

٦٨-العصياُن: الُمُروُق، والُمخالفة، والخروج عن الطاعة. 

خاتمه: عاقبتُه، وآخرُه، وإقفاُل القلوب على ذلك. - 

الخاطر: ما يخطُر في القلب من تدبير، أو أمر، أو رأي، أو معنى. - 

: الُمجاهُر الُمفاخُر.  ٦9-المرنُّ

7١-أَوِم: أشار، أصله بالهمزة المتطرفة التي خّففها الشاعر؛ لضرورة الوزن. 
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العاني: القاصد بالحديث. - 

72-الثُّريَّا: النجُم؛ ُسمي بذلك لكثرة كواكبه مع صغر مرآتها. 

والثُريَّا )عند الفلكيين(: ُعنقوٌد مفتوٌح في كوكبة )الثور( يحتوي على بضع مئات 

من النجوم، أبعادها من )325-350( سنة ضوئية، ال يُرى منها بالعين المجردة إاّل 

ستٌة، وُربما كانت قديًما أكثر لمعانًا بحيث تبدو للعين الُمجرَّدة، وأُطلق عليها 

جميًعا )الشقيقات السبع(. )المعجم الكبير(: 250/3 )ثري((. 

وتُشبَّه بها الُجموُع الخفيفُة في ُحسن النظام، والتناسب، والتالزُم 

الُسطوح: االرتفاع، واالنتشار، وقوة الظهور. - 

 - . صاحبُهم المقصود هنا: اإلمام عليٌّ

لمع اليمانّي: بريُق السيف المنسوب إلى اليمن، وقوُة إشراقه... - 

الت بالمياه.  73- الرواعد: الُسُحُب ذوات الرعد الُمحمَّ

ُسكونُها: جفافُها؛ كنايًة عن الخيبة. - 

والوميض: اللّمع الخفيف. - 

حسائر الُعوران: وجوه ذوي العور، وما بها من عيون كليلة اإلبصار؛ كنايًة عن - 

شّدة الظهور على الرغم من قلّة النظر. 

74- األعيان: ذوات األشياء بنفسها، يُقال: هو هو عيُنه، أو بعينه. 

75- التأويل: التفسيُر، والتوضيُح، والتبييُن. 

اآليُة: الدليل والبرهان. - 

7٨- الحكم الجريان: النافذ. 

79- كَُمَن: تواَرى، واستتر، واختفى.

صريُف النابَيِْن: صوتُهما الناتج عن احتكاكهما بين حيٍن وآخر. - 

يشير الشاعُر بقوله )كقضية األفعى...( إلى ما رواه شاذان بن جبرائيل )ت٦٦0ه( - 

 أنّه كان يخطُب  في )الفضائل: 7١(، بقوله: < ُروي عن أمير المؤمنين عليٍّ
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يوم ُجمعة على منبر )الكوفة(، إذ َسمَع عْدو الرجال يتواقُعون بعَضهم على 

بعٍض، فقال لهم: ما لكم ؟!! قالُوا: يا أميَر المؤمنين، إّن ثُعبانًا عظيًما دخل 

: ال يقربنَّه أحٌد منكم  المسجَد، ونحن نفزُع منه؛ فُنريُد أن تقتله!! فقال عليٌّ

أبًدا، وطَرِّقوا له فإنّه رسوٌل قد جاء في حاجة !! فطرَّقُوا له فما زال يتخلَّل 

ابن  المنبَر، فوضع فمه في أُذن علّي  ، حتَّى صعد  ا بعد صفٍّ الصُفوَف صفًّ

أميُر  نقَّ  ثم  رأسه،  يحرِّك  المؤمنين  وأميُر  وتطاَوَل،  نقيًقا  فنقَّ  طالب،  أبي 

المؤمنين مثَل نقيقه، ونزل عن المنبر، فانساب بين الجماعِة، فالتفتوا فلم 

يََرْوُه، فقالُوا: يا أميَر المؤمنين، ما خبُر هذا الثعبان ؟! فقال: هذا درجاُن 

، وذلك أنّهم اختلُفوا في أشياء،  ابن مالٍك، خليفتي على المسلمين من الجنِّ

، وسألني عنها، فأخبرتُه بجواب مسائلِِه؛ فرجع إلى قومه...>!!! فأنفُذوه إليَّ

طُة بسواٍد وبَيَاٍض.  ٨0- الحية الرقشاُء: الُمنقَّ

نفَث الُسموَم: رَمى وألقى. - 

العاديُة: الشريرة الُمؤذية. - 

٨١- تفهَّم: أدرك، وأحَسن الفهم والتدبر. 

٨2- الولُوج: الدخول. 

الَحيُْن: الهالك. - 

الشنحان: التشنيع.- 

٨3- أهَوى به: سقط من ُعلّو إلى أسفل. 

: الهاوي ليقع. -  والمنقضُّ

٨4- تعلَّى: صعد وارتفع. 

الُمكابُد الحردان: الفقير البائس. - 

٨5- َهويُّ الريح: سرعتُها. 

الُفروج: جمع )الفرج(، وهو: الَخلََل بين الشيئين. - 

الَصوَّان: الَحَجُر الشديُد، يُقَدُح به. - 
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 . ٨٦- الهادي – هنا – هو اإلمام عليٌّ

( في عهد  ٨7- يشير بقوله: )في رَْجم جاريٍة...( إلى جانٍب من )أقضية اإلمام عليٍّ

بامرأٍة،  ُعمُر  <أُتَي  السلمّي قوله:  الرحمن  يُروى عن عبد  إذ  الخطاب؛  ابن  ُعمَر 

أجهَدها العطُش فمرَّت على راٍع، فاستسقتْه، فأبى أن يسقيها إاّل أن تُمكِّنُه من 

أرى  : هذه مضطرٌة،  الناس في رجمها، فقال عليٌّ ُعمُر  نفسها، ففعلْت، فشاور 

أن يُخلّى سبيلُها، ففعل>. )الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 5١، وقضاء أمير 

المؤمنين علّي بن أبي طالب: 43، و الغدير: ١١9/٦ -١20، وديوان اإلمام علّي: 

.)١٦4- ١٦3

٨٨- عساكر الَموتَان: جُنود الموت. 

٨9- قوله: )وبرجم أُخرى...( يشير إلى فحوى قضاء من أقضية اإلمام في عهد ُعَمَر 

: َهْب  أيًضا، إذ يُروى أّن ُعَمَر <أُتَِي بحامٍل زَنَْت، فأمَر برجمها، فقال له عليٌّ

لك سبيٌل عليها، فهل لك سبيٌل على ما في بطنها؟ والله )تعالى( يقول: ﴿...َوالَ 

 : قال عليٌّ بها؟!  ُعَمُر: فما أصنُع  / ١٦4(؟!! فقال  )األنعام  ُأْخَرى﴾  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر 
احَفْظ عليها حتَّى تَلِد، فإذا ولَدْت ووجدَت لولدها َمن يكفلُُه، فأقْم الحدَّ عليها. 

فلما ولدْت ماتت، فقال ُعَمُر: لوال عليٌّ لهلك ُعَمُر >!!: )مناقب آل ابي طالب، 

404/2، وقضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 3٨(، و)فقيه األمة ومرجع 

األئمة: ١5٦-١57(. 

90- الحسَرى: من اشتدت حسرتها، ولهفتها، وُحزنها. 

ا. -  حرَّى الفؤاد: التي يتلظَّى قلبُها غيظًا، أو ُحزنًا وهمًّ

الَحَصاُن: المرأة العفيفة. - 

9١- الُمثَقل: من قولهم: )أثقلت المرأُة(: استبان حملها في بطنها، فهي ُمثِقل. 

وَسويُّ الْخلق: كامل الخلْقة. - 

93- قوله: )خصمان ُمؤتلفان...( يشير إلى جانب من الروايات المرويّة في كتب الشيعة 

 ،)في تأويل اآليات القرآنية الكريمة التي تكشف عن جانب من قصة )داود

وخاصة اآليات )١7-2٦( من سورة )ص(، ومنها قوله )عّز شأنه(: َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم 
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ُروا اْلِمْحَراَب)21( إِْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد َفَفِزَع ِمنُْهْم َقاُلوا ال َتَخْف َخْصَماِن َبَغى  إِْذ َتَسوَّ

َبْعُضنَا َعَلى َبْعٍض...﴾ )ص22-2١(.

9٨- المأل: أشراُف القوم الذين يملؤون الُعيون أُبَّهًة، والُصدوَر هيبًة. 

أخو األركان: القويُّ العزيز الذي يُتقوَّى به. - 

99- طالوُت: أحد ملوك بني إسرائيَل من سبط )بنيامين بن يعقوب(، كان مسكيناً 

وراعي حمير، وردت قصته في سورة )البقرة(، اآليات )249-247(.

األقران: النُّظَراء، واألكْفاُء في الشجاعة والفضل والسيادة.- 

عة: الكثرُة، والِغَنى، والفضل.  ١00- السَّ

١0١- اصطَفى: اختار. 

البْسطَة: التوّسع. - 

ع، والمشُمول.  ط: الُمتوسَّ ١03- الُمتبسَّ

: نََدر، وانفرد، وخالف.  ١04- شذَّ

نوافُر الثيران: هائُجها وشارُدها. - 

ماُن: فاقُدو حاسة السمع، فهم كاألرض الصلبة ذات الحجارة.  ١05- الصُّ

 .١07- األمالك: المالئكة األبرار

١0٨- السكينة: الطمأنينُة، والوقار. 

اآلالن: األهل والعشيرة. 

١09-توطَّأ: مهَّد، وسهَّل. 

ُه لُِيْذِهَب  َما ُيِريُد اللَّ ١١0- قوله: )أذهَب كُلَّ رجٍس..( يشير إلى قوله )عّز شأنه(: ﴿...إِنَّ

يوم  في  نزل  مّما   ،)33  / )األحزاب  َتْطِهيًرا﴾  َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم 
)المباهلة(، مشيرًا إلى أهل العباءة والكساء: )أسباب النزول: 230(، و)الجامع 

الصحيح: 5/35١، ٦90: )3205، 3٨7١((.

األدران: األوساخ، واألقذار، وكّل ما ال يليُق بهم. - 
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١١١- قوله: ).. ُخصَّ بفتحه..( يعتمد على جانب مّما ورد في كلٍّ من )كتاب ُسليم: 

النعيم  و   ،40 النسائّي:  وخصائص   )3732(  :٦4١/5 الصحيح:  والجامع   ،١94

 ،١9١ المحرقة:  والصواعق   ،2١7/2 طالب:  أبي  آل  ومناقب   ،22١ المقيم: 

وكشف الغّمة: ١77/١، 33٨( وغيرها، <عن عبد الله بن العباس قال: أمر 

.< رسوُل الله بسدِّ األبواب إاّل باَب عليٍّ

 - ،34٦  ،23٦/١ المصنوعة،  والآللئ   ،44٨  –  442/٨ والنهاية،  البداية  )وقارن: 

 .)354

سددُت -  أنا  <ما  والسالم(  الصالة  )عليه  النبّي  عن  ُسليم١94(:  )كتاب  في 

أبوابَكم، وفتحُت بابه، ولكنَّ الله أمرَني بسدِّ أبوابكم، وفتح بابه>!! 

١١2-أشار الشاعُر بقوله: )كّل من آذى..( إلى جانٍب مّما رواه شاذان في )الفضائل: 

95، وابن األثير في أُسد الغابة: ١04/4، وابن كثير في البداية والنهاية: ٨/453 

–4٦3( وغيرهم، عن عبد الله بن العباس، برواية عكرمة – مواله – قوله: 

عباس:  بن  الله  عبُد  لي  فقال   ، عليٍّ في سبِّ  أخُذوا  وقد  بجماعٍة  <مررْنا 
أدنني من القوم !! فأدنيتُه منهم، فقال: يا قوُم، َمن السابُّ لله )تعالى( ؟ فقالوا: 

معاذ الله يا بَن عّم رسول الله!! فقال: َمن السابُّ لرسول الله؟! فقالوا: ما كان 

ذلك !! قال: فَمن السابُّ لعلّي بن أبي طالب؟! قالوا: كان ذلك!! فقال: واللِه، 

تا.!! – أنّه قال: َمن َسبَّ  لقد سمعُت رسول الله بأذنيَّ –هاتيِن- وإاّل ُصمَّ

َعلِيًّا فقد سبَّني، وَمن سبَّني فقد سبَّ الله )تعالَى(، وَمن سبَّ الله )سبحانه( 

ألقاه على منخريه في النار>!!! وفي )صحيح ابن حبان: ١١99، )٦٨٨4((: <من 

آَذى َعلِيًّا فَقد آَذانِي>!! 

فقد -  َعلِيًّا  آذى  <َمن   :)  ٨-٨٦5/3 العشرة:  مناقب  في  النضرة  )الرياض  وفي 

آذاني>، <َمن أحبَّ َعلِيًّا فقد أحبّني، وَمن أبغض َعلِيًّا فقد أبغضني، وَمن آذى 

َعلِيًّا، فقد آذاني، وَمْن آذاني فقد آذى الله>. 

فإنّه -  َعلِيًّا؛  تسبُّوا  <ال  قال:   النبّي أّن  بسنده   ،)٦٨/١ )المستدرك:  وفي 

ممُسوٌس في ذات الله )تعالى(>. 

وفي )أسباب النزول: 234، ومناقب آل أبي طالب: 243/3(، عن مقاتل بن - 
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اْلُمْؤِمنِيَن  ُيْؤُذوَن  ﴿َوالَِّذيَن   :قوله تفسير  في  )ت ١50ه(  األزدّي  سليماَن 

 <... َواْلُمْؤِمنَاِت...﴾ )األحزاب / 5٨(: <اآلية في عليٍّ

الوزن  لضرورتي  الشاعُر؛  خّففها  ُمتطرَّفة؛  بهمزة  )أنشأ(،  أصله  خلق،  أنشا:   -١١3

والقافية. 

١١4- رَسف: مشى ِمشية الُمقيَّد. 

وشريعتُه،  )تعالَى(  الله  ديُن  القويم،  والدين  والمنهاج،  الطريق،  الصراط:   -١١٦

واإلخالُص له، وما يُوصل العباد إلى رحاب طاعته، ورضوانه. 

 - ،وفي )مناقب آل أبي طالب 90/3-93(: الصراُط المستقيم هو صراط النبّي

 .أو واليُة علي بن أبي طالب

وقد صدر الشاعر في هذا البيت وسابقه عّما رواه كلٌّ من الطبرانّي )ت3٦0ه(، - 

في )المعجم الصغير: ٨9/2، وعالء الدين المتقّي الهندّي )ت 975 ه(في كنز 

وغيرهم،   ،)١9١ المحرقة:  الصواعق  في  والهيتمّي   ،١0١-  ١00/١2 العمال: 

وَمْن  بيتي،  أهُل  الحوَض  عليَّ  يرد  َمن  <أول  قوله:   النبّي عن  بسندهم 

أحبّني من أمتي> 

 - :ت 74ه( قـال: قـال رسـول الله(  وفــي رواية أبـي سعيـٍد الُخـْدريِّ

المنافقين عن  بها  تُذوُد  الجّنة،  ِعِصيِّ  من  القيامة عصاً  يوَم  ؛ معك  <يا عليُّ
حوضي>. يُنظر: )كتاب ُسليم: 40١، و مناقب الخوارزمّي: 334(.

، إنّك أول من يقَرع باب الجنة، فتدخلُها -  وفي )الرياض النضرة: ٨0/3(: <يا عليُّ

بغير حساٍب، بعدي>!!

)وقارن: الآللئ المصنوعة، ١/327..(- 

والمجاز: الُعبُور، والتجاوز. - 

من  والمفّسرون  الُمؤرّخون  رواه  ما  بعض  إلى  يشير  ربّما  )ببراءة..(  وقولُه:   -١١7

إلى مشركي  التوبة(   / )براءة  بكٍر بسورة  أبي  بَُعيَْد   ،َعلِيًّا  النبّي إيفاد 

أهلي>..  إاّل رجٌل من  يُبلِّغ هذا  أن  ينبغي ألحٍد  <ال  قائاًل:  )9 ه(،  عام  مّكة، 

)الكّشاف: 243/2، ومناقب الخوارزمي: ١54، والجامع ألحكام القرآن: ٨/٨، 
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المودة: ١02/١، والغدير: 33٨/٦-34١،  المنثور: ١2/4-١23، وينابيع  والدّر 

-٦75 األصلية:  المصادر  ضوء  في  النبوية  والسيرة   ،١٦3  -١٦2/9 والميزان: 

 )٦77

وفي )كتاب ُسليم 322(: <ال يُبلِّغ عّني إاّل أنا أو رُجٌل مّني>. - 

١١٨- الِجِبلَُّة: الِخلْقة، والطبيعة، والفطرة، وهي – هنا – بمعنى جماعة الناس. 

ن واشتمل. -  حوى: تضمَّ

١22-سَرى: سار لياًل، أو سار مطلًقا. 

وابتدر: تسابق، مسارًعا. - 

اعتمد الشاعر في بناء هذا البيت وما قبله على فحوى ما رواه الترمذّي في - 

)الجامع الصحيح: ٦39/5، )372٦((، وابن عساكر في )تاريخ مدينة دمشق: 

3١5/42-3١٦(، وابن األثير في )أُسد الغابة: ١07/4(، والقندوزّي في )ينابيع 

رسول  دعا  قال:  األنصارّي،  الله  عبد  بن  جابر  وغيرهم عن   ،)٦9/١ الموّدة: 

الله َعلِيًّا يوم حصار الطائف، فانتجاه، فقال الناُس: لقد طال نجواُه مع 

ابن عّمه !!.. 

فقال رسول الله: ما انتجيتُه، ولكن الله انتجاُه!!! أي أن الله )تعالَى( أمرَني - 

أن أنتَِجَي معه!! ينظر: )الرياض النضرة: ١١9/3( 

١23- البنيّة: الكعبة )زادها الله تعظيًما وتشريًفا(. 

يقصد بالبيت العالي: بيت الله الحرام شرّفه الله. - 

ْدفة: الظلمة.  ١24- السُّ

الَوِجُل: الخائف، الُمتهيِّب. - 

١25-هوَّم: هّز رأسه من النعاس. 

الَحيّان: حيا قريش الشهيران، وقد يُراد بهما األوس والخزرج.- 

١2٦- أهَوى: هبط ونزل. 

ونَى: ضُعف وفتر. - 
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١27- األيِّد: القوّي المتين. 

النْهَضان: القيام، واالرتفاع، وسرعة الحركة. - 

١2٨- المطى: الظهر. 

١30- يروم: يطلب ويرجو. 

مطالع الدبران: منازُل القمر المشتملة على خمسة كواكب في برج )الثور(، - 

ُسّميْت بذلك، ألنّها تتّبع )الثريّا(. 

١3١- يقصُد بالصنم الكبير – هنا - )ُهبََل(، وهو من أشهر أصنام مكة قبل اإلسالم، 

وكان ُعبَّاُدُه من بني قُريش وبني كنانة يحلقون ُرؤوسهم عنده بعد الطواف في 

العرب،  األوثان واألصنام عند  )ربًّا(!! )معجم  ْوه  فيه حتَّى سمَّ وبالغوا  البيت، 

 )90-٨9

: رَمى. -  زجَّ

ان: الحجارُة الرْخوة النخرة ُ. -  الكذَّ

١32- المنكب: ُمجتمُع رأِس الكتِف والعُضد، وُهما منكبان؛ ألنّهما في الجانبين. 

وَهى: َضُعف. - 

ى: أزال وأمال.  ١33- نحَّ

لُْدة الُمتيبِّسة. -  ُخور الصَّ الُصمُّ الَجالِمُد: الصُّ

اإليهاُن: اإلضعاُف والتكسير. - 

قد لّخص الشاعُر بهذه األبيات ما رواه كلٌّ من النسائّي في )الخصائص: 74(، - 

والحاكم في )المستدرك: 37٦/2 – 3٦7، والقندوزّي في ينابيع المودة: ١٦٦/١، 

النضرة:  الرياض  في  الطبرّي  والمحّب  )المناقب: ١2١-١22،  في  والخوارزمّي 

اإلمام  عن  بسندهم  ١٦١/2(وغيرهم،  مناقبه:  في  شهرآشوب  وابن   ،١20/3

 قوله: <انطلق بي رسوُل الله حتى أتى بي إلى الكعبة، فقال لي:  عليٍّ

الصالة والسالم(  الله )عليه  الكعبة فجلسُت، فصعد رسوُل  إلى جنب  اجلِْس 

بمنكبي، ثم قال لي: انَهْض، فلما رأى ضعفي تحته، قال لي: اجلس، فنزلُت 
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، اصَعْد علَى منكبيَّ !! فصعدُت على منكبيه، ثم  وجلسُت، ثم قال لي: يا عليُّ

نهض بي رسوُل الله، فلّما نهض بي ُخيِّل إليَّ لو شئُت نلُت أفَُق السماء، 

ى رسول الله، فقال لي: ألِق صنمهم األكبر، صَنَم  فصعدُت فوق الكعبة وتنحَّ

قُريش، وكان من نُحاس ُموتًّدا بأوتاٍد من حديٍد – إلى األرض، فقال لي رسوُل 

الله: عالِْجه!! ورسول الله يقول: إيه إيه ﴿..َوُقْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلَباطَِل 

أُعالُجه حتَّى استمكنُت منه، فقال لي:  )اإلسراء / ٨١(، فلم أزل  َكاَن َزُهوًقا﴾ 
والنبّي –  أنا  فانطلقنا –  الكعبة،  ر، ونزوُت من فوق  اِقذفُْه!! فقذفتُه؛ فتكسَّ

نسَعى، وخشينا من ابتداء الفتنة أن يرانا أحٌد من قريش، أو غيرهم...>. 

١35- شَرى: ابتاع. 

الُمهجة: الروح، وُمهجة كّل شيء: أحسُنه وخالُصه.- 

التُكالن: االعتماد، والتفويُض. - 

: نخر في نومه.  ١3٦- غطَّ

 - في فراش النبّي  يشير الشاعر بهذين البيتين إلى خبر مبيت اإلمام عليٍّ

اْبتَِغاَء  َنْفَسُه  َيْشِري  َمن  النَّاِس  ﴿َوِمَن  تعالى:  قوله  ونزول  المباركة  الهجرة  ليلة 

ُه َرُؤوٌف بِاْلِعَباد﴾ )البقرة /207(. ينظر مثاًل: )السيرة النبوية:  ِه َواللَّ َمْرَضاِت اللَّ
والبداية   ،١9١/١3 بغداد:  وتاريخ   ،١95  ،١94/١ الكبير:  والطبقات   ،9١/2

والنهاية: 437/٨، والسيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية: 2٦٨(.

؛ ليؤدي ما كان عنده من ودائع الناس>. -  وفي البداية والنهاية: <وقد خلفه عليٌّ

١37- يصدر الشاعر في هذين البيتين عن جانٍب مّما تواتر ذكره في كثيٍر من المصادر، 

وتصّدقهما   ،وزوجه علّي  اإلمام  بصنيع  احتفاًء  )اإلنسان(  سورة  نزول  من 

بطعامهما الذي أعّداه إفطاًرا لصيامهما، وفاًء بنذٍر قطعاه على نفسيهما ضراعًة 

لله )عّز شأنه(؛ لكي يشفي الحسنين مّما ألّم بهما من مرض يوًما، فشفاهما 

الله )سبحانه(، ووفى الصادقان بالنذر، ونّوه الوحي الكريم بذلك في آيات هذه 

النزول: 2٨١، 2٨2،  وأسباب  القرآن: ١20/29-١22،  )غرائب  المباركة.  السورة 

والرياض النضرة: ١47/3 وما بعدها، والدّر المنثور، 299/7(. 
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)وقارن: الآللئ المصنوعة: ١/370 – 37١(. - 

سورة  وهي  الشريف،  المصحف  في   )7٦( رقم  السورة  هي  أتى(  )هل  سورة   -١3٨

ْهِر َلْم َيُكن َشْيًئا  َن الدَّ )اإلنسان( التي تبدأ بقوله)تعالَى( ﴿َهْل َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن مِّ

ْذُكوًرا﴾، وتنتهي بقوله: ﴿...َوالظَّالِِميَن َأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا َألِيًما﴾، وعدد آياتها )3١(.  مَّ

١39- طَوى: جاع. 

الحليلُة: الزوجة. - 

 - .الَحَسَناِن: الحسن والحسين، ابنا عليٍّ وفاطمة

الرقيق من  الُقرص  أو  الرغيف.  )الجردق(، و)الجردقة(، وهي  الجرادق: جمع   -١4١

الُخبز الواسع المساحة، قليل اليباس: )معجم المعربات الفارسية، 50(. 

الساغب: الجائع. - 

البهرانّي  الكندّي  األسود  بابن  ويُعرُف  عمرو،  بن  عمرو  معبد،  أبو  مقداُد:   -١42

الحضرمّي، صحابيٌّ جليٌل من األبطال، وأحد السبعة الذين كانوا أول َمْن أظهر 

وغيرها،  )بدًرا(  الله، وشهد  في سبيل  فرٍس  على  قاتل  َمن  أول  اإلسالم، وهو 

وسكن المدينة، وتُوفي على مقربٍة منها، فُحمل إليها، وُدفن فيها سنة )33 ه(. 

)األعالم: ٨/2٨2(. 

١43- الغرثان: الجائع. 

١44- طرا: أقبل.

المعسان: ذات اللبن. - 

 . ١4٦- الُمْنِظر: الذي يُمكِّن غيره من النظر، أو يبيع الشيء بنظرة، وإمهال، وتأنٍّ

اصطفق: تحرّك وضرب يده على يده، وذلك عالمة وجوب البيع. - 

١47- الّرباني: الُمتألِّه العارف بالله، المعتمد عليه )سبحانه(. 

الشاعر؛  حذفها  التي  المتطرفة  بالهمزة  )أهنُِّئ(  أصلها:  أبارك،   :) )أهنِّ قوله   -١4٨

لضرورة الوزن. 

هاَك: اسم فعل أمر بمعنى: )ُخْذ(. - 
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الوزن  لضرورتي  الشاعر؛  خّففها  متحركة  متوسطة  بهمزٍة  تبدؤني،  تبداني:   -١50

والقافية. 

: أفضى، وأذاع، ونشر.  ١53- أبثَّ

١55- الكوماء: الناقة الضخمة السنام، الُمشرِفة الُمكِتملة والُمجتِمعة اللحم. 

١5٦- لعّل الشاعر يشير في هذه األبيات إلى ما رواه ابن شهرآشوب في )المناقب: 

 ا هبط جبريُل 27١/2(، بسنده عن جعفر الصادق )ت ١4٨ه(، قوله: <لمَّ

، فأذََّن جبريُل وأقام، فلما  باألذان على رسول الله كان رأسه في حجر عليٍّ

، سمعَت؟! قال: نعم !! قال  انتبه رسوُل الله )عليه الصالة والسالم( قال: يا عليُّ

)عليه الصالُة والسالُم(: حفظَت؟ قال: نعم !! قال: <ادُع بالاًل؛ فعلِّْمُه؛ فدعا 

عليٌّ بالاًل فعلَّمُه...>. 

١57- لمح: اختلس، أو أبصر بطرف خفيف. 

١59- تكتنُف: تُصون، وتُحيط، وتحفظ. 

١٦0- الرؤيان: الرؤية، وهي النظر بالعين أو بالعقل. 

١٦١- األُفقان: الجهتان. 

١٦2- يغَشى: يأتي. 

١٦3- يُواكل: يطعم. 

والوحشة: الخلوة. - 

١٦4- الِهَزبُْر: األسد القوّي. 

١٦5- الحدثان: الحديث. 

يُلمح الشاعر بهذه األبيات إلى جانٍب مّما رواه كلٌّ من الترمذّي في )الجامع - 

الصحيح: ٦3٦/5 – ٦37(، وابن عساكر في )تاريخ مدينة دمشق: 42/24٨ – 

25٨، والمحبُّ الطبرّي في الرياض النضرة: ٨0/3-٨١، وابن شهرآشوب في 

مناقب آل أبي طالب: 73/3، 3١٨( وغيرهم، بسندهم عن أنس بن مالك 

بأحّب  ائتني  اللهّم،  فقال:  طير،   النبّي عند  <كان  مانّصه:  93ه(  )ت 



يَم.وَلن نب دمحدجرعِش120 ت كلا

، فأكل معه>.  خلقك إليك، يأكُل معي هذا الطير، فجاء عليٌّ

١٦٦- الشان: األمر، أصلها بالهمزة المتوسطة التي خّففها الشاعر؛ لضرورة القافية. 

١٦7- الِقلى: الكراهية والبغض. 

١٦٨- العصابة: الجماعة. 

١٦9- البُهتان: االفتراء بالكذب. 

١70- التخرُّص: الكذب واالفتراء. 

القوالن: القول، والحديث، والسيرة. - 

١7١- يستاِن: يتأّخر ويتمهل كثيرًا، أصلها: )يستأني( بالهمزة المتوسطة التي خّففها 

الشاعر؛ لضرورة القافية. 

١72- الُمنِتكُث: ناقُض العهد. 

١73- األنام: الخلق. 

الَعنان: غاية الشرف، والمجد، الفضل. - 

منه  ويدفعون  الحجة،  ذي  من  الثامن  )التروية(  يوم  الَحجيج  ُمجتمع  ِمَنى:   -١74

به)أيام  ويمكثون  النحر،  يوم  صباح  إليه  ويعودون  صباًحا،  إليها  )عرفة(  يوم 

التشريق(، تلزمهم البيتوتُة به؛ الستكمال مناسك الحج، إاّل َمن استُثني شرًعا. 

وحدود)ِمَنى( من )جمرة العقبة( إلى وادي)ُمحّسر( على األرجح، وذكر بعض 

العلماء أّن طول)ِمَنى( من )جمرة العقبة( إلى )وادي محّسر( سبعة آالف ومئتا 

ذراع، وعرضه ألف وثالثمائة ذراع. 

ِه -  َن اللَّ براءة: هي سورة )التوبة( التي تبدأ بقول الله )تبارك وتعالَى(: ﴿َبَراءٌة مِّ

َن اْلُمْشِركِيَن﴾...وتنتهي بقوله: ﴿َفإِن َتَولَّْوْا َفُقْل  َوَرُسولِِه إَِلى الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ
آياتها  وعدُد  اْلَعظِيِم﴾،  اْلَعْرِش  َربُّ  َوُهَو  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ُهَو  إاِلَّ  إَِلـَه  ال  ُه  اللَّ َحْسبَِي 
)١29( آية، وهي السورة الوحيدة التي لم تبدأ بالبسملة، وترتيبها التاسع بين 

سور القرآن في المصحف الشريف. 

١75- القصواء: الناقة الكريمة النجيبة. 
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السرحان: الذئب أو األسد. - 

١7٦- وافى: أتى مفاجئًا. 

١77- النسيب: القريب ذو النسب. 

١79- القرم: السيّد النبيل. 

١٨١- األرمُد: الذي هاجت عيُنُه؛ إلصابتها بالرمد. 

١٨2- أطبق: أغلق. 

١٨4- الفتح النِجيُح: النصُر الُمؤزَّر. 

يلّخص الشاعُر في هذه األبيات السبعة ما رواه كلٌّ من ابن هشام في )السيرة - 

في  ومسلم   ،)342٦-3425(  :2٦٨/2 الصحيح  في  والبخارّي   ،2١/3 النبوية: 

الرياض  في  الطبرّي  والمحّب   ،)2407-2405(  ،١٨73  –  ١٨7١/4 صحيحه: 

الحلية:  في  نعيم  وأبي  الخصائص: 2٨،  في  والنسائّي   ،١04-١03/3 النضرة: 

٦2/١-٦3، وصاحبي أيام العرب في اإلسالم: 72-75، وصاحب السيرة النبوية 

 في ضوء المصادر األصلية، 449-5١2( وغيرهم، بسندهم <أّن رسول الله

بعث أبا بكر الصديق برايته إلى حصون )خيبر( في سنة )7 ه( يقاتل؛ فرجع 

ولم يكن فتٌح، وقد جهد، ثم بعث عمر الغد، فقاتل؛ فرجع، ولم يكن فتٌح، 

الراية غًدا رُجاًل  الله )عليه الصالة والسالم(: ألعطينَّ  وقد جهد، فقال رسوُل 

، فما رجع،  يحبُّ الله ورسوله، يفتُح الله على يديه، ليس بفرَّاٍر، فدعا بعليٍّ

حتَّى فتح الله على نبيّه>. 

: رفع.  ١٨5- أقلَّ

النفر: جماعُة الرجال، من ثالثٍة إلى عشرة. - 

شبا القضبان: ارتفاُعها، وُعلوُّها. - 

١٨٦- الترس: صفحة من الُفوالذ تُحمل للوقاية من السيف ونحوه.

: لطم، وضرَب بشّدٍة، وعنف.  ١٨7- صكَّ

َحِمي الوطيُس: ارتفعت نيراُن الحرب ضراوًة، وهذه الجملة َمثٌَل يُقال مسبوقًا - 
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بقد: )قد حمي الوطيُس( وغير مسبوق بها: )َحِمي...(، و)اآلن َحِمَي الوطيُس( 

كنايًة عن ارتفاع ضراوة الحرب )معجم األمثال العربية، 4١5/4(.

فتًكا -  الحروب  أشدُّ  وهي  أخرى،  بعد  مرًة  فيها  قُوتل  التي  العوان:  الحرب 

بالمقاتلين. 

١٨9- الُغاللة: شعار يُلبس تحت الثوب، أو تحت درع الحديد )المعجم العربي ألسماء 

المالبس: 34٦(. 

َصْدرية -  سابٌغ،  رداٌء  معناها:  بة  ُمعرَّ فارسية  كلمة  فسكون(  )بفتح  الَخْفتان 

العربي ألسماء  الحروب.)المعجم  الدرع عند  يُلبَُس فوق  الثياب، كان  تحت 

بات الفارسية: ٦٨(. المالبس: ١52(، و)معجم الُمعرَّ

، أو الليل والنهار.  ١90- الَعْصرَان: الَغداُة والَعشيُّ

يشير الشاعر بهذه األبيات إلى فحوى ما رواه النسائّي في )الخصائص: ٨٦-- 

٨7، والمحّب الطبرّي في الرياض النضرة: ١09/3(، بسندهما عن عبد الرحمن 

ثياُب  وعليه  شديٍد،  حّر  في  علينا  خرج   َعلِيًّا <إّن  قوله:  ليلي  أبي  ابن 

الشتاء، وخرج علينا في الشتاء، وعليه ثياُب الصيف، ثم دعا بماٍء فشرب، ثم 

مسح الَعرََق عن جبينه، فلّما رجع إلى أبيه قال: يا أبة، رأيُت ما صنع أميُر 

ثياُب الصيف، وخرج علينا في  الشتاء، وعليه  المؤمنين خرج علينا في 

الصيف، وعليه ثياُب الشتاء، فقال أبو ليلى: ما فطنَت!! وأخذ بيد ابنه عبد 

 إّن النبّي :فقال له الذي صنع، فقال له علّي ،الرحمن، فأتى َعلِيًّا

، ثم قال: افتح عينيك،  كان بعث إلّي وأنا أرمُد شديُد الرمد، فبزق في عينيَّ

ففتحتُهما، فما اشتكيتُهما حتى الساعة، ودعا لي، فقال: اللهّم، أذهْب عنه 

الحرَّ والبرَد، فما وجدُت حرّاً وال برًدا حتَّى يومي هذا>. 

١9١- قوله: )...فإنّني وأخي...( يستضيء بما رواه الطبرّي في )تهذيب اآلثار: ٦3/4(، 

: <هذا أخي ووصيّي  بسنده عن النبّي، أنه قال مشيرًا إلى اإلمام عليٍّ

والسيرة   ،٨-٨٨7/3 النضرة:  )الرياض  ينظر:  وأطيُعوا>.  له  فاسُمعوا  فيكم؛ 

النبوية في ضوء المصادر األصلية: 305-300(. 
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١92- رتع: أقام وتنّعم، وأكل وشرب، ال يعدم شيئًا يريده. 

 .١93- سيّدُة النساء: السيّدة فاطمُة الزهراُء

١94- ُمضمُر األشجان: ُمستتر الهموم واألحزان. 

١95- ياَن: يحيُن، أصلها )يؤون( بهمزة متوسطة خّففها الشاعُر؛ لضرورة الوزن.

١9٨- النسل: الذرية. 

يشير الشاعر في هذه األبيات إلى جانٍب مّما ورد في كلٍّ من )عيون أخبار - 

الرضا: 20١/١ – 202، وتاريخ بغداد: 2١0/4، والرياض النضرة: ١02/3-١03، 

 )357/١ الغّمة:  وكشف   ،٦٦ المقيم:  والنعيم   ،243-242/١ الغابة:  وأُسد 

 الله رسوُل  علينا  <خرج  قوله:  ه(   20 )ت  رباح،  بن  بالل  عن  وغيرها، 

ذات يوم ضاحًكا، )فقام( إليه عبد الرحمن بن عوف )ت 32 ه(، فقال: ما 

أضحكَك يا رسول الله ؟! فقال )عليه الصالة والسالم(: بشارٌة، أتتْني من عند 

ربّي، إّن الله لّما أراد أن يُزوَِّج َعلِيًّا فاطمَة أمَر َملًَكا أن يَُهزَّ شجرة )طُوبى(، 

فهزَّها؛ فنشرت رقاًما )صكاكًا(، وأنشأ الله )تعالى( مالئكًة التقطوها...>. وفي 

)تاريخ بغداد: ١29/4، وتاريخ مدينة دمشق: ١27/42-١2٨(عن عبد الله بن 

َصِبيحَة   الله بنت رسول  فاطمة  <أصابت  قال:  مسعود )ت 32 ه(، 

الُعرس رِْعدٌة؛ فقال )عليه الصالة والسالم(: إنِّي َزوَّجتُِك سيًِّدا في الدنيا، وإنه 

في اآلخرة لمن الصالحين، يا فاطمُة، إنّي لّما أردُت أن أُملِّكِك لعلّي أمَر الله 

)سبحانه( جبريل، فقام في السماء الرابعة، فصفَّ المالئكَة ُصفوفًا، ثم 

 .<... خطب عليهم جبريُل؛ فزوَّجِك من عليٍّ

وفي )ذخائر العقبي: 3١(، قال رسول الله: <أتاني َملٌَك، فقال: يا محّمُد، - 

إّن الله )تعالَى( يقرأُ عليَك السالَم، ويقول لك: إنّي قد زّوجُت فاطمَة ابنتَك 

ْجها في األرض>.  من علّي بن أبي طالب في المأل األعلى؛ فزوِّ

ما -  بالحّق،  بعثني  <والذي  لها:  قال   أنّه  ،)72-7١ المقيم:  )النعيم  وفي 

تكلمُت فيه حتى أذن الله )تعالى( لي فيه من السموات !! فقالت السيّدُة 

فاطمُة: رضيُت بما رضي به الله ورسولُه>. 
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وفي)مناقب آل أبي طالب: 392/3(، أنّه )عليه الصالة والسالم( قال لها: <لم - 

أُزوْجك حتَّى أَمرني جبريُل>. 

ق بخاتمه...( يشير إلى جانٍب مّما رواه الواحدّي في )أسباب النزول:  ١99- قوله: )تصدَّ

١35-١37(، وشاذان في )الفضائل: ١47، وابن عساكر في تاريخه: 42 /357، 

 والسيوطّي في لباب النقول: ١١7-١١٨(... وغيرهم، من أّن عبد الله بن سالم 

)ت 43 ه( أقبل يوًما، ومعه نفٌر من قومه، وشكْوا بُْعَد المنزل عن المسجد، 

وال  يُجالسونا،  وال  يكلُمونا،  وال  رفُضونا،  أسلْمنا  رأونا  لّما  قومنا  إّن  وقالُوا: 

ُه َوَرُسوُلُه  َما َولِيُُّكُم اللَّ يُناكُحونا؛ فشقَّ ذلك علينا؛ فنزل قوُل الله )سبحانه(: ﴿...إِنَّ

 ،)55/ )المائدة  َراكُِعوَن﴾.  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمنُوْا  َوالَِّذيَن 
فخرج النبّي، فرأى سائاًل؛ فقال: هل أعطاك أحٌد شيئًا ؟! قال: نعم، خاتُم 

فضٍة فقال )عليه الصالة و السالم(: <َمن أعطاكَُه ؟! قال: أعطانيه هذا الراكُع !! 

 راكًعا، فأومأ إليه...>. وكان عليٌّ

القريُب الداني: الله ذو الجالل واإلكرام )سبحانه(.- 

200- الشواهد: األدلة القاطعة.

المعاني: ما يُستنبط من النصوص والشواهد من دالالت.- 

202- الصمد: السيّد الدائم المقُصود الذي ال يُقضى دونه أمٌر، والُمعتَمُد عليه)سبحانه 

وتعالى(.

205- قوله: )عليه الشمُس رُدَّْت..( يستنطق جانبًا مّما ورد في كلٍّ من )مناقب آل 

أبي طالب:353/2-354(، و)النعيم المقيم: 57-5٨(، و)الرياض النضرة: 99/3( 

من <أّن رسول الله صلّى بـ)الصهباء( في غزاة إلى )خيبر( بكراع الغميم، 

  وهي موضع بين مكة والمدينة، فلما سلّم، نزل عليه الوحي، وجاء عليٌّ

وهو على ذلك الحال حتَّى غابت الشمُس، والقرآُن ينزل على النبّي)عليه الصالة 

ال!!   : عليٌّ فقال  ؟!  صليَت  هل   ، عليُّ يا   :قال الوحُي،  تّم  فلما  والسالم(، 

!! فسأل اإلماُم ربّه  اللُّه عليك الشمس  ليردَّ  ادُع   : النبيُّ وقّص عليه، فقال 

)سبحانه(، فرُّدْت عليه بيضاَء نقيًة>.

 قال: اللهّم، إّن َعلِيًّا كان في -  وفي رواية أبي جعفر الطحاوّي: <أنَّ النبيَّ
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طاعتك وطاعة رسولك؛ فارُْدْد عليه الشمَس، فُردَّْت، فقام عليٌّ وصلَّى، فلّما 

رّدة  عن  آخر  خرب  الكواكب>.ومثة  وبدر  الشمُس  وقعت  صالته،  من  فرغ 

الشمس له ورد يف كلٍّ من )كتاب ُسليم: 45٦(، و)وقعة صفني:١3٦( 

)وقارن:   ...)2٨٦-  2٨5/١ الغّمة:  و)كشف   ،)٦9-٦٨ شاذان  و)فضائل 

الفوائد املجموعة:350-35١(.

20٦- الضحيان: المرتفع الوضوح، واإلشراق.

ح: التمايُل، يميًنا ويساًرا. 207- الترجُّ

20٨- انثنى: استدار.

ِنُف: الفطن النبيه.  2١0- الشَّ

2١١- نحل: منح، وأعطى، ووهب.

وقوله: )من البحرين يلتقيان...( يعود إلى ما ورد فحواه في )ينابيع المودة: - 

١39/١ -١40( في تأويل قول الله: ﴿َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن )19( َبْينَُهَما َبْرَزٌخ 

<علّي  قوله:   الصادق بسنده عن جعفر   ،)20-١9 / )الرحمن  َيْبِغَياِن﴾  الَّ 
هو  برزٌخ  وبينهما  على صاحبه،  أحُدهما  يبغي  ال  عميقان،  بحران  وفاطمة 

 .<يخرج منهما اللؤلُؤ والمرجاُن، هما الحسُن و الحسيُن ،رسوُل الله

َيْلَتِقَياِن﴾  اْلَبْحَرْيِن  ﴿َمَرَج  اآلية:  هذه  إّن  يقول:  الغفارّي  ذر  أبو  <كان  وقوله: 

إاّل  يحبُّهم  فال  والُحسيِن،  والحسِن،  وفاطمَة،  وعلّي،   ،النبّي في  نزلت 

مؤمٌن، وال يبُغُضهم إالَّ كافٌر...> !!

)*( التخريج: 
األبيات من )١-2١2( في أعيان الشيعة: 7١/9 -٨2، وعنه أخذُت هذا الترتيب.- 

والبيت األول في رجال الطوسّي: 44٨، و 7٦/4، والوافي بالوفيات: 254/7، - 

وبغية الوعاة: 33٦/١.

رين بقوله: )ابن علويّة(، -  البيتان )2-3( في مناقب آل أبي طالب: ١00/3، ُمصدَّ

)األلفية(،  بكلمة  مسبوقًة   ،١١٦/3 نفسه:  المصدر  في   )٨-5( من  واألبيات 

من)١0-١3(  واألبيات  )المحبًّرة(،  بكلمة  ًرا  ُمصدَّ  ،9٦/3 فيه:  التاسع  والبيت 
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 ،42  -4١/2 في:   )١-١٦4( ومن  علويّة(،  )ابن  بكلمتي  مسبوقًة   5٦/3 فيه: 

رًة بكلمة )األصفهانّي(، ومن)١7-20( في: 324/١- 325، مسبوقًة بكلمة  ُمصدَّ

)المحبَّرة(، ومن)2٦- بكلمة  )2١-25( في: ١47/3، مصّدرًة  )األلفية(، ومن 

34( في: ١5١/3، مسبوقًة بكلمتي )ابن علويّة(، ومن )35-37( في: 3/34١ 

ألحمد بن علويّة، ومن )3٨-39( في: 23/3، البن علويّة، ومن )50-54( في: 

رًة بكلمة )المحبَّرة(، و )5٦،55( في: 47/3، بعد بيتين للعونّي  30/3، ُمصدَّ

مصّدرين بقوله: )وقال(.

واألبيات من )57-٦0( في: 79/3 مسبوقًة )األلفية(، ومن )٦١-٦3( في: ١7/3، - 

مسبوقة بكلمتي )ابن علويّة(، والبيتان )٦5،٦4(، في: 40/4، مسبوقين بكلمة 

رًة بكلمتي )ابن َعلَويَّة(، ومن  )األصفهانّي(، ومن )75-7٨( في: 340/2، ُمصدَّ

في:   )90-٨٦( ومن  أنفسهما،  بالكلمتين  مسبوقًة   ،344/2 في:   )٨5-79(

في   )92،9١( والبيتان  كلمة(،  في  األصفهانّي  )ابن  بقوله:  رًة  ُمصدَّ  ،4١١/2

404/2، مسبوقين بكلمة )األصفهانّي(، والبيت الرابع مع األبيات من)97-93( 

 ،297/3 في:   )99،9٨( والبيتان  علويّة(،  )ابن  بكلمتي  مسبوقًة   ،٦١/3 في: 

البن علويّة، ومن )١09 -١١١( في: 222/2، البن األسود، ومن)١١2-١١4( في: 

رًة  ُمصدَّ  ،١٨0/2 في:   )١١7 ومن)١١5-  )المحبَّرة(،  بكلمة  مسبوقًة   ،244/3

بكلمة )الكاتب(، والبيتان )١١٨، ١١9( في: ١١9/3، مسبوقين بكلمتي)البن 

علويّة(، والبيتان )١2١،١20( في: ٨٦/2، مستهليِْن بكلمة )األصفهانّي(، ومن 

والبيتان )١3٦،١35(  الكاتب،  األسود  )١22-١34( في: ١٦١/2 – ١٦2، البن 

في:   )١3٨،١37( والبيتان  علويّة(،  )البن  بكلمتي  مسبوقين    ،73/2 في: 

 94-93/2 في:   )١55-١39( ومن  )المحبّرة(،  بكلمة  مسبوقين   ،١25/3

)المحبَّرة(، ومن )١5٦-١٦0( في: 27١/2، )المحبّرة(، ومن )١٦١-١٦5( في: 

320/2 لألصفهانّي، ومن )١٦٦-١72( في: 30١/3-302، )األلفية(، ومن)١73-

-١55/3 في:   )١٨4  -١7٨( ومن  األصفهانّي،  علويّة  البن   .١4٨/2 في:   )١77

١5٦، لألسود، ومن )١٨5-١٨7( في: 332/2، البن علويّة، ومن )١٨٨-١90( 

في: 337/2، لألصفهانّي، والبيتان )١92،١9١( في: 2٦7/3، مسبوقين بكلمة 

)المحبَّرة(، ومن )١93-١9٨( في: 394/3، لألصفهانّي، ومن )١99 -204( في: 
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-209( ومن  لألصفهانّي،   ،35٨/2 في:   )207-205( ومن  لألصفهانّي،   ،١4/3

2١١( في: 447/3، البن علويّة. 

والسادس مع )١4-١9، و ١23، ١45، ١٦2-١٨٦( له في )موسوعة اإلمام علي - 

ابن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ(: 30-27/9. 

ومن )20٦ – 209(، ومن )١0-24، 2٦، 34(، ومن )49 -59( له في )الطليعة - 

من شعراء الشيعة(: ١07/١ – ١09.  )٨، ومن49 – ٦0( له في )تحت راية 

الحق(: ١47، ومن )١9٦-١9٨( له في المصدر نفسه: 27٨. واألول مع الثامن، 

ومن )49-٦0( له في )الغدير(: 347/3. واألول مع الثامن، ومن )49-5٨( له 

في )علّي في الكتاب والسنة واألدب(: 4/77-7٦.

والبيتان )49-50( له في )الكنى واأللقاب(: 2١2/١ – 2١3، والبيتان )93-92( - 

له في )جانب أحكام أمير المؤمنين(: 5٦.

)11(

ب-وقال يهجو زامًرا، اسمه )حمداُن( )البسيط(: 
1- حـذاِر يـا قـوُم مـن )حمـداَن( وانتبُهوا

ـــي  ـــٍر زان ـــن زام ـــادتي م ـــا س ـــذاِر ي ح

2-فمـــا يبالـــي إذا مـــا دبَّ ُمغتلًمـــا

بـــــدا بصاحـــــب دار أو بضيفـــــاِن

)*(المفردات:
١- الزامر: الُمغّني، الُمطرِب بالنفخ في القصب، ونحوه.

2- يُبالي: يكترث، ويهتم.

: مشى كالحيّة.-  دبَّ

الُمغتلِم: الذي اشتّدت سورُة شهوته، فانقاد.- 

يفان: الضيوف.-  الضَّ
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)*( التخريج: 
معجم األدباء: 74/4، والوافي بالوفيات: 254/4.- 

)12(

جـ-وقال يصف بعض أحوال داعٍر دبَّاٍب 
)البسيط( 

ــه ــي قيادتـ ــرًّا فـ ــة ُطـ ــاق البريـ 1- فـ

ــــْوٍم وســــكران و...ُكـــــلَّ ذوي نـَ

ـــا ـــن معاقله ـــًدا م ـــَم جه ـــتنزل الُعْص 2- يس

ـــاِن ـــِب والض ـــن الذي ـــُع بي ـــا ويجَم ِحْذًق

)*( المفردات: 
١- البريّة: الخلق. 

ُوطرًّا: جميًعا. - 

وورد الشطر الثاني في هذا البيت بلفظ )و... كّل ذي...(، وبه يختل الوزُن. - 

2- الُعصم: اإلناث الحرائر، والمتزوجات.

والمعاقل: الُحصون، والُستور.- 

والحْذُق: شّدة الذكاء، والفهم. - 

قوله: )يجمع بين الذيب والضان(: كناية، أو مثل للجمع بين المتضادين. - 

)*( التخريج: 
روح الروح: 479.

وهي -   – والموُضوع  والرويِّ  الوزن  هذا  على  أبياٍت  ثالثة  <له  محّققه:  وقال 

القطعة السابقة – فلعّل إحدى القطعتين تُكمل األخَرى.>. 
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المصادر والمراجع
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  ط.  النبوية،  المدينة  مصحف  الكريم،  القرآن 

الشريف، المدينة المنورة، ١427ه/ 200٦م.

بغداد، . ١ المعارف،  السامرائّي، مطبعة  يونس  د.  العباسّي:  العصر  األدبية في  األسر  آل وهب من 
١39٨ه/١97٨م. 

بن . 2 محّمد  الله  عبد  أبو  الدين  الجوزّي: شمس  وابن  الجوزقانّي  موضوعات  من  مختارة  أحاديث 
المدينة  الدار،  القيروانّي، مطبعة  الرحمن  عليه: عبد  الذهبّي )ت 74٨ه(، حّققه وعلّق  عثمان 

المنورة، ١404ه/ ١9٨4م. 

أدب الطف: أو شعراء الحسين من القرن األول حتى القرن الرابع عشر الهجري: جواد ُشبَّر . 3
باسم: سوانح  )ُصّدر غالفاه  بيروت، ١4١0ه/ ١990م،  والنشر،  للطباعة  المرتضى  دار  الخطيب، 

األفكار(.

١4١4ه/ . 4 بيروت،  اإلسالمّي،  الغرب  دار  ناجي،  القيسّي وهالل  نورى  د.  عباسيّون:  أربعة شعراء 
١994م. 

المنصورة، . 5 اإليمان،  مطبعة  4٦٨ه(،  )ت  الواحدّي  أحمد  بن  علّي  الحسن  أبو  النزول:  أسباب 
١4١٦ه/ ١99٦م. 

االستيعاب في معرفة األصحاب: أبو عمر يوسف بن عمر النمرّي القرطبّي )ت 4٦3ه(، تحقيق: . ٦
علّي محّمد البجاوّي، دار نهضة مصر، القاهرة. 

٦30ه(، . 7 )ت  األثير  ابن  محّمد  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  عّز  الصحابة:  معرفة  في  الغابة  أُسد 
تحقيق: محّمد إبراهيم البنا ومحّمد أحمد عاشور، دار الشعب، القاهرة، ١390ه/ ١970م. 

مطبعة . ٨ هارون،  السالم  عبد  تحقيق:  32١ه(،  )ت  األزدّي  دريد  بن  محّمد  بكر  أبو  االشتقاق: 
الخانجّي، القاهرة، ١37٨ ه/ ١97٨م. 

اإلصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أحمد بن علّي بن حجر العسقالنّي )ت ٨52ه(، تحقيق: . 9
علّي البجاوّي، دار نهضة مصر، القاهرة. 

ط١3، . ١0 بيروت،  للماليين،  العلم  دار  ١39٦ه(  )ت  الزركلّي  محّمد  محمود  الدين  خير  األعالم: 
١4١٨ه/ ١99٨م. 

اإلنصاف، . ١١ مطبعة  )ت١37١ه(،  العاملّي  األمين  الكريم  عبد  بن  محسن  السيّد  الشيعة:  أعيان 
بيروت، ١3٨0ه/ ١9٦0م. 

د. محّمد . ١2 تحقيق:  البالذرّي )ت279 ه(،  بن جابر  يحيي  بن  أحمد  العباس  أبو  األشراف:  أنساب 
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حميد الله، دار المعارف بمصر، ١379ه/ ١959م. 

أهل البيت في الكتاب والسنة: محّمد الريشهرّي، دار الحديث الثقافية، قُم، ١355ه/ ١935م. . ١3

أيام العرب في اإلسالم: محّمد أبو الفضل إبراهيم وعلّي محّمد البجاوّي، دار إحياء الكتب العربية، . ١4

القاهرة، ط4، ١394ه/١974م. 

إيضاح االشتباه: الحسن بن يوسف ابن المطّهر العاّلمة الحلّّي )ت 72٦ه( تحقيق: محّمد الحسون، . ١5

مطبعة النشر اإلسالمّي، جماعة المدرسين، قُم، ١4١١ه/ ١99١م. 

البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محّمد بن يوسف األندلسّي )ت745ه(، دار الفكر، بيروت، . ١٦

١4١2 ه/ ١992م. 

البداية والنهاية: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقّي)ت 774 ه / ١373م(، . ١7

م. الشرق األوسط الثقافّي، القاهرة ١42٨ه/ 200٨م. 

السيوطّي . ١٨ بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  والُنحاة:  اللغويّين  طبقات  في  الوعاة  بغية 

)ت 9١١ ه(، تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ط2، ١399ه/ ١979م. 

تاريخ األدب العربي، العصر العباسّي األول: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط7، ١39٦ ه/ . ١9

١97٦م. 

الترجمة: . 20 العربية: د. عرفة مصطفى، راجع  العربّي: محّمد فؤاد سزكين، نقله إلى  التراث  تاريخ 

اإلسالمية،  بن سعود  محّمد  اإلمام  جامعة  مطبعة  الرحيم،  عبد  وسعيد  فهمي حجازي،  محمود 

الرياض، ١403ه/ ١9٨3م. 

المدينة . 2١ السلفية،  المكتبة  البغدادّي )ت 4٦3ه(  الخطيب  بكر أحمد بن علّي  أبو  بغداد:  تاريخ 

المنورة.

تاريخ الرسل والملوك: أبو جعفر محّمد بن جرير الطبرّي )ت 3١0ه(، تحقيق: محّمد أبو الفضل . 22

إبراهيم، دار المعارف، مصر، ١397ه/ ١977م. 

تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر)ت 57١ ه(، دراسة وتحقيق: محب . 23

الدين العمروّي، دار الفكر، بيروت، ١4١٦ه/ ١99٦م. 

تحت راية الحّق: علّي محّمد علّي ُدخيَّل، دار المرتضى للطباعة والنشر، بيروت، ١4١0 ه/ ١990 . 24

م، )ُصّدر غالفاه بكلمة )مجموعتي/١0(. 

تفسير القرآن العظيم: عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، دار التراث، القاهرة. . 25

تفسير كتاب الله العزيز: هود بن ُمحكم الهوارّي )القرن الثالث الهجري(، تحقيق: بلحاج شريفي، . 2٦

دار الغرب اإلسالمّي، بيروت، ١4١0 ه/ ١990م. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن: أبو الحسن الشريف محّمد بن الحسين الرضّي )ت 40٦ ه(، . 27

تحقيق: علّي مقلد، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١40٦ه/ ١9٨٦م. 
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تهذيب اآلثار: محّمد بن جرير الطبرّي، قرأه وخّرج أحاديثه: محمود محّمد شاكر، مطبعة المدنّي، . 2٨

القاهرة، ١402ه/ ١9٨2م. 

الجامع الصحيح: أبو عيسى محّمد بن عيسى الترمذّي )ت 279ه(، تحقيق: إبراهيم عطوة فرج، . 29

دار الحديث، القاهرة. 

العربّي، . 30 الكاتب  دار  ٦7١ه(،  )ت  القرطبّي  األنصارّي  أحمد  بن  محّمد  القرآن:  ألحكام  الجامع 

القاهرة، ١3٨7ه/١9٦7م. 

جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: محّمد أمين بن فضل الله محّب الله بن محّمد المحبّي . 3١

)ت ١١١١ه(، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ١40١ه/ ١9٨١م. 

الله األصبهانّي )ت 430ه(، مطبعة . 32 أبو نعيم أحمد بن عبد  حلية األولياء في طبقات األصفياء: 

الخانجّي، القاهرة، ١4١٦ه/ ١99٦م. 

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أبو عبد الرحمن أحمد بن علّي بن شعيب النسائّي . 33

)ت 303ه/ 9١4م(، قّدم له وخّرج أحاديثه: عبد الرحمن حسن محمود، مطبعة اآلداب، القاهرة، 

١40٦ه/ ١9٨٦م. 

بيروت، ١403ه/ . 34 الفكر،  دار  السيوطّي)9١١ه(،  الدين  المأثور: جالل  التفسير  في  المنثور  ر  الدُّ

١9٨3م. 

دالئل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقّي )ت 45٨ه( تحقيق: عبد المعطي قلعه جى، دار الكتب . 35

العلمية، بيروت.

ديوان اإلمام علّي بن أبي طالب أقواله وحكمه وأدعيته وأمثاله قصص عدله وقضائه: عبد الرحيم . 3٦

مارديني، دار المحبة دمشق ودار آية، بيروت، ١424ه/2005م.

الله بن محّب الدين الطبرّي . 37 الُقربى: أبو جعفر أحمد بن عبد  الُعقبى في مناقب ذوي  ذخائر 

)ت ٦94 ه(، مطبعة القدسّي، القاهرة، ١35٦ ه/ ١93٦م. 

رجال ابن داود )كشف المقال(: تقي الدين الحسن بن علّي الحلّّي )ت 740ه(، تحقيق وتقديم: . 3٨

السيّد محّمد صادق آل بحر العلوم، مطبعة الحيدرية، النجف األشرف، ١392ه/ ١972م. 

رجال الطوسّي: أبو جعفر محّمد بن الحسن )ت 4٦0ه(: حّققه وعلّق عليه وقّدم له: السيّد محّمد . 39

صادق آل بحر العلوم، مطبعة الحيدرية، النجف، ١3٨١ه/ ١9٦١م. 

رجال النجاشّي: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد األسدّي الكوفّي )ت 450ه(، تحقيق: السيّد . 40

موسى الزنجانّي، مطبعة النشر اإلسالمّي، قُم، ١407ه/ ١9٨7م. 

بتحقيقه: . 4١ ُعني  الميالدّي:  عشر  الحادي  الهجرّي،  الخامس  القرن  من  مجهول  مؤلّف  الروح:  روح 

إبراهيم صالح، هيأة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافّي، أبو ظبي، ١430 ه/ 2009 م. 

والنشر . 42 للطبع  المنار  دار  الطبرّي،  الدين  محّب  جعفر  أبو  العشرة:  مناقب  في  النضرة  الرياض 
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والتوزيع، القاهرة، ١42١ه/ 2000م. 

السالح في اإلسالم: عبد الرحمن زكي، دار المعارف، القاهرة، ١390ه/ ١9٦0م. . 43

ُسنن ابن ماجة: أبو عبد الله محّمد بن يزيد القزوينّي )ت 275 ه(، حّقق نصوصه: محّمد فؤاد . 44
عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة. 

سنن أبي داود سليمان بن األشعث األزدّي )ت 275 ه(، راجعه وضبطه: محّمد محيي الدين عبد . 45
الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت. 

وزمياله، . 4٦ السقا  مصطفى  حّققها:  2١٨ه(،  )ت  هشام  بن  الملك  عبد  محّمد  أبو  النبوية:  السيرة 
مطبعة الحلبّي، القاهرة، ط2، ١375ه/ ١955م. 

للبحوث . 47 فيصل  الملك  م.  أحمد،  الله  رزق  مهدي  األصلية:  المصادر  ضوء  في  النبوية  السيرة 
والدراسات اإلسالمية، الرياض، ١4١2ه/ ١992م. 

المنيا، . 4٨ المجيد اإلسداوّي، دار حراء،  الفنية: عبد  الكاتب مضامينه وخصائصه  أمية  أبي  شعر آل 
ط2، ١4١5ه/ ١995م.

شعر أحمد بن يوسف الكاتب تجلياته وبناؤه التشكيلّي: د. عبد المجيد اإلسداوّي، دار التيسير، . 49
المنيا، ١424ه/ 2003م. 

شعر الموسوسين في العصر العباسّي دراسة نّصية وصفية تحليلية: عبد المجيد اإلسداوّي، كتاب . 50
المجلة العربية، الرياض، رقم )١9٨(، ١434ه / 20١3م. 

شعر اليوسفيين دراسة فنية موازنة: عبد المجيد اإلسداوّي، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، . 5١
جامعة المنيا، الجزء )٦5(، 2007م. 

العاّلق، مطبعة األعلمّي، بيروت، . 52 الهجرّي: حسين  الثالث  القرن  العراق في  الُكتّاب في  الشعراء 
ومطبعة التربية، بغداد، ١395ه/ ١975م. 

الشيعة وفنون اإلسالم: السيّد حسن الصدر )ت ١354ه(. . 53

صحيح ابن حبان: أبو حاتم التميمّي )ت 354ه(، بيت األفكار الدولية، األردن والسعودية. . 54

التقوى، . 55 دار  القادر عطا،  البخارّي: محّمد بن إسماعيل )ت 25٦ه(، ضبطه: محّمد عبد  صحيح 
القاهرة، ١42١ه/ 200١م. 

عبد . 5٦ فؤاد  تحقيق: محّمد  القشيرّي )ت 2٦١ ه(،  الحّجاج  بن  الحّجاج مسلم  أبو  صحيح مسلم: 
الباقي، دار الحديث، القاهرة، ١4١2 ه/ ١99١م. 

الصواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر الهيتمّي المكّي )ت 974 ه(، . 57
دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، ١405ه/ ١9٨5م.

الطبقات الكبير: محّمد بن سعد الزهرّي )ت 230 ه(، تحقيق: علّي محّمد عمر، الهيأة المصرية . 5٨
العاّمة للكتّاب، القاهرة، ١422ه/ 2002م. 
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قيّم . 59 بن  بكر  أبي  بن  محّمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  الشرعية:  السياسة  في  الحكمية  الطرق 
الجوزية )ت 75١ ه(، حّققه وعلّق عليه: سيّد عمران، دار الحديث، القاهرة، ١423 ه/ 2002م. 

سلمان . ٦0 كامل  تحقيق:  ١37١ه(،  )ت  السماوّي  طاهر  بن  محّمد  الشيعة:  شعراء  من  الطليعة 
الجبورّي، دار المؤّرخ العربّي، بيروت، ١422 ه/ 200١م. 

عجائب أحكام أمير المؤمنين: السيّد محّمد العاملّي، تحقيق: حسون كريم، مركز الغدير للدراسات . ٦١
اإلسالمية، بيروت، ١4١9ه/ ١99٨م.

عليٌّ في الكتاب والسنة واألدب: حسين الشاكرّي، مطبعة ستارة، قُم، ١4١٨ه/ ١99٨م. . ٦2

العمدة في صناعة الشعر ونقده: أبو علّي الحسن بن رشيق القيروانّي)ت 4٦3ه(، حّققه: النبوي . ٦3
شعالن، مطبعة الخانجي، القاهرة، ١420 ه/ ١999م. 

والدراسات . ٦4 األبحاث  مركز  تحقيق:  ١245ه(،  )ت  النراقّي  مهدي  محّمد  بن  أحمد  األيام:  عوائد 
اإلسالمية، قُم، ١4١7ه/ ١99٦م. 

عيون أخبار الرضا: أبو جعفر محّمد بن علّي بن الحسين بن بابويه الُقمّي الصدوق )ت 3٨١ه(، . ٦5
صّححه وقّدم له: حسين األعلمّي، مطبعة األعلمّي، بيروت، ١42٦ه/ 2005م. 

ط3، . ٦٦ بيروت،  العربّي،  الكتاب  دار  األمينّي،  الحسين  عبد  واألدب:  والسنة  الكتاب  في  الغدير 
١3٨7ه/ ١9٦7م. 

النيسابورّي )ت 72٨ ه(، . ٦7 القّمّي  غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محّمد 
تحقيق ومراجعة: إبراهيم عوض عطوة، مطبعة الحلبّي، القاهرة، ١3٨2 ه/ ١9٦2م. 

غزوات اإلمام علّي بن أبي طالب: مؤلّف مجهول، مطبعة التعاون، بيروت. . ٦٨

بيروت، . ٦9 األعلمّي،  مطبعة  ه(،   ٦٦0 )ت  جبرائيل  بن  شاذان  الدين  سديد  الفضل  أبو  الفضائل: 
١40٨ه/ ١9٨٨م. 

فقيه األُمة ومرجع األئمة علي بن أبي طالب: محّمد بكر إسماعيل، دار المنار للطبع والنشر . 70
والتوزيع، القاهرة، ١42٦ه/ 2005م. 

الفهرست: أبو الفرج محّمد بن إسحاق بن النديم الوّراق )ت بين 3٨5- 43٨ه(، دراسة وتحقيق: . 7١
د. شعبان خليفة ووليد العوزة، مطبعة العربّي للنشر، القاهرة، ١4١١ ه/ ١99١م.

الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة: محّمد بن علّي الشوكانّي )ت ١250ه(، حّققه: عبد . 72
الرحمن المعلمّي، دار الباز، مّكة المكرمة. 

في أدب أحمد بن يوسف الكاتب والشاعر: محّمد يونس عبد العال، دار حراء، المنيا، ١40٦ه/ . 73
١9٨٦م.

١4١٨ه/ . 74 بيروت،  ناشرون،  لبنان  مطبعة  الرحمن،  عبد  عفيف  التراثية:  العربية  األمثال  قاموس 
١99٨ م. 
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قاموس الرجال: آية الله محّمد تقي التُسترّي، مطبعة النشر اإلسالمّي، قُم، ١422ه/ 200١م. . 75

القاموس المحيط: مجد الدين أبو الطاهر محّمد بن يعقوب الفيروزآبادّي )ت ٨١7 ه(، مطبعة . 7٦
الرسالة، بيروت، ط5، ١4١٦ ه/ ١99٦م. 

النجف، . 77 الحيدرية،  التسترّي، مطبعة  أبي طالب: محّمد تقي  المؤمنين علّي بن  أمير  قضاء 
ط5، ١40٨ ه/ ١9٨٨م. 

كتاب األمثال: أبو عبيد القاسم بن ساّلم )ت224ه(، تحقيق: عبد المجيد قطامش، دار المأمون . 7٨
للتراث، بيروت، ط١، ١9٨0م.

كتاب ُسليم: ُسليم بن قيس الهاللّي )ت 7٦ه(، حّققه: محّمد باقر الزنجانّي، انتشارات دليل ما، . 79
قُم، ١424ه/ 2004م. 

الكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: جار الله محمود بن عمر الزمخشرّي . ٨0
)ت 53٨ه(، دار الكتاب العربّي، بيروت. 

كّشاف معجم المؤلّفين لكّحالة: فراج عطا سالم، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ١4١٨ه/ . ٨١
١99٨ م.

١0٦7ه(، . ٨2 )ت  خليفة  حاجي  الله  عبد  بن  والفنون: مصطفى  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
مطبعة المثنى، بغداد، ١3٨7ه/ ١9٦7م. 

كشف الغّمة في معرفة األئّمة: بهاء الدين أبو الحسن علّي بن عيسى اإلربلّّي )ت ٦93ه/ ١294م(، . ٨3
دار األضواء للطباعة والنشر، بيروت، ط2، ١405ه/ ١9٨5م. 

الُكنى واأللقاب: عباس بن محّمد رضا الُقّمّي )ت ١359 ه(، المطبعة الحيدرية، النجف، ١37٦ه/ . ٨4
١95٦م. 

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: المتقي عالء الدين علّي بن حسام الدين عبد الملك الهندّي . ٨5
)ت 975 ه(، مطبعة التراث اإلسالمّي، حلب، ١397 ه/ ١977م. 

العربّي، . ٨٦ الكتاب  الدين السيوطّي)9١١ه(، دار  الآللئ المصنوعة من األحاديث المصنوعة: جالل 
بيروت، ١3٨3 ه/ ١9٦3 م. 

لُباب النقول في أسباب النزول: جالل الدين السيوطّي)9١١ه(، دار المعرفة، بيروت، ١40٨ ه/ . ٨7
١9٨٨م. 

عرفات، . ٨٨ مكتبة  اإلسداوّي،  المجيد  عبد  د.  والعباسّي:  األموّي  العصرين  في  الشعراء  المؤدبون 
الزقازيق، اإلصدار الثاني، ١433 ه/ 20١2م.

مباهج الفكر ومناهج العبر: جمال الدين محّمد بن إبراهيم الوطواط )ت 7١٨ ه( دراسة وتحقيق: . ٨9
عبد الرزاق أحمد الحربّي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ١420 ه/ 2000م. 

المجازات النبوية: الشريف الرضّي، تحقيق وشرح: طه الزينّي، مطبعة الحلبّي، القاهرة، ١3٨7ه/ . 90
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١9٦7 م. 

مجمع األمثال: أحمد بن محّمد النيسابورّي المعروف بالميدانّي)ت5١٨ه(، مؤسسة الطبع والنشر . 9١
التابعة لألستانة الرضوية المقّدسة، مشهد المقّدسة، ١3٦٦ش.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علّي بن أبي بكر الهيثمّي )ت ٨07 ه(، تحقيق: عبد الله . 92
درويش، دار الفكر، بيروت، ١4١2 ه/ ١992 م. 

المحاسن والمساوئ: إبراهيم بن محّمد البيهقّي )ت 320 ه(، تحقيق: محّمد أبو الفضل إبراهيم، . 93
دار المعارف، مصر، ط2، ١4١١ه/١99١م. 

محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: أبو القاسم الحسين بن محّمد الراغب األصفهانّي . 94
)ت 502ه(، تحقيق / د. رياض عبد الحميد مراد، دار صادر، بيروت، ١425ه/ 2004م.

المستدرك على الصحيحين في الحديث: أبو عبد الله بن محّمد الحاكم )ت 405 ه(، مطبعة النصر . 95
الحديثة، الرياض. 

ه/ . 9٦  ١4١2 طهران،  شفق،  مطبعة  الشاهرودّي،  النمازّي  علّي  الحديث:  رجال  علم  مستدركات 
١992م. 

المسند: أحمد بن حنبل )ت 24١ ه(، بيت األفكار الدولية، األردن والسعودية، ١423 ه/ 2003 م. . 97

معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصّنفين منهم قديًما وحديثًا: رشيد الدين محّمد . 9٨
بن علّي بن شهرآشوب المازندرانّي )ت5٨٨ ه(، مطبعة الحيدرية، النجف، ١3٨١ ه/ ١9٦١ م. 

معجم األدباء: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومّي الحموّي )ت٦2٦ ه(، دار الفكر، بيروت، . 99
١400 ه/ ١9٨0م. 

معجم األمثال العربية: رياض عبد الحميد مراد، جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، . ١00
١407 ه/ ١9٨٦م. 

معجم األوثان واألصنام عند العرب: موفق فوزي الجبر، دار الكتاب العربّي، القاهرة ودمشق، . ١0١
١4١7ه/ ١997م.

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: السيّد أبو القاسم بن علّي أكبر الموسوّي الخوئّي . ١02
)ت١4١3ه(، ط5، طهران، ١4١3 ه، / ١992م. 

معجم سيوف العرب: أحمد الفهد العريفّي، مرام للطباعة األلكترونية، الرياض، ١42١ ه/ 200١م.. ١03

المعجم الصغير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانّي )ت 3٦0 ه(، تحقيق: عبد الرحمن محّمد . ١04
عثمان، مطبعة السلفية، المدينة المنورة، ١3٨٨ ه/ ١9٦٨م. 

المعجم العربي ألسماء المالبس: رجب عبد الجواد إبراهيم، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ١423 . ١05
ه/ 2002م. 

والثاء(، . ١0٦ التاء  )حرفا  ج3،  الهمزة(،  القاهرة،ج١)حرف  العربية،  اللغة  مجمع  الكبير:  المعجم 
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١4١2ه وج7، )حرف الدال(، ١427 ه. 

معجم المؤلّفين: عمر رضا كّحالة )ت١40٨ه(، مطبعة الرسالة، بيروت، ١4١4 ه/ ١993 م. . ١07

ه/ . ١0٨  ١40٨ ط2،  بيروت،  ناشرون،  مطبعة  التونجّي،  محّمد  د.  الفارسية:  المعربات  معجم 
١9٨٨م. 

بيروت، . ١09 الهالل،  ومكتبة  دار  ياسين )ت١427ه(،  آل  والزراعة: محّمد حسن  النباتات  معجم 
والمجمع العلمّي العراقّي، بغداد، ١42١ ه/ 2000م. 

البقاعّي، دار األضواء . ١١0 ابن شهرآشوب، تحقيق: يوسف  أبي طالب: محّمد بن علّي  مناقب آل 
للطباعة والنشر، بيروت، ط2، ١4١2ه/ ١99١م. 

مناقب الخوارزمّي: الموفّق بن أحمد )ت 5٦٨ه(، مطبعة البالغ، بيروت، ١425 ه/ 2005م. . ١١١

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علّي بن الجوزّي )ت 597 ه(، . ١١2
مطبعة المثنى، بغداد، ١357 ه/ ١937م. 

كاظم . ١١3 الريشهرّي، ومساعدة محّمد  محّمد  والتاريخ:  والسنة  الكتاب  في  علّي  اإلمام  موسوعة 
الطباطبائّي ومحمود الطباطبائّي، دار الحديث، قُم، ١42١ ه/ 2000م. 

موسوعة الحروب: هيثم هالل، دار المعرفة، بيروت،١427 ه/ 200٦م. . ١١4

موسوعة ١000 مدينة إسالمية: عبد الحكيم العفيفّي، أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، . ١١5
بيروت، ١42١ه / 2000م.

بيروت، ط5، . ١١٦ األعلمّي،  مطبعة  الطباطبائّي،  الّسيد محّمد حسين  القرآن:  تفسير  في  الميزان 
١403 ه/ ١9٨3م. 

الموصلّي . ١١7 الدين  شجاع  بن  عمر  محّمد  أبو  الدين  شرف  العظيم:  النبأ  لعترة  المقيم  النعيم 
)ت ٦57 ه(، تحقيق: السيّد علّي عاشور، مطبعة األعلمّي، بيروت، ١424 ه/ 2003م. 

نهاية األرب في فنون األدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرّي )ت 733ه(، مطبعة . ١١٨
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١342 ه/ ١922م. 

الوافي بالوفيات: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدّي )ت 7٦4 ه(، اعتناء: إحسان عباس، دار . ١١9
النشر فرانز شتاينر، شتوتغارت، ألمانيا، ١4١2 ه/ ١992 م. 

مطبعة . ١20 هارون،  السالم  عبد  تحقيق:  2١2ه(،  )ت  المنقرّي  مزاحم  بن  نصر  صفين:  وقعة 
العربية الحديثة، القاهرة، ١3٨2 ه/ ١9٦2م. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك بن محّمد الثعالبّي )ت 429 ه(، . ١2١
شرح وتحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ١403 ه/ ١9٨3م. 

تحقيق: . ١22 ١294 ه(،  الحنفّي )ت  القندوزّي  إبراهيم  بن  الُقربى: سليمان  لذوي  المودة  ينابيع 
علّي الحسينّي، دار األسوة، طهران، ١3٨٦ ه/ ١9٦٦م.
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